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L’Ajuntament aprova els pressupostos del 2018,
que ascendeixen a 28 milions

Vinaròs va aprovar dimarts en ple els pressupostos
municipals del 2018, que ascendeixen a 28 milions, 3,7
milions més que l'exercici anterior, encara que sense el
suport dels grups de l'oposició. La regidora d’Hisenda, Maria
Cano, va explicar que els comptes són un 15,21% superiors
als de 2017, un augment que ha estat bàsicament a causa
de la inclusió de part dels Fons Feder per desenvolupar
el EDUSI (1 milió) , les subvencions procedents de la
Generalitat (també quasi un milió d’euros) i l’Estat (386.000
euros més que al 2017) , un augment dels ingressos
procedents de la recaptació de l’IBI de mig milió d’euros
respecte al 2017 i altres 300.000 euros més de recaptació
de plusvàlues.
La regidora socialista va explicar que enguany es demanarà
també un crèdit per import de 1.062.000 euros per fer front
a diverses inversions, i va destacar que abans de concloure
l'any hauran de contractar-se els projectes inclosos en
2018 en la EDUSI i que es preveuen altres dues actuacions
destacades als pressupostos perquè la Generalitat
construisca el segon centre de salut i, en matèria d'educació,
el col·legi Jaume I. D'aquesta manera, es contemplen
partides destinades a urbanitzar els terrenys del SUR 17
on es farà el segon ambulatori, així com per concloure la
urbanització de la parcel·la que acollirà el col·legi Jaume I.
També en matèria d’inversions (el total en aquest capítol
es de 3,7 milions) es contemplen invertir 1 milió d’euros
a l’EDUSI, amb els projectes encara per definir, més de
300.000 euros per a implantar la Smart City, 268.000 euros
per urbanitzar Cala Puntal, 100.000 euros per a l’ampliació
del cementeri municipal i 170.000 euros per als pluvials
del Camí Fondo, 198.000 euros per urbanitzar els carrers
Pagell i Gall, mentre que en pressupostos participatius hi
ha destinats 200.000 euros. L’Ajuntament manté la partida
destinada a política social en 300.000 euros, i en matèria
d’ocupació hi ha un augment molt significatiu, ja que es
passa de 190.000 euros invertits el 2017 a 939.000 euros al
2018. Es manté també la inversió en educación i turisme.
Quant a les despeses, la més gran és la de personal, de 10,5
milions d’euros, 9 milions destinats a bens i serveis, i també
es contemplen els 700.000 euros que cal pagar derivats de
sentències, entre altres.
El regidor de Compromís, Domènec Fontanet, va
destacar l’augment significatiu de les subvencions de les
administracions i l’impuls a les polítiques d’ocupació. “Es
un pressupost que aposta per les inversions, amb quasi
3,8 milions, i enguany vorem plasmades moltes iniciatives
i projectes”, va apuntar, destacant que en matèria turística
una d’elles será la rampa accessible de la platja del Clot,
entre d’altres. A més, va destacar que l’execució del
pressupost del 2017 ha estat de més del 90% “el que vol
dir que s’han quedat molt poques coses per fer i que hem
fet una bona feina dels regidors i funcionaris de tots els
departaments”.
També per part de l’equip de govern, Hugo Romero (Tots i
totes som Vinaròs) va dir que ha estat un pressupost molt
treballat per totes les àrees, que recullen la urbanització
dels terrenys on s’han de construir el centre de salut nou i el
col·legi Jaume I i les oportunitats que suposarà l’EDUSI, tret

distintiu dels comptes, per a Vinaròs. Va destacar també que
són els segons pressupostos participatius, amb la quantia
enguany doblada respecte a l’any anterior i la inversió per
iniciar la implantació de la Smart City. Va recordar també
l’increment de personal a disposició dels ciutadans gràcies
a diferents programes i l’apartat social dels comptes.
L’oposició, en contra
Per part de l’oposició, el PP va votar en contra en
considerar el seu portaveu, Juan Amat, que “malgrat els
comptes del 2018 suposen un increment molt important
respecte a altres anys, no hi ha cap rebaixa dels impostos
i taxes als ciutadans ni cap inversió rellevant, la qual
cosa constata que no hi ha projecte de ciutat”. Amat va
assenyalar que l'apartat d'inversions “no hi ha cap inversió
significativa més enllà dels 100.000 euros per al cementiri
i una inversió genérica, sense explicar ni concretar, per la
Smart City, la qual cosa evidencia que l'equip de govern
renuncia a qualsevol plantejament rellevant de ciutat,
i no s'inclou ni un euro en la construcció de la piscina
quan es constata que hi ha recursos propis per fer-la”.
Acord Ciutadà també va votar en contra d'aquests
comptes. El seu portaveu, Lluis Batalla, va assenyalar que
“valorem positivament les inversions i subvencions de la
Generalitat, però són pressupostos municipals, i pel que fa
a l'acció de govern local estem en contra del que no fan”.
Batalla va assenyalar que el govern local “no fa rebaixes
fiscals als ciutadans ni incentius a les empreses ni hi ha
en aquests comptes cap inversió rellevant, la inversió en
cultura no creix, no es municipalitza cap servei privatitzat
i, al mateix temps, fan créixer les places d’alts funcionaris
a l’ajuntament, i tampoc hi ha cap compensació als
damnificats per la pèrdua de la piscina ”.
El PVI també es va mostrar contrari a aquests comptes. La
seua representant, Maria Dolores Miralles, va assenyalar
que “esperàvem més en la part social” i va destacar
que aquests pressupostos “consoliden que han deixat
augmentat l'IBI i ratifiquen les dedicacions parcials de cinc
regidors”. “Són uns pressupostos poc valents i que només
busquen cobrir l'expedient”, va concloure.
L’alcalde, Enric Pla, va tancar el torn d’intervencions
destacant que bona part de l’augment del pressupost ha
estat degut a les subvencions d’altres administracions,
especialment de la Generalitat i els fons Feder. “I les
subvencions cal treballar-les, no venen perquè si”, va
assenyalar. També va defensar el gran augment en l’apartat
social, “passant en dos anys de 750.000 a 1,6 milions en
programes socials que repercuteix en augment de places
al CRIS, centre de dia, itineraris de insercio socials, valoració
de la dependencia, transport escolar i altres qüestions”,
aixi com l’augment en la partida destinada a ocupació i la
implantació de la Smart City, que “no és un caprici sino una
necessitat d’adaptar l’administració pública al segle XXI”.
També va destacar la inversió que es farà en urbanitzar els
terrenys del Jaume I i el segon centre de salut i la dedicada
als pressupostos participatius. "Creiem que és un bon
pressupost i que té tres objectius molt clars: millorar la
inversió, l'assistència social i atenció al ciutadà i fomentar
l'ocupació", va concloure Pla.
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Vinaròs presenta a FITUR el vídeo promocional i els paquets turístics
per al Carnaval de Vinaròs 2018
Entre el 17 i el 21 de gener s'han dut a terme multitud de
reunions de treball que ajudaran a fixar nous objectius
en l'estratègia de promoció turística de la localitat

La Fira Internacional de Turisme
FITUR 2018 a Madrid conclou deixant
molt bon sabor de boca per a Vinaròs,
després de quatre intensos dies de
reunions i promoció turística de la
localitat.
El Carnaval de Vinaròs ha estat un
dels principals protagonistes de
l'estand de la Comunitat Valenciana
aquest dissabte. Reines, personal
de la Comissió Organitzadora del
Carnaval (COC) i de Turisme Vinaròs,
han repartit flyers promocionals i
informat sobre els actes més esperats
d'aquesta festa d'interès turístic
autonòmic.
A més de la presentació d'un nou
vídeo promocional, s'ha tornat a
apostar aquest any per la venda
d'experiències per al Carnaval, que
poden incloure una o dues nits
d'hotel, un recorregut per la localitat
i entrada a la Gala de Presentació de
les reines o reserva de cadires per
veure la desfilada.
Aquest any, com a novetat, també
s'han organitzat una sèrie de visites
guiades que poden reservar-se en la
Tourist Info o comprar-se directament
a través de la pàgina web oficial del
Carnaval de Vinaròs.
"Creiem que aquestes visites seran
un gran al·licient per a aquelles
persones interessades en conèixer
de primera mà com es viuen els

preparatius previs als actes clau
del nostre Carnaval", ha explicat
el regidor de Turisme i Comerç,
Domènec Fontanet. Josep Gispert,
Director de l'Estratègia Territorial
Turística de l'Agència Valenciana de
Turisme també ha estat en aquesta
presentació.
Reunions de treball
A més de la promoció del
Carnaval i la informació turística
sobre l'oferta de sol i platja,
gastronomia i festes que ofereix
el nostre destí, entre aquest 17 i
el 21 de gener s'han dut a terme
diverses reunions de treball amb
operadors especialitzats en el
turisme inclusiu (Silleros Viajeros),
a millorar l'estratègia de difusió
turística a xarxes socials (Mi nube)
i en el turisme amb mascotes.
Turisme Vinaròs també ha estat
present a l'estand de Tour &
Kids, club de turisme familiar del
què forma part la localitat i en
l'assemblea de Saborea España,
en la qual es va triar al seu nou
president, el xef Adolfo Muñoz.
A més, hi va haver una trobada
de treball amb membres de
l'Institut Valencià de Tecnologies
Turístiques INVATTUR i es va visitar
a les empreses establertes a Vinaròs
amb presència a Fitur, com és el cas

de la cadena hotelera RH.
Finalment, Turisme Vinaròs va
participar en els actes del Dia de la
Comunitat Valenciana a Fitur i va
assistir al lliurament del distintiu Q
de qualitat turística de la Tourist Info
local, un reconeixement que atorga
l'Institut per a la Qualitat Turística
Espanyola en presència de la

directora general de Turisme, Raquel
Huete.
"Estem contents d'haver rebut
aquest distintiu i de les reunions que
hem dut a terme aquests dies i que
ens permetran definir nous objectius
estratègics per impulsar la promoció
i l'oferta turística que ofereix Vinaròs",
ha conclòs Fontanet.
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Vinaròs acull la propera reunió del Consell de la Generalitat
L'alcalde ha agraït que s'hagi tingut en compte a Vinaròs per dur a terme
aquesta jornada i ha detallat quina és l'agenda prevista per al 26 de gener
Divendres 26 de gener, el Consell de la Generalitat
Valenciana es reunirà amb l'Ajuntament de Vinaròs
i celebrarà un consell ordinari a la sala de les
Cavallerisses del Santuari de la Misericòrdia.
"Cada 6 mesos, aproximadament, el Consell surt de
la seua seu oficial a València i celebra una trobada
municipal i un consell ordinari en altres poblacions
com ara Morella, Sagunt o Guardamar del Segura.
En aquesta ocasió serà Vinaròs la ciutat que acollirà
aquesta trobada i nosaltres estem contents que
així sigue ", ha explicat l'alcalde, Enric Pla.
Pla ha afegit que aquest fet és una mostra de
la bona sintonia que hi ha entre el Consell i
l'Ajuntament i que serà una bona ocasió per fer
visible la importància de la nostra ciutat i per
aprofitar aquesta proximitat amb els membres
del Consell per tal de poder abordar alguns temes
pendents , com ara la construcció del CEIP Jaume I

o el segon centre de salut.
L'agenda prevista començarà a les 9:30 hores,
a la Plaça del Santuari de la Misericòrdia, on
es realitzaran les fotos oficials de la trobada.
Posteriorment hi ha prevista una reunió informal
amb la corporació municipal i a les 10:00 hores
el govern valencià es reunirà al complet a porta
tancada.
Estarà present en aquest acte tant el president de
la Generalitat, Ximo Puig, com la vicepresidenta
Mónica Oltra, els consellers, secretaris i altres
membres del seu equip de treball. Un cop hagi
conclòs el consell, la vicepresidenta i portaveu del
Consell, Mónica Oltra, donarà una roda de premsa
al Vinalab per informar dels acords presos.
També està previst que el president Puig realitze un
recorregut per diverses empreses i / o entitats de la
localitat i que alguns dels consellers visiten altres

poblacions de la comarca abans de traslladar-se
tots a Benicarló per estar presents en la Festa de
la Carxofa.

Dotze persones desocupades treballen en l'Ajuntament de Vinaròs
gràcies als Programes d'Iniciativa Social EMCORD i EMCORP

Un total de 12 persones desocupades estan
treballant en l'Ajuntament de Vinaròs gràcies al
Programa d’iniciativa Social que es du a terme
en col·laboració amb corporacions locals de
la Comunitat Valenciana, una iniciativa de la
Generalitat Valenciana cofinançada pel Fons Social
Europeu (FSE).
Els contractes, per a la realització d'obres o
serveis d’interès general al nostre municipi,
tenen una durada de 6 mesos a jornada
completa. L'Ajuntament de Vinaròs va realitzar les
contractacions després de rebre dues subvencions
del SERVEF per un total de 172.129'74 euros, un
import de 133.806,90 euros per a la contractació

de persones aturades de llarga durada i 38.322’84
euros per a la contractació de persones aturades
d'almenys 30 anys d'edat.
Aquest programa de subvencions d’ocupació
compta amb dues línies d'actuació:
1. EMCORD, en el que es van contractar 10 persones
aturades de llarga durada que porten a terme els
següents projectes:
a) Vinaròs competició : 1 conserge per al Consell
Municipal d'Esports.
b) Millora del servei d’informació : 1 conserge per a
la Biblioteca Municipal.
c) Millora de la integració de l’accessibilitat al
casc urbà de Vinaròs: 1 oficial conductor, 3 oficials

Tractament per al control de plagues
A causa dels treballs de desratització que
s'estan duent a terme al centre urbà de
la localitat des de la setmana passada, la
Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient
avisa que és possible que es produeixi un
repunt de la presència de rosegadors a la
via pública.
Aquesta situació és temporal i fruit de
l'efecte d'aquest tractament per al control
de plagues a la localitat que porta a terme
l'empresa especialitzada. Us demanem
que disculpeu les molèsties.
4

obrers, 2 peons d'obra, 1 peó pintor i 1 peó
electricista, per a la Brigada Municipal.
2. EMCORP, destinat a la contractació de persones
aturades d'almenys 30 anys d'edat, en el que es
van contractar 2 persones per a portar a terme els
projectes:
a) Vinaròs més participatiu: 1 Politòloga per a l'àrea
de Participació Ciutadana.
b) Recolzament administratiu al projecte
d’implementació de la gestió electrònica
d’expedients i iniciació de la licitació electrònica:
1 Administratiu per a l'àrea de GovernacióContractació.
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Vinaròs inverteix 30.000 euros en el primer parc infantil modular
El parc número 42 del municipi
està situat a la plaça Camaraes

L'Ajuntament de Vinaròs ha inaugurat el parc
infantil de la plaça Camaraes. Es tracta del primer
parc per a xiquets i xiquetes modular del municipi
i el més car dels realitzats fins avui, en haver-se
invertit des de la regidoria d'Obres i Serveis un total
de 30.000 euros, dins de les reformes realitzades
en les inversions financerament sostenibles
mitjançant les quals també s'ha asfaltat el parc del

Camí Fondo i adequat la Colònia Europa.
El regidor de l'àrea, el socialista Guillem Alsina, va
explicar que “amb quest seran ja 42 parcs infantils
en la localitat i seguirem treballant en aquesta
línia per ampliar i millorar les zones per a l’oci dels
més petits”. Alsina també va informar que, a més
de la inversió que s'ha realitzat per a l'adquisició i
col·locació de l'element de joc principal en aquesta

zona, la regidoria també ha invertit altres 1415
euros en la substitució o reparació del paviment
de goma continu en altres sis parcs infantils.
A més, al parc per a gossos d'aquesta plaça, la
regidoria també ha plantat 20 moreres i reg
automàtic perquè els usuaris gaudeixin d'ombra.
En aquesta zona, el consistori també estudia la
possibilitat de realitzar una petita pista de futbol.

Es presenta la programació de cursos del Casal Jove per al primer trimestre de 2018
Entre les novetats destaca el curs de Primers Auxilis i Socorrisme Aquàtic, el taller de curtmetratges i el curs de Capoeira.
En roda de premsa han estat presentats aquest
dimecres, els cursos que es duran a terme durant
el primer trimestre de 2018 al Casal Jove, de gener
a març.
El regidor de Cultura, Joventut, Festes i Tradicions,
Marc Albella, ha explicat que la programació
arrenca aquest divendres 26 i dissabte 27 de gener,
amb un curs de maquillatge per iniciar els alumnes
en les tècniques bàsiques del maquillatge artístic.
És un curs gratuït dirigit a joves a partir de 12 anys.
Posteriorment, tots els dissabtes fins al 24 de
març, es durà a terme en el Vinalab un taller per
a la creació de videojocs, en el que es formarà
sobre programació i disseny en un marc de treball
col·laboratiu. Aquestes classes, que tenen un cost
de 10 euros (amb possibilitat d'obtenir un 10% de
descompte amb el Carnet Jove), van destinades a
joves de 12 a 18 anys.
Com a novetats més importants per a aquest
primer trimestre Albella ha destacat tres: el taller
de curtmetratges, per a joves a partir de 12 anys,
el curs de primers auxilis i socorrisme aquàtic, que
es durà a terme en col·laboració amb Creu Roja, i
el curs de Capoeira, que es realitzarà del divendres
2 de març al 25 de maig per a joves a partir de 12
anys.

Pel que fa al curs de Primers Auxilis i Socorrisme
Aquàtic, Albella ha detallat que es realitzarà els
dissabtes entre el 24 de febrer i el 24 de març, així
com els diumenges del 8 d'abril al 27 de maig. És
un curs homologat, per a joves de 16 a 35 anys i el
seu preu és de 206 euros (amb un descompte del
10% amb el Carnet Jove).
"Creiem que serà un curs molt útil i l'Ajuntament
finança 50 euros perquè el preu quede en 206
euros. A més, des del Casal Jove s'oferirà la
possibilitat que el pagament es face de forma
fraccionada per donar més facilitats", ha explicat el
regidor.
D'altra banda tornaran a haver noves edicions
de dos cursos molt demandats, com és el de
Monitor d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil,
que es realitzarà els dissabtes del 24 de febrer al
19 de maig amb un preu de 120 euros, i el curs de
Formació Bàsica en Higiene Alimentària, que es
farà el 2 de març.
En aquest últim cas és una formació gratuïta, per a
joves de 16 a 35 anys, i les inscripcions es duran
a terme fins al 24 de febrer o fins esgotar-se les 35
places disponibles. Altres matrícules obertes, dins
de la formació permanent que ofereix el Casal
Jove, són per formar part del grup de teatre jove,

del de ballet clàssic i del Glee Club.
"Animem a tots els joves de la localitat i de la
comarca a apuntar-se a aquests cursos, esperant
que gaudeixin de la programació que s'ha preparat
per a ells", ha conclòs Albella, que ha recordat que
les persones interessades poden acudir a la seu
del Casal Jove, al C / Carreró. Allà també podran
sol·licitar el Carnet Jove per poder-se beneficiar
dels descomptes que s'ofereixen en els cursos i
altres avantatges.

El PP denuncia que hace más de un año que no se convoca el Consell de Persones Adultes
El portavoz adjunto del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha criticado
que el equipo de gobierno “lleve más de un año sin
convocar al Consell de Persones Adultes en el que
se da cuenta e informa sobre las actividades que se
realizan en la escuela de personas adultas”.
Gandía recordaba que “en la EPA se matriculan cada
año más de 1.500 alumnos, se realizan más de 80

cursos y el tripartito ni ha presentado a los partidos
de la oposición la memoria del curso pasado ni ha
informado sobre la gestión y evolución del presente
curso”.
Para los populares “esta es una muestra más
de la desidia con la que se está gestionando
el Ayuntamiento y la nula transparencia de un
tripartito lleno de concejales a sueldo pero que ni

tan siquiera son capaces de convocar un consejo
desde hace más de un año”.
El portavoz popular señalaba que “aquellos partidos
que prometían ser transparentes están ocultando
la información y al mismo tiempo negando la
posibilidad de que los partidos de la oposición
conozcamos la realidad actual de un centro
educativo que consideramos fundamental”.
5
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Es presenta la programació d'actes del Carnaval de Vinaròs 2018
Dijous de la setmana passada es va
presentar la programació d'actes del
Carnaval de Vinaròs 2018, així com
el nou vídeo promocional d'aquesta
festa que serà mostrat aquest mateix
cap de setmana a la Fira Internacional
de Turisme FITUR a Madrid.
"La gravació, a càrrec de Mediarec i
OverSound, es va realitzar a l'Auditori
Municipal i es va comptar amb la
col·laboració de dues reines", ha
explicat el president de la Comissió
Organitzadora del Carnaval (COC),
Jordi Febrer.
Després de la projecció del vídeo,
Febrer ha detallat quina serà la
programació prevista per a aquest
any. Aquesta començarà el 27 de
gener amb l'arribada del Carnestoltes
al Port de la localitat, acompanyat per
Xarxa Teatre, Locura i l'Associació de
Tambors Cristo del Mar de Benicarló.
Posteriorment, ja a la Plaça Parroquial,
la humorista valenciana Maria Juan
realitzarà el Pregó i a la nit tindrà
lloc el sopar d'imposició de bandes
i lliurament del Carnestoltes d'Or
a Vicent Ferrer, cap de la Brigada
Municipal i una persona molt
implicada en aquesta festivitat en
darrers 25 anys, ha explicat Febrer.
"Sense una figura com ell seria molt
complicat dur endavant tot el que
implica aquesta festa a nivell logístic,
per la qual cosa creiem que és un
reconeixement merescut a la tasca
que ha exercit en benefici de tots
vinarossencs", ha expressat el president
de la COC.
L'endemà, el diumenge 28, hi haurà una
classe de zumba al passeig i el dilluns
29 començarà la setmana cultural
del Carnestoltes amb exposicions i la
presentació del llibre dels 35 anys del
Carnaval de Vinaròs escrit per Mariano
Castejón.
El dissabte 3 de febrer serà la Gala de
Presentació de les Reines del Carnaval a
l'antic camp de futbol. Aquest any, com
a novetat, destaca la venda anticipada
d'entrades a l'Auditori Municipal i dels
bons de les consumicions, que podran
adquirir-se els dies 23, 24 i 25 de gener
de 19:00 a 21:00 hores a la zona de l
‘Envelat.
Després d'aquest acte, el diumenge 4
de febrer serà el torn de les tradicionals
paelles i a les 18:00 hores la Gala de
Presentació de les Reines Infantils a
l'antic Camp de Futbol. El dilluns 5 de
febrer començarà la segona setmana
de celebracions, amb les activitats a
les casetes.
Entre altres, hi ha prevista la festa de
la Tercera Edat, el Concurs de Karaoke,
la nit temàtica, la batalla de confeti, el
Dia del Pijama que tindrà lloc el dijous
8 de febrer, així com la batalla de farina
o la festa amb diversos DJ de renom.
El divendres 9 hi haurà una desfilada
6

infantil a les 16:00 hores, des de la
plaça Jovellar fins a la Pèrgola del
Passeig de Colom i es finalitzarà amb
una gran xocolatada i una màster
class de Zumba per als més menuts.
A la nit serà el torn de la Nit Boja del
Carnestoltes, prèvia a les dues grans
desfilades del cap de setmana.
Aquestes es duran a terme els dies 10
i 11 de febrer. Durant el dia hi haurà
festa infantil i tallers organitzats des
de la Regidoria de Turisme i a les 18:00
hores començaran les desfilades amb
inici a l'Avinguda Llibertat, on estarà
ubicat el Sambòdrom. El recorregut
continuarà pel carrer Pilar, Plaça
Jovellar, Carrer Socors, Arcipreste
Bono, País Valencià i Carrer de Sant
Francesc. La venda dels tiquets per
a les cadires per veure la desfilada es
realitzarà el dia de l'esdeveniment
davant del Sambòdrom de l'Avinguda
Llibertat o per internet a través de la
pàgina web oficial del Carnaval de
Vinaròs.
Aquesta edició conclourà el dilluns
12 de febrer, a les 19:30 hores, amb la
vetlla de Carnestoltes que començarà
a la Plaça Parroquial. Des d'allà s'anirà
caminant fins a la Plaça de Bous, on a
les 20:00 hores tindrà lloc el Judici Final
amb Xarxa Teatre i Ball de Dimonis.
Febrer ha acabat explicat que aquest
any s'ha volgut repetir, en col·laboració
amb la Regidoria de Turisme, amb els
pacs turístics d'una o dues nits d'hotel
més les entrades a la Gala de les
Reines o reserva de cadira per veure
la desfilada. Les persones interessades
poden consultar tots els detalls a la
mateixa web del Carnaval. A més, com
a novetat, enguany s'oferiran diverses
visites guiades abans de la Gala de les
Reines i de les desfilades.
La programació completa es pot
consultar des d'aquest dijous a la pàgina
web del Carnaval i els programes en
paper estaran disponibles a la Tourist
Info a partir de la setmana que ve.

Pressupost i dispositiu especial de seguretat
En relació al pressupost per al Carnaval de Vinaròs 2018, el regidor de
Festes, Cultura, Tradicions i Joventut, Marc Albella, ha informat que des
de Festes es compta amb dues partides que sumen 100.000 euros, més
una nova partida per a despeses en seguretat privada de més 23.000
euros.
"Aquest any hem volgut reforçar la seguretat tant a la gala de les Reines
com durant l'arribada del Carnestoltes i les desfilades", ha indicat Albella,
que ha afegit que en col·laboració amb la Regidoria de Política Social
s'ha treballat també per a poder donar-li un nou impuls a la campanya
per a un consum d'alcohol responsable i contra l'assetjament que es
presentarà en el propers dies.
"Volem unes festes segures i tranquil·les, que la gent gaudeixi però amb
responsabilitat i sense incidents", ha conclòs el regidor, que també ha
avançat que com cada any hi haurà un dispositiu especial de seguretat,
amb participació de la Policia Local, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica i
s’ha demanat una unitat canina i un helicòpter de vigilància. La junta de
seguretat tindrà lloc el proper 1 de febrer.
A més, en quant a serveis sanitaris, hi haurà un hospital de campanya a
la Gala de Presentació de les Reines i en el recinte de Fora del Forat la
nit del Pijama, la Nit Boja i el Dissabte de la Desfilada, així com unitats
mòbils per atendre qualsevol emergència que pogués arribar a produirse també durant les desfilades.
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Vinaròs, preparada para dar inicio al Carnaval 2018
Vinaròs dará inicio este fin de semana
a una nueva edición del carnaval. Los
carteles de las reinas, que serán sin
duda las protagonistas de este fin
de semana y especialmente el 3 de
febrero en la gala en su honor, ya
están colgados en la avenida País
Valencià. Desde hace días se está
trabajando también intensamente
en las casetas de las comparsas
ubicadas en el paseo de Fora Forat,
cuya estructura está ya montada, el
entoldado, que acogerá la cena y la
imposición de bandas este sábado
y el gran escenario del campo de
futbol del Cervol donde las 32 reinas
lucirán los trajes en los que han
estado trabajando durante todo el
año y en los que en este momento
se están realizando los últimos
retoques. El monumental montaje
de este escenario está diseñado por
el artista valenciano Ricardo Alcaide,
quien repite este año trabajando con
la actual COC. El escenario, que está
inspirado en la temática del Carnaval
de Vinaròs 2018 “El país de nunca
jamás” tendrá una estructura algo
diferente a la de los últimos años y
contará con vegetación natural.

Programació

DISSABTE 27 DE GENER
20:00 h Concentració d’estendards
i arribada de Sa Majestat
Carnestoltes a càrrec de la
companyia Xarxa Teatre, acadèmia
de ball Locura i grup de bombos
i tambors Stm. Crist de la Mar de
Benicarló.
Lloc: Esplanada del Port (antiga
llotja). A continuació, Pregó
realitzat per Maria Juan i entrega
de claus per part del Sr Enric Pla,
alcalde de la ciutat, a Sa Majestat
Carnestoltes. Lloc: Plaça Parroquial.
21:30 h Sopar en honor a les reines
del Carnaval 2018 elaborat i servit
per l’Associació Hostaleria de
Vinaròs Lloc: Envelat del recinte.
Seguidament, obertura de portes
i imposició de bandes a les reines
del Carnaval de Vinaròs 2018. A
continuació, entrega del premi

honorífic Carnestoltess d’Or al Sr.
Vicent Ferrer, qui ha col·laborat
desinteressadament
fora
de
hores de treball amb el carnaval
i formant part de diverses COC.
Presentat per Agustí Serrano.
Col·labora: Floristeria Mari Tere,
Persianes i Fusteria Miralles i Ma
Victoria Joies A continuació, festa
amenitzada per l’Orquestra ‘La
Quinta Nota’ i DJ Carlos Martorell.
DIUMENGE 28 DE GENER
12.00 h Classe d’exhibició Zumba
‘Carnival
Edition’,
impartit
per instructors oficials de
Zumba fitness: Hocine Haciane
(Barcelona), Ma José Queralt
Castell (Peníscola) i Núria Juan
Batiste (Vinaròs).
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
Organitza i Patrocina: Núria Juan

Batiste. Des de dilluns 29 de gener
fins a dijous 1 de febrer
17:30 h Tallers i Activitats per a
tota la família amb la temàtica
‘Neverland’, inspirat en la pel·lícula
Hook d’Steven Spielberg.
Lloc: Plaça Parroquial.
Patrocina: Regidoria de Cultura,
Festes, Tradicions i Joventut.
DIMARTS 30 DE GENER
18:00 h Inauguració de l’exposició
sobre la història del nostre
Carnaval, des dels inicis fins a
l’actualitat, que es podrà visitar
fins al
dilluns 12 de febrer. Col·labora:
Archivo del Carnaval de Vinaròs.
A continuació, presentació del
Llibre ‘1983-2017 Carnaval de
Vinaròs en el 35 aniversario’ de
Mariano Castejón Chaler, de

Editorial Antinea. Lloc: Auditori
Municipal Ayguals d’Izco.
Seguidament, visita de l’exposició
del concurs de dibuix infantil.
Lloc: Mercat Municipal de Vinaròs.
Patrocina: Regidoria d’Educació.
DIVENDRES 2 DE FEBRER
19:30 h Concentració d’estendards.
Lloc: Plaça de Sant Agustí.
Seguidament, rua amenitzada
per Sambeiros do Povals fins
al recinte de Carnaval per a la
seua inauguració i imposició de
corbatins als estendards. Acte
presentat per Alex Albiol. Lloc:
Envelat del recinte
Patrocina: Hipermercados Simply.
DISSABTE 3 DE FEBRER
GRAN GALA DE PRESENTACIÓ DE
LES REINES DEL CARNAVAL 2018

17:30 h Obertura de portes amb
música ambiental per Dj Carlos
Martorell.
19:00 h Inici de la Gala a càrrec
de Club Mabel Gimnàstica rítmica
i l’escola de ball urbà ‘Muevelo’,
amb les actuacions de gimnàs
Gentsana i l’acadèmia de ball
Locura. Presentada per Cristóbal
Garrido, showman i finalista
de la 1a edició de TU CARA NO
ME SUENA TODAVIA, i per Beni
Sánchez.
Lloc: Antic camp de futbol Cervol
*Advertència: prohibida l’entrada
de begudes alcohòliques dins del
recinte de la gala.
00:30 h NEVERLAND PARTY Amb
Dj Seby, Dj Albert González, Space
Elephants i Dj Rochil Lloc: Envelat
del recinte
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Como todos los años, la Asociación de Amas de Casa con su presidenta Teresa
Fonollosa, obsequió a las socias con alcachofas y longaniza

Otro año más celebrando el dia de nuestro patrón . Visca Sant Sebastia!

ESTHER,reina infantil
dels Cherokys 2017
i CLAUDIA,reina
infantil 2018.
SANDRA, reina 2018.
Qui són els millors???
MARIA,reina
dels CHEROKYS 2017
i SANDRA, reina dels
CHEROKYS 2018.
VISCA EL CARNAVAL
DE VINARÒS!!!

Reina infantil i dames 2017 gaudint del dia de Sant Sebastià
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La totalitat d’alumnes del CEIP Assumpció
engegaren aquest dilluns 22 de gener un
projecte educatiu transversal, anomenat
“L’olivera”. Com a tasca inicial van acudir,
uns en autobús i els altres a peu, tots se
n’anaren a l’ermita per conéixer les oliveres
més velles que hi ha. E.Fonollosa

L'Associació de
Comerciants
de Vinaròs
va repartir a
la Fundació
Caixa Vinaròs
els premis del
sorteig per les
compres de
nadal entre els
clients

FURGONETA
MUDANÇA
Volum: de 6 a 8 m

CAP DE SETMANA
120€

TURISME
DE LLOGUER
3 DIES
100€

IVA INCLÒS i 500 KM

IVA INCLÒS i 500 KM

JORNADA LABORAL
50€

IVA INCLÒS i 100 KM

LLOGUER DE TURISMES I FURGONETES
964 45 25 58

vinaros@davima.net

www.davima.net
9
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L'associació cultural Ball de Dimonis oferí, amb la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, organitzà el seu
particular Sant Antoni, que començà a la plaça de l'Ajuntament i després d'una cercavila, culminà amb la
tradicional foguerada. E.Fonollosa

Agradecimientos

Desde la asociación Rescata-2 queremos expresar nuestroagradecimiento más sincero a la Agrupación de Comerciantes del Mercat
de Vinaròs, personal de administración del mismo y concejal de
Turismo Domènech Fontanet por su colaboración en el pasado 28
de diciembre con la "Olleta Solidaria" en el Mercat de Vinaròs a
beneficio de Rescata-2.
De nuevo: muchas gracias.

Sant Canut
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I l'ermita ha recuperat la seua fisonomia habitual després de
desmuntar-se tota la infrastructura creada per a Sant Antoni,
Sant Canut i Sant Sebastià. E.Fonollosa

Sant Canut, que es va celebrar la nit prèvia a
Sant Sebastià, va atraure al públic més jove
amb l'actuació de diferents grups

Sant Sebastià

20 gener de 2018

11

20 gener de 2018

Sant Sebastià a l’ermita
Els vinarossencs no van faltar dissabte
20 de gener a l’ermita per honrar al seu
patró en una jornada multitudinària
gràcies a la bona climatologia, aquest
any molt més benèvola que l'anterior,
en que va fer molt mal temps.
Després de la rebuda de la imatge de
Sant Sebastià, que havia sortit des de
l'església de l'Asssumpció, a l'Ermita,
es va celebrar la missa de pelegrins. I
cap a les 11 del matí, a l'antiga era i a
la plaça interior es va ballar el ‘ball de
cintes” i el “ball de bastons” a càrrec de
la Agrupació de Dansa de Dansants de
Vinaròs i la Colla de Dolçaina i Tabal de
Vinaròs. Al migdia va ser el moment
de la missa major, amb assistència
de la reina i dames de les festes i
autoritats locals, a més de públic en
general, i en finalitzar va començar
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Sant Sebastià

el repartiment de l’arròs cuinat per la
brigada municipal, beneït per mossèn
Emili Vinaixa i repartit per membres
de l’equip de govern, del que es van
repartir 2.950 racions. Destacar que
la recaptació obtinguda es destinarà
a una causa benèfica. L'Ajuntament,
com sempre, va disposar un servei
d'autobusos per pujar i baixar de
l'ermita. Ja de tarda, la relíquia va
tornar a la ciutat, on es va celebrar una
missa i una posterior processó.
L'ermita ha estat aquesta setmana
especialment concorreguda amb les
celebracions de Sant Antoni, Sant
Canut i Sant Sebastià. La festa prèvia al
patró, Sant Canut, va ser el divendres
a la nit i va haver-hi l'actuació de
diferents grups i massiva afluència de
joves.
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SOCIETAT
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Día 20 de enero “SANT SEBASTIÀ” y día 21 de enero “SANT SEBASTIANET”
Salvador Quinzá Macip

Desde el año 2007, si no me equivoco, no han sido
estas dos celebraciones de una forma tan junta, de
un día para otro. Supongo que por este motivo en
la mañana del día 20, festividad de “Sant Sebastià”,
ante ya de la salida de la reliquia, ya estaba la
Plaza Parroquial bastante llena de genta para
acompañarla, subiendo a pie hasta la montaña del
Puig.
DÍA 20 DE ENERO “SANT SEBASTIÀ”
Salida de la reliquia hacia la ermita.
Momentos antes de las 7,30 horas, en la sacristía de
la Arciprestal de “La Asunción”, la “Germandad dels
Sants Patrons”, con más componentes que nunca,
ya se preparaban para salir al presbiterio y dar inicio
a sus rogativas y posterior rosario subiendo hacia
la ermita. Como en los últimos años, la reliquia
fue portada por mossèn Cristóbal Zurita Esteller,
párroco de la parroquia de “Santa Magdalena” de
nuestra ciudad.
Se dio inicio a la salida, fulgurante como siempre,
en que algunos que otro tenemos que correr para
realizar fotos y estar presentes en la primera parada
de la romería. La parada en la C/. Puente, donde los
que por diversos motivos no podemos subir “a pie”
a la ermita, veneramos la reliquia de Sant Sebastià, y
nos despedimos de la romería.
Se realizaron las paradas de costumbre en
nuestro Cementerio Municipal, donde se rezó un
responso por las personas que ya nos dejaron.
Posteriormenete y pasado el rio Servol, se paró
de nuevo en el “descanso”, para tomar fuerzas y
“escalar” la montaña, hasta llegar a la ermita, donde
seguidamente mosèn Cristóbal celebraba la misa
de “peregrins”.
Misa en la ciudad y procesión.
A las 18 horas en la Arciprestal se celebraba la
misa en honor a San Sebastià oficiada por mossén
Emilio Vinaixa Porcar, párroco de la Arciprestal de
14

“La Asunción” y concelebrada por mossèn Florencio
Albero. Finalizada la misma se procedió a la
formación y salida de la procesión, a la espera de la
llegada de la reliquia de nuestro santo, en el sitio de
costumbre en la C/. San Cristóbal.
Un poco antes de las 19 horas llegaba la comitiva
a pie, con la “Germandad dels Sants Patrons”, gente
que les acompañó bajando la reliquia a pie y
portada como en la mañana por mossèn Cristóbal.
Se hizo la entrega de la reliquia portada por mossèn
Cristóbal a mossèn Emilio, y ya con todos los fieles
se formó la procesión, la cual discurrió este año,
por las calles de costumbre: C/. San Cristóbal, Plaza
Parroquial y Jovellar, C/. Socorro, Plaza San Antonio,
Travesía Safont, Plaza San Agustín y C/. Mayor hasta
llegar y entrar en la Arciprestal.
El orden procesional fue el siguiente: Cruz alzada,
bandera de San Sebastián, imagen de San Sebastiàn
portada por los costaleros de la “Cofradía del Paso
de San Pedro”, fieles, la reliquia portada por mossèn
Emilio y acompañado por mossèn Florencio y
Cristóbal, concejales de nuestro ayuntamiento,
“Camareras de la Virgen de la Misericordia y de Sant
Sebastià”, fieles y cerraba la procesión la banda de
música, la Societat Musical “La Alianza”, con una
dirección dijéramos “especial” de José Ramón
Renovell Renovell.
La imagen de nuestro patrono Sant Sebastià, fue
portada a hombros por los costaleros de la “Cofradía
del Paso de San Pedro”, y una vez entronizada en
el presbiterio de la Arciprestal, se procedió a la
veneración de la reliquia portada por mossèn Emilio,
y con los cantos y acompañamiento al órgano del
himno de “Sant Sebastià”, dándose así por finalizada
esta jornada del sábado, con un día magnífico, lleno
de sol y si acaso con una breve brisa.
DÍA 21 DE ENERO “SANT SEBASTIANET”
Al día siguiente, es decir, al domingo, celebrábamos
la festividad de Sant Sebastià en la ciudad, o como

decimos aquí en Vinaròs y siguiendo nuestras
tradiciones, “Sant Sebastianet”. Realmente han sido
estas dos fiestas seguidas y sin descanso. Repito
que si no me equivoco, desde el año 2007 no caían
ambas juntas en sábado y domingo, lo cual hizo que
la participación fuera numerosa en ambas.
Dieron inicio las celebraciones con una solemne
misa en la Arciprestal de “La Asunción” a las 18
horas, la cual estuvo oficiada por mossèn Emilio
Vinaixa, y concelebrada por los mossens: Cristóbal
Zurita, Florencio Albero y el vinarocense Antonio
Sesé Esparducer desplazado exprofeso a Vinaròs.
La misa estuvo cantada por la “Coral Garcia Julbe”,
con la dirección de Rossend Aymí i Escolà, y al
órgano Enric Melià i Fortuna. Fue con un repertorio
diferente del agrado de todos, en el que pudimos
escuchar música de Leonard Cohen y de Gabriel
Faure, entre otras.
Estuvo a la altura de la solemne misa, la homilía de
mossèn Emilio, siguiendo con la comparación de la
que realizara el día anterior, comparando la fiesta de
San Sebastián con una estrofa de nuestra “Camará”.
Si al día anterior de Sant Sebastià, centro su homilía
en “Si el meu pensament volara, a hon aniria a parar,
a la serra de la ermita, a vore a Sant Sebastià”, es
decir, subir todos a ver a San Sebastián. Puso como
ejemplo en esta celebración de “Sant Sebastianet”,
a seguir a nuestro santo patrono con sus obras,
ejemplo y fe, y pidió su intercesión sobre nosotros y
sobre Vinaròs en este año.
Finalizada la misa se formó la procesión cuyo
orden fue el siguiente: Cruz alzada, bandera de
San Sebastián, imagen de San Sebastián portada
por los costaleros de la “Cofradía del Paso de San
Pedro”, fieles, la reliquia portada por mossèn Emilio
y acompañado por mossèn Florencio y Cristóbal,
concejales de nuestro ayuntamiento, “Camareras
de la Virgen de la Misericordia y de Sant Sebastià”,
“Cofradía de Ntra. Sra. de la Misericordia”, fieles y
cerraba la procesión la banda de música, la Societat
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Musical “La Alianza”, bajo la dirección de José Ramón
Renovell Renovell.
Hay que decir, que esta procesión fue muy participativa, el
recorrido fue el siguiente: Plaza Parroquial, Plaza Jovellar,
C/. Socorro, Plaza San Antonio hasta el paseo, donde
primeramente el niño Axel Orti May nos recitó “de memoria”
una extensa loa a Sant Sebastián y a Vinaròs, la cual fue
preciosa y muy aplaudida por todos. Le acompañaba su
hermano Ilan. Seguidamente se procedió a bendecir las
aguas con la reliquia a cargo de mossèn Emilio, y luego
al pueblo a cargo de mossèn Antonio, mientras sonaban
los acordes del himno de nuestro patrono, a cargo de la
“Alianza” dirigida por José Ramón Renovell Renovell.
Siguió la procesión por el Paseo Colón, Plaza San Agustín
y finalizaba el recorrido por la C/. Mayor y Plaza Parroquial,
hasta entrar de nuevo a la Arciprestal. Los actos sde
celebraron con un buen tiempo y alta temperatura, si bien
soplaba algo de viento de norte.
Con la veneración de la reliquia del santo, y los cantos del
himno y gozos al órgano y con la participación de la coral,
se daba por finalizada esta jornada de “San Sebastián en la
ciudad”.

Sant Sebastià
i Sant Sebastianet

Curiosidades:
-Tanto en el pasacalle previo al sábado, celebración en este
día 20 de Sant Sebastià, como en el mismo día 20 Sant
Sebastià, vimos, creo por primera vez, al director de nuestra
banda de música, dirigir y tocar los platillos a la vez. A veces,
y por diferentes motivos, faltan músicos, y uno (el director)
se tiene que arreglar como puede. No tuvo demasiados
problemas, ya que el es percusionista, y con lo bien que
suena nuestra banda, no se notó en nada la dirección de
la misma.
-Hay que agradecer a la “Cofradía del Paso de San Pedro”,
que recobrando tradiciones, nos llevaran ambos días en la
procesión, la imagen de nuestro santo patrono a “hombros”.
Su capataz fue F. Gabriel Aulet antes de entrar la peaña los
dos días en la Arciprestal de “La Asunción”, ordenó realizar
una alzada “per Vinaròs”, y vimos llevando el paso como un
costalero mas, al Hermano Mayor de la Cofradía, a Pedro
Díaz Mateo. Por cierto, lo hicieron muy bien ambos días,
cosa que les agradecemos.
Y a la espera del próximo año, si tenemos salud y S.D.Q. les
digo…..
¡Visca Sant Sebastià i Visca San Sebastianet!.
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La recuperació de les muixerangues ha acabat!
Comença l’època de la “Federació Valenciana de Muixerangues”

En un día Històric per a les Muixerangues
i concretament a la Ciutat d'Algemesí,
coincidint amb la festivitat de Sant
Sebastià a Vinaròs, es va celebrar l'acte que
dona llum a la Federació de Muixerangues.
La Federació de Muixerangues que naix
amb l’esperit de coordinar, promoure
potenciar, dignificar i cohesionar tot el
moviment Muixeranguer de nord a sud del
territori Valencià i que compta tant amb la
colla més al sud, la Muixeranga d’Alacant,
com la colla més al Nord, la Nostra, la
Muixeranga de Vinaròs, la Muixeranga
de tot el Maestrat. Aquest fet històric
que va començar a gestar-se a mitjans
de l’any passat, ha portat durs esforços i
forts compromisos entre colles, cosa que
ha enfortit els vincles entre aquestes i les
ha dotat del més sòlid mecanisme que
catapultarà les colles a trencar totes les
fronteres actuals.
Amb la firma dels Estatuts definitius
per part del diferents Presidents, així
com del Nostre President, En Josep
Domènec Safont Pitarch, i amb els nous
representants de la Muixeranga de Vinaròs
a la Federació, Na Anna Alcalde i En
Joan Bofarull, la Muixeranga de Vinaròs,
enforteix la presencia i imatge del Maestrat
i de Vinaròs en el Territori Valencià.
També li desitgem sort a la nova Junta de
la Federació de Muixerangues que dirigeix
En Enric Sorribes Roig, company de la
Conlloga de Castelló, i que també compta
amb un integrant de la Muixeranga de
Vinaròs, En Joan Bofarull.
Per últim, només destacar que aquest pas
de gegant que van donar ahir les 21 Colles
que sotasignaren els Definitius estatuts,
es pot dir que no estaben realitzant un
acte de Recuperació de la nostra Cultura,
ara ja podem dir que les Muixerangues
ja no s’han de recuperar, perquè les
Muixerangues estàn més vives que mai i
en plena expansió !
Bons vents a la Federació naixent, Visca les
Muixerangues, visca Vinaròs i visca la seva
Muixeranga !
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OPINIÓ
Més vinarossencs amb treball

AVE...........

Per David Adell

Per Fernando Juan

Per molt que els mitjans
de comunicació "de tota la
vida" ens bombardegen nit i
dia amb la cançoneta que
hem sortit d'una crisi que
ja fa deu anys que conviu entre nosaltres, la
realitat que la gent normal veiem al nostre
voltant és que els únics que hi han sortit,
i molt ben parats, són els bancs i les grans
empreses de l'IBEX.
La inseguretat laboral, els contractes per
dies o hores i la rebaixa dels sous mentre
munten els preus de la llum i les necessitats
bàsiques, és la realitat. Realitat que des
d'un govern municipal es pot fer poc per
solucionar, però on la voluntat política
per treballar per les necessitats dels veïns
amb més dificultats és fonamental. És per
això que tornem a estar contents de poder
anunciar una altra vegada que gràcies al
treball i la col·laboració amb la Comunitat
Valenciana mitjançant el SERVEF, més veïns
del nostre poble podran entrar a treballar a
l'Ajuntament.
Després dels trenta-cinc contractats fa
una setmana als tallers d'ocupació d'obra
i jardineria, seran ara dotze els aturats de
llarga duració que seran empleats per una
durada de sis mesos en diferents projectes
municipals.
Ara mateix ja són seixanta-tres les persones
que ja estan treballant a l'ajuntament en
aquests programes que comprenen joves,
aturats de llarga durada, persones amb
formació i persones que treballen per a
millorar la seua formació.
Durant aquest any 2018 ja estan
pressupostats per aquest equip de govern
un milió d'euros per als diferents programes
de foment d'ocupació a Vinaròs. Tant de bo
poguessen ser més, en aquest tema i en
molts altres de caràcter social. Però ja sabem
que els diners que un ajuntament pot gastar
en aquest aspecte estan embargats per una
Llei Montoro que els necessita per rescatar
castors, bancs i autopistes. Sí, els que
comentàvem al començament d'aquestes
línies que ja han sortit de la crisi.

Gürtel
Per Toni Zaragozá

Executiva local PSPV-PSOE

El dilluns 22 va fer presència a
l’estació de trens de Castelló
un A.V.E., sigles per les quals es
coneix al tren de “Alta Velocidad
Española”. En aquest tren
viatjava el president del govern espanyol, Mariano
Rajoy. I va arribar amb 20 minuts de retard. Tela.
A finals de l’any passat, el PP tant local com
provincial es va omplir la boca dient que a Castelló
tindríem AVE i a Vinaròs 8 trens de rodalies, i que se
solucionava així una vella reivindicació del nord de
la província.
Els fets, malauradament, no ens deixen gaires
alegries. Del corredor mediterrani d’alta velocitat,
el que ha d’anar de València a Barcelona, ni
parlar-ne. La falta d’inversió a la nostra província i,
sobretot al nord, és clara. Estem a l’any 2018 i no
existeix un corredor mediterrani d’alta velocitat.
Només una “solució de perogrullo”: posar una
via intermèdia entre les dos existents, per la qual
es pot fer un intercanvi de vies i per on circula
una maquina d’AVE que en cap cas pot assolir
una velocitat de 350 km per hora. Aquesta és la
presumpta estafa. Ens han portat un AVE que
només pot circular a 160 km/h al tram de València
a Castelló, i fins l’any 2022 (si ho compleixen) l’AVE
haurà de circular compartint vies amb els rodalies i
trens de mercaderies. Si per tal que circule aquest
“pardal” s’han d’aturar temporalment els rodalies i
els mercaderies, i si el temps de trajecte és similar
al dels actuals Euromed, per a què ho fan??? Una
altra vegada ens venen fum.
Els socialistes de Vinaròs creiem, tal i com s’estan
fent les coses, que el funcionament d’aquest
“pardal” no farà una altra cosa que alentir el
projecte d’augmentar el nombre de rodalies que
han d’unir Castelló amb Vinaròs, que l’augment de
les freqüències, quan es dugue a terme, també serà
a canvi d’alentir el viatge (per tal que circule l’AVE
s’han d’aturar els altres trens), i que el cost serà
repercutit al preu dels bitllets de rodalies, d’una
manera o altra. I un vinarossenc tindrà els mateixos
temps de viatge per anar a Barcelona o a Madrid
que fins ara.
Reflexionem: Només hi ha dos línies d’AVE que fan
honor al seu nom i on s’assoleixen les velocitats
per les quals es va posar el nom d’AVE: MadridSevilla i Madrid-Barcelona, aquest últim no a tot
el tram. Per a quan un Valencia-Barcelona a 350
km/h que circule per plataforma pròpia i que deixe
que puguem connectar-nos amb Castelló amb un
servei de rodalies eficient??

Com passa el temps!
Ja fa més de deu
anys que les primeres
publicacions periodístiques sobre la creació d’una
xarxa de finançament il·legal del Partit Popular
a la Comunitat Valenciana sortien a les primeres
pàgines d’alguns, no tots, dels principals mitjans
de comunicació del país. Aquesta setmana, en
seu judicial, els caps d’aquelles empreses que
s’encarregaven de les campanyes electorals del PP,
Francisco Correa, Álvaro Pérez i d’altres han declarat
que les principals empreses valencianes havien de
pagar en negre o amb factures falses al PP per a
no perdre la condició d’empreses que optaven als
contractes públics. El cas és que la trama Gürtel
realitzava els treballs d’intendència per al PP a les
campanyes autonòmiques i municipals del 2007 i
generals del 2008. Fins i tot sembla que eren ni més
ni menys que l’expresident Camps, el secretari del
partit, Costa, i Cotino, aquell del crucifix al despatx,
els màxims interlocutors i dirigents d’aquest
sistema de finançament.
Tot aquest femer no sorprèn a qui, quan les majories
absolutes del PP eren incontestables, constatàvem
i denunciàvem públicament el sistema organitzatiu
i de gestió que prevalia dins de les diferents
administracions i que, malauradament, costarà
molt de revertir. El clientelisme, la supèrbia,
l’afany de poder sense cap ètica mínima, etc.
tot plegat, un sistema que ha regit la societat
valenciana i vinarossenca i que ha conformat les
diferents institucions. No cal recordar els casos
d’empreses que repetien els contractes públics i
aquells treballadors que de la nit al dia apareixien
a les diferents administracions. Un sistema que
prioritzava la genuflexió i l’absència total de crítica
envers el poderós si volies optar a les molles que
el cacic de torn, escampava al seu pas. No cal anar
molt lluny per a observar com les institucions són
plenes d’aquest imaginari que ens ha dut a aquest
ferum que inunda la nostra societat i ens ofega.
La justícia, lenta en aquest cas, ens certifica allò
que no calia ser molt llest per a veure; una tropa de
delinqüents que regia les institucions valencianes,
des de Vinaròs a Oriola, amb l’aquiescència i la
complicitat d’una població educada en els valors
de la individualitat i del propi interès que ara veu,
amb estupefacció, com encara el suprem mandatari
de la trama segons Correa, l’expresident Francisco
Camps, encara està a sou de la Generalitat, amb
personal auxiliar, cotxe oficial i despatx al Consell
Jurídic. Un expresident que era el model a seguir
de l’ara president M. Rajoy. I m’aturo aquí ja
que ni l’espai ni la pròpia indignació em permet
continuar. De nosaltres depén, ningú és perfecte,
però sincerament, ja va sent hora de desfer-nos de
tot allò que tinga una mínima connexió amb un
passat putrefacte que encara es pot ensumar en les
diferents institucions i administracions valencianes
i vinarossenques.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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OPINIÓ
Presupuestos municipales
Por Luis Gandía
Esta semana el tripartito
ha
aprobado
sus
www.ppvinaros.es
terceros presupuestos
municipales y, de nuevo, ha dejado pasar una
oportunidad de centrar su gestión en los verdaderos
problemas de Vinaròs y los vinarocenses. Los once
concejales del tripartito dispondrán en 2018 de 3,7
millones de euros más que en 2017 pero cuando
finalice el año los problemas de Vinaròs serán los
mismos que hoy más los que sumará la nefasta
gestión de la izquierda local en los próximos once
meses.
Porque el tripartito consolida la subida de impuestos
que aplicaron nada más llegar al gobierno al mismo
tiempo que se subían los sueldos. Por tercer año
consecutivo los vinarocenses pagaremos 1 millón
de euros más por el Impuesto de Bienes Inmuebles
y eso significa que serán ya 3 millones de euros
que tendrán los concejales del tripartito para su
publicidad y propaganda y por tanto 3 millones
de euros menos que tendremos los vinarocenses
en nuestros bolsillos para gastar en el comercio
local, la hostelería, ahorrarlos o marcharnos de
vacaciones.
Y esos presupuestos municipales sin proyectos y
sin lineas claras de actuación son los que abocan a
Vinaròs a la apatía en la que el tripartito ha sumido
a nuestra ciudad. La resignación se ha instalado en
los diferentes colectivos que ven como el tripartito
es incapaz de resolver los asuntos que tiene encima
de la mesa y no para de crear nuevos problemas.
Quizás el Alcalde crea que puede solucionarlo todo
con sus discursos al margen de la ley en los plenos;
quizás algún concejal crea que presentar la gestión
ordinaria como extraordinaria logra convencer a
algún pardillo de que la gestión no es tan nefasta;
pero la realidad es tozuda y demuestra con los
hechos que la palabra del tripartito ha perdido
todo su valor.
Por ello es el momento de levantar un proyecto para
Vinaròs que en el Partido Popular siempre hemos
tenido claro y con el que aspiramos a reunir a los
miles de vinarocenses que no quieren resignarse
a la apatía del tripartito. Sumando voluntades,
escuchando a todos y haciendo del vinarocense la
prioridad absoluta en la gestión del municipio.
Entre 2011 y 2015 logramos poner orden en
un Ayuntamiento que estaba en quiebra con
una deuda de más 39 millones de euros. No se
podía invertir en grandes infraestructuras pero
mejoramos las prestaciones sociales, las ayudas a
las personas y colectivos que más lo necesitaban y
gestionamos con cabeza y sin sectarismos, justo lo
contrario de lo que sucede hoy.
de Vinaròs

PRESSUPOSTOS 2018
Per Maria Dolores Miralles
Tercers
pressupostos
elaborats pel tripartit
(Tots som Vinaròs, PSPV,
Compromis), i una volta més ens han decebut
per la falta de concrenció d'una política
municipal clara a seguir. Notem a faltar en
aquest exercici les polítiques per les que va
apostar el tripartit en campanya electoral, les
directrius de la nova manera de fer política,
com és la de ser més trasparents, més propers,
més participatius, més socials,…...La veritat
siga dita, aquests pressupostos són en realitat
una versió allunayada de que van prometre
fins ara, més bé ens atrevim a dir que són
pràcticament una còpia dels que venia fent
l'anterior equip de govern.
Els pressupostos participatius, han estat
només un exercici de propaganda, perquè
a dia d’avui no se’ns ha informat del grau
de participació de la ciudadania . No són
més socials, perquè notem a faltar un pla
d'emergència social molt més ambiciós,
perquè en prestacions econòmiques s'ha
destinat la mateixa quantitat que l'exerci
anterior. No són més propers , perquè s'ha
consolidat la pressió fiscal amb l'augment de
l'IBI, augment que ha vingut per quedar-se
definitivament a Vinaròs a diferència d'altres
municipis de l'Estat espanyol.
No s'ha buscat cap consens en temes tan
importants com és el desenvolupamet del
polígon de les Soteranyes, tan necessari
per planificar el nostre futur econòmic, no
constatem la planificació i estràtegies s seguir
per desenvolupar l'oferta turística. Per al
nostre partit són uns pressupostos buits, sense
ànima, trobem a faltar propostes encaminades
a posar la llavor per afavorir al creixement de
Vinaròs amb un perfil estràtegic, un esbós
d'unes línees mestres del nostre futur social,
econòmic, cultural, comercial i turístic, que
ens situe a “Vinaròs”, com una ciutat puntera
del segle XXI.
EL PVI no els ha recolzat, perquè esperavem
molt més en la part social, i perquè es
consoliden dos decisions en les que estem en
total desacord, deixar augmetat l'IBI ( el rebut
de la contribució), i l'altra ha estat l'aprovació
de les dedicacions parcials de cinc regidors.
Són uns pressupostos poc valents, resignats i
que només busquen cobrir l'expedient, sense
buscar uns rendiments i satisfaccions per als
seus administradors, o siga la ciudadania de
Vinaròs.
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PESCA
ESPORTS
Plomall de mar

Andrés Albiol

Productives minves del gener

Escamarlans capturats al bou

Todos los años, en este mes suelen producirse unas bajadas de las mareas
bastante considerables en nuestro litoral. Éstas fluctuaciones del nivel del
mar están sincronizadas con las fases lunares, la presión atmosférica, y la
climatología, en especial la marítima, para estar acompañadas siempre de
buen tiempo o calmas. Así que la flota pesquera faenó cómodo y capturó
bastantes pescados y mariscos. Y las cotizaciones permanecieron estables.
La pesca de arrastre subastó langostino, cigala, calamar, pescadilla, salmonete, gallo, rape,
pez de S. Pedro, peluda, caracol, galera, móllera, caballa, jurel y morrallas.
El cerco en nuestra provincia está vedado hasta final de mes.
Los artes menores, las barquitas del trasmallo, unas pillaron mucha sepia. Y otras bastante
lenguado, rombo, raya y corba.
El palangrillo costero, tres embarcaciones atraparon con anzuelo dorada, pagel, sargo y
pargo.
Y la recolección de pulpo roquero con cadufo vende ya pocos ejemplares de 2 a 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Cuotas de atún rojo para 2018

El ICCAT, en su reciente reunión aprobó un incremento de capturas de hasta un 46% en tres
años, o sea, que de las 22.700 toneladas del 2017, se pasará a 28.000 t. el presente año, de
las que 15.850 t. le corresponden a Europa, y a España 5.000 t. (en 2017 teníamos 4.243 t.)
En 2019 la cifra se elevará hasta las 32.000 t. (de las que los sectores españoles pesquero y
almadrabero dispondrán de 5.532 t.) Y se llegará al ejercicio del 2020 alcanzando las 36.000
t. (de las que a España nos corresponderán 6.108 t.)
Esperemos que con éste gran incremento de capturas de tonyines, luego con el reparto
desde Madrid, les llegue también a los pescadores vinarocenses y puedan tener una cuota
mas holgada para ganarse la vida.

O cuc de flor i palmereta, en castellà gusano
empenachado i g. pavo real, en francés
sabella, en anglés peacock worm, en alemany
Pfamenfederwurm i en llatí Sabella pavonina.
Este cuc pot veure's en aigües superficials fixat
en blocs portuaris, roques, petxines deteriorades,
entre algues i arenes, mostrant i engrunsant una
espècie de palmito subjecte a un tub pegaminòs
d'uns 10 cm. de llarg, on dins està el cuc que es fixa
al substrat. És un animal del tipus dels Anèl·lids
i de la classe dels Poliquets. Posseïx un cos amb
una simetria bilateral, aplanat ventralment.
Està compost per tres regions, la toràcica amb
16 segments, on està el cap que li ix el vistós
plomatge en forma d'espàtula, la regió abdominal
la formen 200/400 segments, i finalment l'anal.
Cada segment posseïx per costat un apèndix
ganxut.
Corporalment és de color gris i verd. El plomall ho
componen dos corones, amb 45 filaments cada
una par a formar un con al revés, amb bandes
transversals de colors diversos, a manera de cua
de l'au paó.
Talla 30 cm. i 0,50 cm. de diàmetre.
Es reproduïx a la primavera de d'acord amb els
cicles lunars. De sexes separats. La fecundació
és externa, al soltar lliures a l'aigua perquè es
mesclen els productes sexuals. La larva creixerà
i es fixarà al substrat. S'alimenta retenint amb el
plomall el plàncton que ho porta a la boca. També
absorbixen de l'aigua l'oxigen per a la respiració.
De vida sèssil, a mesura que menja creix i compon
el tub on es refugia amb arena i mucus.
No és comestible. Sense valor comercial. Pot
utilitzar-se com a esquer en hams per a pescar.

RESUMS DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPECIES DEL MES DE DESEMBRE DEL 2017 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
Escrita (Raya)
Xuxo (Mantes, Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Boga y Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Góbits, Gobios)
Caballa (Verdel)
Vetes (Pez cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jureles, Chicharros)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
20

284 Kg
271
17
340
112
6
82
627
26
749
58
2.122
3
1.592
29
5.390
797
662
426
150
92

Mabre (Herrera)
Aranya (Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadiila, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Juriola (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llisa (Mújols)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)

522
364
1.862
444
6.249
1.794
255
4
416
5.620
1.962
580
7
70
2
130
55
325
220
198
107
42

Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrei)
Mamona (Brótola de roca)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomita (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol, Rombo)
Palaí (Acedia)
Varios (Varios)
Total ..................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)

61
1
4
27
22
4
7
143
10
84
88
38
77
46
4
12
______
35.703
155
3
931

Galera (Estomatoiedo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)
Total
...........................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. Blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (P. patudo)
Cargol punxent (Cañailla)
Total
TOTAL

5.478
10
21
2
_____
6.599

804
140
748
1.387
1.764
391
435
6
182
_________
.............................. 5.860

EXTRACCIÓ…...
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ESPORTS
NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

3è Control Provincial
Els dies 20/21 de gener en la piscina municipal de
Castelló es va disputar el tercer Control Provincial de
marques, control que es va fer en piscina de 50 metres.
La participació del Club Natació Vinaròs no va ser molt
alta, a causa de coincidir en la festivitat de Sant Sebastià
però tot i això van anar: Ian Calvo, Miquel Segarra, Pere
Simó, Andreu Navarro, David León, Marc Vea, Ainhoa
Garcia, Carla Bernial, Aura Pérez, Sara Vea, Angels
Meseguer, Irina Sebastià, Clàudia Matamoros i Llum
Serret, tots ells van estar en bon nivell de competició,
Carla Bernial va fer mínima nacional en 200 papallona
amb una marca de 2'31'10
Cal destacar que Llum Serret i Andreu Navarro van estar
concentrats el dissabte al matí, en el que quasi segur
sera l'equip de la selecció autonòmica valenciana per
anar al Campionat d'Espanya per Comunitats a Oviedo,
van tenir entrenament i xarrada del responsable de
la federació espanyola amb dinàmica de grups i van
competir a la tarde com a selecció autonòmica.

Campionat autonòmic clubs "B"

El dia 7 de Gener de 2018 és va celebrar a les pistes
cubertes de València (Lluís Puig), el Campionat
indoor més important de nivell Autonòmic per
clubs. El Club Esportiu Vinaròs Facsa Aigües de
Vinaròs és va classificar tant en categoria masculina
com femenina. El Club Esportiu és va enfrontar a
clubs com: Xàtiva, Colivenc, CA Alacant, El Sitges,
Catarroja, el Baix Maestrat, Camisetas Económicas i
el Guadassuar.
Els resultats entre els components masculins i
femenins, van ser el següent:
60 metres: 8º Guillermo Carvajal i 6a Ruth Miralles

200 metres: 2n Pedro Giner i 7a Alba Martí
400 metres: 3r Pedro Giner i 1ª Carla Masip
800 metres: 3r Hugo Monfort i 6a Rosa Blanca
1500 metres: 7è Ruben Roig i 1ª Carla Masip
3000 metres: 5è Francisco Balastegui i 5ª Maribel
Arenós
60 metres tanques: 5è Xavier Fontelles i 2ª Lidia Cruz
Salt d´alçada: 7º Joan Arnau i 5ª Elka Sanz
Salt amb Perxa: 1r Kevin Ripollès
Salt de Longitut: 5è Guillermo Carvajal i 3a Luz Altaïr
Salt de Triple: 3r Juan Arnau i 2ª Naiara Redondo
Llançament de Pes: 7è David Miralles i 3ª Lucia

Aguilar
Relleus 4x400 metres: L´equip masculí va ser 6è i el
femení 3ª
Finalment l'equip femení va pujar al podi amb un
importantíssim 3r lloc en el Campionat Autonòmic,
mentres que el xics van lluitar fins al final,
aconseguint un meritori 5è lloc.
Cal destacar les mínimes per als Campionats
d'Espanya Indoor dels atletes Carla Masip en 1500
metres i de Xavier Fontelles a 60 metres tancs.
Enhorabona a tots.
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VinarÒs C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

VINARÒS C.F. 0,
C.F. BORRIOL “B” 1
12h. del 21-1-2018

Árbitro del encuentro: MOHAMMED
AMZAZ. Justo. No influyó su papel en
el resultado del encuentro. Vuelvo a
resaltar de lo incuestionable que es el
arbitraje dada su dificultad, y menos
por los jugadores que deberían estar
más pendientes de su juego para no
bajar el propio rendimiento.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
No pudo ser. Esta vez tocaba fiasco. Y
es que el fútbol no son matemáticas
y no siempre se puede sumar. Ante
nosotros teníamos un fuerte adversario
que ahora se sitúa un punto por encima
nuestro en la clasificación, pero no que
no cunde el pánico puesto que nosotros
aun permanecemos a tres de la directa
promoción.
En la primera parte fuimos superiores
pero ellos también jugaban. Así, en el 8’
nos pitaron penalti en contra que dio al
larguero. Y más tarde les anularon un gol
por remate antirreglamentario en un
córner. Ya, en la segunda parte, en el 52’,
viene el único gol del partido, del Borriol,
en un robo de balón que manejábamos
en defensa. Desde entonces hasta el
final nuestros hombres no pararon, en
ningún momento, de intentar igualar la
contienda y con un buen juego pero no
pudo ser. Sólo con que nuestra estrella,

Raúl, hubiera tenido una normal labor,
habría materializado más de una diana
pues tuvo múltiples ocasiones claras.
Cabe destacar que el Vinaròs presentaba
numerosas bajas como Andrés y Kevin,
foto adj. Por ello que el banquillo estaba
repleto de cadetes: MARK (5), defensa,
VALENTIN (5), medio y DIEGO, portero;
de quince años respectivamente. El
cuerpo técnico, con Santi a la cabeza y
su mano derecha, el carismático Óscar
Blasco, no dudaron en darles entrada
con el resultado adverso y de hecho
tuvieron un gran debut. Es evidente
que un club de fútbol debe tener base
en la cantera y más si es de economía
baja.
El Vinaròs titular se compuso de: LLUC 5,
CAMÍ 5, DANI 5, MANOLO 5, RAÚL 4, JAVI
GARCÍA 5, MIGUEL ÁNGEL 5, BORRÁS 5,
MOHA 4, GUINDI 4 ESTELLER 5. El resto
de suplentes: SANTI 5 y JORDI 5. Las
sustituciones en el partido fueron: en el
60’, Santi y Valentín por Borrás y Manolo.
En el 66’ Jordi por Moha, lesionado y en
el 72’ Mark por Guindi.
Esta semana dedico una mención
especial para ESTELLER, foto adj.,
lateral incuestionable desde que se
fichó unas jornadas transcurridas del
inicio, buen defensor, todo elegancia en
el juego, de pase milimétrico y de gran
criterio a corta distancia, que es el más
letal. Además que ya lleva 4 dianas…

TITULAR: LA JORNADA
AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ
Rafa Marcos

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
U.D. Atzeneta
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell
C.F. Tírig
C.F. Vilafranca
DESCANSA
C.F. Torreblanca

Clasificación.
1 Torreblanca
2 Alcolea
3 Borriol "b"
4 VINARÒS
5 Atzeneta
6 Càlig
7 Xert
8 Vall d'Alba
9 Rossell
10 Benassal
11 Tírig
12 Salzadella
13 Albocàsser
14 Cinctorra
15 Vilafranca
16 Les Palmes "b"
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Jornada 17
3
5
0
1
2
1
3

J.
16
16
16
16
16
15
16
15
16
16
16
16
16
16
16
0

C.D. Xert
C.E. Cinctorra
C.F. Borriol "b"
U.D. Benassal
Albocàsser C.F.
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella

G.
13
9
9
9
8
8
8
6
7
4
4
4
3
2
2
0

E.
1
5
3
2
4
1
1
4
1
6
5
3
3
4
3
0

0
2
1
0
0
2
0

P.
2
2
4
5
4
6
7
5
8
6
7
9
10
10
11
0

G.F.
49
34
31
41
28
27
29
24
22
23
20
18
25
17
22
0

Jornada 18

28/01/2018

C.E. Cinctorra
C.F. Borriol "b"
U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca

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

G.C.
18
19
20
20
18
22
30
24
34
28
36
26
38
37
40
0

PTOS.
40
32
30
29
28
25
25
22
22
18
17
15
12
10
9
0

DIF. G.
31
15
11
21
10
5
-1
0
-12
-5
-16
-8
-13
-20
-18
0

Al centre esportiu La Petxina de València, en la gala de campions
2017 organitzada per la Federació d' Automobilisme de la Comunitat
Valenciana, a l'hora del lliurament de premis, van tenir protagonisme
dos esportistes de Vinaròs: José Manuel Pérez Aicart, que va ser
guardonat per guanyar l'any passat el campionat de resistència europeu
i Jan Peral Resurrección per quedar tercer del campionat de kàrting
aleví. E.Fonollosa
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HANDBOL
Infantil masculí preferent Castelló
Gr 1
Bm . Nules 21 - C.Bm. Vinaròs 14
Poc va poder el infantil en un partit
que el Nules va ser molt superior i
que la falta de banqueta va penalitzar
molt als menuts del club. La 1 part
la defensa del Nules va ofegar a la
2 linea vinarossenca que no trobva
espais per poder entrar a tirar i ja van
agafar una renda els de casa que a la
2 part van anar ampliant devant la
impotència dels rojets.
Cadet masculí preferent Castelló
gr 1
Bm. Alqueries 29 - C.Bm. Vinaròs “B”
14
Partit jugat el día de sant Sebastià
per problemes de calendaris i es va
anar a Alqueries en cuadro, i això es
va refelxar al marcador final.
Aplaudir la voluntad dels xiquets i els
pares que a pesar del dia que era van
complir al partit i després com a bons
vinarossencs també van complir en

sant Sebastià.
Cadet autonòmic masculí Cs1
C. Bm. Maristas Algemesi 47 - C.
Bm. Vinaròs 24
Superioritat sense paliatius dels
valencians en molts de canvis i
que al contraatac van destrossar al
Vinaròs. Mentres va durar la gasolina
els nostres van anar aguantan a
dures penes, però quan va arrivar el
canssament els valencians van posar
una marxa més i van desarbolar als
nostres.
Juvenil masculí 2 div.auto.nord 1
C.Bm. Vinaròs 23 - C.H. Benicarló 22
Derbi dels d’abans. El partit va tindre
2 parts ben diferenciades, mentres
a la 1ª part el Vinaròs va arrivar a
guanyar de 4 gols i controlant en tot
moment el partit, a la segona part el
Benicarló de mica en mica va anar
retallant i a falta de 2 minuts tenia
1 jugador més, balon a favor i un
marcador igualat que feia presagiar

lo pitjor. Però va apareixer Sant
Sebasjuanma a la porteria parant
una pilota que pareixia que entrava
i al atac següent es va cometre un
clar penal sobre Ferran, i Sergi no va
desaprofitar la ocasió 2per apuntillar
al Benicarló.
1 Autonòmica masculina nord 3
C.Bm. Vinaròs 27 - Bm . Nules 20
Victòria merescuda d’ un bon Vinaròs,

superior a un Nules molt jove que
no ho va posar fàcil. La defensa
6-0 local de la 1 part va permetre
contraatacs vinarossencs que van
agarrar de seguida un marge de gols
per jugar en tranquilitat i aprofitant
que habia molta banqueta van
imprimir velocitat al partit per arrivar
al descans en un clar 11-4.
La segona part va ser un tràmit.

Vinataus 24 - Club de Rugby Castelló 0
1er partido 2a fase
Ambos clubs con multiples bajas
pero preparados para la batalla.
Castellon queria dar golpe sobre
la mesa, pero Vinataus queria
mantenerse “invictus”.
La primera parte muy igualada
haciendose protagonistas las
defensas.
Mucha igualdad
llegando al final de los 40’ 0-0.
Despues de una buena charla de
Mr Ian y el Capitan Berajerano,
saliamos a por todas.
Asi fue, Castellon lo dejo todo
la 1a parte y Vinataus empezo
a hacer su juego. 3 ensayos

de Mao y 1 de Dani dejaba un
resultado final de 24-0.Victoria y
otro punto bonus para Vinataus,
Equipo que esta dando mucho
que hablar esta temporada.
La foto del partido, pra uno de
nuestros “VIP” Pablo Viala, que
tuvo un golpe en la cabeza y
esta en obsevacion en hospi.
Un abrazo Pablo, un 3a “de luxe”
Lideres con 5 ptos seguidos
de RC Alzira con y Rugby Coop
Alicante con 4 ptos ambos.
Proxima parada partido en
Alicante!!

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Curs d’informàtica

Curs monogràfic d’informàtica

Internet i correu electrònic per a
majors
Curs adreçat a persones que hagen fet prèviament el curs d’introducció a la informàtica, o que ja siguen usuàries
informàtiques habituals .

Maneig dels llibres electrònics
Adreçat a usuaris informàtics habituals

Tipus de llibres electrònics i el seu funcionament. On trobar i descarregar llibres gratuïts i on comprarne. Tipus de formats i conversió a altres. Instal·lació de lectors a tauletes Android

Horari: dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h
Del 8 al 22 de febrer. Durada: 10h
Professora: Eva Roig
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)
Preu general 13.5€ / Socis: 12.40€

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11h
Del 5 de febrer al 20 d’abril
Durada: 50h
Professor: Míriam Buale
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)
Preu general 67.5 € / Jubilats: 33.75€

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.epa.vinaros.es

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

Inscripcions en línia a www.epa.vinaros.es
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www.jjcinema.es

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

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

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Curs de

Mindfulness

Reducció de l’estrès basat en l’atenció plena

DIMECRES DE 9.30 A 10.30H DEL 7 DE MARÇ AL 16 DE MAIG
Durada: 10h Preu: 11.50€
Professora: Núria Comadran- Ofertas Costa Azahar SL
Lloc: Poliesportiu: sala polivalent

Mindfulness, vindria a
traduir-se per atenció
plena. És l’enfocament de
l'atenció en les emocions,
pensaments i sensacions
pròpies que es
produeixen en el
moment present. Una
atenció que pot ser
entrenada per les
pràctiques de meditació i
que s’ha popularitzat a
Occident amb el
programa de
Mindfulness-Based Stress
Reduction (MBSR, o
Reducció de l'estrès basat
en l'atenció plena)

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.epa.vinaros.es

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

#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:

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta
daurada per poder accedir al transport públic urbà de manera
gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la seva tramitació
serà el dia 16 de febrer de 2018
Requisits:
-

Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

LA REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I
DISCAPACITAT INFORMA
PROGRAMA BO RESPIR DE TERCERA EDAT 2018
OBJECTE
La Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives convoca el Programa
Bo Respir per a l’any 2018. Es tracta de la convocatòria d’ajudes
destinades a finançar distintes modalitats d’estades de caràcter
temporal o no permanent en residències de tercera edat en l’any
2018.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris del Programa Bo Respir les persones
dependents que, encara que estan ateses habitualment al seu
domicili, necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat, ja
que presenten un nivell de dependència que necessiten les cures
d’una altra persona per a dur a terme les activitats habituals de la
vida diària, i que eventualment no poden ser prestats per la persona
que les cuida habitualment.
Quan una persona major depenent acredite esta necessitat i
no dispose de mitjans econòmics suficients, la Generalitat li
proporcionarà una ajuda per al pagament de la seua estada. L’import
de l’esmentada ajuda estarà determinat en un o més bons, la quantia
dels quals consistirà en la diferència entre el que pot pagar a càrrec
dels seus ingressos i l’import de la seua estada en el centre que trie
per a la seva atenció segons la classe i modalitat.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les sol·licituds serà d'1 mes, comptat a
partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV
núm 8217, de 22.01.2018
INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:
Regidoria de Política Social, igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-Pb
Horari: 9:00 a 14:00
Tel. 964 45 00 75
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PUBLICITAT

ESQUELES
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Com & Reines
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INAS

Y PEGAT
A
DE TU REIN
Dr. Fleming, 6 · Vinaròs
webmaster@editorialantinea.com

30

pancartas a3 en cartón
Pegatinas

0,15 € u. *

*

u.

desde

Tickets bebidas, cenas...
Tel.964 45 00 85

3€

18 € *

500 u.

Pide presupuesto sin compromiso
Nos adaptamos a cada Comparsa y Reina

agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zonapl.
turística
nord, 39
11
18 gener
desembre FERRER
VALLS
Sant Antoni,
27

21
30
22
31

c. Sant
Francesc,
103
desembre ROCA
MATeU
c. Sant
Francesc,
6
gener
av. Llibertat,119
desembre GUIMERÀ
TORReGROSA
pl. Parroquial,
gener
c. del Pilar,
120
desembre ADELL
PITARcH
av. Pius XII (cant.
Picasso)
gener
av.
País
Valencià,
15
desembre
MARTÍNeZ
c. Pont, 83
gener
SANZ

desembre VALLS
FeRReR
febrer

Sant Antoni,
39
zona pl.
turística
nord, 11

2

febrer

c. Sant Francesc, 103

19
28
20
29

123

MATEU

TELÈFONS D’INTERÉS
febrer
TORREGROSA
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

3

av. Llibertat, 9

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

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

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

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


VINARÒS-CASTELLÓ
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30,
8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00,
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon:
902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
VINARÒS-ULLDECONA-STA.
BÀRBARA-TORTOSA

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


Diari:VINARÒS-SARAGOSSA
7.00 i 15.30
Diari:SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS
(AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
8.00
8.05
8.20
8.25
8.30
8.45
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA
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