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

El Consell de la Generalitat Valenciana es va reunir 
divendres a Vinaròs, on a la sala de les cavallerisses 
del Santuari de la Misericòrdia ha celebrat un consell 
ordinari, com fa cada sis mesos a altres poblacions i s’ha 
fet ja prèviament a Morella, Sagunt o Guardamar del 
Segura. 
L’agenda s’ha iniciat a les 9:30 hores, a la Plaça del 
Santuari de la Misericòrdia, on la corporació municipal 
ha rebut al president i els consellers i s’han fet les fotos 
oficials de la trobada. Posteriorment s’ha celebrat una 
reunió informal amb la corporació municipal i a les 10 
hores el govern valencià s’ha reunit al complet a porta 
tancada.
Ha estat 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 conclòs el consell, la 
vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha 
oferit una roda de premsa al Vinalab per informar dels 
acords presos.
Mentrestant,  el president Puig ha fet un recorregut 
per diverses empreses i entitats de la localitat i alguns 
dels consellers han visitat altres poblacions de la 
comarca abans de traslladar-se tots a Benicarló per estar 
presents en la Festa de la Carxofa. La vicepresidenta 
Oltra ha visitat els alumnes del Taller d'Ocupació en 
Jardineria. A més, ha mantingut una reunió al Centre 
de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) de Vinaròs. 
D’entre les aprovacions d’aquest Consell, destaca la 
de l’avantprojecte de la nova Llei de la Funció Pública 
Valenciana, que té com a eixos la transparència 
i la independència dels empleats públics, a més 
d’incentivar la participación ciutadana i aconseguir la 
máxima eficiencia. Amb la entrada en vigor de la llei es 
crearà la Comissió Intersectorial de l’Ocupació Pública, 
que será un òrgan colegiat de coordinació entre la 

conselleria competent en Funció Pública i les organs 
gestors del personal en Sanitat, Eduació i Justícia. La 
nova llei estableix que les exigències de coneixements 
de valencià seran “proporcionals” a les característiques 
de cada lloc de treball i preveu fixar-les en un reglament 
que es consensuarà un cop aprovada la llei. Així 
ho ha explicat la consellera valenciana de Justícia i 
Administració Pública, Gabriela Bravo, que ha indicat 
que els valencians han de tenir garantit el dret a poder 
adreçar-se a l’administració en les dues llengües oficials 
però que el nivell requerit per al funcionariat vindrà 
determinat per la seva exigència laboral.
A més, la Generalitat ha suscrit un conveni amb les 
dipuacions i la Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies (FVMP) per a generar una comunitat 
d’administracions elect`roniques valenciana. L’objectiu, 
tal com ha dit Oltra, és tindre acccés comú a la 
información per agilitzar la tramitació dels expedients 
dels ciutadans, al temps que s’avança en la implantació 
de l’administracio electrónica. El conveni també 
contempla que qualsevol administración puga posar a 
disposició de les restants les aplicacions informàtiques 
pròpies declarant-les de ‘codi obert’.
Una altra de les aprovacions ha estat el conveni que 
permet la emisió del carnet jove amb l’Ajuntament de 
Sant Mateu. També ha estat aprobada la posada en 
marxa a Gestalgar del programa de promoció de la 
salut ‘Motívate/actívate’ per promoure una vida activa i 
saludable enstre els diferents segments poblacionals, i 
la suscripció d’un conveni de cooperación entre l’Institut 
Valencià d’Investigacions Agràries i la Universitat de 
València per a la creació d’una unitat mixta d’investigació 
denominada ‘Gestió Biotecnològica de plagues’.
Finalment, el Consell ha encarregat a Vaersa les obres 
de reconstrucció de la planta d’envasos lleugers de 
Benidorm. 

El Consell aprova a Vinaròs l’avantprojecte 
de la nova Llei de la Funció Pública Valenciana
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El gos abandonat a Vinaròs que 
passarà a viure al Consell
La jornada política a Vinaròs va tindre un inici 
inesperat amb final feliç. De camí al Santuari 
de la Misericòrdia,  va aparèixer Menut. Un 
gosset de mesos abandonat i espantat. Un 
dels assessors del president Ximo Puig va 
ser qui el va trobar i va decidir agafar-lo i 
tapar-lo en una manta. En finalitzar el Ple 
del Consell, Menut va ser traslladat també al 
Vinalab, on estava prevista la roda de premsa 
de Mónica Oltra, i més tard a Benicarló amb 
tots els consellers que havien de participar 
en els actes de la Festa de la carxofa. Menut 
será finalment adoptat pel Consell i viurà a 
València.

“Com es pot abandonar un gos? Els 
sentiments i la raó ho fan incompatible 
amb el sentit de l'humanitat. Bentrobat, 
Menut, mai més caminarás soles”, piulava el 
president Ximo Puig a Twitter.

La Vicepresidenta del Consell Valencià Mónica 
Oltra, es va reunir aquest diumenge a Benicarló 
amb representants de les Associacions de Veïns 
del Sud de Catalunya i del Nord del País Valencià 
que formen el col·lectiu per una AP-7, GRATUÏTA, 
JA!. Van estar presents també el Senador Jordi 
Navarrete i la Diputada Nacional Marta Sorlí, tots 
dos de la comarca del Baix Maestrat.
Els veïns li van exposar la importància de la 
demanda de l'alliberament total de l’AP-7 que 
referenden setmana darrera setmana: són 179 els 
talls de carretera que porten manifestant-se. Així 
mateix li van trametre la seua posició en contra 
de la prolongació de l’A-7 des de les Coves de 
Vinromà com pretén el Govern del PP i el perill de la 
implantació de la vinyeta que Catalunya quasi que 
ho té assumit. Vinyeta suposaria pagar per transitar 
per autovies i autopistes. Pastís del qual molts 

voltors en volen part. Li varen dir que esperen que 
el Govern Valencià siga en el seu paper de demanar 
la no renovació de la concessió de l’AP-7 a partir del 
2020 i que no es deixen seduir per cants de sirena 
de vinyetes que sols porten a seguir pagant un 
servei que ja es paguem en altres impostos. 
Els veïns van ser invitats a assistir a alguna sessió 
del Parlament Valencià, al Congrés i al Senat, per 
portar la lluita al lloc on es decideix veritablement 
aquestes qüestions. 
Així mateix el representant de l’Associació Migjorn 
de Vinaròs li va fer entrega d’un estudi que han fet 
sobre el Departament de Sanitat del Departament 
de Vinaròs, en el que afirmen que el Departament 
està infradotat i infrafinançat. Una mostra més de 
l’abandó que tradicionalment ens han tingut a 
les comarques del nord del País Valencià. Parlaren 
també de trens de rodalies, aves, etc., etc.

‘Menut’ mai caminarà a soles

Oltra es reuneix amb el col·lectiu per una AP-7, GRATUÏTA, JA
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La concejala de Hacienda, María Cano, ha explicado 
los rasgos principales de los presupuestos 
municipales de 2018 recientemente aprobados y 
que entrarán en vigor en el mes de marzo. 
Las cuentas ascienden a 28 millones, 3,7 más que en 
el ejercicio anterior. Esto, como explicó, es debido 
al incremento de los ingresos del IBI–por la última 
actualización catastral- y las plusvalías, el aumento 
de las subvenciones de otras administraciones y el 
incremento de los ingresos de tributos del Estado. 
En subvenciones destacó que hay 764.000 euros 
más para Servicios Sociales procedentes de la 
Generalitat que en 2015 y en materia de empleo 
también aumentan las ayudas de la administración 
autonómica y la partida se sitúa en 745.000 euros 
más respecto al pasado ejercicio. Además este año 
se reciben 965.000 euros de los fondos Feder que 
se destinarán al EDUSI.

Inversiones
Cano explicó también que a pesar de que hay 3,7 
millones destinados a inversiones (1,4 millones 

más que en 2017), un gran porcentaje de ellos 
no son recursos propios sino subvenciones de 
los Fondos Feder y la Generalitat que no pueden 
utilizarse para una piscina o un auditorio, sino 
para fines específicos. Entre las actuaciones 
que se contemplan para este año se incluyen la 
iluminación de Cala Puntal mediante cuotas de 
urbanización, la urbanización de los terrenos del 
futuro colegio Jaume I y el segundo centro de 
salud dejándolos preparados para su construcción, 
los pluviales del Camí Fondo, la ampliación del 
cementerio municipal y el inicio de la implantación 
de la Smart City y del EDUSI (cuyas propuestas se 
decidirán próximamente), entre otras. También 
recordó los 200.000 euros destinados a los 
presupuestos participativos, con actuaciones que 
decidirán los ciudadanos. También se destinarán 
700.000 euros al pago de expropiaciones a las que 
hay que hacer frente. 

Crédito y deuda
El consistorio, tal como explicó Cano, también 

pedirá este año un crédito de 1.062.000 euros 
parte del cual se utilizará para proyectos del EDUSI, 
la urbanización del SUR17 que acoge el segundo 
ambulatorio y hacer frente a diferentes pagos y 
obras. 
En cuanto a la deuda financiera, que se situaba a 
31 de diciembre de 2017 en 11,3 millones será al 
concluir el 2018 en 10,2 millones.

El PP de Vinaròs ha criticado que en el capítulo de 
inversiones del presupuesto 2018, el equipo de 
gobierno no haya apostado por proyectos como 
una piscina municipal, un auditorio o una rebaja del 
impuesto del IBI. El portavoz popular, Juan Amat, 
consideró que con 3,7 millones más de presupuesto 
que en 2017 era el momento para apostar por una 
de estas dos “demandas históricas” o rebajar los 
impuestos. En cuanto a la piscina municipal,  lamentó 
que “no han destinado ni un euro tras haber hecho 
las cosas mal en la tramitación del Plan Confianza y 
perderla, y con este presupuesto podría acometerse 
la primera fase de esta infraestructura deportiva, que 
según ellos cuesta 2,9 millones”, indicó. Respecto 
al auditorio, Amat recordó que el PP estando en 
el gobierno “con unas obligaciones de pago más 
elevadas presentó un proyecto para reformar el 
actual auditorio, que fue criticado y descartado, y este 
equipo de gobierno con estas cuentas confirma que 

ha renunciado a tener un nuevo auditorio”. 
También se refirió Amat al impuesto de bienes 
inmuebles (IBI), lamentando que no bajará tampoco 
en 2018. El portavoz popular criticó en este sentido 
que “este equipo de gobierno sólo llegar anuló la 
rebaja que pretendía hacer el PP del 10% del IBI, 
argumentado que el Ayuntamiento necesitaba 
de la recaudación. Ahora se ha constatado que se 
equivocaban, porque año tras año los ingresos por 
este impuesto han aumentado y, a pesar de ello, 
siguen negándose a rebajarlo”, concluyó. 
También criticó Amat que las cuentas destinen 
627.000 euros a asistencia técnica, “que no son 
más que pagos a empresas para que les asesoren 
a desarrollar proyectos” y 370.000 euros a iniciar la 
implantación del proyecto Smart City “que nadie 
sabe qué es y del que aún no han concretado ni una 
iniciativa”. También señaló que nadie ha informado 
aun a qué se destinará el millón de euros procedente 

de los Fondos Feder, “porque a día de hoy tampoco 
lo han dicho”. 
“Este presupuesto dice no a revocar la subida del IBI, 
no a la piscina, no al carril lúdico y no al auditorio, 
constatando que este equipo de gobierno no tiene 
proyecto de ciudad”, concluyó.

La Regidoria de Medi Ambient, en col·laboració amb la Regidoria d'Educació, han atès la petició de la direcció del CEIP Manuel Foguet per poder posar 
en marxa un hort ecològic. Joan Segura és l'encarregat d'ensenyar i guiar els alumnes en aquesta activitat.
La Concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con la Concejalía de Educación, han atendido la petición de la dirección del CEIP Manuel Foguet para 
poder poner en marcha un huerto ecológico. Joan Segura es el encargado de enseñar y guiar a los alumnos y alumnas en esta actividad.

El Ayuntamiento destinará 3,7 millones a inversiones en 2018

El PP critica que con 3,7 millones más de presupuesto no se invierta en la piscina, 
el auditorio o se rebaje el IBI
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Carnaval, deporte y solidaridad. Una magnífica 
tarde en familia es la que proponen para el 
8 de febrero, a partir de las 19.30 horas en la 
ciudad deportiva, los veteranos del Villarreal 
CF y los veteranos del Vinaròs CF y comarca, 
que han organizado un partido benéfico para 
la asociación sin ánimo de lucro ‘Creixem’, 
formada por padres con niños con algún tipo de 
diversidad funcional.
La cita coincide en la capital del Baix Maestrat en 
pleno carnaval, ya que es el día de la fiesta del 
pijama, con lo que los organizadores han pedido 
a los que acudan que vengan vestidos para la 
ocasión. La entrada donativo es de tan solo 3 
euros que se destinarán a la asociación ‘Creixem’, 
especialmente para el programa de tarde, que 
no está subvencionado. 
El partido benéfico fue presentado el miércoles  
por la concejala de Educación y Deportes, 
Begoña López, el presidente de la Comisión 
Organizadora del Carnaval, Jordi Febrer, y el 
representante de ‘Creixem’ Pedro García, que 
explicó que se han repartido invitaciones entre 
los diferentes centros educativos para el evento. 

Sorpresas
Uno de los grandes alicientes de este encuentro 
estará en la media parte, ya que tendrá lugar un 
concurso entre las diferentes comparsas para 
ver quien es capaz de hacer un gol desde medio 

campo. Quien gane, recibirá dos entradas para 
ver el Villarreal-Athletic. También habrá sorteos 
de un jamón y de otras dos entradas para ver 
este partido entre los asistentes. 
Centro pionero
‘Creixem’ abrió recientemente su   centro de 
desarrollo infantil para niños y niñas con 
diversidad funcional en dos grupos: de 0 a 6 
años y de 6 a 16 años. Este centro es el primero 
de la comarca en dar el servicio de atención 
temprana, siendo también pionero en toda 
la provincia de Castellón en atender niños 
de 6 a 16 años. Situado en una gran nave 

del centro comercial Portal Mediterráneo y 
convenientemente adecuado, en este centro 
se realiza una atención temprana y continuada 
para estos niños. Hasta ahora los padres tenían 
que desplazarse para realizar estas terapias a 
grandes ciudades como Valencia, Barcelona o 
Pamplona, y el objetivo de la asociación ha sido 
traerlas al norte de Castellón para asegurar que 
los niños que requieran de estas necesidades 
específicas reciban la ayuda sin tener que 
realizar desplazamientos largos continuamente. 
‘Creixem’ atiende a casi un centenar de niños y 
niñas con diversidad funcional.

La fiesta del pijama empezará con un partido benéfico con la asociación ‘Creixem’
Los veteranos del Vinaròs CF y el Villarreal CF se medirán el 8 de febrero en una jornada solidaria y llena de sorpresas y diversión
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El vinarossenc Marc Casanova Antolí, estudiant 
de 2n curs de Direcció de Cuina ha estat subcampió 
de la Fira de gastronomía internacional Madrid 
Fusión, al concurs anomenat ‘Comparte Tu 
Talento’. El concurs tractava sobre una primera fase 
en què els centres d’hoteleria del país enviaven 
les receptes a l’empresa organitzadora (Lactalis 
Food Service) i després ells en classificaven sis. “La 
idea de participar em va vindre al veure el cartell 
penjat a escola, i en principi anava només per 
al Grau de pastisseria. Vaig preguntar si direcció 
de cuina podia participar, i em van dir que podia 
intentar-ho.
A final de novembre em van trucar per telèfon 

per a dir-me que era un d’aquests sis finalistes i el 
passat dimecres 24, vaig concursar a Madrid i he 
sigut subcampió”, explicava Casanova. 
‘Comparte tu Talento’ és un concurs de postres 
on participen joves estudiants d’hosteleria. La 
primera classificada va ser Natalia Riera (Escola 
Bellart), el segon  Marc Casanova (CDEA Cebanc) i 
tercer, Daniel Codón (ESHB).  Els premis han sigut 
3000, 2000 i 1000€ respectivament, i la mateixa 
quantitat, per al centre d’estudis per a material i 
millores al centre. 
Casanova va elaborar la recepta  “Sabores de 
pistacho y chocolate”. Per a la seua creació, explica 
que  “m’he inspirat sobretot amb el pistatxo, en 

el que potser pots considerar-lo dolç o salat. Per 
aquesta raó l’he considerat postre amb tocs de 
xocolata, i uns lleugers aromes potents com son 
la pimienta rosa i la Sechuan”. 
Casanova és  vinarossenc i actualment està 
estudiant a Donostia, Euskadi, a l’Escola Superior 
d’Hosteleria de Gipuzkoa CDEA-CEBANC. “Em 
vaig començar a interessar per la cuina als 14 
anys, durant la ESO. Vaig inscriure'm a l’escola 
CIP d'FP Benicarló en acabar la ESO”, explica.   
Ha estat treballant al Daluan a Morella, i 
també a Londres dos estius.  Els seus referent 
gastronòmics és Eneko Atxa, del Restaurant 
Azurmendi.

Marc Casanova, segon premi de la Fira de gastronomía internacional Madrid Fusión
La recepta  “Sabores de pistacho y chocolate” va seduir al jurat del concurs ‘Comparte tu talento’

El secretario de Medio Ambiente, Sostenibilidad y 
Costas de la Ejecutiva del PSPV-PSOE en la provincia 
de Castellón y primer teniente de alcalde de Vinaròs, 
Guillem Alsina, ha mostrado su satisfacción por el 
anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente de 
que ha dotado con 1 millón de euros el proyecto de 
sellado del vertedero ilegal de Vinaròs.
Una “muy buena noticia” que se anunció al término 
del seminario de invierno que el Consell que 
preside Ximo Puig celebró el pasado fin de semana 
en Vinaròs.
Alsina recuerda que se trata de una actuación 
que los ciudadanos de Vinaròs “llevan esperando 
muchos años y, especialmente, desde el 2010 

cuando la empresa pública VAERSA que estaba 
en manos de la Generalitat Valenciana gobernada 
por el Partido Popular, hizo el proyecto pero nos 
dejó con la miel en los labios porque fue incapaz 
de dotarlo con una partida presupuestaria para 
llevarlo a cabo”.
En el Partido Socialista, destacó Alsina “estamos 
especialmente contentos porque con esta obra se 
pondrá fin a una situación de riesgo sanitario como 
la que venimos padeciendo en Vinaròs desde hace 
años, porque hay que recordar que este vertedero 
ilegal está muy próximo al Pou de la Misericòrdia, 
que es el pozo principal de abastecimiento de agua 
para nuestro municipio”.

Jordi Moliner (Compromís) satisfet per l’anunci del segellament de l’abocador
A Vinaròs, el regidor de Compromís Jordi Moliner ha destacat i valorat positivament l’anunci per part de la Conselleria de Medi Ambient del proper segellat de 
l’abocador de Vinaròs: “És una gran notícia, portem anys lluitant perquè es porte a terme i ara es destinarà un pressupost de 20 milions d’euros a segellar més de 
30 abocadors, entre ells el nostre, una mesura llargament esperada que permetrà millorar la qualitat ambiental del territori i reduir emissions de gasos d’efecte 
hivernacle”.

Ximo Puig anuncia el sellado del vertedero ilegal de Vinaròs 

El regidor de Ajuntament 
de Rafelbunyol, Mario 
Carrera Navarro, va 
visitar recentment els 
horts urbans de la nostra 
localitat per prendre 
exemple d'aquest projecte. 
El va acompanyar en 
aquest recorregut el 
regidor d'Agricultura i Medi 
Ambient de Vinaròs, Jordi 
Moliner. www.canal56.com
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La psicòloga Amèlia Piñana parlà sobre com saber si un xiquet/a té TDAH 
(dèficit d'atenció i hiperactivitat) i com fer-ne un diagnòstic fiable. E.Fonollosa

El portavoz adjunto del PP de Vinaròs, Lluis Gandia, 
criticó el miércoles que la reunión del Consell en 
Vinaròs “fue para hacerse la foto, comer y después 
anunciar y realizar las inversiones en Benicarló”, 
recordando que la Generalitat se hará cargo de 
la gestión del conservatorio, lo que supondrá un 
importante ahorro para el consistorio vecino. “Han 
dejado a Vinaròs en blanco en este seminario de 
invierno”, aseguró.
Gandia recordó que el alcalde, Enric Pla, “había 
realizado previamente una rueda de prensa 
para anunciar la visita del Consell en Vinaròs y 
vanagloriándose de la buena relación existente 
entre las dos administraciones, pero después 

de celebrarse el seminario de invierno se ha 
constatado que nada de nada”. 
El portavoz popular consideró que el gobierno local 
no es reivindicativo con las inversiones pendientes 
en el municipio de la Generalitat y aseguró que 
“desde que en 2015 accedieran al gobierno local 
y el autonómico a Vinaròs han venido muchos 
consellers pero no ha llegado ni un euro”. En este 
sentido, lamentó “que dos años y medio después 
hayan sido incapaces de anunciar fechas concretas 
para la construcción del colegio Jaume I, el centro 
de salud, la segunda fase de la ampliación del 
puerto, el plan de industrialización prometido por 
Puig en Soterranyes o el carril lúdico deportivo a 

la ermita o el arreglo de la fachada de la iglesia 
Arciprestal”.  
En cuanto a la anunciada inversión en el sellado del 
vertedero, Gandia señaló que “este anuncio ya lo 
realizaron en marzo de 2016, y ahora lo único que 
han hecho ha sido cambiar el nombre y anunciar el 
sellado de más vertederos con menos dinero”.

Gandia: “El Consell vino a Vinaròs a hacerse la foto, comer 
y realizar las inversiones en Benicarló”

Adif realiza obras de rehabilitación y mejora en la 
estación de ferrocarril de Vinaròs (Castellón) con 
el fin de optimizar su funcionalidad y de mejorar 
las prestaciones que ofrecen sus instalaciones a 
los usuarios.
Las obras en la estación de Vinaròs tienen un 
presupuesto de 58.927,8 euros (IVA incluido) 
y contemplan actuaciones tanto en el edificio 

principal, destinado a viajeros, como en otros 
dos edificios colindantes que tienen un uso 
interno. El plazo de ejecución de estos trabajos 
es de cuatro meses.
La estación de Vinaròs está situada en el Corredor 
Mediterráneo, que conecta Valencia y Castellón 
con Cataluña. Dispone de dos andenes con 
capacidad para trenes en doble composición, 

por los que circulan a diario más de 30 convoyes.
Esta actuación se enmarca en el programa 
de mejoras que Adif está llevando a cabo en 
las estaciones, instalaciones y equipamientos 
de la red ferroviaria convencional, y se añade 
a las obras realizadas en pasados ejercicios, 
destinadas a garantizar la total accesibilidad del 
espacio y las instalaciones a usuarios.

Adif realiza obras de rehabilitación en la estación de Vinaròs 
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El passat divendres ,el nostre 
alumnat que té Francès com a 1ª 
Llengua estrangera o com a 2n 
Idioma estranger , va assistir  a la 
representació de  « Le Tour du monde 
en 80 jours » de Jules Verne (1828-
1905).
Es tracta d’una novel·la d'aventures 
de l'escriptor francès Jules Verne 
(1828-1905) . A la història, Phileas 
Fogg i el seu empleat  Passepartout  
fan un intent de circumval·lar el 
món en vuitanta dies per una aposta 
de 20.000 lliures feta amb els seus 
amics del Reform Club londinenc. 

Les innovacions tecnològiques 
del segle XIX havien obert la 
possibilitat de circumnavegar el 
món ràpidament, i la perspectiva 
fascina Verne i el seu públic. 
Phileas Fogg és un home ric, 
reservat, solter, amb uns hàbits 
molt regulars i metòdics. Mai deixa 
revelar cap emoció i proporciona 
tranquil·litat sent extremament 
calculador i silenciós, porta una 
vida molt metòdica. Acomiada el 
seu antic criat per haver-li portat 
l'aigua per fer-se la barba dos graus 
més freda del que estava previst, i 

contracta Passepartout, un francès 
al voltant de la trentena, intel·ligent 
i afectuós amb el seu amo. Més 
tard, al  Reform Club ,d'on Fogg és 
soci i on cada dia arriba caminant 
fent el mateix nombre de passes, 
tindrà una discussió amb cinc socis 
més sobre un article  publicat al 
The Daily Telegraph que destaca el 
fet que, gràcies a l'obertura d'una 
nova línia de ferrocarril a l'Índia, ara 
serà possible fer la volta al món en 
vuitanta dies. Això motivarà una 
juguesca econòmica que provocarà 
l'inici de les aventures de Fogg i la 

seva volta al món.
El viatge narrat  mira de trepitjar 
exclusivament territori britànic 
durant quasi tot el viatge, cosa no 
gaire complicada en aquella època, 
ja que  l’Imperi britànic es trobava en 
el moment de màxima expansió.
D’aquesta manera l’ alumnat, 
acompanyat per les professores 
Carmen Torres ,Silvia García i Lola 
Miralles ,  a més a més de gaudir 
d’aquesta obra també va poder 
treballar i millorar la seua comprensió 
oral doncs va ser  representada en 
llengua francesa.

Alumnes de Francés de l'’IES J. Vilaplana al Teatre 
« Le Tour du monde en 80 jours » de Jules Verne 

Cap  Departament de Francés 
Mª Dolores Miralles Esteller
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Sí, me refiero a María José 
Callao Monserrat, hija de 
Carmen y hermana de Mari 

Carmen, ambas componentes y “cantaires” de 
nuestra querida “Coral Garcia Julbe”.
Hace ya un año, María José cuando celebró su 
cumpleaños tuvo un sueño, y este se lo contó a su 
familia y consi9stía en invitar a la coral el próximo 
año, a la celebración de su 40 cumpleaños, e invitarla 
a una gran fiesta, a una comida todos juntos.
Unos días antes de esta celebración este año, la 
familia se lo proponía a la directiva, y esta a la vez 
a los “cantaires”. Por supuesto fue un SI rotundo. 
Teníamos un problema, que María José no se 
enterara de nada hasta el mismo momento de la 
celebración. Fue bastante complicado, y la verdad, 
es que no se si realmente lo conseguimos.
Parece ser que lo conseguimos, y el pasado día 22 de 
enero, celebración de su cumpleaños comenzaba la 
“movilización pro-cumpleaños”.
Ensayamos seis piezas y se decidió acudir el 
domingo día 28 de enero, e interpretarlas en la misa 
que se celebra todos los domingos en la coqueta 
“Capella del Crist dels Mariners”, en el barrio de Ntra. 
Sra. del Carmen de nuestra ciudad.
Momentos antes de las 10,30 horas inicio de la misa, 
sorprendíamos los 40 componentes de la coral a 
todos los feligreses que iban entrando en la “capella” 
con los ejercicios previos de vocalización. Allí nadie 
sabía nada, e incluso el que trajo su guitarra para 
tocarla en la misa, no tuvo ni que desenfundarla.
Nuestro director Rosend Aymí i Escolà nos dirigió 
las seis piezas ante el asombro del mismo mossèn 
Cristóbal y todo el resto de feligreses, y como no, el 
de la misma María José.
Bonitas y sencillas palabras fueron las de mossèn 

Cristóbal dedicadas a la “cumpleañera”, felicitándola 
y haciendo que todos aplaudiéramos felicitándola.
La cosa, como supondrán no finalizó aquí. A partir 
de las 13 horas y en el lugar que gentilmente nos 
cede mossèn Cristóbal para nuestros ensayos, 
precisamente encima de la “capella”, nos reuníamos 
más de 60 personas, para aceptando la invitación de 
la familia, realizar una nunca mejor dicho “comida 
de hermandad”.
Con una bonita decoración a base de globos de 
colores y con mensajes de “feliz cumpleaños”, 
disfrutamos todos juntos de la comida, cuyo plato 
principal, fueron un par de enormes paellas, las 
cuales estuvieron buenísimas, realizadas por 
nuestro presidente Agustín Gombau y ayudado 
por diferentes “pinches”.
No pudieron faltar los cantos con varios solistas, 
todos ellos dedicados a nuestra “cumpleañera”, 
también le cantamos su canción preferida para 
que estuviera mas contenta si cabe.
La coral por medio de sus componentes, le hizo 
entrega de sendos regalos, uno fue un decorativo 
álbum fotográfico, con imágenes y recuerdos de 
salidas de la coral al extranjero y por diversos 
puntos de España, en que salían fotografías de 
la madre y las dos hijas juntas. Al final del álbum, 

nuestro director Rossend Aymí, le dedicó unas 
sentidas palabras ensalzando la música como 
centro de unión y alegría. También se le regaló un 
reloj y una pulsera para que se la ponga, y tenga 
así un grato recuerdo del día se su celebración, 
de su 40 cumpleaños. En fin, María José, familia y 
todos los que allí nos reunimos lo pasamos muy 
bien.
María José, eres una persona encantadora, llena 
de bondad y alegría. Siempre estás contenta, 
con la sonrisa en la cara, nos das mucho ánimo 
a todos en los ensayos a los cuales tu también 
acudes, y también en todos los conciertos. Tú te 
lo mereces todo. 
Eres el “ángel” de la coral para todos y todos te 
queremos. Muchas felicidades en el día de tu 
cumpleaños, y que este sueño cumplido, en 
realidad te dure muchos años de tu vida. 
Para finalizar estas sencillas palabras a ella 
dedicadas, no puedo olvidarme entre los 
ausentes, de nuestro querido organista y sub-
director Enric Melià i Fortuna, el cual lo tenemos 
en cama debido a una fuerte gripe. Tampoco a su 
esposa Rosa Mari, los cuales hubieran deseado 
estar, junto con los demás ausentes, a esta bella y 
sentida celebración.

María José y la “Coral Garcia Julbe” 
Salvador Quinzá Macip.

El 23 de gener un grup d’alumnes de 
2n d’ESO de l’IES J. Vilaplana es van 
desplaçar a Barcelona. L’objectiu del 
viatge era, d’una banda, seguir la petjada 
del poeta Joan Brossa i, d’altra, visitar el 
Museu d’Història de Catalunya.
Al matí, partint de la plaça de la Catedral, 
van realitzar un itinerari urbà per diferents 
punts brossians de la ciutat. Acompanyats 
per educadores que interactuaven amb 
ells mitjançant activitats com la lectura 
de poemes i dialogant sobre l’obra i la 
personalitat de Brossa, els estudiants van 
passejar per diversos carrers de ciutat vella 
i van visitar botigues tan emblemàtiques 
com El ingenio (fundada el 1838) i El rei 
de la màgia (1881). L’itinerari va acabar a 
l’espai escènic Joan Brossa, on l’alumnat 

va posar a prova la seua creativitat amb 
l’elaboració d’acròstics.
A la tarda, havent dinat, es van desplaçar 
fins al Museu d’Història de Catalunya, 
on van poder conèixer de primera mà 
quines són les arrels de la nostra història, 
no sols de Catalunya sinó també de tots 
els pobles vinculats a la Mediterrània. 
A través de diferents sales i seccions 
amb nombroses escenografies i punts 
interactius, de manera lúdica, van fer 
un recorregut per les diferents etapes 
històriques, des de la prehistòria fins als 
nostres dies.
Tot plegat, una experiència enriquidora 
que els ajudarà, a partir d’ara, a veure 
l’art, la literatura i la història des d’una 
nova perspectiva.

L'IES José Vilaplana de ruta per Barcelona

El dia  25 de gener els alumnes de 1r i 2n de batxillerat de l'IES 
J. Vilaplana van anar al teatre Poliorama de Barcelona a veure 
la comèdia romàntica Un cop l'any dirigida per Àngel Llàcer i 
protagonitzada per l'actriu Mar Ulldemolins i per l'actor David 
Verdaguer.
Els alumnes i les professores acompanyants van gaudir d'aquesta 
adaptació de Same Time, Next Year de Bernard Slade, un 
espectacle que va triomfar a Broadway a la dècada dels 70 i que 
l'any 1978 va tenir la seua adaptació cinematogràfica.
L'obra fa un recorregut pels records de fets, personatges populars, 
cançons, pel·lícules i esdeveniments polítics que han marcat 
el final del segle XX (des del 1975 al 2000). Mentre, es retrata 
l'evolució de l'amor secret que sosté una parella durant 25 anys. 
Cada any, al mateix lloc i data, es reuneixen per mantenir viu el 
seu idil·li. El salt del temps i lloc permet apropar els personatges 
al públic amb el qual connecten gràcies a la caracterització i la 
magistral interpretació dels dos protagonistes. 
És una obra per deixar-se emportar i que, sens dubte, ens va fer 
passar una estona ben entretinguda i emocionant.

L'IES José Vilaplana assisteix a 
la representació un cop l'any
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El saló d’actes Provi García de la 
Biblioteca Municipal va acollir la 
presentació del llibre ‘IES Leopoldo 
Querol. 50è aniversari’, publicat 
per l’Editorial Antinea, de Marian 
Fonellosa Torres i Carmen Llopis Pla. 
La presentació va comptar amb 
la presència del director de l’IES, 
Andreu Branchat i de l’alcalde, Enric 
Pla. 
Fonellosa va explicar que per motius 
personals Llopis –vinarossenca 
resident a Madrid- no va poder 
acudir a la presentació, i que el llibre 
és fruit del fet que  “ambdues vam 
pensar que una data com aquesta 
mereixia l’esforç d’emprendre 
aquesta tasca”. Després de proposar-
ho a l’equip directiu i la comissió 
organitzadora, la iniciativa va ser 
acceptada. 
L’alcalde, Enric Pla, va felicitar a tots 
aquells que han fet possible aquesta 
obra i en especial a les autores, 
a l’igual que va fer el director del 
centre, Andreu Branchat, que també 
va destacar la tasca recopiladora 
de les autores, afegint que el llibre 
portarà molts records per a tots 
aquells que han passat per l’institut. 
Branchat també va procedir a fer 
entrega a Fonellosa i Llopis de 
la insígnia del 50è aniversari del 
centre educatiu, com a record per 
la efemèride de l’institut, i per la 
tasca duta a terme en aquest llibre. 
En absència de Llopis, Concha Font 
va llegir unes línies que la coautora 
havia escrit per ser llegides en 
la presentació. En elles va agraïr 
l’ajuda rebuda per fer possible la 
investigació, destacant que ha estat 
un llibre plural i divers. I va donar 
com a idea que al 75è aniversari 
es poguera fer una pel·lícula o una 

sèrie sobre el centre. Per concloure, 
va donar ànims a tothom per què el 
Leopoldo Querol continue sent un 
centre pioner.  
El llibre -amb portada elaborada per 
Belén Serrat, alumna de Batxillerat 
Artístic- conté moltes fotos i textos 
de testimonis de molts d’aquells 
que han configurat la història 
de l’IES al llarg dels seus 50 anys 
d’existència.  Es tracta d’ una tasca 
col.lectiva que ha estat possible tant 
per la participació del professorat 
i personal que en l’actualitat 
treballen a l’IES, com per les 
entrevistes, testimonis i col·loquis 
amb antics professors i professores, 
alumnat de diferents generacions 
que han explicat els seus records i 

han aportat material gràfic - fotos de 
cursos, sortides, intercanvis, revistes 
publicades. També hi ha un capítol 
dedicat a la història de l'educació 
a Vinaròs i un altre a la figura de 
Leopoldo Querol, així con els inicis 
constructius del centre amb èmfasi 

a les publicacions de l'època que 
ho van reflexar en portada, com 
el Diariet. El llibre inclou un DVD 
amb fotos, videos i un tríptic amb 
codis QR de videos de testimonis. 
Les autores van agrair a tots ells 
la seua participació i de manera 

especial a l’actual equip directiu 
“que ens han facilitat espais, temps 
i accés a l’arxiu del centre per poder 
extreure i comprovar dades”. Amb 
la presentació del llibre, conclouen 
els actes commemoratius de les cinc 
dècades del centre.

Inauguració de l’exposició ‘Enjoiades’ a l’espai Sebastià Miralles de Fundació 
Caixa Vinaròs a càrrec de Miquel Clemades, director gerent del Centre 
d’Artesania de la Comunitat Valenciana, Maria José Sanz, directora de l’Escola 
d’Art i Superior de Ceràmica de Manises, Manuel Molinos president de 
Fundació Caixa Vinaròs i Maria Dolores Miralles regidora de l’Ajuntament de 
Vinaròs

Els 50 anys de l’IES Leopoldo Querol, en un llibre
Marian Fonellosa i Carmen Llopis recopilen la història i 
vivències del centre educatiu durant estes cinc dècades en 
una tasca investigadora i molt gràfica i plural

La Fundació Caixa Vinaròs inaugura 
l’exposició ‘Enjoiades’

El jove historiador canareu Josep Sancho parlà de Marcel·lí Domingo, 
en un acte organitzat per l'associació Jaume I. Domingo el 1914 
ja era diputat a Corts i continuà amb l’escó fins el cop d’Estat de 
Primo de Rivera. Elegit per Tarragona el 1931, formà part del primer 
govern republicà amb la cartera del ministeri d’Instrucció primer 
i d’Agricultura desprès, i al febrer del 1936 recuperà el ministeri 
d’Instrucció.  E.Fonollosa
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El regidor de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut, 
Marc Albella, i la regidora de Política Social, Igualtat 
i Discapacitat, Mamen Ruiz, han presentat en 
roda de premsa la imatge renovada i les novetats 
que presenta la tercera edició de la campanya 
de conscienciació per a un consum d'alcohol 
responsable i contra les drogues i l'assetjament 
sexista durant les celebracions de Carnaval.
"Aquest any hem volgut donar un pas més enllà 
i, per això, a més de renovar la imatge gràcies a 
la col·laboració del dissenyador gràfic Alfredo 
Lambán, hem decidit fer també 10.000 mil xapes i 
7.000 polseres que es repartiran de forma gratuïta 
en diversos punts d'informació que hi haurà 
habilitats", ha informat Albella.
Aquests punts morats, ha volgut afegir Ruiz, 
estaran instal·lats al recinte on tindrà lloc el proper 
3 de febrer la Gala de les Reines, a la zona de les 
casetes el Dia del Pijama i el divendres de Carnaval, 
així com en la desfilada de dissabte.
"Totes aquelles persones que vulguen implicar-se 

en aquesta campanya de conscienciació podran 
acostar-se a aquests punts i demanar la seua xapa, 
polsera o flyer. A més, també podran sol·licitar més 
informació en cas de ser víctimes o testimonis 
d'un fet de violència masclista o d'un cas de 
consum excessiu d'alcohol o drogues", ha indicat 
la regidora.
Ruiz ha afegit que aquests punts informatius seran 
possibles gràcies a la col·laboració desinteressada 
dels voluntaris de les associacions Mi Mano es Tu 
Apoyo i Fem Força.
"Aquesta és una campanya adreçada a tota la 
població, però especialment als joves, amb 
l'objectiu de conscienciar sobre aquests 
problemes socials, donar visibilitat i prevenir-
los, reduint en el futur conductes com l'abús 
de l'alcohol o els casos de violència masclista. 
Volem un Carnaval lliure, on l'alcohol o 
les drogues no siguen l'excusa per faltar-
li el respecte a ningú per motius de cultura, 
creences religioses o per la seua sexualitat", ha 

comentat.
Després d'agrair la implicació que han tingut 
en aquesta campanya altres departaments 
municipals com la UPCCA o la Policia Local, així 
com entitats com la Comissió Organitzadora del 
Carnaval (COC) o els serveis sanitaris, Albella 
i Ruiz han finalitzat animant a la població a 
gaudir al màxim d'aquestes festes. Però això 
sí, des d'un punt de vista responsable, coherent i 

Es renova la imatge de la tercera campanya 
per un consum d'alcohol responsable i contra 
l'assetjament sexista en Carnaval
Com a novetat aquest any es repartiran polseres i xapes i també hi haurà diversos punts informatius per saber on acudir en cas 
que es produeixi algun incident d'aquest tipus. En els flyers informatius podreu trobar més detalls d’aquesta campanya. 

Com a amant de la festa de la disfressa, un dels 
fundadors d'una de les primeres comparses 
i encara vigent, La Colla, i gran aficionat a la 
fotografia, Mariano Castejón va presentar dimarts 
el llibre que repassa la història dels 35 anys del 
Carneaval de Vinaròs. L'obra és fruit d'una promesa 
que el propi Castejón va realitzar a l'editor local 
Paco Castell, de l’Editorial Antinea, amb qui es va 
comprometre al fet que quan es jubilés publicaria 
aquesta obra, com així ha estat. Són ni més ni 
menys que 2.262 fotos recopilades en 430 pàgines 
d'aquestes 35 edicions, en un llibre que segueix 
un ordre cronològic i que és imprescindible per 
aprofundir i comprendre la importància que té el 
carnaval a Vinaròs. Un llibre que també està replet 
de dades interessants, com per exemple que en 
aquests 35 anys han format part d'ell un total de 
75 comparses. 
Castejón ha recopilat material des dels inicis 
del carnaval, sent llavors corresponsal de Ràdio 

Popular, Mediterraneo i Radio Cadena Española 
Ulldecona. A tot això s'han sumat fotografies 
pròpies i altres cedides per fotògrafs professionals 
com Xavier Marmaña, Toni Orts, José Luis Aparicio 
i Ximo Guimerá i periodistes com Emili Fonollosa.
En el seu discurs durant la presentació, Castejón 
va destacar a tots els presidents que ha tingut la 
Comissió Organitzadora, com han estat Gómez 
Sanjuan, Poche, Toni Martínez, Rafa Romero, 
Bartolomé Bueno, Rosa Mari Pascual, José Antonio 
Jiménez, José Maria del Pozo, Elke Fernández, 
Abilio Segarra i Jordi Febrer. “Tots ells encapçalant 
a les seves juntes formen part de la història d'un 
carnestoltes que ha perdurat gràcies al seu treball”, 
va assenyalar. I va voler va mostrar la seva admiració 
“per tots aquells que al llarg d'aquests anys han 
sacrificat moltes hores canviant festa i diversió per 
treball i preocupació”.
Va recordar també que durant uns anys va 
escriure el guió de les presentació de les regnis 

del carnestoltes per a Diego Braguinski o Joan 
Monleon. Va fer un esment especial per a l'any 
1997, quan l'era edil d'Hisenda i va fer el guió a 
Regina Dos Santos. 
També va agrair la labor recopiladora de tot allò 
relacionat amb el carnaval del dissenyador gràfic 
David Aguado, apuntant que “algun dia tindrem 
un museu a Vinaròs i totes aquestes coses tindran 
el seu protagonisme”. 

Mariano Castejón recull en un llibre la història dels 35 anys de carnaval de Vinaròs
Per aquestes més de tres dècades han format part de la història de la festa un total de 75 comparses

Dimarts es va inaugurar 
l'exposició que resumeix 
la història del Carnaval, 
i els estandards a la 
capella de Santa Victòria, 
així com l'exposició del 
concurs de dibuix infantil 
al mercat municipal, on 
també hi ha exposats 
vestits de reines.

Exposicions a l’auditori i el mercat
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El Rei Carnestoltes ja té les claus de Vinaròs. La 
capital del Baix Maestrat va donar dissabte 27 
de gener la benvinguda a aquesta nova edició 
del carnaval en una jornada molt esperada, 
multitudinària i plena de diversió.
L'espectacle es va iniciar amb una ambientació 
musical i d'il·luminació marinera, amb escenes 
introduïdes per una veu en off. A continuació 
va aparèixer la embarcació amb el Carnestoltes 
a bord, que va desembarcar a port i va ser rebut 
per les reines de les comparses entre bengales i 
banderes pirates, mentre una veu en off anunciava 
la seva arribada. La benvinguda a port va ser 
espectacular i ambientada en la temàtica del 
carnaval d'aquest any: el País de mai més. Pel mur 
del moll van aparèixer els ballarins de l'acadèmia 
Locura, realitzant-se una coreografia pirata amb 
pirotècnia i a continuació va tindre lloc l'entrada 
del capità Pirata i diferents elements aportats per 
Xarxa Teatre, un d'ells un peix gegant caracteritzat 
de pirata. Xancuts i banderes pirates completaven 

el gran ambient, seguit per milers de persones i 
comparsers que van demostrar les seves ganes de 
festa. 
Des d'allí es va iniciar la multitudinària desfilada fins 
a la plaça Parroquial. Va ser una animada cercavila 
repleta de barques i banderes pirates i xancuts i 
altres elements, acompanyats del ballet de Locura 
i els tambors del Crist de la Mar de Benicarló als 
quals seguien els colorits estendards de les 32 
comparses que integren el carnaval d'aquest any i 
també el rei carnestoltes. A l'arribada al consistori, 
la plaça va quedar totalment abarrotada i es 
va culminar la desfilada amb el tret de confeti i 
serpentines. Va ser després el moment del mordaç 
pregó de la humorista valenciana María Juan, que 
va donar idees per disfressar-se aquests dies i va 
tindre un record per al músic Carles Santos, que va 
qualificar de “geni de la transgressió”, i el lliurament 
de les claus de la ciutat per part de l'alcalde Enric 
Pla al rei carnestoltes, que regnarà a la ciutat fins 
al 12 de febrer. 

Masterclass de zumba 
al passeig
El carnaval de Vinaròs va continuar diumenge 
28 amb la seva programació i la celebració 
d’una masterclass de zumba ‘Carnaval edition’, 
impartida per tres instructors de zumbafitness: 
Hocine Haciane, de Barcelona; M.José Queralt 
de Peníscola i Nuria Juan, de Vinaròs.

El Carnaval arriba a port per regnar fins als 12 de febrer
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El Carnaval arriba a port per regnar fins als 12 de febrer

A continuació es va partir fins a l'envelat del carnaval, situat 
en l’avinguda Fora Forat, on també estan les casetes de les 
comparses. Allí es va procedir a servir el sopar en honor de 
les reines d'aquest any, elaborat per l'Associació d'Hostaleria 
de Vinaròs. Durant aquest sopar es es van imposar les 
bandes a totes les reines i es va lliurar el Carnestoltes d’Or a 
Vicent Ferrer per la seva col·laboració desinteressada durant 
més de 25 anys en el carnaval, temps durant el qual també 
ha format part de diferents comissionis organitzadores de 
la festa. Aquest acte va estar presentat per Agustín Serrano. 
La nit va culminar amb una gran festa amenitzada per 
l'orquestra ‘La Quinta Nota’ i música del Dj Carlos Martorell. 
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Imposició de bandes i Carnestoltes d'Or a Vicent Ferrer
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Imposició de bandes i Carnestoltes d'Or a Vicent Ferrer
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Reines del Carnaval 2018

Lídia Rodríguez Escudero

Pan y 
Toros

Sheyla Carmona Barbosa

Poche & 
Friends

Els
dormilons

Yaiza Bonet Hernández

Els Povals

Carla Beltrán Quintero

Tot a Orri

Josefa Gutiérrez Matute

Les AgüelesLa Colla

Samba
pa, mi

Locura
Desirée Monzó Millet

I sense
un duro

Gemma Garcia Cucala

Esmuvi
 Roksana Guillen Ortega

Fot-li 
Canya

 Irene Poveda García
Els Xocolaters

Begoña Adell Soler

No en 
volem cap

Tot dins
d,un got

Idoia García Fibla

Depressa i 
Correns

Laura Albiol Méndez

Penya 
València

La 
Morterada

Ni fu ni fa
Raquel Navarro Gonzalvez

 Sandra García Buendía

Cherokys

 Lorena Belmonte Monfort

Ja Hi Som

Jenifer Pineda Martinez

Ara si 
que si

Els Mateixos
Eduardo Henrique 

de Oliveira

 Llum Fibla Rondán

Penya
Barça

Carla Jovaní Masdeu

Pensat i Fet

 Noèlia Arrebola Miquel

Tomba i 
tomba

Angels Borrás Padró

Marxeta 87

Beatriz Linares Pablo

El Pilà

Noemi Parra Arroyo

Arramba
i Clava

Rui Paulo Pereira Dias

Ester Miralles Febrer Greis González Delgado
Andrea Morales 

Montañés

Celia Caballer Ferrer

Sofia Llaguno Gómez
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es 
I
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ls

 Júlia Muñoz Rodríguez

Pan y 
Toros

Daniela Dolz Llambrich

Els 
dormilons

Natalia Muñíz Bigorra

Els Povals

Nikole Sánchez Bargues

Uiaaa !
 Carla Comes Monteso

Xé quin
poc suc

 Julia Griñó García

Tot a Orri
 Laia Buj Querol

La Colla

Maria Angel Villar

Locura

Pia León Gauxachs

Esmuvi
Carla Mateo Guillen

Fot-li 
Canya

Nerea Bernabeu Martinez

Els 
Xocolaters

 Miruna Cret

Depressa i 
Correns

 Cruz Galán Franco

Penya
València

Ainhoa Vidal González

La 
Morterada

Naroa Giménez Ibáñez

No en 
volem cap

Helga Terrón Arjonilla

Ni fu ni fa

 Clàudia Giner Querol

Cherokys

 Iria Galán Rius

Ja Hi Som

Andrea Salvador Martínez

Ara si 
que si

Pastora Dominguez Gregorio

Pensat
 i Fet

Adda Arrebola Estupiñá

Tomba i 
tomba

Marxeta 87
Eva Labrador Galán

Marta Moya Linares

El Pilà

Reines del Carnaval 2018
Els

dormilons
Yaiza Bonet Hernández

Xé quin
poc suc

Tot dins
d,un got

Laura Albiol Méndez

Penya 
València

 Lorena Belmonte Monfort

Ja Hi Som

Angels Borrás Padró

Marxeta 87 Va que Xuta
Natalia Arnau Roselló

Uiaaa !
Sheyla Bargues Jiménez

Sofia Llaguno Gómez

Paqui Uroz Rodríguez

Antonia Ayoro 
Esteller

Centre 
Municipal 

3a Edat

A. Lopez 
Dóriga

Joaquina Garcia
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OPINIÓ 

Pressupostos socials

Per Hugo Romero

Pressupostos 2018

Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

TRADICIONS, SEGONS COM

Per Jordi Moliner Calventos

Aquesta setmana passada es 
van aprovar els pressupostos 
municipals d'aquest any 2018. 
Uns pressupostos marcats per la 
posada en marxa del Pla d'ajudes 

europees EDUSI i per un augment, continuat des 
de fa tres anys, de l'assignació per a serveis socials. 
I per descomptat sense oblidar els dos milions 
d'euros que com tots els anys el poble de Vinaròs 
ha de pagar pels d'interessos i amortitzacions de 
préstecs demanats en anteriors legislatures.
També volem ressaltar les importants partides 
que es destinaran per a l'adequació dels terrenys 
per a la futura escola publica Jaume I i per al 
segon centre de salut. Els ciutadans de Vinaròs 
haurem d'estar ben preparats i vigilants per quan 
arribe el moment d'executar aquestes obres. 
No ens podrem permetre que els titubejos de la 
Generalitat o les típiques denúncies als jutjats de 
partits polítics que ja han demostrat que només 
estan interessats en la defensa dels serveis privats, 
ens deixen sense aquests fonamentals serveis 
públics per al nostre poble.
Sumem a tot això els dos-cents mil euros dels 
pressupostos participatius, que enguany ens 
tornaran a permetre als vinarossencs presentar 
i votar petites idees i projectes que pensem que 
són necessaris per al barri o per a la ciutat i que 
esperem que a pesar de les queixes dels companys 
del ministre Montoro al nostre poble, cada any que 
passa puguen rebre més diners i convertir-se en 
una realitat consolidada.
I és clar, no podíem acabar aquestes línies sense 
donar la benvinguda a l'autèntic monarca 
de Vinaròs. Torna el Rei Carnestoltes i torna 
el compromís de l'Ajuntament per una festa 
responsable amb el consum d'alcohol i lliure 
d'assetjament sexista. Estem segurs que entre tots 
els que fem possible el millor carnaval del món, 
tornarem a demostrar perquè el nostre poble és 
un referent de germanor, diversió i civisme. Tots i 
totes a gaudir del Carnaval ¡

No és objectiu d’aquest article 
explicar detalladament els 
pressupostos de 2018 de 
l’ajuntament de Vinaròs. Es 
necessitaria molt més espai 

que una senzilla columna escrita i, a més, ja es van 
defensar el passat plenari per la nostra regidora 
socialista María Cano, intervenció que es troba 
accessible en diferents mitjans de comunicació. 
Però sí que volem, com a socialistes i membres de 
l’actual equip de govern, comentar algunes dades 
que considerem importants:
En primer lloc, es tracta d’uns pressupostos dotats 
amb 28.000.000 euros, 28 milions d’euros, una xifra 
molt gran, que incrementa el passat pressupost en 
3.697.000 euros.
I perquè, tan gran quantitat? Dos motius molt 
importants: El primer, els projectes de l’EDUSI, que 
impliquen un pla plurianual del qual ens arriben 
aquest any 965.000 euros que, recordem, són al 50 
%: Tants diners com arriben, la mateixa quantitat 
ha d’afegir l’ajuntament per a inversions. El segon 
motiu: fruït del treball dels regidors de l’equip de 
govern, es reben unes quantes subvencions que 
incrementen els ingressos i que poden dedicar-se a 
diferents programes. Ha de quedar molt clar que, si 
no et mous, els diners no venen del cel, has d’anar 
a buscar-los. I “anar a buscar-los” és presentar, 
a les diferents administracions on es demanen, 
programes seriosos, fiables i transparents, que 
justifiquen clarament les necessitats. I nosaltres, 
els socialistes, tenim molt clar quines són les 
necessitats de la nostra ciutat. D’aquesta manera, 
s’incrementen els programes de treball de forma 
molt clara, passant dels 190.000 euros el 2017, a 
939.000 euros el 2018. Les beques per a material 
escolar es mantenen i s’incrementa en 85.000 euros 
la partida per a beques de transport escolar. Serveis 
socials es doten amb el màxim que permeten les 
subvencions i els programes i, pel que fa a allò que 
ens critiquen els partits de l’oposició, hi consten ja 
les partides per a urbanitzar els entorns del futur 
CEIP Jaume I i el 2n Centre de Salut, a més de 
l’ampliació del cementeri i petites partides per a 
les necessitats bàsiques del municipi.
I molt important: a finals de 2017 el deute financer 
de l’ajuntament de Vinaròs era de 11.342.693,02 
euros i a finals de 2018 s’espera que quede en 
10.226.142,84 euros.  És en aquest punt quan un 
es queda bocabadat de les afirmacions del PP. 
Mentre encara parlen del “pufo” de les Soterranyes,  
els vinarossencs paguem aquest any més de 
700.000 euros de sentencies de les legislatures on 
governava el PP, amb el seu disseny del Pla General. 
I si parlem d’ingressos, recordem els que rebien 
d’una Generalitat governada pel PP, on Vinaròs 
contava ben poc, ja que “els de la Gürtel” no tenien 
diners per a fer el Jaume I, segellar l’abocador, 
dotar als ajuntaments amb fons de cooperació, o 
a l’Hospital per augmentar la seua plantilla, ... per 
només comentar alguns dels “pufos” heretats per la 
“magnifica gestió del PP” a la nostra ciutat.

Resulta  curiós  com 
es prenen alguns 
les tradicions, 

depenent si son equip de govern o estan 
a  l'oposició, segons poden traure profit 
i  rèdit  d'elles o no. Resulta curiós com el 
principal partit de l'oposició el PP, manipula i 
utilitza els actes segons el rèdit que li pot traure. 
Podem parlar de Sant Antoni i Sant Sebastià, 
unes dates que conjuguen religió i tradicions. 
Després dels 4 anys de govern popular en 
els que no van facilitar gens a la Caixa Rural 
la celebració a l'ermita, que va acabar en el 
trencament de la  col·laboració  d'aquesta en 
la tradicional parada en el "descansillo", acte 
en la qual la Caixa Rural oferia els pastissets 
i la mistela per a fer forces abans de la 
pujada.  L'intent de desvirtuar Sant Sebastià,  tal 
com  el coneixíem els  més  majors, traient 
l'ambient nocturn, impedint  fer  foc a la serra el 
dia del patró, acte  tan  arrelat al subconscient 
dels Vinarossencs que  deu estar  al nostre ADN. 
Convertir aquest dia en una eina més electoral i 
de propaganda va ser l'objectiu del PP, potenciar 
els actes religiosos per damunt dels populars. 
Permetre als seus amics entrar a esmorzar a 
les cavallerisses, convidar  col·lectius  i persones 
afins a ells a dinar en un espai separat de la resta, 
fer la feina justa per a la foto i després a dinar. 
En fi crear una elit separada de la resta, ells els 
seus amics i després el poble i els treballadors. 
Ara la  cosa  ha  canviat i  per descomptat  som 
criticats per ells. Critiquen Sant Canut, una 
tarda nit que hem recuperat per a tota la família 
amb màxima seguretat i control. Critiquen 
que tornem a tindre la  col·laboració  en el 
"descansillo" de la Caixa Rural, critiquen que 
siguem dos regidors els que muntem les taules 
preparen els gotets  de mistela i repartim 
els pastissets, amb l'ajuda de l'alcalde i els 
regidors de l'equip de govern que pugen amb 
la relíquia. Obviant que si ho  fem  nosaltres no 
han d'estar operaris de la brigada. Critiquen que 
a les cavallerisses només entren els treballadors, 
operaris dels dispositius de seguretat, regidors 
que estem tot el dia fent feina, premsa i 
pocs  més.  Bé  algú es penja una càmera 
fotogràfica al coll i es pensa que això li dóna carta 
blanca per a tot, però  és  estrany  només  ixen a 
les  seues  fotos els regidors populars. Critiquen 
que es pot tornar a fer foc a l'exterior de l'ermitori, 
no  només  eixos dies,  sinó  molts  més  dies, Als 
torradors homologats que deien era impossible 
de fer. Critiquen que els regidors no dinem 
fins que acabem  de repartim  l'arròs, i  per 
descomptat  dinem amb i el mateix que els 
treballadors. Critiquen tot això per què els estem 
desmuntant la paradeta, estem demostrant 
que es pot ser regidor i ser un mes, que no 
ens calen apartats i salons tancats. I això no 
els agrada  perquè  si  tornen a governar eixes 
prebendes, ja no es veuran en normalitat. I això a 
ells no els agrada.

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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OPINIÓ 

El alcalde de la crispación

Per Juan A Blanchadell

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

¿Se pondrán a trabajar algún día?

Por Miguel Ángel Vidal

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

El pasado martes 23 de 
enero se llevó a cabo una 
nueva sesión plenaria 

del Ayuntamiento de Vinaròs donde aprobaron 
el presupuesto municipal y nada más, tal y como 
viene sucediendo mes tras mes por la inactividad 
del equipo de gobierno en su gestión diaria y que 
provoca plenos vacíos de contenido. 
En el desarrollo del pleno se certificó que el 
presupuesto del Ayuntamiento de Vinaròs para 
el año 2018, aumentará en 3,7 millones de euros 
respecto al 2017. Pleno en el que no se dio ninguna 
explicación, de porque a pesar de dicho aumento, 
no se suprimirán las tasas de basuras tal y como 
prometió en campaña electoral algún partido del 
equipo de gobierno. Tampoco se dio explicación 
alguna, de la multitud de contratos superiores a 
10.000 euros cada uno que se llevaron a cabo sin 
concurso de adjudicación pública, contradiciendo 
las promesas previas a formar el Tripartito de 
Vinaròs “aunque la ley no lo requiera igualmente 
lo haremos, por transparencia” pero una cosa 
eran sus promesas y otra muy distinta su gestión. 
Una vez constituidos en equipo de gobierno 
numerosos son las contrataciones a dedo: visor 
presupuestario, plan estratégico de turismo, plan 
estratégico de ciudad… este año tenemos incluso 
la implantación del plan estratégico de turismo, 
por supuesto al mismo precio que la redacción y 
claro está, sin concurso público al que ni está ni se 
le espera.
A lo que tampoco está ni se le espera es al plan 
de viabilidad de la piscina. Ese plan que el Alcalde 
aireó en el pleno y que eran dos hojitas firmadas 
por él mismo siguiendo el ejemplo de Juan Palomo. 
“Miren aquí está” afirmaba el Alcalde dirigiéndose 
a todos los vinarocenses pero que al final un juez 
y un fiscal certificaron la inexistencia de dicho 
documento, y lo peor es que sigue sin existir un 
año después. De la misma forma que la auditoría 
fantasma, que se anunció los primeros días de 
legislatura, incluso que la hacía la Universidad de 
Valencia y que habían importantes desviaciones 
presupuestarias. Muchos ciudadanos se plantean, 
si existe un documento que constata dichas 
irregularidades ¿porque el equipo de gobierno no 
acude a los tribunales para defender los intereses 
de la ciudadanía? Mucho me temo que este 
documento se debe más a la incontinencia verbal 
de algunos que a su verdadera existencia.
Lo peor de todo es que después de dos años y 
medio de tripartito en Vinaròs, los ciudadanos 
están más acostumbrados a estas “historias para 
no dormir” y a planes estratégicos contratados a 
determinadas empresas cercanas, que a soluciones 
para sus problemas diarios. 

Felicitar a los que de una u otra manera les a 
tocado la lotería y después de cuatro o cinco 
intentos de guardar las correspondientes filas 
a diferentes horas, han podido al fin cobrarla. 
Mi reconocimiento al trabajo de las personas 
de la EPA que con su trabajo contribuyen a que 
los correspondientes cursos y eventos lleguen 
a buen termino. No siempre las cosas nos salen 
como desearíamos de ahí que surjan errores. No 
todos saben, tienen o entienden las redes sociales 
(Internet u otras) de hay que informaciones de 
interés, como en este caso el cobro de unas 
participaciones, sea aconsejable difundirlas 
también por otros medios visto la cantidad 
de personas de una edad alejada todavía de 
la tecnología digital y mas si cabe,  informar 
como en este caso y al día siguiente cambiar esa 
información. Tal vez esta experiencia sirva de 
ejemplo para futuras aventuras en las que nos 
preguntamos si se informara de la cantidad real 
jugada (en este caso por la entidad) si la cantidad 
retenida 700 y pico Euros cubre el impuesto 
con hacienda o si los números no cobrados por 
diferentes motivos: perdida, rotura, estar ausente, 
olvido etc y que posiblemente represente una 
cantidad curiosa ¿Revertirán en beneficio de los 
diferentes cursos? ¿Del material de los mismos? 
De... Querer saber las cosas no significa acusar 
a nadie ni dudar de las personas que cobrando 
o desinteresadamente sin hacerlo, forman el 
colectivo de la EPA o en este caso han participado 
ayudando en este afortunado sorteo. Dicen que 
la mujer del Cesar no solo tiene que ser honrada 
si-no también aparentarlo o aquello de la verdad 
os ara libres. Gracias por vuestro trabajo. Esto no 
es una duda de ello si-no una confirmación de 
que  lo hacéis y lo seguiréis haciendo como hasta 
ahora. Bien.

¿ES AQUÍ DONDE SE COBRA LA LOTERIA? 
  Antonio Najar

Sentado en el banquillo 
de los tormentos -por lo 
incómodos que son- del 

salón de plenos del Ayuntamiento he venido 
asistiendo de forma bastante asidua a plenarios 
durante los mandatos de los alcaldes Moliner, Bofill 
(tras la moción de censura), Moliner nuevamente, 
Balada, Romeu, Juan y ahora los de Enric Pla.
 Por ello puedo afirmar con conocimiento de causa 
que el actual es el alcalde que, con diferencia, 
peor conduce los plenos, puesto que en vez de 
moderar las intervenciones calmando los ánimos 
alterados tal cual es su obligación, no ha habido un 
solo pleno en el que el señor Pla no haya echado 
más gasolina al fuego a base de intervenciones 
inflamatorias con comentarios que, por sus risitas, 
él debe considerar graciosos, pero que casi siempre 
están fuera de lugar, y que conste que lo expreso 
de la forma más benévola que encuentro.
Quizás irritado porque no le votamos unos 
presupuestos que no tienen nada que ver con los 
que nosotros hubiésemos elaborado ya que van 
a rumbo contrario al nuestro, nuestra crítica a las 
cinco dedicaciones parciales que cobran cinco de 
los miembros de su equipo de gobierno le debió 
sentar mal, porque primero cargó contra Javier 
Balada por impulsar -junto con los socialistas que 
hoy también son sus socios- el Polígono de les 
Soterranyes, sin tener en cuenta que la pérdida 
económica la ha producido él al abandonar aquel 
ilusionante proyecto de futuro industrial para 
Vinaròs, que nosotros volveremos a impulsar tan 
pronto volvamos a gobernar.
Pero no acabó aquí la cosa, ya que luego le tocó el 
turno a nuestra concejala Maria Dolores que tuvo 
que oír de la boca del alcalde que durante su etapa 
de concejala de cultura, entre lo que percibía del 
Ayuntamiento y de sus otros trabajos, ella cobraba 
más que él cobra.
Enric Pla Valls no tiene ningún derecho a hacer 
estas afirmaciones que se meten completamente 
dentro de lo personal, razón por la cual tendrá que 
pedir disculpas.
Ciertamente Maria Dolores compaginaba su 
trabajo de profesora con el de concejala de cultura. 
Era la concejala del equipo de gobierno que menos 
cobraba, incluso bastante menos de lo que exigió 
y percibía el entonces concejal “de la oposición” y 
hoy socio de gobierno del alcalde, el Sr Fontanet, 
por no hacer nada, pese al costo añadido de la 
secretaria a media jornada, el despacho y el móvil 
que exigió.
Sin dejar de cumplir con todas sus obligaciones 
laborales y con la energía que la caracteriza, Maria 
Dolores desarrolló una intensísima labor en el área 
de cultura que, aunque les pese a unos y a otros, 
no veo que haya sido superada por sus sucesores.
Finalmente me gustaría saber si el alcalde, sin 
trabajar en el instituto, percibe el complemento 
que le corresponde por ser catedrático, así como 
los trienios y los sexenios a los que también tiene 
derecho, porque al menos, Maria Dolores cobraba 
de sus otros trabajos porque se los trabajaba, 
cuando él está en excedencia sin ejercer.
Ojo con lo que se dice porque las palabras son 
como un boomerang que devuelve los golpes. 
Junto a su disculpa, su declaración de renta, a ver 
si él cobra lo que critica que otros, trabajando, 
cobren.
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Marsopa de prismàtics 

MEMORIA I RESUM  DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS  D’ARROSEGAMENT PER ESPECIES DEL ANY 2017 (I)

Se inició la campaña cerquera
Tras dos meses de veda de la llum en la provincia de Castellón, a partir del 1º 
de febrero se podía faenar. El resto de modalidades pesqueras, durante ésta 
semana en que las aguas permanecieron tranquilas, las capturas siguieron 
siendo normales. Y las cotizaciones en lonja sufrieron diversos altibajos.

La pesca de arrastre, para el presente mes y por acuerdo provincial faenará los cuatro primeros 
días semanales, con la posibilidad de recuperar el viernes respectivo alguna jornada perdida 
por mal tiempo, avería, etc. Así, las extracciones de pescados y mariscos fueron variadas, como 
langostino, cigala, calamares, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, rape, peluda, caracol, 
móllera, galera, caballa, pejerrey, jurel y morrallas. 
El cerco, las tres traíñas el jueves, tras dos meses de parada biológica, se hicieron a la mar en 
busca del peix blau por aguas Valencianas.
La flota artesanal de trasmallo, varias barquitas pillaron sepia y mabre. Y otras atraparon 
lenguado, rombo y raya.
El palangrillo costero, tres embarcaciones capturaron con anzuelo dorada, pagel y sargo.
Y la recolección de pulpo roquero con cadufo subastó ejemplares de 2 y 3 Kg.

Desguace de un barco trasmallero
La embarcación de artes menores denominada ‘Antonio’ ha sido desguazada aquí por la  
empresa local del Varadero, especializada en éstos menesteres.
Dicho barquito hacía sólo dos años que tenía establecida la base en nuestro puerto, y ahora, a 
finales del 2017, tras reunir los requisitos para ser destruida causó baja del censo nacional, con la 
consiguiente subvención económica por parte del Ministerio, la Unión Europea y la Generalitat, 
a sus propietarios.
Las características principales del barco eran; Matrícula y folio 3ª-TA-3-2508. Eslora 10,3 m. 
Manga 3,09 m. Puntal 0,86 m. T.R.B. 7,13 toneladas. Fue construida en el año 1.972 por astilleros 
de Tarragona. Material del casco; madera. Su armador vinarocense era la empresa ‘Torné Sesé’. 
La tripulaba el patrón, Miguel Sesé Torné y un marinero-pescador. 

Pareguda als dofins és un animal de la família dels 
Focénids (dits porcs marins) , o siga, cetaci del subordre 
dels Odontocets per tindre dentició. El seu cos és mes 
xicotet, però mes robust que el dofí, amb una talla 
màxima de 2,20 m. 
En castellà li criden marsopa de anteojos, en francés 
marsoulin À lunettes, en anglés spectacled porpoise i 
en alemany Brillenschweinswal. El seu nom científic és 
Phocoena diòptrica.
El cap també és mes xicotet que els delfínids, arredonida 
i sense pic. En la seua boca, en la mandíbula superior hi 
ha de 17 a 23 dents per cada branca mandibular, i en la 
inferior 16-20, sent en ambdós maxil·lars amb forma 
d'espàtula. Posseïx una aleta dorsal en el centre del cos, 
que és gran i triangular. Les aletes pectorals són xicotetes 
amb les puntes arredonides. La cabal en forma de falç 
bat l'aigua en horitzontal, per a submergir-se o emergir 
mes ràpid com tots els cetacis, ja que respiren aire  de 
la superfície per mitjà d'una obertura sobre el front, per 
a buidar en un moment els seus pulmons i omplir-los 
d'oxigen renovat. 
És de color gris negre al llarg de la part superior corporal, 
mentres que l'altra mitat inferior és blanca. Els ulls estan 
rodejats per un anell negrós. Els llavis són negres, i tenen 
els extrems alçats que pareix que somriguen. 
Pot arribar a pesar 100 Kg. La femella és mes diminuta. 
Longevitat 24 anys. 
Després de l'acoble com els mamífers, al cap d'uns 
10 mesos, la femella dóna a llum a l'hivern. Cuida del 
xicotiu donant-li de mamar i protegint-li de perills. 
També li ensenya a caçar, etc. A partir de l'any de vida, 
quan és deslletat pot menjar krill. Després s'alimenta 
de peixos com a sardines, cafalópodes i crustacis, que 
troba per mitjà de l'ecolocalització, a manera de sonar. 
S'engul la presa sencera i la digerix en les seues diverses 
cambres que té el seu estómac. Esta espècie nada prou 
ràpid. Normalment viu en grups fins a cinc individus. 
És costanera de mars freds i temperats. No bota fora de 
l'aigua. Quan es cabussa arqueja prou el cos. Té enemics 
com les orques que els servixen també d'aliment i dofins 
que competixen en zones. Antany eren capturades per a 
aliment humà, bé per les seues carns o per revestiment 
de greix que recobrix el seu cos. A pesar d'estar protegida, 
hi ha països orientals que les cacen per a menjar, etc. 

PEIXOS
Alatxa (Alacha)                               61 Kg.
Seitò (Aladroc, Boquerón)          4.165
Maira (Mare del lluç)                4.942
Escrita (Raja, Raya)                   5.181
Mantes (Totina, Chucho)             162                        
Besuc (Besugo)                             4.302
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)        6.803
Rallat (Bonito)                                    56
Burros (Gobios)                               1.725
Llampuga (Lampuga)                            3
Caballa (Verdel)                              5.960
Veta (Pez cinta)                               1.635
Congre (Congrio)                              6.024
Gall (Pez de San Pedro)                    1.108
Orà (Orada, Dorada)                        20.391
Musoles (Escualos)                               201       
Móllera (Fanéca, Capellán)               12.633
Gallineta (Cabracho)                             977                     
Sorells (Jureles)                                 54.071
Asparrall (Raspallón)                         13.423
Palá (Lenguado)                                    808

Sard (Sargo)                                          581
Lliri (Anjova)                                        11.663
Llobarro (Lubina)                                 1.044
Penegal (Bocanegra)                          1.154
Mabre (Herrera)                                      15
Aranya (Araña                                   4.920
Pagel (Breca)                                   44.119
Peluda (Solleta)                                 4.629
Lluç (Pescadilla, Merluza)              67.192
Rap (Rape)                                     22.316
Espet (Espetón)                               2.585
Rom empetxinat (Rodaballo)               36
Jurioles (Rubios, Lucerna)               5.020
Moll (Salmonete)                           66.209
Morralla (Serranos, etc)                 21.418
Sardina                                           3.380
Mero (Cherna)                                    33
Letxa (Verderol, Pez limón)               723
Bacoreta (Sarda)                                 12
Sorella (Jurel real)                           1.687
Bacaladilla                                       2.588                                     
Llises (Lisa, Mújol)                          23.769

Pagre (Pargo)                                      51
Biso (Bis, Estornino)                       2.695       
Gatet (Pintarroja)                               700
Roncador (Roncón)                           328
Rata (Miracielo)                                  667
Palometa (Palometón)                       460
Tigre (Lenguado portugués)                2
Corva (Corvallo)                                 156
Miseria (Gallo)                                 2.434
Peix de rei (Pejerrey)                       1.037
Mamona (Brótola de fango)                138
Saboga (Alosa)                                   85
Déntol (Dentón)                                  124
Chopa (Cántara)                                45
Palomida (Palometa blanca)             257
Reig (Corvina)                                   109
Morruda (Sargo picudo)                       65
Vidrià (Mojarra)                                 480
Salpa (Salema)                                  130
Rémol (Rom, Rombo)                         120
Varis (Varios)                                       21
Total.............................      429.817

CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                     6.342
Escamarlà (Cigala)                     1.048
Llagostí (Langostino)                      5.784              
Galera (Estomatoideo)                  34.366
Llagosta (Langosta)                             95
Gamba (Camarón, Quisquilla)        1.314
Llomàntol (Bogavante)                         12                                                         ______
Total......................................     49.081
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                     4.499
Sepió punxa (Choquito)                   1.521
Canana (Pota, Volador)                  8.108
Sèpia (Sepia, Choco))                    7.271
Polp roquer (Pulpo roquero)          17.095
P. blanc (P. blanco)                         9.502
Polpa (Pulpón)                                     113
Pop  mesquer (P. almizclado)           2.410
Cargol punxent (Cañailla)            1.694
Llonguet (Holoturia)                          9
    Total……………….……..    52.218
Total extracció......................  531.019

El xarxier 'Antonio' es desguazado
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964 45 25 58
vinaros@davima.net

www.davima.net

FURGONETA
MUDANÇA

Volum: de 6 a 8 m

IVA INCLÒS i 500 KM

CAP DE SETMANA
120€

IVA INCLÒS i 100 KM

JORNADA LABORAL
50€

TURISME
DE LLOGUER

3 DIES
100€ IVA INCLÒS i 500 KM

LLOGUER DE TURISMES I FURGONETES

Emoción y fútbol de calidad de 
mano de los más pequeños en 
la sexta jornada del Torneo de 
Fútbol '3x3 Groguet'. En esta 
divertida y emocionante edición 
han participado distintos equipos 
prebenjamines y benjamines del CF 
United Vinaròs, CF Nules y CD Betxí. 
Los campeones de cada categoría se 
fotografiaron con el primer equipo 
amarillo antes de que empezara el 
encuentro ante la Real Sociedad en 
el Estadio de la Cerámica.
Los partidos comenzaron dos horas 
antes del comienzo del choque 
del Villarreal ante la Real Sociedad, 
y se disputaron en los nuevos 
y espectaculares mini campos 
instalados en la 'Fan Zone' situada 
en la zona adyacente al Estadio 
de la Cerámica. Los seguidores 
del Submarino amarillo pudieron 
disfrutar de un ambiente festivo. 
Tras disfrutar los diferentes partidos 

entre los equipos protagonistas, la 
final de la categoría prebenjamín 
se disputó entre el Grupo Mario del 
CF Nules y el Grupo Trigueros del CF 
United Vinaròs. El choque se resolvió 
por 0-6 a favor del Grupo Trigueros. 
Además, en la categoría benjamín, se 
repitió la final de los prebenjamines. 
Sin embargo, esta fue una final muy 
competida entre el Grupo Mario del 
CF Nules y el Grupo Trigueros del 
CF United Vinaròs. El partido fue 
un toma y daca que terminó con 
empate 3-3 y que se resolvió a favor 
del United Vinaròs en los penaltis 
por 1-0. ¡Enhorabuena a todos!
El prebenjamin Xavi Perez Doria fue 
el agraciado del sorteo, viajara en 
avión junto a sus padres la próxima 
semana a Sevilla con las plantilla 
del Villarreal, pasaran la noche en 
el hotel de los jugadores y verán 
el partido en el Sanchez Pizcuan. 
FELICIDADES¡¡¡

El domingo 28 de enero se disputó la penúltima 
jornada de la liga de Menores La Closa Vinaròs. 
Todo se decidirá en la última jornada tanto 
en la serie gold como en la bronce, donde la 
primera plaza esta más o menos clara pero la 
segunda plaza está más que disputada donde 
hasta 4 jugadores pueden optar. De esta 
semana destacar la certificación  de la primera 
plaza de Pablo Romero en la categoria Gold y 
el gran partido que nos dieron Miguel,David 
B. contra Maria, Cristian que se decidió en el 
super tie break por 11-9 a favor de Miguel, 
David B. y dónde hubo de   pelota partido 

para Maria y Cristian que no aprovecharon 
cosa que Miguel y David B.   sí   que supieron 
aprovechar en un partido emocionante y 
vibrante hasta el.final como dice el resultado 
del mismo ,7 -6 4-6 11-9 en el super.
Felicitar a todos los jugadores por su 
entrega,sacrificio y deportividad entre 
ellos que son rivales y compañeros a la 
vez.   Y agradecer a padres por su sacrificio 
y los sponsors Sok Food Vinaros,Peluqueria 
Hiraldo,Nutricionista 4 camins y Bikebroker 
Cranc Vinaros que sin ellos no sería posible 
este tipo de ligas.

El CF United Vinaros Triunfa en el 3x3 groguet
Campeones en las dos categorías , Benjamin y Prebenjamin.

Liga de Menores La Closa Vinaròs
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Rafa Marcos

VINARÒS C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 18
U.D. BENASAL  1, VINARÒS C.F.  1
4h. tarde del 28-1-2018
Árbitro del encuentro: MANUEL ALEGRE 
MANSERGAS. Gran juez de fútbol que dada su 
juventud le promete un gran futuro.
CRONICA DEL PARTIDO:
En esta contienda, contra el Benasal, con 
ambiente muy húmedo pero sin demasiado frio 
y respetándonos la lluvia que no apareció en 
ningún momento del trance, nuestro equipo 
fue ETERNAMENTE SUPERIOR. La única llegada 
a nuestra meta se produjo por un defectuoso 
despeje de cabeza de Camí que aprovechó el 
delantero para superar a nuestro guardameta Lluc, 
ligeramente adelantado. Sucedió en el min. 11’. En 
estos dos últimos partidos hemos tenido un poco 
de gafe en contra y es que en esto del balompié no 
siempre se lleva los tres puntos quien mejor juega. 
Aunque dos minutos más tarde ya empatamos y a 
la postre con tablas se finalizó el combate. Como 
no, otra vez Esteller marcaba rematando en un gol 
fantasma. Teníamos todo el tiempo del mundo 
para remontar y en la primera parte volvimos a 
bordar el juego alternando pases cortos con pases 
en profundidad. En la segunda parte decayó un 
tanto nuestro trabajo que se caracterizó en “querer 

más que en saber”, con una ligera desconfianza de 
nuestras facultades pasando al atolondramiento, 
abusando de pases aleatorios. Pero me quedo en 
que nuestros representantes en cancha tienen los 
colores que defienden bordados en el corazón y se 
dejan la piel todo el encuentro. Creamos nuestra 
gran oportunidad en el min. 79’ cuando nos pitan 
un penalti a favor dado que el portero rival derriba 
a Tayo en gran jugada personal. Pero Javi García 
entra en fuera de juego al rematar el lanzamiento 
una vez despejó el portero su primer chut. Los 
titulares fueron: LLUC 5, AGUILERA 5, CAMÍ 5, 
BORRAS 5, ESTELLER 5, MIGUEL ANGEL 5, GUINDI 
4, MANOLO 5, POLET 5, JAVI GARCÍA 4, TAYO 
5. Suplentes: Santi, Jordi y Moha 4. Este último 
sustituyó a Guindi en el 58’.

Trofeo al más regular(1): Raúl 67, Lluc 57, Guindi 56, 
Manolo 55, Esteller 53. Trofeos al máx.goleador(3): 
Raúl 14, Cristian 6, Esteller 5, Manolo 4, Tayo, Moha, 
Javi García y Kevin 3, Andrés, Polet, Guindi y Lluc 1.
Esta semana destaco al reciente fichaje TAYO, en 
foto adj. Ariete, muy buen receptor de balón que 
descarga al de cara, con gran dribling y con chut 
a portería lejano con enorme puntería. Llamado a 
ser la pareja letal, arriba, con Raúl.
Para finalizar comentaré que tras estas dos 
semanas irregulares seguimos a un sólo partido de 
la promoción de ascenso de manera directa y que 
esta semana jugamos el viernes, 2 de febrero, a las 
20h.30’ de la tarde, aquí, contra el C.F. TIRIG. Partido 
adelantado por estar en fiestas.

3 4
2 1
1 1
1 1 VINARÒS C.F.
2 3 Esportiu Rossell
4 1 Albocàsser C.F.

R.C. Salzadella
3 1 DESCANSA

Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1 Torreblanca 17 14 1 2 52 19 43 33
2 Borriol "b" 17 10 3 4 33 21 33 12
3 Alcolea 17 9 5 3 35 21 32 14
4 VINARÒS 17 9 3 5 42 21 30 21
5 Atzeneta 17 8 4 5 29 21 28 8
6 Xert 17 9 1 7 33 33 28 0
7 Càlig 16 8 1 7 29 25 25 4
8 Vall d'Alba 16 7 4 5 28 25 25 3
9 Rossell 17 7 2 8 23 35 23 -12

10 Benassal 17 4 7 6 24 29 19 -5
11 Tírig 17 4 6 7 21 37 18 -16
12 Salzadella 16 4 3 9 18 26 15 -8
13 Albocàsser 17 4 3 10 28 40 15 -12
14 Cinctorra 17 2 4 11 20 41 10 -21
15 Vilafranca 17 2 3 12 23 44 9 -21
16 Les Palmes "b" 0 0 0 0 0 0 0 0

C.F. Torreblanca
C.F. VilafrancaR.C. Salzadella

C.F. Torreblanca U.D. Atzeneta

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

C.D. Vall d'Alba
Càlig C.F.

Esportiu Rossell
Albocàsser C.F.
C.F. VilafrancaC.D. Vall d'Alba

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

C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.

DESCANSA

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

TITULAR: LA JORNADA

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

04/02/2018Resultados Jornada 18 Jornada 19

Muy buenos resultados de Sergi Castell, nadador del Club Castalia Castellón 
en el Campeonato de España AXA 2018 de natación adaptada para jovenes  
celebrado el pasado fin de semana 20 y 21 de enero en la piscina d Nazareth 
(Valencia). Sergi consiguió rebajar sus tiempos en 50 m l, 100m l y 50 b y 
mantenerse en 200 e. , rozando en dos de las pruebas mínimas internacionales 
B.
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HANDBOL
Infantil masculí preferent Castelló Gr 1
C. Bm.  Vinaròs    22
C.H. Vila-real        23
Partit molt competit amb  alternances en el marcador. 
L'equip local va estar dubitatiu a l'inici, a remolc d'un 
Villareal que va entrar millor al partit. Encara que a la 
meitat del primer temps va agafar la davantera,  va 
acabar la primera part un gol per baix.
Un començament fulgurant en la segona part dels locals 
va aconseguir un avantatge de tres gols durant gran 
estona d'esta segona part. Però, va ser als últims cinc 
minuts, amb un parcial de 0-4, quan l'equip visitant va 
capgirar el marcador, amb un emocionant 22-23 final. 
Gran partit on l'equip local va desplegar el millor handbol 
de la temporada, i només per falta d'encert i mala sort 
en moments puntuals, no van aconseguir una victòria 
que, baix el meu punt de vista hagués sigut meritòria i 
merescuda.

Cadet masculí preferent gr 1
C. Bm.  Vinaròs  “B”     15

C.H. Vila-real         31
Es va intentar plantar cara a un dels gallitos de la 
categoria, però hi havia massa diferència, a sobre, 
quan un jugador contrari te fa els mateixos gols que 
tot el teu equip, no hi ha res fer. El lateral vila-realenc  
va fer un descosit a la nostra defensa que no va saber 
frenar en cap moment.
El nostre equip es va buidar per aguantar als visitants, 
van fer un digne partit i en cap moment van perdre la 
cara, però davant de la superioritat dels forasters no es 
va poder fer res més.    

1 Autonòmica masculina nord 3
Alcàsser Walkers     23
C. Bm.  Vinaròs     18
Bon partit jugat pels sèniors a la difícil pista dels 
segons classificats, i si no hagueren tingut tantes 
baixes, creem que s’hagués donat un altre resultat. 
Després de la victòria de la setmana passada, els 
nostres van sortir d’un primer moment en les idees 
clares i pensant que podien donar la campanada. La 

primera part va estar igualadíssima, arrivant al descans 
en un 14-13 esperançador, i en un Vinaròs confiat 
de les seues possibilitats. Però, amb la represa es va 
acabar la xispa i els valencians van donar un punt més 
en defensa. Degut al cansament dels nostres, va ser un 
“quiero y no puedo” i, a falta d’un quart, es va arribar a 
una avantatja de 4 gols pels locals que el Vinaròs ja no 
van poder reaccionar. 
En resum, bon partit dels nostres que en aquest 
final de lliga s’estan entonant. A veure si per la copa 
federació s’acaben de retrobar i ens fan gaudir de 
handbol del bo.

El CD Vinaròs FS regresó a su feudo para conseguir tres 
importantes triunfos, y un empate, en los seis compromisos 
del fin de semana. Los juveniles e infantiles consolidaron la 
segunda y tercera plaza, respectivamente, mientras que los 
benjamines volvieron a sumar tres puntos que les hacen 
abandonar la parte delicada de la tabla. El senior, por su 
parte, obtuvo un punto de oro y cadetes y alevines, por más 
que lo intentaron, se quedaron sin premio.
CD Vinaròs FS 4-4 CD Cabanes (Senior
Los de José Antonio Zaragozá consiguieron puntuar 
ante el que podría haber sido el nuevo tercero de la 
competición. Los vinarocenses comenzaron mandando, 
con el tanto de Ionut Murgu, pero los visitantes 
remontaron. Sin embargo, el tanto de Brahim Es Saiydy, 
antes del descanso, y otro de Ionut, nada más iniciarse el 
segundo acto, volvieron a darle una ventaja a los locales 
que por poco se escapa, con el gol de Carlos Belenguer 
en la recta final.
Hotel Crystal Park Vinaròs FS 5-3 CFS Alcalà (Juvenil)
Victoria importante para mantenerse en la segunda 
posición la que lograron los juveniles en la tarde del 
sábado, y eso que tuvieron que remontar un resultado 
adverso. Javier Lores inauguró y cerró un marcador en 

el que Eduardo Camacho, con dos goles, y Gerard Carlos 
dieron la vuelta en favor de los de Ismael Albert.
CD Vinaròs FS 1-3 L’Alcora (Cadete)
Sin premio. Así se quedaron los cadetes después de 
competir a gran nivel contra el segundo clasificado de la 
competición, que no tomó ventaja hasta poco antes del 
descanso. Sergio Rio, con su gol, acercó a los locales a la 
mínima diferencia pero Pau Cara sentenció para dejar sin 
puntuar a los vinarocenses.
CD Vinaròs FS 6-1 Peñíscola FS (Infantil)
Goleada sin paliativos de los jugadores de Juan Puchal 
en la matinal del pasado domingo. Los locales lograron 
sumar tres puntos que les permiten continuar en la 
tercera plaza, a solo cinco del líder. Óscar Castel puso por 
delante a los locales muy pronto e Isaac Suescun amplió 
la renta antes del intermedio. En la segunda mitad, los 
tantos de Lucas Nascimben, Joan Meseguer y Oriol 
Lechon allanaron un camino que el propio Isaac rubricó 
cerca del final.
CD Vinaròs FS 0-5 L’Alcora (Alevin)
Duelo directo por el podio el que se vivió en el Municipal 
de Vinaròs. La igualdad reinó durante todo el encuentro 
y el resultado, al final, fue engañoso. Se pusieron por 

delante los visitantes, con el gol de Joel a los 12 minutos, 
circunstancia que aprovecharon para defender su arco 
y esperar pérdidas para salir a la contra. Por más que lo 
intentaron los de Brahim Es Saiydy, el balón no entró y 
los de Alcora, superada la media hora de encuentro, 
se aprovecharon del desgaste local para sentenciar y 
acercarse, en la clasificación, a los vinarocenses.
CD Vinaròs FS 6-0 CFS Bisontes Castellón (Benjamín)
Nueva victoria de los más pequeños del club vinarocense, 
con la que logran escapar de la parte baja de la tabla. Los 
de Antonio Vaca Moyano toman moral de cara a las siete 
jornadas que restan para que finalice el campeonato 
regular.

Una condición que suma

Este sábado 27 en Barberá del Valles, se iniciaba la Liga 
de Fútbol Flag en categoría Sub 13. Después de haber 
ganado la Copa invictos, los de Vinaròs tiene la presión 
de ser el equipo a batir y esto les hace estar al máximo 
en cada encuentro.

IRONMANS VINARÒS 31 - 13 TERRASSA REDS
Arrancaba el primer encuentro de la liga contra uno 
de los equipos más fuertes de la Copa, Terrassa Reds. 
Ironmans Vinaròs se presentaba con la baja importante 
de su Quarterback titular Santi, sustituido por el 
segundo Quarterback del equipo Gerard, que ya había 
realizado algunos drives y extrapoints pero era la primera 
vez que se enfrentaba a un encuentro completo. La 
primera parte fue muy emocionante con un intercambio 
contínuo de anotaciones en ambos equipos, buenas 
carreras de Sebastián acompañadas de recepciones 
de Albert y Yassir, hacían completar los ataques de los 
vinarocenses en anotaciones, pero Reds no bajaba los 
brazos y con un gran juego terrestre contestaba siempre 
llegando a la zona de anotación. No fue hasta la segunda 

parte que tras un tourover provocado por la gran 
intercepción de Marius, daba la oportunidad a Ironmans 
para ganar distancias en el marcador y no falló, tras una 
complicada situación de 4º en su campo, un buen paso 
de Gerard a manos de Yassir, dieron la opción a Ironmans 
de sentenciar el encuentro.

IRONMANS VINARÒS 25 - 6 BARCELONA LYNX
Segundo encuentro frente a unos Barcelona Lynx que 
se estrenan en esta competición y eran una incógnita. 
Ironmans muy atentos a cualquier sorpresa fue 
contundente y no dió opciones a los pupilos de Teo 
Polanco, llegando 13-0 a la media parte y sentenciando 
el encuentro al inicio de la segunda parte. Este 
diferencial fue aprovechado para dar más minutos de 
juego a los jugadores de categoría Sub-11 que están 
ayudando al equipo S-13 para poder disputar esta 
competición, cosa que no desaprovecharon con 2 
touchdowns de Judith y Adam, y una gran recepción 
de Pau con carrera por la banda que consiguió un 
primer down.

Con estos dos resultados Ironmans Vinaròs se coloca 
segundo en la clasificación general esperando a la 
siguiente jornada que les enfrentará a L’Hospitalet 
Pioneers y Barberá Rookies Blue.
Este sábado 3 de Febrero la categoría Open de Ironmans 
Vinaròs disputa su jornada de liga Valenciana en Vinaròs 
a las 11:00 en las pistas de atletismo de Vinaròs.

Ironmans Vinaròs inicia la liga con dos victorias
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Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

¡Sempre les últimes novetats!
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

AULES DE BABEL   

CURS D’ANGLÉS- Nivell 2 
DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSORA PREU 

50h 
Aula al Centre 

Municipal de la 
3a Edat  

De l’1 de març 
al 21 de juny  

Dimarts i dijous  
de 9.30 a 11h Marta Martínez 

General:57.50 € 
Socis: 52.90€ 

 

CURS D’ANGLÉS- Nivell 3 
DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSORA PREU 

50h 
Aula al Centre 

Municipal de la 
3a Edat  

De l’1 de març 
al 21 de juny  

Dimarts i dijous  
d’11 a 12.30h Marta Martínez 

General:57.50 € 
Socis: 52.90€ 

 

 
 

 
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 
 
 

 

Curs de Batucada 
Batukepa! 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
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 

Horari: divendres de 20.15 a 21.45h 
del 16 de febrer a l’1 de juny 
Durada: 21h 
Lloc: Centre d’FPA (antic col·legi Sant Sebastià) 
Professor: Juanjo Bas- Esmuvi 
Preu general: 24.15€ / Socis: 22.20€ 

Reutilitzant palets 
Horari: dijous de 15.30 a 18.30h 
Del 22 de febrer al 15 de març 
Reunió prèvia dijous 15 de febrer 15.30h  

Durada: 12h 
Professora: M. Dolores Carreras 
Lloc: Nau cantonada c. Mare de Déu i Av. Llibertat 

Preu general 13.80€ / Socis: 12.70€ 

 

Encordar cadires 
 
 

 

 
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 

Horari: dijous de 15.30 a 17.30h 
Del 12 d’abril al 17 de maig 
Durada: 12 h 
Professora: Virgínia Belda 
Lloc: Nau cantonada c. Mare de Déu i Av. Llibertat 
Preu general 13.80€ / Socis: 12.70 € 

CURSOS DE VALENCIÀ 2018 
Properament comencen els següents cursos de preparació per a les proves de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià que permetran obtenir un certificat oficial de nivell 
 

Nivell A2 (antic oral) 
DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSORA PREU 

40h CEIP Misericòrdia  Del 15 de febrer 
al 31 de maig 

Dimarts i dijous  
de 19 a 20.30h Pili Guardino 20 € 

 

Nivell C2 (antic superior) 
DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSORA PREU 

60h CEIP Misericòrdia  Del 15 de febrer  
al 12 de juny 

Dimarts i dijous  
de 17.30 a 19.30h Alexandra Solsona 20 € 

 
A més a més queden places en els cursos dels nivells B2 i C1 que han començat darrerament 
 
 

 
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 
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DECRET D’ALCALDIA 

Tauler Municipal

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

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.

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

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.

Els horaris d'obertura i tancament dels espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de 
la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics, per a l'any 2018 ve regulat pel 
Decret 21/2017, de 22 de desembre, del president de la Generalitat, 
publicat al DOGV n.º 8201 de 29 de desembre de 2017.
L'article 2 del Decret 21/2017, de 22 de desembre estableix l'horari 
d'obertura i tancament per a cada tipus d'espectacle públics, 
activitats recreatives i establiments públics, i en concret respecte 
als establerts en el grup B, I, J i L s'estableix el següent:
            «(…/…) Grup B. Obertura: 12.00 hores; tancament: 03.30 hores. 
Cafés teatre. Cafés       concert. Cafés cantant. Pubs i karaokes. Sales 
d'exhibicions especials.
            (…/...)
            Grup I. Obertura: 17.00 hores; tancament: 07.30 hores. Sales de 
festa. Discoteques. Sales de ball. 
            Grup J. Obertura: 06.00 hores; tancament: 01.30 hores. Ciber 
café. Restaurants. Café,     bar. Cafeteries.
            (.../…)
            Grup L. Obertura: 10.00 hores; tancament: 03.30 hores. Salons 
de banquets.
            (…/...)»
L'art. 9 del Decret 21/2017, de 22 de desembre, regula la concessió 
d’horari excepcional pels ajuntaments establint el següent:
“1.- Amb caràcter excepcional, els ajuntaments, amb motiu de festes 
populars (locals o patronals) o per a dies festius puntuals podran, 
per a tot el seu terme municipal o per a zones concretes, autoritzar 
l'ampliació fins a una hora de l'horari general que s’hi ha establit. 
En aquest marc, s’haurà d'atendre el que establisquen les disposicions 
legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica. 
No tindran la consideració de festes populars ni es consideraran com 
a dies festius puntuals les festivitats de caràcter nacional o autonòmic 
de caràcter cívic o religiós. Per a aquest últim supòsit no operarà 
l'ampliació prevista en aquest precepte.
2.- L'ampliació a l'horari general, a què es referix el paràgraf anterior 
afectarà bé tots els establiments, espectacles o activitats previstes en 
l'article 2 d'aquest decret, bé  a tots aquells previstos en un o alguns 
dels grups d'aquest decret, bé tots aquells previstos en un o alguns dels 
grups d'aquest en el seu conjunt. Aquesta ampliació no serà aplicable 
a un o més establiments, espectacles o activitats individualment 
considerats. 
3.- Les ampliacions previstes en aquest article hauran de ser 
comunicades a la direcció general competent en matèria d'espectacles, 
així com a les autoritats policials corresponents, dins dels quinze dies 
següents a la seua autorització i, en tot cas, abans que aquest horari 
excepcional s’aplique.
En la dita comunicació, els ajuntaments delimitaran exactament i de 
manera motivada els dies en què s'aplicarà l'horari excepcional de 
l'apartat anterior.
Sent que del 27 de gener al 12 de febrer de 2018 es celebraran 
les Festes del Carnestoltes al municipi de Vinaròs i sent voluntat 
d'aquest Ajuntament l'ampliació de l'horari general establert en el 
Decret 21/2017, de 22 de desembre per als establiments inclosos 
en el grup B, I, J i L durant aquesta festivitat.
En aplicació de les facultats conferides en l’art. 21.1.s) de la Llei 
7/1985, de 2 abril, i d'acord amb el disposat a l'art. 9 del Decret 
21/2017, de 22 de desembre de la Generalitat, RESOLC:
1. Autoritzar l’ampliació de l’horari general de tancament 
establert en l'article 2 del Decret 21/2017, de 29 de desembre, en 
una hora, durant els següents dies de la festivitat de Carnestoltes: 
2, 3, 9, 10 de febrer de 2018 per als següents grups: 
            a. Grup B: fins les 04:30 hores. 
            b. Grup I: fins les 08:30 hores. 
            c. Grup J: fins les 02:30 hores. 
            d. Grup L: fins les 04.30 hores.
2. Comunicar la present resolució a la Direcció General de l’Agència 
de Seguretat i Resposta a les Emergències i a les autoritats policials 
corresponents.
3. Publicar en el Tauler d’Edictes per a general coneixement, així 
com en el Diari d'Informació Municipal.
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PUBLICITAT
DIA: DIVENDRES, 02.02.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
20,45 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF – CF TIRIG
DIA: DIVENDRES, 02.02.18 CIUTAT ESPORTIVA  

18,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL JUVENIL “B” EFC – ELS PORTS
DIA: DISSABTE, 03.02.18 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,45 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “A” - CF BORRIOL

11,00 CAMP 3 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS “C” - 
AZTENETA

11,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “B” - DEPORTES 
TONIN “A”

12,45 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 8 PREBENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - CF 
TORREBLANCA

DIA: DISSABTE, 03.02.18 ESTADI  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED VINARÒS “A” - 
ALQUERIES CF “A”

11,30 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS “A” - 
ALCANAR BLANC

11,30 ESTADI FUTBOL ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “D” - 
PRIMER TOQUE D

12,45 ESTADI FUTBOL CADET CF UNITED VINARÒS “A” - 
RENOMAR ELS PORTS FC “A”

15,00 ESTADI FUTBOL FEMENÍ CE FORTÍ VINARÒS – CD 
CAMPORROBLES

DIA: DIUMENGE, 04.02.18 ESTADI  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV CANAREU

         
DIA: DISSABTE, 03.02.178 PISTA ATLETISME  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 A 

15,00 PISTA ATLETISME F.AMERICÀ SENIOR

 
DIA: DIVENDRES, 02.02.18    

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
20,00 PISTA SINTETICA HANDBOL SENIOR CBM VINARÒS -VILLAREAL
DIA: DISSABTE, 03.02.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ FEM C.B GIL COMES – CB 
CASTELLON

16,30 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR MAS 2 
ZONAL

C.B. GIL COMES VINAROS – 
C.B. BURRIANA C

     

16,00 PISTA SINTETICA F. SALA SENIOR C.D. VINAROS F.S. A – C.D. F.S. 
SEGORBE

17,00 GIMNÀS SANT SEBASTIÀ T. TAULA SENIOR BAMESAD VINARÒS TT – CJ 
ULLDECONA “D”

DIA: DIUMENGE, 04.02.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEMENÍ C.B GIL COMES – CB SEDAVI B

10,00 PISTA SINTETICA BASQUET CADET MASC C.B GIL COMES – TAU 
CASTELLÓ
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Nº 87

La obra es un ensayo histórico sobre la historia 
del Carnaval de Vinaròs. Comprende más de 2.500 
fotografías del Carnaval e historia de sus 35 años 

narrados en 430 páginas a todo color.

"1983-2017. Carnaval de Vinaròs 
en el 35 aniversario"

del autor Mariano Castejón y Editorial Antinea.

Ya puedes hacer tu reserva en DIFO’S y @paricio
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Nº 87

Carnaval
anuncia’t a la premsa local

i forma part de la història del Carnestoltes

la teva revista digital
INFORMA’T - Tel.964 044 938
marketing@editorialantinea.com



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

3 febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9

4 febrer PITARCH c. del Pilar, 120

5 febrer VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

6 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

7 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

8 febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

9 febrer ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

10 febrer SANZ c. Pont, 83

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39



PLA ESTRATÈGIC DE 
CIUTAT, FEM VINARÒS.
La trobada del passat 20 de desembre va ser el tret de sortida per a 
l’elaboració del Pla Estratègic de Ciutat (PEC) de Vinaròs. Ara, amb la 
posada en marxa del procés participatiu del pla, és necessària una reflexió 
per part de la ciutadania sobre el model de ciutat que volem per a Vinaròs.

QUÈ ÉS UN PLA  
ESTRATÈGIC?
El Pla Estratègic de Ciutat és el procés a partir 
del qual reflectir la visió de futur que tenen els 
ciutadans, empresaris i l'Administració pública, 
sobre el model de ciutat on els agradaria viure 
a llarg termini, sobre el futur Vinaròs. 

Mitjançant i fomentant la participació i el 
consens, s’elaborarà el document de partida 
d’un procés que perdurarà en el temps 
després de validar-lo.

Este document s’elaborarà a partir d’un 
procés de participació ciutadana i recollirà els 
objectius de futur de la ciutat, les necessitats 
evidents dels ciutadans i aquelles que no ho 
són tant. Es confeccionarà amb una estruc-
tura clara i concreta, comprensible per a la 
ciutadania ja que es vol establir una referència 
d'excel·lència qualitativa per a Vinaròs com a 
ciutat, però al mateix temps flexible i obert a 
possibles canvis i noves possibilitats futures. 

QUÈ ES FARÀ D’ARA 
ENDAVANT?
Un seguit d’accions participatives fins a la 
redacció definitiva de l’estratègia del PEC, 
garantint la transparència, difusió i conside-
ració dels suggeriments i/o modificacions que 
es recolliran durant el procés participatiu. 

La creació i l'ús de canals de comunicació 
bidireccionals és l’eina que garantirà un diàleg 
permanent entre l’Administració i el ciutadà. 

TAULES DE TREBALL
Actes oberts de debat i aprovació de les bases 
i objectius del PEC. S'ha de consensuar entre 
els participants el futur de la nostra ciutat, 
tot definint els objectius, les actuacions i/o 
projectes necessaris perquè eixe futur siga una 
realitat.

Els eixos de treball seran quatre:

1. Desenvolupament econòmic  
2. Desenvolupament urbà i medi ambient  
3. Política social  
4. Cultura, educació, esports i oci

Realització de diferents 
jornades o tallers temàtics 
per a treballar de manera més 
exhaustiva aspectes concrets 
d’algunes qüestions tractades 
en les taules de treball. 

QUÈ APORTA LA CIU-
TADANIA?
Per a elaborar el Pla Estratègic de Ciutat és 
necessari executar amb èxit un procés de 
participació ciutadana que és la peça clau en 
la definició del Vinaròs d’ara i del Vinaròs del 
futur.

Es pretén, amb la conscienciació dels ciuta-
dans sobre la seua capacitat d'actuació en 
una governança participativa real, aconse-
guir el seu compromís per participar i definir 
conjuntament el model de ciutat desitjada. 

Les reflexions i les idees consensuades en 
el procés de participació del PEC, amb la 
implicació i contribució real de tots els sectors 
de Vinaròs i institucions púbiques, es prendran 
com a punt de partida per al Vinaròs del futur.

fem vinaròs!
Quin és el Vinaròs que volem per al futur?

Més informació: 
www.participa.vinaros.es


