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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 passat 15 de gener es van donar a conèixer en roda de 
premsa els preparatius duts a terme des de l'Ajuntament 
de cara a les festivitats de Sant Canut i Sant Sebastià, que 
tindran lloc el 19 i 20 de gener.
El regidor de Cultura, Festes, Joventut i Tradicions, Marc 
Albella, ha explicat que la programació de Sant Canut a 
la plaça de l'Ermita començarà el 19 de gener a les 20:00 
hores amb l'actuació del grup Arreu. Seguidament, a les 
21:30 hores, serà el torn de l'Orquestra Àgora i a partir de 
la 1:30 hores els DJ Marc Sorolla, Carlos Martorell i Joan 
Blanchadell amenitzaran la festa.
Per als que vulguen fer ús del transport públic hi 
haurà un servei d'autobusos gratuïts des del Palau 
de Justícia a l'Ermita i de baixada des de l'Ermita fins 
al mateix Palau de Justícia. Es podrà pujar des de les 
19:30 hores fins a les 00:30 hores, amb freqüències 
cada hora. Per baixar, els busos sortiran de tornada 
a la població a partir de les 00:45 fins a les 4 am. 
Al dia següent, el 20 de gener, la imatge de Sant Sebastià 
sortirà a les 7:30 hores en romeria i a mig camí es farà el 
tradicional repartiment de pastissets i mistela. En arribar 
a l'Ermita tindrà lloc la missa de pelegrins i a partir de les 
11:15 hores està previst que comence la programació 
més cultural i festiva.
Posteriorment, a les 12:00 hores, es realitzarà la missa 
major i en acabar començarà el repartiment d'arròs amb 
el sistema de tuppers. Cada tupper homologat i amb dues 
racions de paella costarà un euro, que es destina a una 
causa benèfica. Els tiquets ja es poden comprar a la planta 
baja de l'Ajuntament i també es podran adquirir el dia 20 
a la mateixa plaça fins a fi d’existències.
Igual que l'any passat, també hi haurà un servei 
d'autobusos per pujar i baixar de l'Ermita, si bé en aquest 
cas no serà gratuït. El cost de cada viatge serà d'1 euro 
i mig, a excepció d'aquells usuaris amb targeta daurada. 
L'horari de pujada serà de les 9 a les 17 hores des del Palau 
de Justícia i de 9:30 a 18:00 hores durant la tarda. Aquest 
any s'ha ampliat a petició dels usuaris una freqüència.
"Des de l'Ajuntament animem a la població a pujar a 
l'Ermita, tant per a Sant Canut com per Sant Sebastià, 
aprofitant que serà dissabte i que, pel que sembla, el 
clima que tindrem serà bastant millor que el que vam 
tenir l'any passat", ha assenyalat Albella .

Tot a punt a l'ermita
En relació als preparatius, el regidor de Medi Ambient i 
Agricultura, Jordi Moliner, ha explicat que "estem molt 

contents perquè per primera vegada hem pogut realitzar 
totes les tasques de neteja a l'Ermita prèvies a aquestes 
festivitats amb mitjans propis de l'Ajuntament. És a dir, no 
hem hagut de contractar cap empresa externa, fet que 
suposa un important estalvi per a les arques municipals ".
Moliner també ha indicat que els tractaments fitosanitaris 
que es realitzen periòdicament a l'entorn de l'Ermita 
permeten tenir la zona lliure de processionària i que 
s'ha treballat igualment en l'àrea del poblat iber del Puig 
de la Misericòrdia, que estarà delimitat per una tanca 
provisional per evitar el pas.
"Demanem a la ciutadania que no accedeixi en aquesta 
àrea, per evitar incidents i també per respecte al nostre 
patrimoni", ha expressat Moliner. El regidor també ha 
explicat que aquest any no s'han llogat dos aparcaments 
a la zona de les antenes i que, per tant, els vehicles hauran 
d'estacionar a la part del Tentadero o en la de la gravera.
"Les persones amb bebés, en cadira de rodes o 
que porten molts utensilis podran pujar fins a dalt 
únicament per descarregar i després hauran de seguir 
les indicacions de la Policia Local per tornar a les zones 
habilitades per a l'aparcament", ha afegit Moliner. 
Per tenir tot a punt, la brigada municipal també 
ha estat treballant en les últimes setmanes 
per repintar les portes del santuari i donar-li 
manteniment als murs interiors i exteriors, tal com 
ha indicat el regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina. 
"A més, en col·laboració amb Medi Ambient, hem 
anivellat un aparcament per facilitar l'accés als 
usuaris i es disposarà d'un servei de neteja dels banys 
públics durant tot el dia 20", ha assenyalat. El regidor 
també ha agraït que aquest any es disposa d'una 
donació de llenya per poder torrar en les bateries de 
bidons que hi haurà instal·lades en diverses àrees. 
Finalment, Alsina ha indicat que tot el dispositiu de 
seguretat i emergències estarà llest per actuar i prevenir 
imprevistos i que aquest any, tenint en compte els 
bons resultats que va donar el 2017, tornarà a utilitzar-
se una carpa a la zona de paelles per a major resguard 
del personal i del menjar. Hi haurà un altra carpa de 20 x 
15 metres a la plaça per a les actuacions de Sant Canut.  
"En nom de l'Ajuntament agraeixo a totes les persones 
que han treballat per fer que aquestes festivitats es 
puguen dur a terme un any més en la nostra població i 
animo a tots a gaudir d'aquestes celebracions, que són 
part de les nostres tradicions i de la nostra cultura ", ha 
conclòs Alsina.

L'Ajuntament informa celebracions de Sant Canut i Sant Sebastià

Marc Albella, Guillem Alsina i Jordi Moliner van explicar els detalls de les celebracions multitudinàries a l'ermita
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El Ayuntamiento de Vinaròs ha podido recuperar 
de manera casual importante documentación 
del Vinaròs C.F. que ahora pasará a formar parte 
del archivo municipal. El hallazgo se produjo 
durante una visita por parte del concejal de 
Cultura, Marc Albella, el de Obras y Servicios, 
Guillem Alsina y el presidente de la Comisión 
Organizadora del Carnaval (COC) Jordi Febrer, 
a los terrenos del antiguo campo de fútbol 
del Cervol para ver el lugar donde tiene que 
celebrarse la próxima gala de reinas. “Estuvimos 

viendo lo que se había hecho en esta zona, 
y mirando donde estaban los antiguos 
vestuarios nos dimos cuenta de que había 
muchas carpetas apiladas”, explicó Albella. Al 
abrirlas, se percataron que eran documentos 
del Vinaròs C.F., por lo que decidieron llamar 
al archivero municipal, Sergio Urzainqui, que 
al acudir determinó que tenían que llevárselo, 
clasificarlo, catalogarlo e incorporarlo al archivo 
municipal, ya que hay documentación que 
fecha del año 1964-65, y entre ella, alineaciones, 

jugadores, listados de socios, etc. También se 
hallaron trofeos de los años 70, 80 y 90. Albella 
lamentaba que no se tuviera conocimiento de 
estos documentos y a la vez se felicitaba de 
que aunque haya sido casualmente hayan sido 
encontrados, ahora que ya se están haciendo 
los derribos, “hemos actuado con celeridad 
antes de que pasara la retroexcavadora y se lo 
llevara todo”. Urzainqui seleccionará, catalogará 
y pondrá en valor los documentos que fechan 
desde el 1965 hasta principios del 2000.

El Ayuntamiento halla por casualidad vieja documentación del Vinaròs C.F.
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Vinaròs comptarà amb un nou parc 
infantil a partir d'aquest cap de setmana, 
quan està previst que concloguen els 
treballs que actualment s'estan duent 
a terme a la zona per acabar d'instal·lar 
l’element de joc principal.
"Amb aquest seran ja 42 els parcs infantils 
que tindrem a la localitat i seguirem 
treballant en aquesta línia per ampliar i 
millorar les zones per al gaudi dels més 
petits", ha expressat el regidor d'Obres i 
Serveis, Guillem Alsina.
Alsina ha afegit que, a més de la inversió 
que s’ha fet per a l'adquisició i col·locació 
de l'element de joc principal en aquesta 
zona, la regidoria també ha invertit altres 
1.415 euros en la instal·lació i / o reparació 
del paviment de goma continu en altres 
sis parcs infantils.
Concretament, ha assenyalat Alsina, 
els parcs en els que han portat a terme 
aquestes millores són: en el de la Colònia 
Europa, en el de la Plaça Sant Antoni, 
Plaça Sant Agustí, Plaça Agustí Comes, 
Pius XII i en el de la Plaça Espanya.

La regidoria d'Obres i Serveis 
informa que ja han començat 
els treballs d'adequació 
a l'aparcament públic de 
l'Avinguda Tarragona. 
Concretament, ha explicat 
el regidor de l'àrea, Guillem 
Alsina, aquests consisteixen 
en el condicionament amb 
una plataforma de formigó 
de les entrades i sortides de 
l’aparcament.
"Els usuaris ens havien fet en 
diverses ocasions aquesta 
petició. Per això, des de la 
regidoria es va valorar la 
situació i es va decidir dur 
endavant aquesta actuació", 
ha assenyalat Alsina.
Aprofitant aquests treballs, 

que suposen una inversió de 
1.200 euros, i en coordinació 
amb COCEMFE Maestrat, 
s'habilitaran també dues 
places d'aparcament per 
a persones que utilitzen 
cadira de rodes.
"Aquestes places estaran 
formigonades i compliran 
amb totes les disposicions 
que marca la normativa, 
amb l'objectiu de facilitar 
l'aparcament a aquest 
col·lectiu i que la nostra 
ciutat sigue cada dia més 
accessible. Seran, de fet, les 
primeres places adaptades 
que hi haurà en aquesta 
zona d'aparcament", ha 
destacat el regidor.

El PP de VInaròs ha criticado "que el tripatrtito 
anuncie que se inicia la reparación de un bache en 
la entrada del aparcamiento situado en la avenida 
Tarragona", un anuncio que para el portavoz 
adjunto del Partido Popular de Vinaròs, Lluís 
Gandía, “demuestra que el equipo de gobierno ya 
necesita hacer notas de prensa sobre la reparación 
de un bache porque la inacción municipal es cada 

día más evidente”. Gandía ha señalado que “desde 
hace muchos meses, como reconoce el propio 
equipo de gobierno, eran muchos los vecinos y 
usuarios que se quejaban del mal estado de esa 
entrada fruto de la desidia del actual tripartito 
y que se encontraban sin ninguna solución por 
parte de un gobierno con muchos sueldos pero 
poca dedicación a los vinarocenses”. Los populares 

indican que “durante nuestro gobierno, con muchos 
menos recursos económicos las entradas de los 
aparcamientos se trataban de forma regular y así 
se evitaban las quejas de los vecinos pero este 
tripartito crea el problema con su abandono, se 
pasa meses sin hacer caso a los vecinos y después 
lanza nota de prensa para anunciar la reparación de 
un bache”.

El nou parc infantil del carrer Camaraes podrà utilitzar-se a partir d'aquest cap de setmana
Des de la regidoria d'Obres i 
Serveis s'ha invertit també en la 
reparació del pis continu de goma 
de sis parcs infantils de la localitat

Obres i Serveis millora l'accessibilitat de l'aparcament públic de l'Avinguda Tarragona
A més de formigonar les entrades i sortides, s'habilitaran dues places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

El PP considera “ridículo” que el tripartito "anuncie la reparación de un bache"
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L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha informat 
d’una reunió amb la regidora d'Educació, 
Begoña López, a la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
amb el director general de Política 
Lingüística, Rubén Trenzano. L’objectiu 
d’aquesta trobava va ser abordar quins 
seran els primers passos per a la creació 
de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) del 
Maestrat.
Està previst que aquesta EOI pugue entrar 
en funcionament a partir del proper curs 
2018-19, el que implicarà passar dels 
aularis que es tenen actualment a Vinaròs 
i Benicarló, a una escola oficial amb equip 
directiu, docent i administratiu propi 
amb seu a la localitat i dues seccions: una 
a Morella i una altra a Benicarló.
"L'EOI del Maestrat estarà instal·lada 
en dependències públiques de la 
Conselleria, però des de l'Ajuntament 
oferim la màxima col·laboració possible, 

posant a disposició locals municipals per 
poder realitzar també cursos matutins de 
formació complementària d'idiomes", ha 
expressat Pla.
L'alcalde ha recordat que tot aquest 
procés està pendent de l'aprovació de 
dos decrets que posaran les bases per a 
la creació de l'EOI del Maestrat i sis EOI 
més a la Comunitat Valenciana: dos a 
València, una a Torrent, una a Paterna, 
una a Sant Vicent del Raspeig i un altra 
a Vila-real.
"La creació de l'EOI del Maestrat és 
una reivindicació important a la nostra 
comarca, que esperem que ens permeta 
poder ampliar l'oferta d'idiomes i crear 
noves places d'ocupació", ha conclòs 
Pla, qui ha destacat que a més d'aquesta 
EOI es crearà també un model d'EOI 
virtual, a distància i basada en les noves 
tecnologies, a la qual també podran tenir 
accés els vinarossencs.

Turisme Vinaròs torna a estar present 
a la Fira Internacional de Turisme 
FITUR 2018 per promocionar l’ oferta 
de la destinació entre els assistents 
a aquest esdeveniment que s'està 
duent a terme a Madrid entre el 17 
i el 21 de gener.
A més de l'atenció a l'estand 
informatiu, està prevista també per 
als pròxims dies una àmplia agenda 
de presentacions i reunions amb 
presència de l'alcalde de Vinaròs, 
Enric Pla, i el regidor de Turisme i 
Comerç, Domènec Fontanet.
Després de l'assistència ahir al IX 
Fòrum de Lideratge Turístic Exceltur, 
per a aquest dimecres està prevista 
la trobada amb Mi Nube. En aquesta 
reunió s'abordarà com millorar la 
promoció de la destinació a nivell 
digital.
El dijous 18 de gener, Turisme 
Vinaròs estarà en els actes de 
l'estand de la Comunitat Valenciana 
i també assistirà a la reunió amb 
un tour - operador especialitzat en 
turisme amb mascotes.
A les 20:30 hores, a la seu de 
la Presidència de la Comunitat 
Autònoma de Madrid, la regidoria 
recollirà el distintiu que acredita 

la renovació de la Q de qualitat 
turística per a la Tourist Info de 
Vinaròs, atorgada per el Instituto 
para la Calidad Turística Española. 
El divendres 19 de gener, a les 11:00 
hores,  s’assistirà a l'Assemblea de 
Saborea España i posteriorment, 
entre les 13:00 i les 14:00 hores, 
es durà a terme la presentació de 
la marca Tour & Kids de turisme 
familiar a la Comunitat Valenciana.
Com a colofó   final, el dissabte 20 
de gener a les 13:00 hores, es durà 
a terme la presentació a FITUR 
de la propera edició del Carnaval 
de Vinaròs 2018. Una comitiva 
de la Comissió Organitzadora del 
Carnaval, en què viatgen diverses 
reines del Carnestoltes, serà present 
a la fira.
"FITUR és una de les fires turístiques 
més importants de l'any i molt 
productiva per al nostre destí tant 
per la promoció que realitzem sobre 
la variada oferta gastronòmica, 
festiva i de turisme de sol i platja que 
tenim, com per la gran quantitat de 
contactes i reunions que fem durant 
aquests dies ", ha destacat el regidor 
de Turisme i Comerç, Domènec 
Fontanet.

L'Ajuntament ofereix màxima col·laboració per a la creació 
de l'EOI del Maestrat amb seu a Vinaròs
Està previst que aquesta nova EOI pugue entrar en funcionament a partir del proper curs 2018-19.

Turisme Vinaròs està present a FITUR 2018 amb una àmplia programació 
de reunions i esdeveniments

Entre el 17 i el 21 de gener la Regidoria promocionarà l'oferta 
vacacional que ofereix la localitat i a més estarà present en 
multitud de reunions, assemblees i actes 
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El senador de Compromís per Castelló, Jordi 
Navarrete, ha informat hui que el Govern no té 
intenció de fer actuacions en els penya-segats de 
les partides Riu, Surrac i Aiguaoliva de Benicarló, 
ni en els de Vinaròs afectats per processos erosius 
i de despreniments de grans volums de terra.
Compromís va preguntar per les mesures que 
anava a adoptar el Govern al respecte i la resposta 
"no pot ser més decebedor i alhora més cínica" ja 
que "mentre en altres punts del litoral actuen per 
protegir béns i el domini públic, ací emmarquen 
la no actuació en què es tracta de penya-segats 
baixos naturals, en l'accés a les platges i cales i al 
respecte als seus valors ambientals".
La coalició ha recordat a través de Navarrete que 
"som de protegir els valors naturals però també 

que es garantisca l'estabilitat d'aquestes zones 
tan afectades per la regressió, processos erosius 
i la seua pròpia geologia, però cal recordar com 
el PP va fer bandera de la no actuació d'anteriors 
administracions per obtenir rèdit electoral i com 
ara s'estan oblidant d'aquells a qui van mobilitzar 
per un grapat de vots i de totes les promeses que 
van abocar".
Navarrete ha lamentat que aquesta zona del 
Maestrat estiga exclosa dels dos estudis redactats 
pel Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres 
Públiques (CEDEX) per a la Direcció general de 
Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri 
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de 
dos extensos trams del litoral valencià afectats 
per problemes erosius, en què s'estudien els 

problemes de la costa i proposen inversions. 
"És més necessari que mai que aquestes zones, 
pels seus valors, vulnerabilitat i característiques, 
tinguen l'atenció inversora que es mereixen dins 
d'un pla integral del litoral valencià acord amb 
la importància turística que té el nostre territori, 
fer-les accessibles i ressaltar els valors naturals , 
paisatgístics o ambientals que puguen tindre 
sense que queden degradades o en perill a cada 
temporal", ha dit.
Compromís lamenta la manca d'actuacions al 
litoral valencià per part dels ministeris implicats 
i ha anunciat al·legacions als comptes de l'Estat 
per a 2018 per intentar aconseguir inversions 
en els centenars de quilòmetres afectats per 
processos erosius i vulnerables al canvi climàtic.

El portaveu de Compromís al Senat i senador 
territorial valencià, Carles Mulet, ha manifestat 
la seua "profunda preocupació" després de la 
resposta rebuda aquesta mateixa setmana a 
una pregunta de la coalició sobre la necessitat 
de millorar les comunicacions en tren entre 
Castelló i Vinaròs, en la qual el Govern es limita 
a assenyalar que el Ministeri de Foment està 
analitzant els diferents serveis ferroviaris de 
transport declarats Obligacions de Servei Públic 
a fi d'actualitzar la declaració vigent des d'una 
perspectiva mediambiental, social i econòmica.
Per a Mulet la resposta és "reiterativa" i sembla 
"de fa dos anys i no d'ara, quan s'ha inclòs ja 

teòricament el reforç del tram fins a Vinaròs 
dins de la revisió de les OSP, de manera que ens 
sembla que tenen poc clara la millora anunciada 
i esperada pels usuaris del Maestrat".
El representant valencià ha censurat "el retard 
del Pla d'Infraestructures Ferroviàries al País 
Valencià, l'existència diària d'incidències i 
supressions de serveis tot i que el ministre 
va assegurar recentment a València que 
això no passaria" i que "la millora de serveis 
anunciada a curt termini sembla d'acord amb 
la resposta d'aquest mateix mes de gener 
que, lamentablement, no serà tan ràpida com 
anuncia per activa i per passiva el PP local", ha 

afegit Mulet.
D'altra banda el senador territorial ha reclamat 
l'inici de contactes amb els ajuntaments per 
recollir les seues demandes relacionades amb 
els seus potencials usuaris, ja siguen l'adequació 
de les antigues estacions, la venda de bitllets, 
la definició de trens, característiques, preus i 
horaris o la concreció de campanyes informatives 
per fomentar el seu ús a partir de la primavera. 
"Ens temem", ha dit "que es demore l'arribada 
d'aquests trens, com ja va passar amb l'arribada 
del pseudo-AVE a Castelló que circularà per vies 
convencionals algun dia i que porta anys de 
retard malgrat els anuncis del PP i Foment".

Navarrete critica que el MAPAMA desistisca en actuar en els penya-segats 
de les cales de Vinaròs i Benicarló
El senador es pregunta com és possible que s'actue en la pràctica totalitat del litoral valencià menys al Maestrat

Compromís, preocupat per la poc concreta resposta del Govern 
sobre la creació de Rodalies fins a Vinaròs
El senador territorial valencià considera que "tot i els anuncis del ministre i del PPCS, sembla que tinguin poc 
clar el futur dels rodalies amb el Maestrat"

El ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado 
la cesión de terreno con destino a vial 
público en la calle del Ángel número 43. 
Se trata de la parte de detrás de la Casa 
Ayguals, Bien de Relevancia Local, que 
estaba afectada por el plan general de 
ordenación urbana. El edil de Ordenación 
de Territorio, Jan Valls, señaló que el 
ayuntamiento acepta la cesión porque 
la Casa Ayguals está en estos momentos 
en ruina y el Obispado de Tortosa, que 
es el propietario del inmueble, tiene la 
intención de rehabilitarlo, ya que ya ha 
presentado la correspondiente licencia 
de obras y ha sido aprobada por el 
consistorio. 
Es, por tanto,  un paso necesario más 
que aproxima la futura rehabilitación 
de esta casa palacio. La iglesia ya 
dispone del proyecto, realizado por el 
arquitecto vinarocense Andreu Criado, y 
se contempla una inversión de 325.000 
euros. 

Las obras, según el proyecto, consistirán 
restituir el grado de seguridad estructural 
del edificio, eliminando la posibilidad de 
derrumbe, salvaguardar y poner en valor 
los elementos de la edificación destacados 
desde el punto de vista histórico, 
artístico y Cultural, clarificar el grado de 
protección requerido por el edificio e 
instar a la modificación del mismo en 
los oportunos instrumentos legales de 
carácter urbanístico y/o patrimonial. Tras 
estas actuaciones, el edificio constará 
de planta baja con un gran salón de 147 
metros cuadros y tres alturas (dos de ellas 
de unos 145 metros cuadrados y la tercera 
de 117). La superficie útil total de 557 
metros cuadrados. La intención es que 
este inmueble sea la Casa de la Iglesia, y 
utilizarla para fines parroquiales, como 
catequesis, entre otras funciones. En las 
plantas superiores, conectadas también 
por ascensor, hay prevista la realización 
de hasta una decena de salas.

La rehabilitación de la Casa Ayguals, más cerca
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El mercado municipal adjudica 
una nueva parada 
El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado una nueva adjudicación de parada 
de pescado y marisco en el mercado municipal. Con esta adjudicación, en 
este momento el mercado vinarocense tendrá 29 paradas ocupadas de 
las 37 de que dispone el local, por lo que quedan aún 8 libres. El concejal 
de Comercio, Domènec Fontanet animó a aquellos que piensan en abrir 
un negocio que contemplen la posibilidad de abrirlo en el mercado 
municipal, por las ventajas económicas que supone. Y es que, como señaló 
Fontanet, “tener una parada cuesta tan solo 250 euros al mes, un precio que 
consideramos que es muy asequible como para ser tenido en cuenta por 
los nuevos empresarios”.

El presidente de la Comisión Organizadora del 
Carnaval (COC), Jordi Febrer, y el concejal de 
Fiestas, Marc Albella, presentaron ayer los detalles 
de la gala de reinas, que tendrá lugar el sábado 3 de 
febrero a las 19 horas. Los presentadores de la gala 
serán en esta edición Cristóbal Garrido, finalista del 
programa ‘Tu cara no me suena todavía’ de Antena 
3 y el speaker y presentador vinarocense Benny 
Sánchez, con experiencia en presentación de galas 
de carnaval. Garrido realizará el papel de Sharonne, 
que suele interpretar en todos sus espectáculos, y 
Sánchez el de dj animador del evento. Para animar 
las horas previas se contará con la música de DJ 
Carlos Martorell, de 17.30, momento en que se 
abrirán las puertas, a 19 horas, hora de inicio de la 
gala.  
El escenario de esta edición, dedicada al País 
de Nunca Jamás, tema central del carnaval, será 

espectacular, pesto que estará realizado con 
vegetación natural, como explicó Febrer. Tendrá 
17 metros de altura y 30 metros de ancho, con una 
superficie de plataforma para las reinas de unos 
500 metros cuadrados. La potencia de luz y sonido 
será superior a la de la pasada gala. 
Destacar que el escenario es este año también –
como en la anterior edición- obra del diseñador 
valenciano Ricardo Alcaide, con casi 20 años de 
experiencia profesional en diseño y publicidad, 
bagaje que le ha llevado a introducirse en 
campos multidisciplinares como el diseño gráfico 
y comunicación, la arquitectura efímera, el 
interiorismo, la escenografía, el diseño de espacios 
e incluso de fallas durante tres años.
El Ayuntamiento prevé un amplio dispositivo de 
seguridad y sanitario para esta gala, en la que no se 
podrá entrar bebidas alcohólicas desde el exterior.  

El próximo sábado la COC estará presente en Fitur 
para promocionar el carnaval. 

Venta anticipada
En cuanto a la venta de entradas, la novedad es 
que se pueden adquirir en el auditorio municipal 
desde el martes 16 hasta el 27 de enero al precio 
de 5 euros de pie y 8 euros sentado en grada. A 
partir del 27 y hasta el mismo día del evento, el 3 
de febrero, se incrementará el coste en 2 euros más 
cada una. La intención de la COC es que las entradas 
se adquieran de forma anticipada, para tener 
una previsión. También habrá venta anticipada 
de bonos de consumiciones de bebida, los días 
23,24 y 25 de enero en la puerta del entoldado 
del carnaval. El objetivo es evitar las colas que se 
formaron en la pasada edición. La COC bonificará 
esta compra anticipada con una bebida extra. 

El carnaval de Vinaròs ofrecerá a los visitantes una iniciativa novedosa. Se trata 
de las visitas guiadas al gran escenario de la gala de reinas, los días 3 y 4 de 
febrero, y también al centro histórico con posterior asiento para disfrutar de 
los desfiles, los días 10 y 11 de febrero. En ellas, acompañados por una guía, 
se explicarán los detalles y secretos de la gala. Después se volverá al centro 
urbano para tomar un vermut y una tapa de gastronomía típica valenciana 
en un bar restaurante. Al finalizar la visita la guía repartirá una entrada con 
asiento por persona para la gala de las Reinas Infantiles del Carnaval por la 
tarde (asistencia libre sin guía). Los precios son de 10,00 €/adulto, 5,00 € niños 
de 7 a 12, y será gratis para niños menores de 7 años.

Cristóbal Garrido y Benny Sánchez presentarán la gala de reinas del Carnaval
El gran escenario será realizado con vegetación natural simulando la selva del ‘País de Nunca Jamás’

Visitas guiadas al escenario 
de la gala de reinas
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XXVII concurs de redacció Sant Antoni

El XXVII concurs de redacció de Sant Antoni per als alumnes de 
secundària dels centres educatius de la localitat, tenia enguany 
com a tema ‘L’estiu a Vinaròs’. El primer premi va ser per Adrià Polo 
Valderrama, de l’IES Leopoldo Querol, el segon per Marta Sorribes 
Simó, del col·legi de la Consolació, i el tercer per Ainhoa Bernabeu 
Martínez de l’IES José Vilaplana. 

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.

Sant Antoni 
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Seguint la tradició, dimarts 
16 de gener es va procedir a 
l’encesa de la foguera de Sant 
Joan a la plaça de Les Corts 
Valencianes. Com sempre, 
Caixa Vinaròs va repartir les 
típiques coquetes i moscatel. 
Abans, va actuar el grup 
folklòric Les Camaraes.

Encesa de la foguera i actuació de les Camaraes
Sant Antoni Sant Antoni 

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
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Els vinarossencs van celebrar dimecres Sant Antoni, amb els actes organitzats per Caixa Vinaròs, en 
col·laboració amb l ’Ajuntament, a l ’ermita. Després del repartiment de l ’esmorzar es va celebrar la misa 
en honor de Sant Antoni, i  posteriorment la benedicció dels animals i el repartiment de les típiques 
coquetes. A continuació es va fer la plantada de carrasques i després la cremaeta de comiat. 

Sant Antoni 
a l’ermita
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Sebastián Juan Roso i la seua dona van vindre des de Noruega per 
celebrar Sant Antoni i Sant Sebastià a Vinaròs. Les arrels no s'obliden
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fotonotícies

Reencuentro. Después de dos años, seguimos todos juntos. Damas 2016

Celebrant Sant Sebastià

El paseo marítimo de Vinaròs, en los años 70, con Manolo Calduch y Juan Manuel Boix

E.Fonollosa
La revista digital multimèdia d’actualitat comarcal 
Vinaròs News reuní prop d’una vintena dels seus 
col·laboradors i patrocinadors per celebrar el 
seu 21è aniversari i la renovació que se’n van fer 
recentment.
El restaurant Déjate Querer de Vinaròs acollí 
aquesta trobada en la que es recordà que en arribar 
al número quinzenal 500 i el 20é anys, es va donar 
una orientació diferent per ajustar-se més als temps 
moderns, alhora que se’n feia una neteja a fons de 

la seua imatge, gràcies a l’ajuda desinteressada, 
com la de tots els col.laboradors, de l’informàtic 
Guillermo Encinas. Es valorà els bons resultats 
dels canvis ja que ara s’ha aconseguit duplicar i 
fins i tot triplicar en ocasions el nombre de visites 
a la web, que ara té com a adreça principal www.
vinarosnews.net
  Amb la nova etapa, s’ha incorporat algun 
col·laborador nou, com Mariano Castejón i la 
seua secció d’imatges Ben Vist i el monjo valencià 
de Montserrat, Josep Miquel Bausset, amb la 

seua secció de pensaments “Fe i fets”. A destacar 
també la participació des de l'any passat d'Espuny 
Abogados, que ha permés recuperar la celebració 
anual.
La 21é trobada va tenir la seu part humorística 
amb l’enginy de Pablo Castell, d’editorial Antinea, 
qui va presentar unes fictícies però molt divertides 
informacions sobre el coordinador de Vinaròs 
News, amb acurats muntatges gràfics, fins i tot 
incloent una suposada portada del setmanari 7 
Dies.

Vinaròs News celebrà el seu 21 aniversari i la renovació de la web

L'Associació de Venedors del Mercat i el regidor de Comerç van fer entrega a 
l'associació Rescata2 dels 600 euros de recaudació de l'olleta solidària
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José Higinio Adell Puig cumplió el pasado 
11 de enero la edad de 106 años, siendo el 
hombre más longevo de Vinaròs. El día de su 
aniversario no faltó a su rutina: treinta minutos de 
bicicleta estática, que le resultan perfectos para 
mantenerse aún en forma. Después, a mediodía, 
recibió la visita de sus numerosos familiares, a los 
que se unió el alcalde, Enric Pla, y la concejala de 
Bienestar Social, Mamen Ruiz, para felicitarlo. Fue 
el momento de soplar velas y probar la tarta que 
él mismo se atrevió a cortar. José Higinio nació 
el 11 de enero de 1912 en Chiva de Morella. Hijo 
de Antonio Adell y Joaquina Puig, fue el segundo 
de los seis hermanos que tuvo el matrimonio, de 

los cuales solo vive el más pequeño, con 20 años 
de diferencia de edad. La hermana, Francisca, 
murió con 100 años y Genovena, con 98 años. Sus 
padres decidieron bajar a vivir a Vinaròs cuando 
él tenía 18 años. Unos años más tarde fue alistado 
por parte de la República para incorporarse a la 
Guerra Civil Española, donde estuvo hasta que 
terminó, siendo encerrado entonces junto con 
otros compañeros, en la Plaza de Toros de Ciudad 
Real. A los tres días de estar preso, un amigo de 
Vinaròs pudo sacarlo. A su vuelta a la capital del 
Baix Maestrat, trabajó en la Fábrica Foret y el día 
31 de diciembre de 1942 se casó con Florencia 
Milián Grau. De este matrimonio nacieron dos 

hijos, José y Concepción. Unos años después 
se desplazaron a Villareal, donde vivieron 
cuatro años, pero tras este tiempo volvieron a 
Vinaròs, donde se establecieron definitivamente, 
trabajando en el campo hasta su jubilación. 
José Higinio es uno de los fundadores de la 
Cooperativa San Salvador y Caixa Vinaròs. Es el 
socio número 5 de la Cooperativa El Salvador 
y el número 6 de Caixa Vinaròs. En el año 1964, 
apadrinó junto a Conchita Rivera una imagen 
de la Virgen de la Misericordia, financiada por la 
Cooperativa El Salvador de Vinaròs. José Higinio 
es también familiar directo del Presidente de la 
Generalitat Valenciana Ximo Puig.

Martina Fàbrega Villarroya va complir 6 anyets el 11 de gener 
de 2016 , junt a José Higinio Adell que també va complir 106 
anys el mateix dia. Felicitats!

José Higinio Adell Puig, 106 años y en plena forma

Aniversari de 6 anys.... i 106 anys.

Paula Igual vestint el vestit regional valencià
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El qui va guanyar el premi de millor professor d'Espanya, César Bona oferí una magistral conferència a l'Auditori de Vinaròs, 
sota l'organització de l'associació Criant en Tribu i la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs. Tant públic va anar-hi (molts 
dels quals eren docent) que va ser necessari limitar els assistents a l'Auditori i tancar-ne les portes. E.Fonollosa.

El convidat especial 
mensual a les classes 
de segon de Primària 
del CEIP Assumpció 
ha sigut el president 
de la Comissió 
Organitzadora del 
Carnaval Jordi Febrer. 
E.Fonollosa

El món del teatre va retre un 
homenatge particular a la figura de 
Carles Santos (Vinaròs, 1940-2017) 
amb l’espectacle Un Santos (sense el 
Santos), al Teatre Lliure de Barcelona. 
L’obra, dirigida per dues de les seves 
estretes col·laboradores, Montse 
Colomé i Anna Llopart, gira entorn de 
l’imaginari del músic. Hi col·laboren 
una quarantena d’artistes, com ara 
Frederic Amat, Cabo San Roque, Àngels 
Margarit, Josep Maria Mestres, Claudia 
Schneider, Francesc Orella, Cesc Gelabert, 
Sol Picó i Mónica López. La durada de 
l’espectacle és d’una hora.
Un Santos (sense el Santos) aplega 
fragments d’una quinzena d’obres. En 
paraules dels seus impulsors, l’espectacle 
és Santos en ‘estat pur’, sense vestuari ni 
escenografia, concebut com una ‘festa 
sorpresa’ i un ‘acte de fe’. S’hi repassa 
la seva trajectòria artística, inicialment 
molt centrada en la música i que anà 
evolucionant cap a la musicalitat dels 
textos. Inclou fragments d’obres com ara 
Beethoven, si tanco la tapa què passa?, 
estrenada el 25 de setembre de 1982 a la 
plaça del Rei de Barcelona, o Té Xina, la fina 
petxina de Xina, estrenada al Teatre Regina 

el 1984. I arriba fins a l’última producció, 
Collar de cranis Esquerdes parracs 
enderrocs.
La intenció, segons les dues coordinadores 
de l’espectacle, ha estat que el màxim 
nombre de gent pogués col·laborar-hi, un 
conjunt que han definit com ‘la gran família 
de Santos’. Sobre això, Lluís Pasqual ha fet 
broma parlant de l’univers de Santos, fet –
ha dit– a còpia de ‘marisc, paella, partides 
de dòmino a Vinaròs i les dones’.
La presentació de l’espectacle també ha 
servit per a recordar la figura d’un creador 
polifacètic, que segons Colomé i Llopart 
posava els actors en una ‘tessitura diferent’ 
i exigia ‘un pas més, sovint sense dir res’. Per 
aquest motiu, diuen que és un recorregut 
‘absolutament despullat’, per definir una 
persona honesta i generosa, que va deixar 
petjada.

El món del teatre ret homenatge a Carles Santos
Artistes com Frederic Amat, Cabo San Roque, Àngels Margarit i 
Francesc Orella van col·laborar a l'espectacle 'Un Santos (sense 
el Santos)', al Teatre Lliure
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L'enregistrament dels temes va ser realitzat l'any 
2014 i va haver de fer-se a l'auditori municipal, 
davant la impossibilitat d’enregistrar-lo en un 
estudi per la gran quantitat de gent que ha 
participat. És la primera vegada que aquestes 
cançons estan en format digital, ja que l'anterior 
enregistrament realitzat tenia més de 30 anys i 
va ser gravat en cassette, per la qual cosa havia 
quedat obsolet. 
El compacte conté cançons locals tan populars 
com la Camarà, la Jotilla, la Jotilla de tres, Isles 
de les Columbretes o Varem lo llaüt, que es 
ballen amb la roba típica del treball del camp, 
balls que han rebut la influència tant de la 
cultura aragonesa com l'andalusa i valenciana. 
La camará obre precisament el compacte, en 
ser el ball que dóna nom a l'agrupació. Es tracta 
d'una jota amb mètrica de jota valenciana però 
amb el ball inspirat en les jotes aragoneses 
i amb ritme influenciat d'aires andalusos. La 

camarà és el nom de les bandes de recol·lectors 
o treballadors del camp, que eren contractats 
per realitzar les tasques agrícoles en moments 
puntuals de molt treball. 
Torné va explicar que l'objectiu d'haver editat 
aquest CD és que els vinarossencs puguin gaudir 
de tenir aquesta música a casa, que sigui un 
reclam perquè més gent participi en la rondalla 
i que serveixi al mateix temps per finançar els 
seus desplaçaments a altres poblacions per 
ballar, que ells mateixos sufraguen. 
Les Camaraes es van fundar l'any 1940. Les 
fundadores van ser Pepa Gisbert, Lola Bordes, 
Misericòrdia Juan i al capdavant va estar com 
a presidenta Rosa Landete, fins al 1977. Gràcies 
a aquestes dones i a molta gent anònima, 
gent gran que de jove ballava a les festes i 
celebracions, es van aconseguir recuperar els 
balls populars que antigament ballaven tota la 
població.

Després de recuperar les cançons i balls, era 
necessari realitzar les partitures, fins llavors 
desconegudes, ja que la gent tocava d’oïda. En els 
anys 1941 i 1942 va ser Tomás Mancisidor, llavors 
director de la banda municipal L'Aliança qui va 
posar en solfa la música popular vinarossenca. El 
mateix any es va formar el cor de veus femenines 
i una rondalla, i també es va introduir el so del 
caragol, instrument mariner utilitzat per les 
barques els dies de boira però que en el camp 
servia per indicar l'inici i final de la jornada. L'any 
1955 es van incorporar balladors masculins, i el 
1977 Rosa Landete va passar la presidència a 
Pepito Roda i la part artística va ser dirigida per 
Marisín Marcos, que anys després també va ser 
presidenta de l'entitat. En els últims anys han 
estat presidents Agustín Serret, Gaspar Redó i 
Toni Barreda. Al capdavant del grup de ball està 
Miguel Pau i com a mestra de rondalla, l'actual 
presidenta, Pili Torné.

Les Camaraes ja tenen les seves cançons típiques en format digital
CULTURA

Editen un CD amb 16 balls tradicionals 

El Grup Folklòric Les Camaraes de Vinaròs ja té les seves cançons en format digital. La presidència de l'entitat, Pili Torné i el 
regidor de Cultura, Marc Albella, van presenta el compact disc que, patrocinat per l'Ajuntament i Caixa Vinaròs, recull les seves 
cançons i balls típics, una selecció de 16 temes amb els quals es pretén preservar i difondre la tradició musical vinarossenca. 
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E.FONOLLOSA
A l’Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs es va celebrar 
la setena edició de la trobada d’intercanvi de plaques de 
cava i taps corona, amb assistència majoritària d’aficionats 
catalans, donat que a les terres valencianes no hi ha tanta 
tradició per aquest tipus de col·leccionisme.
Molts de col·leccionistes de les Terres de l’Ebre, de la resta 
de Catalunya i algun de Castelló i de  Vinaròs es donaran 
cita, des de fa uns quants anys, per a intercanviar plaques 
de cava i de champagne i per a parlar de temes al voltant 
del món de l’aquest espumós. Es tracta de l’única trobada 
d’aquest tipus a la província de Castelló, segons deia 
l’organitzador Sebastià Redò a VINARÒS NEWS.
Enguany el celler convidat  va ser el Celler de Can Pereclara 
de Calonge (Girona) i la placa commemorativa erauna 
imatge d’un vaixell que s’ha tret de les ceràmiques d’Alcora 
existents a l’ermita de la Misericòrdia i Sant Sebastià. Als 
compradors de les ampolles també se’ls lliurà una placa 
que s’havia fet per a l’ocasió amb l’escut de Vinaròs i els 
colors de la bandera de la ciutat.
L’acte s’emmarcà dins de la programació que la Fundació 
Caixa Vinaròs fa per la festivitat de Sant Antoni i  va estar 
obert no només per als col·leccionistes sinó a tots els 
curiosos i públic en general.

La trobada de plaques de cava arribà a la setena edició amb mig centenar d’assistents

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.

Recentment s’ha incorporat al fons històric 
de la Biblioteca Municipal el segon tom 
de la Història de Vinaròs de Joan M. Borrás 
Jarque, editat l'any 1931 a Castelló de la 
Plana. L’exemplar procedeix d’una donació 
anònima amb la intenció que aquesta obra 
passe a formar part del patrimoni històric i 
bibliogràfic de la ciutat. 
És per això que la Regidoria de Cultura, i 
en nom de la Biblioteca Municipal, agraeix 
la sensibilitat social, la complicitat i la 
confiança que dipositen els vinarossencs 
en el servei de Biblioteca com a òrgan de 

conservació, difusió i accés a la cultura de la 
nostra ciutat.
No obstant això, sent aquesta una gran 
aportació, hem de dir que l’obra està 
incompleta, ja que falta el primer volum. 
Des d’aquí volem fer una crida a la població 
perquè si disposen del primer volum de 
l'obra (o de tota l’obra) i estan interessats a 
donar l’exemplar a la Biblioteca Municipal 
completaríem l’esmentada obra.
Seguim treballant pel nostre patrimoni 
bibliogràfic i la seua conservació i posada 
en valor per a la ciutat de Vinaròs.

L’Ajuntament fa una crida a la població per donar a la Biblioteca el segon 
volum de la Història de Vinaròs de Borràs Jarque
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Carnaval
anuncia’t a la premsa local

i forma part de la història del Carnestoltes

la teva revista digital
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L’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa 
Vinaròs va acollir la presentació del llibre ‘Vinaròs 
festiu’, de Joaquín Simó Federico, publicat el 
patrocini de la Fundació Caixa Vinaròs. Es tracta del 
quart volum de la història fotogràfica de Vinaròs 
que ha recopilat el col·leccionista Joaquín Simó i 
que ens deixa imatges plenes de vida, nostàlgia i 
que quedaran per a la història de la localitat. 
Simó va presentar el llibre acompanyat del 
president de la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel 
Molinos i d’Arturo Oliver. Ambós van destacar la 
tasca recuperadora de la memòria del poble que 
ha fet Simó a través de la seua afició per recopilar 
imatges per a ser difoses i cedides a l’abast de 

tothom que ho vulgue.
Molinos va assenyalar que el llibre de Simó apropa 
el Vinaròs d’abans a les generacions actuals, que 
poden veure la evolució de la festa i els costums 
a la localitat.  També va recordar que Simó va 
fer donació fa anys del seu arxiu fotogràfic a la 
Fundació i va fer una crida per a que tothom que 
vulga consultar-les acudisca a fer-ho.
De la seua banda, Oliver  va explicar que es tracta 
d’una obra de 238 pàgines que contenen 351 
fotografies, recordant que amb aquestes ja són més 
de 1.000 imatges les publicades per Simó sumant 
les dels tres anteriors volums. “Fotos que són el 
sentiment i el record de molts vinarossencs que 

ens han deixat, i d’un moment determinat que és 
irrepetible”, va indicar, afegint que “l’aportació de 
Simó a Vinaròs és la de tot un patrimoni enriquidor 
per al qual la ciutat ha d’estar sempre agraïda”. 
El llibre està dividit en apartats temàtics i en ell es 
poden veure, entre moltes altres, imatges de les 
grans orquestres que van actuar per les festes de 
Sant Joan i Sant Pere.
Simó va destacar que era “un dia magnífic, tan 
per la grata presència d’amics i familiars a esta 
presentació, i perquè també estic molt satisfet 
de donar a conèixer este llibre fotogràfic”. També 
va avançar que ja està treballant amb el pròxim 
volum, que estarà dedicat als carrers de Vinaròs.

Inauguració de l'exposició fotogràfica "El Vinaròs d'abans" a la sala 
d'exposicions de Fundació Caixa Vinaròs. El director de Caixa Vinaròs 
Sebastià va explicar que és una mostra que forma part dels actes 
preparats amb motiu de Sant Antoni i que en ella es poden veure 
locs diversos del terme municipal. “Es una exposició de records de 
llocs del poble que han canviat al llarg del temps”, va explicar.

La Fundació Caixa Vinaròs presenta el ‘Vinaròs festiu’ de Joaquin Simó 

La Fundació Caixa Vinaròs acull la 
mostra fotogràfica ‘El Vinaròs d’abans’

Fotos: E.Fonollosa
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Pressupostos de la gent

Per Hugo Romero

Sant Sebastià

Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

Una millora substancial per als 
xiquets i xiquetes de Vinaròs
Per Helena Román

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Una de les raons per les quals la 
gent de Som Vinaròs ens vam 
decidir a fer un pas endavant i 
presentar-nos a unes eleccions 
municipals, ames de pel nivell 

de descomposició al que hi havia arribat la vella 
política al País Valencià després de vint anys de 
desgovern i que ara els jutjats i la Guàrdia Civil 
certifiquen, va ser la creença de què des de la 
participació ciutadana es poden dirigir moltes 
situacions d'un ajuntament.
Hem de dir que una vegada dintre del consistori 
la realitat que són unes lleis de règim local de fa 
quaranta anys, una llei Montoro que impedeix 
gastar un euro de superàvit fora del pressupost 
inicial o les mil i una dificultats que fica l'Estat a 
l'hora de poder realitzar referèndums ciutadans, 
ens han deixat ben clar que mentre no canviem la 
legislació a Madrid és pràcticament impossible una 
política de participació ciutadana real.
Ara bé, dintre del reduït espai que ens deixen, els 
regidors de Som Vinaròs hem treballat tant per 
les reunions veïnals, per tenir en tot moment les 
portes de les regidories obertes a qualsevol veí 
i per fer que els vinarossencs se senten part d'un 
govern municipal que no ha d'oblidar mai que és 
un representant dels seus conciutadans, mai el seu 
"jefe".
És per això que un dels punts de la nostra 
legislatura del qual ens sentim més satisfets és el 
dels pressupostos participatius. Pressupostos que 
en la seua segona edició han sigut presentades 
més de cinquanta idees ciutadanes que després 
de ser votades pels vinarossencs i analitzades 
pels tècnics de l'ajuntament, s'han condensat en 
vint i que ara arriben a la seua recta final. Fins al 
dia vint-i-dos tindrem temps per decidir com i on 
ens gasten els dos-cents mil euros que aquest any 
s'han pressupostat per aquest fi.
Nosaltres esperem que aquesta siga una de les 
moltes espurnes que encenga la flama d'un 
futur on els vinarossencs -i qui sap a tot l'Estat-, 
exigisquen als seus representants ser part activa 
de la política. No uns simples números pels quals 
només tenen interés cada quatre anys, quan toca 
anar a votar.
Ja per acabar, no ens n'anirem sense desitjar 
que aquest any faça bona hora perquè els 
vinarossencs puguem muntar a la nostra Ermita de 
la Misericòrdia, a honrar i disfrutar del nostre patró 
Sant Sebastià com sempre hem fet. Perquè qui 
manté les seues tradicions, manté la seua identitat.

Un any més, arriba la festivitat 
de Sant Sebastià, una de les 
festes que més representa 
el sentir dels vinarossencs, 
sense distingir si s’és de 

dretes o d’esquerres, creient o no creient, 
tradicional o progre,  dels que viuen tot l’any i 
dels que venen només quan poden. Podem dir, 
sense temor a equivocar-nos, que és una de les 
poques coses, sí, poques, que ens uneix a la 
immensa majoria de vinarossencs. 
Com tots els anys, des de l’equip de govern i, 
naturalment, encapçalat per la regidoria de 
Cultura, amb Marc Albella, i la regidoria de 
serveis, amb Guillem Alsina, els socialistes hem 
tingut clar que és una festa de participació 
molt majoritària i, a més, per caure en dissabte, 
la Serra de l’Ermita estarà plena de gom a gom.  
I per això s’ha tingut en compte una sèrie de 
premisses:
-L’accés a la serra es veurà facilitat per un servei 
d’autobusos a partir de les 9 del matí. Surten 
del Palau de Justícia cada 10 minuts, fins a 
les 5 de la tarda. De baixada, l’últim autobús 
sortirà de l’ermita a les 6 de la tarda.
- Per accedir en cotxe es disposarà 
d’aparcaments, tant al peu de la serra com 
en un espai habilitat prop del tentadero i 
senyalitzat per la policia, encara que es prega 
fer-ne el mínim ús.
-El servei de bombers i una cuba amb aigua 
per la previsió d’incendis. Esperem que no se 
n’hage de fer ús.
- Tres tràilers amb llenya per a poder fer la 
torrada en els llocs habilitats i coberts (els 
torradors), procedents de la donació d’un 
particular.
- El servei de neteja que, per primer cop, 
funcionarà tot el dia de Sant Sebastià,  realitzat 
per serveis propis de l’ajuntament.
- Una tanca provisional a l’entorn del poblat 
iber, que permetrà la conservació d’aquest i la 
visualització per qui vulgui fer una ullada.
- I naturalment, el repartiment de l’arròs, amb 
“tuppers” de dos racions i pa, amb un donatiu 
d’1 euro per a una ONG local.
Desitgem que tots pugueu gaudir d’un dia 
festiu amb pau i harmonia.
Visca Sant Sebastià!!

El mateix dia en 
què a Vinaròs caient 
uns quants milers 

d’euros de mans de la Loteria, el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana publicava el que durant 
molt de temps havia estat una aspiració de les 
associacions dedicades a lluitar pels drets dels 
afectats per TDAH: instruccions per a la detecció i 
l’atenció precoç de l’alumnat que puga presentar 
un problema de salut mental. El moltes vegades 
demanat Protocol d’actuacció per a xiquets i 
xiquetes amb TDAH.
El TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ I 
HIPERACTIVITAT  (TDAH) és un trastorn 
neurobiològic que afecta tant adults com xiquets, 
xiquetes i adolescents. És descrit com un patró 
persistent o continu d’inatenció i/o hiperactivitat 
i impulsivitat que impedeix les activitats diàries 
o el desenvolupament típic. Un nen/a amb TDAH 
no descobert a temps desenvolupa dificultats 
d'aprenentatge, (que en molts casos arriba fins al 
fracàs escolar), trastorns de conducta i trastorns 
d'ansietat.
La prevalença del Trastorn per Dèficit d'Atenció i 
Hiperactivitat (TDAH) a la Comunitat Valenciana 
s'estima entre el 5 i el 6% del total de nens en 
edat escolar, és a dir, uns 60.000 nens pateixen 
TDAH, dels quals, un insuficient 50% estan tractats 
d'alguna manera. Estes dades suposen una mitja 
de dos o tres xiquets i/o xiquetes per aula. A Vinaròs 
podríem estar parlant d’entorn de 500 alumnes 
de l’educació obligatòria dels quals només un 
terç podrien estar diagnosticats i per tant rebent 
tota l’ajuda a què tenen dret. 500 famílies amb un 
problema a casa que no saben que tenen i que no 
saben d’on ve...
Fins aquí les dades objectives, quina és la injustícia 
a què estaven sotmesos  fins ara estos xiquets i 
xiquetes? Doncs unes quantes…Primer, depenien 
de la bona voluntat i la deficient formació que 
sobre este tema tinguessen els professionals que 
els toqués en sort. Segon, la nostra comunitat és 
l’única de tot el territori espanyol que no tenia 
aprovat cap protocol d’actuació davant la sospita 
de presència de TDAH. Sense protocol no hi ha res 
a fer. I ens preguntem per les altes taxes de fracàs 
escolar? El govern del PP tenia una de les causes 
davant dels seus nassos i no va saber arreglar-la.
Doncs, bé, ja s’ha aprovat. La Conselleria d’Educació 
encapçalada per Compromís ha escoltat, podríem 
dir PER FI!!!  a les associacions valencianes d’afectats 
i ha dotat de l’instrument legal per a poder posar a 
l’abast de tots els xiquets i  xiquetes tot el que el 
sistema té per a ells i per a poder fer la seua vida 
una mica més fàcil. I, a més, des de Compromís 
per Vinaròs creiem fermament en la felicitat de les 
coses menudes, en fer la vida de la gent cada dia 
més fàcil.
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Complint amb la nostra tradició

Per Maria Dolores Miralles 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Alcalde de “pastisset, moscatell” 
y a correr
Por Luis Gandía Per Lluís Batalla i Callau

Van de cap...

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

En los primeros seis 
meses de legislatura 
era habitual ver al 

Alcalde,  Enric Pla, acudiendo a los debates que 
semanalmente se producen en  Maestrat.tv o 
en las tertulias de los jueves de Ser Maestrat. 
Era la época en la que sus discursos todavía no 
estaban manchados en exceso  por una gestión 
que el tiempo ha demostrado que es nefasta para 
los intereses de los vinarocenses.
Enric Pla aplicó la censura en el Setmanari Vinaròs 
impidiendo que los partidos de la oposición 
publiquemos fotografías porque es incapaz de 
aceptar que la libertad de expresión consiste en 
poder publicar que el  coste del Alcalde duplica 
el coste del anterior alcalde. ¿Le  molesta a Enric 
Pla que los vinarocenses sepan que su coste 
actual  supera los 50.000 euros anuales? Pues 
muy fácil, aprueba un reglamento  propio de 
una dictadura, amordaza a la oposición y sus 
socios de  PSPV-PSOE y Compromís, calladitos y 
aplaudiendo.
Cuando sus mentiras con la auditoría ciudadana 
o el plan de emergencia social eran ya clamorosas 
el Alcalde transparente dejó de aparecer en  los 
medios de comunicación en espacios donde 
otros tenemos la  posibilidad de hablar y hacerle 
preguntas de forma directa. Enric Pla  ya solo 
concede entrevistas plácidas, donde suelta su 
argumentario  elaborado en la sede central de 
Podemos pero donde nadie puede cuestionarle la 
realidad que vive la ciudad que él gobierna.
Es una lástima que Vinaròs tenga un Alcalde que 
huye del debate porque  teme las preguntas. 
Su gestión ya solo le permite abusar de 
un turno  de palabra en los plenos que el 
reglamento no le concede, pero él se  arroga 
para intentar engañar a todos los vinarocenses. 
Es el último  recurso de quienes saben que no 
pueden aguantar con rigor un debate y  por ello 
necesitan cortar la palabra a quienes ponemos 
negro sobre  blanco las carencias de su gestión. 
Enric Pla le prometió a Vinaròs un gobierno 
transparente y un Alcalde abierto a los ciudadanos 
pero los hechos demuestran que ni lo uno ni  lo 
otro. El ego del Alcalde no le permite aceptar que 
se puede discrepar de su acción de gobierno.
A los debates ya sabemos todos que no acude, 
pero sí que lo verán repartiendo pastissets y tupers 
de paella en la ermita, ¿no decía  antes de llegar 
a la alcaldía que eso era populismo y actuar solo 
de cara a la galería para tapar la verdadera gestión? 
Vinaròs reclama y  necesita de su Alcalde menos 
fotos y más respuestas.

. Cap intenció de conèixer el 
poble.
- Cap problema en contractar a 
dit una empresa per a que els 

diga com és el seu poble.
. Cap benefici fiscal a les famílies.
. Cap benefici fiscal al petit i mitjà comerç.
. Cap incentiu fiscal en la contractació d'aturats 
amb contractes de mitja i llarga durada.
. Cap política per atraure empreses a Vinaròs.
. Cap política estratègica de Joventut.
. Cap estratègia en política  Cultural.
. Cap intenció de no tenir càrrec de confiança.
. Cap intenció en no tenir una empresa com a 
càrrec de confiança.
. Cap esmena al Consorci de Residus per a que 
les grans superfícies paguen més taxa pels 
residus que generen.
. Cap ajut extra per a les entitats i clubs que han 
estat perjudicades per la imperdonable pèrdua 
de la piscina.
 . Cap partida pressupostària ha passat per cap 
dels Consells( ni Comerç, ni Turisme, ni Cultura, 
ni Esports, ni,ni,ni,…)
. Cap inversió en suprimir definitivament les 
barreres arquitectòniques.
. I cap intenció de fer possible l'accés universal 
a qualsevol espai públic.
. Cap mínim de vots(quòrum) en els 
pressupostos participatius.
. Cap compareixença de regidors a final d'any 
per explicar la seua tasca.
. Cap intent de municipalitzar serveis 
privatitzats.
. Cap compareixença pública del govern per 
explicar els pressupostos de 2018.
. Cap projecte concret explicat al poble en els 
EDUSI de cara a 2018.
. Cap inversió en adquirir patrimoni i deixar de 
pagar lloguers.
. Cap inversió en infraestructures culturals a 
2018.
. Cap inversió en l'augment de vigilància al 
camp.
. Cap intenció de compartir despeses en els 
serveis comarcals que es fan a Vinaròs.
. Cap intenció de revisió dels sous dels regidors 
segons el seu rendiment.
. Cap intenció d'invertir en política verda.
. Cap intenció de no carregar d'impostos als 
veïns de la zona sud, que porten anys pagant 
per uns serveis que no tenen.
. Cap intenció d'assumir responsabilitats.
. Cap problema en dir que la culpa és dels altres.

Aquesta setmana 
celebrarem a la nostra 
ciutat, dos festes molt 

arrelades el dimecres, 17, la festivitat de S. 
Antoni i el dissabte 20, la festivitat del nostre 
patró S. Sebastià.
Les activitats programades per S. Antoni han 
estat moltes i variades. Van començar dies 
abans amb la presentació del llibre Vinaròs 
Festiu (àlbum fotogràfic vinarossenc), la 
inauguració de l’exposició “Vinaròs d’abans”, 
la setena trobada d’intercanvis de plaques 
de cava i taps de corona, el concurs de 
redacció sobre l’estiu a Vinaròs, l’actuació de 
les camarades, l’encesa de la foguera amb el 
repartiment de les típiques coquetes, etc. Van 
finalitzar el dimecres a l’ermita de Vinaròs 
amb missa en honor del sant, processó i 
benedicció d’animals, plantada de carrasques 
i el repartiment de “cremadetes” de comiat.
El dissabte, és la festa del nostre patró Sant 
Sebastià. Com tots els anys complirem amb la 
tradició, pujada a l’ermita en romeria i també 
amb la tradicional torrada de carn i llangonissa. 
Tots els vinarossencs podrem gaudir d’aquests 
meravellós entorn que s’ha convertit per a 
tot el poble en un espai d’esbarjo, esportiu i 
cultural. A part dels actes litúrgics, també es 
farà el repartiment de l’arròs el preu del qual, 
com tots els anys, es destinarà a una causa 
social. El mateix diumenge celebrarem també 
Sant Sebastianet, nom que rep perquè la seua 
imatge es de dimensions molt més reduïdes 
que la de Sant Sebastià.
Cadascun de nosaltres des del nostre propi i 
lliure sentiment (religiós, social o cívic), però 
tots amb el mateix fi honrarem al nostre patró 
que és part de la nostra identitat i de la nostra 
història com a poble. Els vinarossencs estem 
convençuts que tenim una identitat, una 
història, que ens aglutina i ens unifica en un 
únic camí: VINARÒS.
Visca Vinaròs.
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Andrés Albiol
Xucla blava

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE DESEMBRE DEL 2017 (II)

És un peix que antany era destinat per a menjar en 
exèrcits de molts països. D'ací el seu malnom comú 
de mata-soldats. També se li coneix com xucla vera, en 
castellà li diuen picarel pintada, mendola, judío, i chucla 
azul, en francés mendole commune, en anglés big 
picarel i en alemany Laxieerfisch. El seu nom científic és 
Spicara maena. 
Pertanyent a la família dels Centrocántids té un cos 
allargat, fusiforme, alt, que es pronuncia amb l'edat, 
a més de tindre el mascle adult una gepa en el bescoll 
per a ser mes alt. El seu cap és curt i punxegud, morro 
xato. Perfil cefàlic còncau sobre els xicotets ulls. Boca 
protàctil, amb diminutes dents disposades en bandes 
sobre les blanes i extensibles mandíbules, amb els canins 
davanters punxeguts. Té dentició en el vòmer. 
Composició aletes; D XI-11, A III-9/10, VI-5, P 15/16 i C 18.
Línia lateral alta i arquejada com el dors. 
Color gris plomós blavós brillant amb línies longitudinals 
blaves per la zona dorsal i part dels flancs. En les galtes 
hi ha sis línies mes intenses. Les femelles adquirixen 
tonalitats un poc verdoses. Posseïx una taca negra 
quadrangular en la part mitjana del cos en ambdós 
flancs. El ventre és clar platejat. Les aletes imparelles 
amarronaes i les parixes groguenques. En l'àpoca de 
posada els colors es fan mes intensos i inclús les aletes 
adquirixen tons rosacis. 
Té 70/75 escates tenoideas. La D i A les plega en un solc 
que fa la seua densa escamació. 
Talla 20 cm. Els mascles majors i diferents segons l'edat. 
L'època de zel comença a finals d'estiu, amb vistosa lliurea 
nupcial. Hi ha diformismo sexual. Són hermafrodites. 
Primer són femelles i de vells es transformen en mascles.
Ell construïx un niu sobre el fons amb restes de plantes, 
o cava un clot en el fang, fent una superfície apegalosa, 
perquè ella deposite allí els ous, que són fertilitzats per 
ell. Gregari, fidel al seu hàbitat. D'alevins preferixen viure 
per aigües litorals amb praderies, en xicotets bancs, para 
de majors endinsar-se fins als 100 m. de profunditat. 
Igual menja plàncton durant el dia, que quan fosqueja 
s'alimenta d'invertebrats bentònics com a cucs. De 
nit arriba a dormir sobre el llit marí, i en este moment 
li desapareix la taca negrosa dels costats. Es captura 
a l'arrossegament i tremall. Fregida o torrada és 
comestible. D'escàs valor comercial. Era un menjar per als 
pobres i després el seu nom es va convertir en un terme 
despectiu.

Aguas variables por los mistrales

En un principio la mar estuvo tranquila, pero a mitad semana cambió 
a causa de los fuertes aires del noroeste, para dificultar a la mayoría de 
la flota operativa. Las capturas fueron aceptables, pero las cotizaciones 
bajaron un tanto para las especies mas abundantes.

La pesca de arrastre, los nueve bous llevaron a diario langostino, calamar, pescadilla, 
salmonete, peluda, rape, caracol, galera, mollera, caballa, jurel, pulpo blanco y morralla.
El cerco, al ser veda en nuestra provincia, las traíñas que lo deseen, ya pueden armar e irse a 
faenar por la costa alicantina.
Las artesanales barquitas trasmalleras, unas se dedican a la sepia y otras al lenguado. 
El palangrillo costero pilló con anzuelo dorada, pagel, sargo y pargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo subasta pocas piezas de 2 a 4 Kg.

Baja de un barco arrastrero
A mediados del pasado año la embarcación de arrastre denominada ‘Germans Pablo’, con 
actividad y base en nuestro puerto, por circunstancias de enfermedad de su propietario, no 
faenaba últimamente, de manera que fue alquilada a un armador de Adra (Almería), para 
pescar en aguas de ésta localidad costera de Andalucía. Así, ahora, se ha iniciado el ejercicio 
del 2018 causando baja de Vinaròs.
Dicho bou fue construido en 1.993 por los astilleros vinarocenses de Lenhimosa, para los 
armadores locales, Hermanos Pablo Ferrá. El material del casco es de fibra de vidrio (plástico), 
con las características principales de T.R.B. 17,30 t. Eslora total 14,30 m. Manga 3,9 m. y Puntal 
1,95 m. Su matrícula y folio es; 3ª-CP-3-1-93.

PEIXOS:
     Escrita (Raya)                          15 Kg. 
     Congre (Congrio)                      59
     Orá (Dorada)                            183
     Mussoles (Escualos)                    3
     Sard (Sargo)                            261
     Llobarro (Lubina)                        38
     Pagell (Pagel, Breca)                 243
     Juriola (Lucerna, Rubios)              2                        
     Mero (Cherna)                              3
     Pagre (Pargo)                           102
     Cova (Corvallo)                            5
     Dèntol (Dentón)                           26
     Vidriá (Mojarra)                            25
                                                   _____
             Total…………………….     966  
MOL·LUSCOS:
 Polp roquer (Pulpo roquero)             20
                                                            ____
           Total………………………        20

Total Palangre y Marrajera……    986

PEIXOS          
Escrita (Raya)                                         71 Kg.
Besuc (Besugo, Voraz)                             8
Rallat (Bonito)                                          4           
Congre (Congrio)                                      79
Gall (Pez de S. Pedro)                              2
Orá (Dorada)                                         667
Móllera (Faneca, Capellán)                        3
Gallineta (Cabracho)                              17
Sorell (Jurel)                                            53
Asparrall (Raspallón                               113
Palá (Lenguado)                                    610
Sard (Sargo)                                         151
Lliri (Anjova)                                           35
Llobarro (Lubina)                                     21
Mabre (Herrera)                                       522
Pagell (Breca)                                         380
Lluç (Pescadilla, Merluza)                           12

Rap (Rape)                                              80
Aspet (Espetón)                                      10
Rom empetxinat (Rodaballo)                     4
Jurioles (Lucerna, Rubios)                        13
Moll (Salmonete)                                     56
Sorella (Jurel real)                                    42                         
Llises (Lisa, Mújol)                                269
Pagre (Pargo)                                        117
Roncador (Roncón)                                 42
Rata (Miracielo)                                       11
Palometa (Palometón)                              1
Tigre (Lenguado portugués)                      4
Corva (Corvallo)                                      19
Mamona (Brótola de fango)                      7
Déntol (Dentón)                                      114
Chopa (Cántara)                                        7
Palomida (Palometa blanca)                     77
Reig (Corvina)                                         86
Vidriá (Mojarra)                                         8
Salpa (Salema)                                        77

Rom (Rémol, Rombo)                              39
Palaí (Acedia)                                            4
                                                          _____
     Total……………………………..        3.835    
CRUSTACIS: 
     Cranc (Cangrejo)                          5
Galera (Estomatoideo)                              14
Llagosta (Langosta)                                   8
Llomàntol (Bogavante)                               1
                                                           _____
      Total......................................         28        
MOL·LUSCOS:
Calamar (Calamares)                           2
Sépia (Choco)                                        531                                      
Polp roquer (Pulpo roquero)                    597                              
Caragol punxent (Cañailla)                         14
                                                           _____
       Total……………………            1.144      
Total Tremall i d’Altres Arts........  5.007
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESPORTS

Campeonat Autonòmic de 
llarga distància en piscina
El dissabte 13 de gener es va celebrar en la piscina 
de Castelló la competició Autonòmica de llarga 
distancia en piscina , fase territorial del Campeonat 
d'Espanya, les distancies a nadar van ser 2000 m 
per la categoria infantil i 3000 m per als júniors, 
seniors i absoluts.
El Club Natació Vinaròs va estar representat per 7 
nadadors: David Leon, Marc Vea, Andreu Navarro, 
Miquel Segarra, Carla Bernial, Sara Vea i Llum Serret 
tots ells sota la direcció del tècnic Albert Delmonte.
Com a infantils van nadar Carla i Vera quedant a 
la mitat de la classificació, en la distancia de 3000 
m. Júnior, Andreu Navarro que va fer plata en una 
marca 33'30''08 i Marc Vea va fer bronze en una 
marca de 33'33''70, en junior2 Miquel Segarra va 
fer 34'14''14.
Cal destacar que en la classificacio general per 
clubs van quedar els quarts de un total de 21 clubs 
de tota la Comunitat Valenciana.

II Trofeu Albacora
El diumenge 14 de gener es disputar el II Trofeu 
Albacora en la piscina municipal del Castalia, amb 
una participació de 171 nadadors de 8 clubs de 
tota la provincia.
Sota la direcció de Isidro Martorell l'equip 
vinarossenc va estar format per:Andreu Jovani, 
Iker Mas, Santi Matamoros, Alex Pujol, David 
Constantin, Dylan Martin, Franc Jaime, Izan Rubio, 
Ivan Roda, Izan Mas, Daniela Muñoz, Ainhoa 
Canalda, Ona Leciñera, Mar Garcia, Natalia Burriel. 

Julia Muñoz, Lluna Bordes, Lucia Garcia, Arancha 
Canalda, Vera Perez, Sara Garcia, Gema Fibla, 
Ariana Mara, Sara Forner, Sofia Elena, Sofia Cuenca 
i Agnes Lopez.
El gran triumfador va ser Andreu Jovani que va fer 
medalla en totes les proves que va nadar, així com 
Daniela Muñoz que en la prova de 50 braça va fer 
or i la benjamina Gema Fibla va fer bronze en la 
mateixa prova.
En la prova de relleus de 8x50 mixtes format per 
(Santi, Dylan, Arancha, Ainhoa, Gema, David, 
Daniela i Andreu) van quedar segons fent medalla 
de plata amb una marca de 4'32'14.

Objetivo cumplido e invictos en la 
1a fase.
Partido como siempre duro, pero 
el equipo local jugaba contra sus 
propios errores que alimentaban 
las ganas del Castellon.
Aun asi volvimos a conseguir el 
punto bonus y victoria en casa.
Ahora empieza lo bueno y tenemos 
que mantener el ritmo si queremos 
tener opciones para pelear por el 
ascenso a 2a Territorial. 
Grada llena en Amposta y buen 

tercer tiempo con nuestros amigos 
del Castellon
Clasificados:
Norte:  1º Vinataus, 2º CR Castelló
Centro:1º RC Alzira, 2º Edetans 
Moncada
Sur:         1º Akra Barbara, 2º Rugby 
Coop
El destino ha querido que el primer 
partido 2ª Fase sea de nuevo contra 
CR Castelló, así que el Sábado día 
20 a las 17 de nuevo jugamos en 
Amposta.

Una vez más Joana Miralles ha brillado con.luz propi, al lograr 
proclamarse campeona en la categoría cadete en el torneo de 
reyes celebrado en el C.T.Tarragona,en esta ocasión la finalista 
ha sido la zurda Angela Pérez,una muy buena jugadora que 
pertenece al club de tenis Reus Monterols, que nada pudo 
ante la jugadora de la Closa de Vinaros que desplegó un gran 
tenis , el resultado fue de 6-1 6-2.
Mención especial también para Anna Felip que logró alcanzar 
las semifinales cediendo n el tercer set después de un gran 
desgaste.
Próximas citas tenisticas : circuito Albert Montañes y el circuito 
juvenil Reus Monterols,les mantendremos informados.

Joana Miralles, campeona en el Torneo de Reyes celebrado en el C.T.Tarragona

Partido sábado 13
Vinataus 25 - Club de Rugby Castelló 10
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C. Bm. Vinaròs 26
H. Betxi 27
Vinaròs.  Nogales, Casanova  (3), Didac  (3), Sergi, 
Biel (3), Ayza (2), Victor, Raga (8), Marcos  (3), 
Daniel (3) i Tomas (1).
Amonestats.  Biel, Victor i Marcos.
Exclosos.  Biel.
Partit amb una final d’infart i la desolació del 
local Daniel Martínez al haver fallat a l’últim 
segon el possible empat. Però ànims Dani, unes 
vegades entren i altres no, però els partits no es 
perden per una jugada. 
Els cadets, en cap moment, es van merèixer 
perdre un partit que a la primera part es va 
arribar guanyant d’1 gol amb molta igualtat, 
i que a la segona el Vinaròs havia sigut molt 
superior al Betxí, fins que a falta de 10 minuts, 
Casanova va rebre un cop i va quedar un 
poc commocionat, cosa que va aprofitar els 

visitants per remuntar els 4 gols que portaven 
d'avantatge. Immerescuda derrota dels nostres 
pel gran partir que van fer, però l’esport es així 
de vegades.
Cadet autonòmic gr nord
C.BM. Vinaròs  18
Bm. Mislata  43 Vinaròs.  Pol, Andreu (3), Quim 
(2), Steven (1), Didac  (2), Sergi  (1), Ayza (1), 
Victor (1), Iker (7) i  Marcos.
Exclosos.  Iker.
Partit sense història degut a les baixes 
vinarossenques i al gran equip valencià que 
en cap moment va donar opció a un mermat 
Vinaròs.  
A la primera part encara es va aguantar una 
mica el tipo, però a partir de la baixa d’ Andreu, 
el Vinaròs es va vindre abaix i el Mislata va 
demostrar la superioritat en el seu joc.
1 Autonòmica masculina nord 3

Bm. Buñol  29
C.BM. Vinaròs  16
Vinaròs.  Carlos, Gabri (6), Joan (5), Serrano (1), 
Adrià  (1), Sergi (1), Manu (1) i Bryan (1). 
Amonestats.  Gabri i Bryan.
Desplaçament en pocs jugadors i el Vinaròs va 
aguantar la 1a part, però a la segona, el baixó 
físic va passar factura i, poc a poc, els valencians 
van obrir forat fins al resultat final, una mica 
exagerat vist lo passat al 40x20.

Hasta cinco victorias consiguieron los diferentes 
equipos del club vinarocense el fin de semana 
que volvieron a competir en la capital del Baix 
Maestrat. Los infantiles recuperaron la tercera 
plaza y los juveniles consolidaron la segunda, 
mientras que tanto alevines, cadetes y senior 
escalaron posiciones.

CD Vinaròs FS 7-4 Peñíscola FS (Alevín)
Los alevines también cumplieron en su 
enfrentamiento contra el filial de todo un Primera 
División. Los de Brahim Es Saiydy se adelantaron, 
con el gol de Eric Sánchez, pero los peñiscolanos 
empataron a través de un Rafael Roig que marcó 
tres tantos. Antes del descanso, Erik Kharkavchuk 
devolvió la ventaja a unos locales que ya no la 
desperdiciaron, con un triplete de Emilien Galben y 
las anotaciones de Lluc Rochera y otra del propio Eric 
Sánchez, tres puntos que sitúan a los vinarocenses a 
tiro de piedra del pódium.

CD Vinaròs FS 17-1 Club Cs/Almassora (Cadete)
La goleada del fin de semana la protagonizaron los 
jugadores de Miguel Francisco Galeote. Soufyane El 
Ouaaziki, con cuatro goles, lideró los tantos locales 
junto a Sergio Río. La dupla Sanz-Galeote de Marc’s 
anotaron un triplete cada uno, mientras que Joel 

Torres, Xavier Timoteo y Joel Fabregat cerraron 
un marcador que permite a los cadetes escalar 
posiciones en la tabla clasificatoria.

CD Vinaròs FS 3-11 CDFS Segorbe (Benjamin)
Complicado regreso al Municipal tuvieron los 
pequeños de Antonio Vaca, que se midieron a 
uno de los ‘gallos’ de la categoría. Los visitantes se 
adelantaron pronto y se marcharon con una renta 
de seis goles a su favor. Pese a todo, los vinarocenses 
no bajaron los brazos y se acercaron con un doblete 
de Wassim Zaitouni y el tanto de Samir Yechou. Sin 
embargo, no pudo ser posible la remontada y en la 
recta final los segorbinos se llevaron el triunfo.

CD Vinaròs FS 9-0 At. Morvedre Sagunto (Infantil)

Otro resultado positivo fue el que obtuvo el 
conjunto de Juan Puchal, con hasta siete goles de 
Isaac Suescun, quien pronto abrió un marcador 
que al descanso reflejaba un 3-0, con la ayuda 
goleadora de Óscar Castel. En la segunda mitad, el 
‘killer’ vinarocense completó su brillante actuación 
y Alexander Muñoz, cerca de la bocina final, puso 
la guinda a una victoria que permite a los infantiles 
recuperar la tercera posición, a tres del segundo y a 
cinco del líder.

CD Vinaròs FS 4-3 L’Alcora FS (Juvenil)
Los de Ismael Albert consiguieron un ajustado 
triunfo en la tarde del sábado en el Pabellón 
Municipal de Vinaròs, pese a ir todo el partido por 
delante, con una ventaja de hasta tres goles. Y es 
que los juveniles tomaron el control del electrónico 
por medio de Gerard Carlos, con un doblete, y los 
tantos de Javier Lores y Mohamed Zouwabi. Sin 
embargo, los visitantes se acercaron en los últimos 
minutos, aunque sin efecto. Los vinarocenses, por 
tanto, seguirán en la segunda plaza.

CD Vinaròs FS 2-1 Esporting Club Villarreal 
(Senior)
Ajustada victoria de los de José Antonio Zaragoza 
para cerrar un regreso soñado del club vinarocense 
a la competición, tras el parón por las fiestas 
navideñas.

Después de las fiestas de navidad, fin de 
año y reyes ha vuelto la liga de pádel de 
menores la closa con mas ilusión y ganas 
que nunca, eso.se noto en los partidos que 
fueron mas disputados y luchados , en la 
categoria bronce la igualdad es maxima 
donde todos los jugadores optan al primer 
y segundo puesto a falta de tres jornadas 
para la finalización de la liga mientras en 
la categoria gold se la jugaran todos en 
las dos ultimas jornadas unos para no 
descender y otros para lograr el.primer y 
segundo puesto ,donde la diferencia es de 
2 puntos entre los tres primeros clasificados. 
Agradecer el apoyo de los sponsors Sok Food 
Vinaros, Peluqueria. Hiraldo, Nutricionista 4 
camins y bikebroker crank que sin su apoyo.
no seria posible hacer esta liga de menores

El CD Vinaròs FS brilló con luz propia en su regreso

Handbol
Cadet masculí preferent gr 1
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El domingo tuvo lugar la presentación del Club 
Basquet Gil Comes Vinaròs Servol y de todos sus 
equipos. En un acto sencillo y lleno de luces y un 
gran ambiente en un pabellón lleno, se presentaron 
todos los equipos del club, desde el pre benjamín 
hasta el senior de primera zonal. Destacar el 
crecimiento en la parte femenina que poco a 
poco va creciendo al igual que el club. Durante 
la presentación el club quiso tener un detalle con 
varios directivos del club que llevan muchos años 
trabajando desinteresadamente y desde el club se 
les entregó un detalle para reconocer su trabajo. 

Los directivos reconocidos fueron:
Agustín Calduch 
Blas Gámez 
Pascual Merce 
Diego Jovaní 
Sebastián Baila 

El acto contó con la presencia de la concejala de 
deportes Begoña López y del concejal de medio 
ambiente Jordi Moliner.
Desde el club se agradeció la colaboración del 
ayuntamiento y de su patrocinador principal el 

Grupo Gil Comes, así como los demás como Carpas 
Maestrat, Restaurante Wok Hum y Pizzeria Bella 
Vita. 
La presentación se hizo después de finalizar el 
partido del equipo senior de 1º división que se 
impuso en un buen partido al C.B Burriana. 
Antes de la presentación las patinadoras del club 
de patinaje Vinaròs hicieron una muy bonita 
actuación que deleitó al público presente y se 
llevaron una gran ovación. Desde el club damos las 
gracias al Club de Patinaje y sobre todo a las chicas 
por esta colaboración.

Presentación C.B Gil Comes Vinaròs

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1 Torreblanca 15 12 1 2 46 18 37 28
2 VINARÒS 15 9 2 4 41 19 29 22
3 Alcolea 15 8 5 2 29 17 29 12
4 Borriol "b" 15 8 3 4 30 20 27 10
5 Atzeneta 15 7 4 4 25 18 25 7
6 Xert 15 8 1 6 29 27 25 2
7 Càlig 14 7 1 6 25 21 22 4
8 Vall d'Alba 15 6 4 5 24 24 22 0
9 Rossell 15 6 1 8 21 34 19 -13

10 Benassal 15 4 6 5 23 27 18 -4
11 Salzadella 15 4 3 8 18 23 15 -5
12 Tírig 15 3 5 7 18 36 14 -18
13 Albocàsser 15 3 3 9 25 36 12 -11
14 Cinctorra 15 2 4 9 15 32 10 -17
15 Vilafranca 15 2 3 10 21 38 9 -17
16 Les Palmes "b" 0 0 0 0 0 0 0 0

TITULAR: LA JORNADA

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

21/01/2018Resultados Jornada 16 Jornada 17

VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell

C.F. Torreblanca

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

Albocàsser C.F.
C.F. Vilafranca
DESCANSACàlig C.F.

U.D. Atzeneta
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell

C.F.U.E. Alcolea

C.F. Vilafranca

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

Càlig C.F.
C.F. Tírig Albocàsser C.F.

R.C. Salzadella
DESCANSA
C.F. Torreblanca

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

Rafa Marcos

Excelente debut del club de ajedrez Ruy López 
de Vinaròs en la liga catalana
El pasado domingo 14 de enero se celebró la primera jornada de la Lliga Catalana. 
El club de Vinaròs ha presentado este año dos equipos. Uno en categoría preferente 
(máxima categoría provincial), y el segundo equipo en segunda provincial.
El Ruy López A se desplazó a la Ràpita donde se impuso por 1,5 a 8,5 puntos.
Victorias de Carlos Albert, Fernando Sanz, Yeyé Martínez, Ramón Segura, Salvador 
Jardi, Diego Zafra, Esteban Grima y José Figueredo. Tablas de Agustín Fontes y 
derrota de Stephan Oomen.
Por su parte, el Ruy López B que recibía en casa al Jesus Catalònia de Tortosa también 
ganó con claridad por 5 a 1. Victorias de Carlos Trujillo, Albert Robles, Andoni Pangua, 
Rubén Vinuesa, y Dani Martínez, y derrota de Pau Morales.
Gran inicio de temporada por tanto de los dos equipos de la ciudad que permite 
mirar con optimismo las próximas rondas.

2ª REGIONAL, GRUPO 1. DÉCIMO SEXTA 
JORNADA.
C.E. CINCTORRA  1, VINARÒS C.F.  5
14h. del 14-1-2018
Árbitro del encuentro: ZOUBIR ES-SAADY. Muy 
correcto y atento.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
En esta ocasión, nuestro equipo fue un rodillo a 
quien el Cinctorra no le planteó ni ligera rivalidad 
por lo cual la victoria vinarocense se pusiera en 
ningún momento en entre dicho. Victoria fácil, 
ya desde un inicio contamos con numerosas 
ocasiones. Sólo cuando ellos marcaron en el 78’, 
nos entró un poco de miedo pues bajamos un 
poco el ritmo pero se trató de un mero espejismo. 
Ojo! Pues no vale la pena caer en la soberbia pero 
es cierto que el Vinaròs C.F. está en un momento 
inmenso y a falta de prácticamente la mitad de 
la campaña por realizar. Somos ya segundos que 
nos aseguraría de acabar así la promoción y a ocho 
puntos del magnífico líder, el Torreblanca, pero 
éste todavía debe pasar por nuestra “catedral”. 
El Vinaròs aspira a todo. Mañana, domingo, a las 
12h. de la mañana nos enfrontamos en nuestras 
magníficas instalaciones al BORRIOL “B”, situado 
dos puntos detrás nuestro. Es una buena cita para 
que usted se desplace al campo no ya por animar 
sino para disfrutar de un gran espectáculo.
Destaco del partido que salió de titular el joven 
GUINDI (4), que maravillaba con su buen reparto 
de juego pero al minuto 12’ ya tuvo que cambiarse 
pues esta temporada no le acompañada, 
desgraciadamente, el físico. Aún así salió por él, 

MOHA (5), que para mi fue el mejor del partido por 
sus numerosas incursiones por banda. Los otros 
cambios fueron: SANTI (3) por RAÚL (5) en el 60’, 
MIGUEL ANGEL (4) por DANI (5) en el 65’ y JORDI (4) 
por ESTELLER (4) en el 70’.
La alineación titular se compuso de: LLUC (5), 
AGUILERA (5), RAÚL, MANOLO (5), TAYO (5), JAVI 
GARCÍA (5), DANI, BORRÁS (5), ESTELLER, GUINDI y 
POLET (4).
Nuestros goles llegaron en el 29’ de Tallo de cabeza 
al rematar un saque larguísimo de banda. En el 32’ 

penalti a Moha por zancadilla en el contraataque. 
Lanza Raúl que lo materializa. En el 37’ gol de 
Moha, en el segundo palo al rematar a placer un 
pase de Raúl. En el 50’, gol de Raúl que remata de 
cabeza otro pase de banda larguísimo de Manolo. 
Y en 84’ marca Javi García a pase de Tallo.
Trofeo al más regular(1): Raúl 63, Guindi 48, Lluc 47, 
Manolo 45, Esteller 43… Trofeos al máx. goleador 
(3): Raúl 14, Cristian 6, Manolo y Esteller 4, Tallo, 
Moha, Javi García y Kevin 3, Andrés, Polet, Guindi 
y Lluc 1.

VINArÒS C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

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

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.
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Tauler Municipal
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PUBLICITAT

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



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

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

21 gener SANZ c. Pont, 83

22 gener VALLS zona turística nord, 11

23 gener MATEU c. Sant Francesc, 103

24 gener TORREGROSA av. Llibertat, 9

25 gener PITARCH c. del Pilar, 120

26 gener VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

27 gener FERRER pl. Sant Antoni, 39

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



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


