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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.

Des de l’ 1 de febrer ha entrat en vigor el nou contracte 
que regula l'estacionament en la via pública i en els 
aparcaments subterranis de Vinaròs, un contracte que té a 
HINOBEPA SL com a nova empresa adjudicatària.
El regidor d'Ordenació de Territori, Jan Valls, ha destacat el 
treball conjunt que s'ha dut a terme en els últims mesos 
des de les diverses dependències municipals, per millorar 
el contracte anterior i ha detallat quines seran les novetats 
principals.
Entre aquestes destaca la recuperació dels 30 minuts 
gratuïts als aparcaments subterranis, l'eliminació de tota 
la zona taronja a Vinaròs i la implementació d'una tarifa 
exprés que facilite la mobilitat dels vehicles i el pagament 
mitjançant l'ús de les noves tecnologies.
Un dels aspectes a destacar és la nova tarifació de la 
zona blava, que passarà a costar 10 cèntims / 15 minuts, 
40 cèntims / 30 minuts, 1 euro / 60 minuts i 2 euros / 120 
minuts.
"La tarifa exprés de 15 minuts és la més barata de tota 
la província i amb això es busca facilitar l'aparcament 
d'aquelles persones que necessiten realitzar gestions 
administratives curtes, com anar al banc o Correus", ha 
indicat Valls .
D'altra banda, s'ha eliminat el pagament de la zona blava 
els dissabtes, a partir de les 13:00 hores, i s'ha reduït la 
zona blava de 100 a 32 places a l'avinguda Llibertat, a 
partir del Camí Carreró. Per contra, s'ha augmentat en 34 
places la zona blava al carrer Sant Joaquim i Muralla, per 
afavorir la mobilitat dels vehicles en aquesta àrea, propera 
al SERVEF i a l'oficina de recaptació de la Diputació.
"Hem buscat un equilibri que tingue en compte l'oferta 
i la demanda, de manera que a hores d'ara l'aparcament 
regulat queda fixat en 462 places, el que representa 
una reducció del 17% - o 92 places menys - respecte al 
contracte anterior que va ser promogut pel Partit Popular 
", ha especificat el regidor. "I si comptem l'eliminació de la 
zona taronja, en aquesta legislatura hem eliminat més de 
350 places".
Valls també ha anunciat novetats en les formes de 

pagament, ja que es podrà gestionar la renovació de 
tiquet a través d'una aplicació mòbil i també s'instal·laran 
a les zones de més afluència 6 parquímetres adaptats per 
al pagament amb targeta de crèdit.

Altres millores
El regidor de Recursos Humans, David Adell, ha afegit que 
en els aparcaments subterranis del Passeig Colom i de la 
Plaça Sant Antoni s'ha establert un preu de 0,02 euros 
/ minut, recuperant la mitja hora gratuïta que s'havia 
eliminat quatre anys enrere.
"També hem establert rebaixes en els preus dels 
abonaments, de manera que el nocturn de 20:00 a 8:00 
hores passarà a costar 20 euros al mes, en lloc de 40, 
l'abonament per a comerciants costarà 30 euros al mes, en 
lloc de 40, i l'abonament 24 hores es redueix en 20 euros, 
costant ara 40 euros al mes en lloc de 60 ", ha indicat.
La nova empresa, a més, es farà càrrec de les despeses 
comunitàries de l'aparcament de Rio Cuarto, el que 
permetrà estalviar en els 4 anys de durada del contracte 
un total de 18.000 euros a les arques municipals. A 
més, l'empresa també assumirà el manteniment i el 
control amb càmeres del túnel de passeig de Colom. 
Altres millores són l'augment del cànon anual que 
l'empresa ha d'abonar a l'Ajuntament, que passarà a ser 
de 154.917 euros a 189.382, fet que suposa un augment 
de recaptació del 22% respecte a l'anterior contracte.
També s'instal·laran punts de recàrrega elèctrica per 
a vehicles en els aparcaments subterranis i hi haurà 
dues places de reserva en cada aparcament per a 
dones embarassades o cotxes amb carrets de bebè. Se 
substituirà també tota la maquinària de control d'accessos, 
augmentant el nombre de caixers automàtics disponibles 
per a l'usuari i facilitant una zona per a l'aparcament 
gratuït de bicicletes.

Entra en vigor el nou contracte que regula 
l'estacionament en la via pública i subterrani

Nova tarifa exprés, eliminació de la zona 
taronja a la localitat, dissabtes a la tarde 
gratuït i recuperació de la mitja hora gratuïta 
en els dos aparcaments subterranis

Els regidors del PSPV de Vinaròs, Guillem Alsina i Marc Albella, 
han comparegut esta setmana per explicar el nou contracte 
de zona blava. Alsina ha assenyalat que conté canvis molt 
significatius amb el contacte anterior, com la supressió de la 
zona taronja, una reducció de la zona blava i la recuperació 
de la primera mitja hora gratuïta dels dos subterranis.  
D'aquesta manera, la primera mitja hora en els aparcaments 
de la plaça Sant Antoni i el passeig marítim serà gratuïta. 
Una altra novetat és la total supressió de la zona taronja. 
La reducció de places de zona blava és una altra de les 
millores. Alsina va explicar que l'antic contracte al juliol 
2013 es va iniciar amb 554 places de zona blava i 476 
de zona taronja i el nou tindrà solament 462 places de 
zona blava - una reducció del 17%- i ja no hi haurà zona 
taronja, la qual cosa suposa 668 places menys en total.  
Quant als preus, s'estableix una tarifa “exprés” 
de 10 cèntims per 15 minuts d'estacionament. 
Mitja hora costarà 40 cèntims, una hora, un euro i 
dues hores (que és el màxim permès), dos euros.  
Entre les millores del contracte, Alsina ha destacat la tasca 
feta en este sentit pel regidor de Mediambient Jordi Moliner, 
perque l'empresa adjudicatària haurà d'instal·lar pals de 
recarrega per a vehicles elèctrics, un en cada aparcament 

subterrani.. Així mateix, es crearà una aplicació de mòbil per 
renovar el temps d'estacionament i efectuar els pagaments 
de forma còmoda. Hi ha també una rebaixa del preu dels 
abonaments dels parquings subterranis. S'incrementarà de 
3 a 4 els caixers automàtics per pagar en els subterranis, on 
també hi haurà dues places més àmplies en cadascun per 
a vehicles familiars. La zona blava funcionarà de 9,30 a 13 i 
de 4,30 a 8, diumenges i festius no s'aplicarà i els dissabtes a 
partir de les 13 hores serà gratuït, els pàrquings subterranis 
estaran oberts els 365 dies de l'any.

El PSPV explica en nou contracte de gestió de la zona blava
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El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat consideró 
que con el nuevo contrato de aparcamiento 
regulado “estamos ante un nuevo engaño de 
Podemos, PSPV-PSOE y Compromís que lejos de 
remunicipalizar el servicio, y crear plazas de zona 
verde para residentes, tal y como aseguraron 
que harían al vencimiento del contrato, lo 
que realmente han hecho ha sido una nueva 
privatización por 4 años más que, además de 
aumentar la ampliación que ya hicieron al inicio 
de la legislatura en las calles Arcipreste Bono y Sta. 
Magdalena, suman ahora las calles San Joaquín y 
Muralla y la acompañan de una importante subida 
de tarifas que oscila del 33% al 150% en las franjas 
horarias que más se utilizan”. 
Desde el Partido Popular de Vinaròs se considera 
“una falta de respeto a la ciudadanía que un tema 
del que hicieron bandera Podemos, PSPV-PSOE y 

Compromís, como es la zona azul, ahora pretendan 
presentar su nuevo contrato de tapadillo,  justo 
antes de Carnaval, sin que ni el Alcalde, ni el sr. 
Alsina, ni el sr. Fontanet hayan querido dar la cara 
en rueda de prensa”.
Para Amat “que quiten 67 plazas de zona azul en 
avenida Libertad no compensa las 103 que han 
aumentado en las calles Arcipreste Bono, Santa 
Magdalena, San Joaquín y Muralla. El resultado 
final es que hoy hay más zona azul que la que 
había cuando Podemos, PSPV-PSOE y Compromís 
llegaron a la Alcaldía”.
“De la misma forma que tampoco compensa la 
media hora gratuita únicamente en parquing 
subterráneo, o la supresión de la zona naranja, que 
sólo se pagaba 3 meses al año, con tarifas súper 
reducidas, si a cambio, tal y como han hecho, 
ponen en más calles zona azul, que se paga los 12 

meses al año, a la vez que suben las tarifas”, indicó.
El portavoz popular acusó al tripartito de “cinismo” 
del tripartito, recordando “unas  declaraciones 
de Jan Valls que en 2015 criticaba los precios de 
estacionamiento de 0,75 €/hora de invierno, y los 
0,40 €/hora de verano, puesto que le parecían 
excesivos, y ahora hacen un contrato que obliga a 
pagar a los vinarocenses 1,00 € / hora todo el año”.

La Generalitat ha autoritzat a 
l'Ajuntament el canvi de la piscina 
municipal pel carril lúdic a l'ermita en 
el projecte encara pendent del ‘Plan 
Confianza’ al municipi. El consistori 
havia sol·licitat a l'administració 
autonòmica recuperar aquest 
projecte després d'haver rebut 
una sentència desfavorable del 
jutjat contenciós administratiu de 
Castelló que deixava sense efecte la 
tramitació de la piscina. 
Els edils de Som Vinaròs, Jan Valls, 
PSPV, Guillem Alsina, i Compromís, 
Domènec Fontanet, van comparèixer 
dimecres per explicar que la 
Conselleria destinarà 2,3 milions 
en una via verda per als vianants i 
ciclista des del pont romà sobre el 
riu Cervol fins a l'entorn de l'ermita 
de la Misericòrdia. Un projecte que 
contempla la demolició i posterior 

construcció del Pont Roig sobre el 
riu Cervol, assenyalat pel PATRICOVA 
com una infraestructura que en cas 
de fortes avingudes d'aigua desborda 
el riu i produeix inundacions en la 
localitat. 
Les actuacions en aquest pont, 
que connecta la part de l'ermita de 
Sant Gregori amb la depuradora, 
consistirien a canviar els quatre 
suports que té actualment per tan 
sols un de central, amb el que es 
guanyaria en capacitat d'evacuació 
de l'aigua. El projecte contempla 
també les expropiacions d'alguns 
terrenys i defenses del vial al costat 
del riu. També l'ampliació del pont de 
l'ermita, i la possible construcció d'un 
nou pont, encara que falta encara la 
supervisió d'aquest projecte original 
per part de la Conselleria. 
El termini màxim d'execució 

d'aquest projecte, que requerirà 
d'autoritzacions de Carreteres i 
la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, és el 30 de juny de 2019. 
Valls i Alsina van lamentar que el PP 
hi hagués “judicialitzat el projecte 
més anhelat” que era la piscina 

municipal, però van assenyalar, igual 
que Fontanet, que el carril lúdic és 
també un projecte necessari i que 
van a fer tot el possible perquè sigui 
una realitat i s'executi una inversió 
pendent del Pla Camps des de l'any 
2008.

El PP dice que el nuevo contrato “amplía la zona azul y aumenta las tarifas”

La Conselleria dóna llum verda al carril lúdic 
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Impulsat des de la Regidoria d'Agricultura, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, arrenca aquest 2018 un 
nou projecte de creació d'horts escolars en diversos 
centres educatius de la localitat. El primer en 
implementar aquesta iniciativa, que compta amb 
l'assessorament de l'expert en agricultura ecològica 
Joan Segura, ha sigut el CEIP Manuel Foguet i ara 
s’ampliarà al CEIP Sant Sebastià.
"Hi haurà un hort per classe, 9 en total, perquè els 
escolars puguen veure com creixen les tomateres 
i altres productes de la terra, creant consciència 
sobre la importància que té per a les nostres vides 
la natura, l'agricultura i la sostenibilitat", ha indicat el 
regidor Jordi Moliner.
En aquesta mateixa línia està previst que, per 
tercer any consecutiu, aquest 13 de febrer torne 
a començar amb els alumnes de 4t de Primària 
de totes les escoles públiques i concertades de la 
localitat, un nou cicle de xerrades sobre el reciclatge 
d’oli d'ús domèstic.
Aquestes xerrades es realitzen en col·laboració amb 
l'empresa concessionària del servei de recollida 
d'oli d'ús domèstic reciclat i el seu objectiu és crear 
consciència en els alumnes i en les seues famílies 

sobre els beneficis que es poden obtenir reutilitzant 
aquest oli en lloc de llençar-lo. A més, aquest 
2018 s'ha produït un vídeo explicatiu i està previst 
ampliar el nombre de contenidors especials que hi 
ha a la localitat. 
En acabar aquest cicle de xerrades s'organitzarà 
una excursió a la planta de reciclatge de Cervera, 
perquè els menors puguen conèixer més sobre el 
procés de reciclatge. De fet, totes aquelles persones 
interessades en anar i veure-ho en primera persona, 
ha indicat el regidor, poden dirigir-se a la regidoria 
per coordinar una futura visita a la planta.
Al maig, també es realitzarà un altre cicle de 
xerrades escolars amb l'apicultor de Mel de Ramon, 

tal com ja es va fer l'any passat amb gran èxit en 
tots els centres. Durant aquestes xerrades, en les 
que els escolars poden veure com és una bresca i 
els aparells dels apicultors, els estudiants aprenen 
quina és la funció dels ruscs i la importància de les 
abelles en el nostre ecosistema.
"Des de la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, hem apostat des d'un inici per aquest 
tipus d'iniciatives, ja que creiem que l'educació 
és fonamental per crear consciència sobre la 
necessitat de cuidar el nostre planeta. Esperem que 
tots aquests cicles de xerrades i iniciatives escolars 
perduren i es consoliden amb el temps ", ha conclòs 
Moliner.

El regidor d'Agricultura, Pesca, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, Jordi Moliner, ha informat aquest 
dilluns en roda de premsa que, en les últimes 
setmanes, tècnics de la Generalitat Valenciana 
han estat treballant ja sobre el terreny a l'antic 
abocador de Vinaròs.
"Amb això es busca fer nous mesuraments per 
refer el projecte de segellat que es va fer el 2010, 
el qual preveia una inversió de més de 2 milions 
d'euros. No obstant això, el Partit Popular no ho va 
arribar a executar i el projecte va quedar obsolet, 
tant a nivell econòmic com a nivell de normativa 
ambiental europea. Per tant, s’ha de refer i en això 

estem ara".
Un cop finalitze aquesta fase, començaran 
finalment els treballs, que s'emmarquen dins del 
Pla Autonòmic de Segellat d'Abocadors (PASEA) 
que impulsa la Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural  
en 30 municipis valencians. Per a això es compta 
amb un pressupost total de 20 milions d'euros, 
4 dels quals es destinaran aquest semestre als 
treballs en els abocadors de Vinaròs, La Basseta 
Blanca a Riba-roja de Túria i La Murada Fase 2 a 
Oriola.
"S'han fet moltes reunions i se'ns va assegurar que 

el de Vinaròs seria un dels primers abocadors en 
segellar-se dins d'aquest pla, així que confiem 
que no hi hagi cap retard i remarquem la gran 
importància que tindrà aquesta inversió a Vinaròs, 
ja que encara que no sigue una feina tan visible 
com altres, és molt necessària per evitar filtracions 
i garantir la salut dels vinarossencs, a causa de la 
proximitat d'aquest abocador amb el pou de la 
Misericòrdia", ha conclòs Jordi Moliner.

Comença un projecte d'horts escolars i nous cicles de xerrades 
sobre reciclatge i sostenibilitat
La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura 
i Sostenibilitat continua impulsant el 
reciclatge d'oli d'ús domèstic i difonent la 
importància de les abelles i l'agricultura 
ecològica

Els tècnics treballen ja sobre el terreny per poder redactar 
el nou projecte de segellat de l'antic abocador local
El projecte, que s'emmarca dins del Pla Autonòmic de Segellat d'Abocadors 
(PASEA), suposarà una inversió de més de 2 milions d'euros 
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El regidor de Cultura, Festes, Tradicions i 
Joventut, Marc Albella, ha fet ja entrega de la 
recaptació obtinguda amb les paelles de Sant 
Sebastià, a les tres entitats sense ànim de lucre 
que han estat beneficiades enguany: Mi Mano 
Es Tu Apoyo, AFANIAD i COCEMFE Maestrat.
Cadascuna d'elles ha rebut 484 euros, 
que aniran destinats al finançament dels 
programes que impulsen. Això suma 1.452 

euros de les 2.904 racions de paella que van 
ser repartides el passat 20 de gener, a les que 
se sumen les del personal de la Brigada, Policia 
o Serveis Mèdics. El total ascendeix, per tant, a 
3.020 racions.
"És la primera vegada que se supera la barrera 
de les 3.000 racions i estem molt contents que 
així sigue perquè gràcies a la Brigada Municipal 
i a Delfín, als que van ajudar en la venda i als 

que van comprar les racions solidàries, podem 
contribuir en diverses bones causes que 
repercuteixen directament en benefici de la 
nostra ciutadania ", ha destacat Albella.
Els representants de les tres entitats han rebut 
la donació al Saló de Plens de l’Ajuntament  i 
han agraït a la corporació municipal aquesta 
ajuda econòmica, que els permetrà seguir 
treballant per una ciutat més justa i inclusiva.

ACORD CIUTADÀ presentarà una 
moció al proper plenari per a que 
es cree i s’active el Consell de Joves. 
El seu portaveu, Lluis Batalla, ha 
recordat que el 13 de novembre 
de 2017 va entrar en vigor la Llei 
15/2017, de 10 de novembre, de la 
Generalitat, de polítiques integrals 
de joventut i que a la mateixa norma 
s’hi regula la coresponsabilitat de les 
administracions publiques  en les 
polítiques de joventut.
 La idea d’ACORD CIUTADÀ és que les 
propostes, demandes i necessitats 
siguen portades a l’ajuntament  per 
donar resposta a les demandes 
juvenils en tots els àmbits, així com 
actuacions  com crear espais formals 
i fòrums de participació perquè 
els i les joves puguin fer arribar les 
seves demandes en matèria d'oci i 
cultura,formació i treball, i que, per 
tal de fomentar la implicació dels i 
les joves en la vida associativa, de 

la ciutat s’ha de preveure la creació 
d'espais d'interlocució generals amb 
els i les joves, facilitar suports (espais 
i recursos) a un Consell de Joves 
(autogestionat o municipal) i garantir 
la participació als diferents consells 
sectorials de la ciutat de la plataforma 
estable de participació juvenil que 
s'acabe definint.
    “La Llei, però, mai ha de limitar la 
realitat, és per això que creiem que el 
consistori, paral.lelament a la norma, 
té el deure de cercar estratègies 
que fomenten la participació dels 
joves, recollint les seves inquietuds 
i iniciatives, i facilitant les eines que 
permetin que puguen expressar-les. 
En definitiva, creiem que cal formar 
als joves per a què s’impliquin en 
la presa de decisions, és a dir, en la 
participació ciutadana. La majoria 
de joves no saben que existeixen 
mecanismes participatius, i per tant, 
no saben que poden influir en les 

polítiques públiques”, ha assenyalat 
Batalla. 
La moció demana promoure la 
constitució del Consell de Joves de 
Vinaròs per tal que estiga constituït en 
el termini de 6-9 mesos. També que el 
Consell siga  autònom i autoorganitzat, 
i que l’ Ajuntament es compromete 
a donar suport i dialogar en relació 
al disseny i implementació de les 
polítiques públiques que afecten 
els i les joves de Vinaròs. També 
es demana que l’Ajuntament de 

Vinaròs es compromete a informar 
prèviament als Pressupostos anuals 
de les actuacions que pensa fer en 
l’àmbit dels joves i que promoga 
campanyes informatives dirigides a 
la població jove per tal de fomentar 
l’associacionisme i la participació 
juvenil. Per últim, es proposa 
que l’Ajuntament de Vinaròs es 
compromete davant dels joves a 
posar els mitjans humans i tècnics 
per tal d’elaborar conjuntament el Pla 
Local de Joventut.

L'Ajuntament dóna els 1.452 euros recaptats a Sant Sebastià 
amb la venda de més de 3.000 racions de paella
Les entitats beneficiàries aquest any han estat Mi Mano Es Tu Apoyo, COCEMFE Maestrat i AFANIAD.

ACORD CIUTADÀ de Vinaròs demana la constitució del CONSELL DE JOVES
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El mestre Eloi Miralles Eixarch ens ha deixat 
esta setmana a l’edat de 79 anys. Nascut a 
Vinaròs l’any 1938, Miralles va ser mestre 
d’Ensenyament Primari des del gener de 1959. 
Durant 14 anys va ser coordinador i assessor 
didàctic per a l’Ensenyament del Valencià a la 
zona d’influència dels Ports, Alt i Baix Maestrat 
i a la Plana Alta. El mes de novembre de l’any 
2001 va ser guardonat amb el premi Fundació 
Càtedra Soler i Godes, atorgat per la seua 
tasca en la recuperació de la nostra llengua en 
l'escola valenciana, i per la seua contribució 
en la renovació pedagògica de molt mestres. 
Va iniciar la seua trajectòria professional com 
a mestre a Catalunya, per passar després a 
exercir la docència a Vinaròs. Des dels anys 
vuitanta es va comprometre amb les directrius 
de renovació que exigia la Reforma educativa i 
les maneres de treballar a l'aula per adaptar-se 
a les tendències psicopedagògiques i socials 
dels nous temps.
A partir de l'any 1982 i fins el 1996, va ser 
coordinador i assessor de valencià a les 
comarques del nord de Castelló. Durant tot 
aquest temps, va fer que l'ensenyament 
en valencià hi fóra una realitat i va crear i 
consolidar equips de mestres il·lusionats 
amb el treball en grup i la renovació lligada 
a l'escola valenciana de qualitat. Tot i estar 
jubilat, va continuar ajudant de forma molt 
activa al desenvolupament del valencià a les 
escoles. 
Va ser un dels artífex de l’arribada de la reliquia 
de Sant Sebastià l’any 2010.

Mor el mestre Eloi Miralles 

Eloi Miralles l'any 2010, durant el IV centenari de l'arribada de la relíquia

Rebent el premi Soler i Godes, l'any 2001, acompanyat de molts mestres. Foto: E.Fonollosa 

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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fotonotícies

IV CURSA SOLIDÀRIA EN EL CEIP JAUME I
Com tots els anys, el CEIP Jaume I, el dia de la pau, ha tornat a fer la cursa solidària per tal de 
recaudar diners per a l’organització ‘’Save the Children’’.
A més de la cursa, a l’escola hem fet més activitats relacionades amb la pau, hem parlat de 
persones que lluiten o han lluitat per la pau, hem projectat vídeos que parlen del treball que 
fa ‘’Save the Children’’, etc.
Tots els mestres volem donar les gràcies tant als xiquets com als col·laboradors ( que fan 
possible que cada any, l’escola s’implique en una activitat tan bonica i enriquidora que ajuda 
als més necessitats.

Dia de la Pau al CEIP Assumpció. E.Fonollosa

Nueva inauguración de Ventocar-Linde, con gente 
representativa de Vinaròs y comarca. Despues de 18 años 
aquí en Vinaròs, se canvian a unas nuevas instalaciones.
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Los católicos vamos a celebrar en los 
días próximos “La Cuaresma”. En la 
antigüedad
Los penitentes cubrían su cabeza 
de ceniza y se colocaban en las 
puertas de los lugares públicos para 
mostrar su arrepentimiento y ganar 
la benevolencia de Dios.
La Cuaresma del año 2018 tiene 
lugar del 14 de Febrero al 29 de 
Marzo. El tiempo de Cuaresma es un 
periodo del calendario litúrgico que 
comienza el próximo Miércoles de 
Ceniza a las 12:00 y finaliza el Jueves 
Santo sobre las 15:00 (la hora nona) 
con la misa vespertina. Son unos días 
de “ayuno” y penitencia donde se 
excluyen los domingos, por ser días 

de fiesta.
La Cuaresma tiene cinco domingos 
más el Domingo de Ramos, en cuyas 
lecturas los temas de la conversión, 
el pecado, la penitencia y el perdón, 
son dominantes. No es un tiempo 
triste, sino más bien meditativo 
y recogido. Es, por excelencia, el 
tiempo de conversión y penitencia 
del año litúrgico.
• Primer Domingo de Cuaresma: 18 
de Febrero de 2018
• Segundo Domingo de Cuaresma: 25 
de Febrero de 2018
• Tercer Domingo de Cuaresma: 4 de 
Marzo de 2018
• Cuarto Domingo de Cuaresma: 11 
de Marzo de 2018

• Quinto Domingo de Cuaresma: 18 
de Marzo de 2018
• Domingo de Ramos: 25 de Marzo de 
2018
La cuaresma del latín “cuadragésima” 
es el “cuadragésimo día antes de la 
pascua”. Son 40 días de preparación 
para la gran fiesta de la Pascua. 
Es tiempo para arrepentirnos de 
nuestros pecados, y de cambiar 
algo de nosotros para ser mejores y 
poder vivir más cerca de Cristo. La 
duración de cuarenta días simboliza 
la prueba de Jesús al permanecer 
justo 40 días en el desierto, antes 
de su misión pública. Hoy en día la 
práctica del “ayuno” consiste más que 
en la privación de comer carne en un 

espíritu penitencial, de conversión y 
de oración. Aun así la abstinencia en 
la ingesta de carne es una tradición 
muy seguida entre los cristianos, 
sobre todo en las iglesias de Oriente.
Os deseo a todos, una feliz Cuaresma.

La Cuaresma
Salvador Quinzá Macip

E.FONOLLOSA
El CEIP Sant Sebastià de Vinaròs ha mostrat el seu malestar 
perquè es continue usant la tanca del centre per col·locar 
parades del mercat ambulant del dijous, recordant que 
anys enrere s’hi produí un assassinat.
Des de la direcció del centre es recorda que “hi ha grans 
descampats on poder posar les paradetes del mercadet, no 
sembla que s’estiga pensant de veritat amb els xiquets de 
l’escola”. Des del centre, es reconeix que els “venedors fan la 
seua feina, com poden, honradament i on els manen”.
La tanca del col·legi continua fent de suport per a parades 
del mercadet, “malgrat que fa no massa anys va haver-hi un 
assasinat que els alumnes del centre van presenciar i que 
van tenir molta sort de quà l’assasinat no va ser a la nostra 
vorera, sino a la d’enfront; malgrat que els xiquets van estar 
super asustats i parlant de models d’armes de foc” s’apunta 
des dels responsables del col·legi.
Segons ha aclarit un comerciant, esta ubicació només és 
circumstancial, per motius del Carnaval.

Malestar pel mercat del “dijous”

964 455 489
www.miralles.com
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control solar
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SGG

E L  C O N F O R T  Y  E L  A H O R R O . . .
L A S  C U A T R O  E S T A C I O N E S  D E L  A Ñ O

Gracias a nuestro innovador vidrio de aislamiento térmico y control solar, usted podrá disfrutar de la luz y la temperatura ide
su hogar las cuatro estaciones del año sin necesitar un gasto excesivo en calefacción ni en aire acondicionado. 
SGG PLANITHERM 4S de Saint-Gobain Glass es la apuesta más segura para ahorrar energía todo el año y lograr el máximo confort.

Al fin!…con SGG PLANITHERM 4S como en su casa no se estará en ningún sitio…

Reduzca su consumo en calefacción 
y aire acondicionado.

Cristaleria Miralles | Avda. Maria Auxiliadora, 19 Vinaròs Castelló | Tel. 964 455 489 
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El pasado viernes día 2 del presente mes, a las 20,30 
horas y en el “Salón Parroquial” de la Arciprestal de 
“La Asunción” se procedía a la elección del cartel 
que anunciará nuestra “Semana Santa 2018”.
Bajo la nueva presidencia del joven Marc Méndez 
Viver, con la presencia del consiliario mossèn Emilio 
Vinaixa Porcar y dirigido por la secretaria Marisín 
Grau Alcázar de la “Federación de Cofradías de 
Semana Santa de Vinaròs”, diferentes Hermanos 
Mayores y representantes de las cofradías de 
nuestra ciudad, y personas con derecho a voto, se 
procedió a la votación del cartel.
Precisamente este año se cumple el 30 aniversario 
del concurso de carteles, el cual dio inicio en al 
año 1988. Hay que decir, que precisamente en 
este 30 “cumpleaños”, si no me equivoco, hemos 
tenido la máxima participación en las personas 
que han participado, ya que han sido un total de 
26 las obras presentadas para el concurso.
En estas 26 obras, ha habido artistas de diferentes 
poblaciones y ciudades, entre ellas tales como: de 
Oliva (Valencia), Alcantarilla (Murcia), Torreaguera 
(Murcia), Castellón, Barcelona y por supuesto 
varios artistas de nuestra ciudad de Vinaròs.
Una vez pasado a votación la elección del cartel 
ganador y dos finalistas, segundo y tercer premio 
el resultado fue el siguiente:
1º y vencedor el cartel bajo el lema: “Fe” de 
Cristóbal Aguiló Domínguez de Alcantarilla 
(Murcia) con 6 votos.
2º clasificado el cartel bajo el lema: “Pasión” de 
Rubén Lucas García de Terreaguera (Murcia) con 
2 votos.
Y tercer clasificado el cartel bajo el lema: “Passiò” 
de Xavier Marmaña Arbiol de Vinaròs, conocido 
fotógrafo profesional de nuestra ciudad (Difo´s) 
con 2 votos.
Al haber un empate de votos, para la elección del 

2º y 3 er. Premio, fue el consiliario mossèn Emilio 
el que eligió el orden.
Como ya dije el pasado año, fue todo un 
acierto cambiar concretamente la norma de las 
dimensiones del cuadro a presentar, de ser 56 x 
80 centímetros, a pasar a una medida reducida de 
tamaño DIN-A4, es decir, de 21 x 29,7 centímetros, 
lo cual abarata de una forma importante cada 
obra que se presente, por lo tanto, nuevamente 
mis felicitaciones a la “Federación de Cofradías” 
por este acertado cambio.
En lo que se refiere a los tres carteles, en el ganador 
el cual es un gran cartelista, vemos bajo fondo de 
un claro blanco, el comienzo y final de un rosario 
con su cruz de madera al final del mismo. También 
las cuentas que son de color azul y transparente, 
podrían simbolizar los corchos o flotadores de 
una red de pesca, pensando en nuestra marinera 
ciudad de Vinaròs. O también las cuentas podrían 
simbolizar diminutas bombillas de color. En el 
segundo clasificado, bajo fondo negro, se ve parte 
de un Cristo crucificado en versión moderna, como 
realizado a base del dibujo de los diamantes. Y en 
lo que se refiere al tercer clasificado, es un cartel 
clásico de una Semana Santa, si me permiten, de la 
Semana Santa de Vinaròs, con una impresionante 
y desgarradora cara de dolor del “Cristo de la Paz” 
(antes de restaurar), que está en su capilla a la 
entrada derecha de nuestra Arciprestal.
Desde estas líneas, valgan mis felicitaciones para 
el ganador y finalistas, pero también para el resto 
de artistas que han participado en este concurso 
de carteles. Las obras presentadas, al menos para 
mí, la mayoría tienen un valor artístico importante, 
merecedor de una Semana Santa como la nuestra, 
y como he repetido muchas veces, declarada 
“Fiesta de Interés Turístico Autonómico”. Ojala 
sea por muchos años.

Concurso carteles Semana Santa de Vinaròs 2018

Salvador Quinzá Macip

RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL 2017
Temperatura Pluja Vent

  ºC Dia Hora   l/m2 Dia Hora   Km/h Dia Hora Direcc. 
dominant

Mitjana 12,8 -- -- Dia més plujòs 8,1 26  --  Mitjana 2,7 -- -- O
Mínima 3,6 9 08:30 Màx. Intensitat 22,9 6  16:15  Màxima 48,3 21 03:45 N
Màxima 26,3 3 15:15 Total Mes 9,4  --  --

Día + calorós 21,2 3
Día + fred 8,1 8

La temperatura d'aquest mes ha estat 3,2 ºC superior al gener del passat any, realment si que és una diferència notable.

La pluja continuem la mateixa línia que l'any passat, ha caigut un 937,23 % menys que gener de 2017, i un 243,61 % menys pel que fa a la mitjana dels mesos, 
amb aquestes xifres no comencem bé l'any.
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Vinaròs és un destí molt recomanable per passar 
les vacances d’estiu.
La majoria de la gent per descansar busca un lloc 
tranquil, amb molts espais per visitar i, sens dubte, 
on poder practicar activitats divertides. Vinaròs té 
tots aquests atractius.
És una ciutat on hi ha meravelloses platges tant de 
sorra com de pedres. Les primeres solen ser més 
populars i, per tant, hi ha més distraccions per als 
visitants que a les de pedres. S’hi poden llogar 
hamaques per prendre el sol o per estar a l’ombra, 
tot depèn del que el visitant decideixi. Hi ha bars 
per prendre alguna cosa els dies de calor, com 
gelats o refrescs. A les cantonades de les platges hi 
ha roques d’un tamany considerable on s’hi poden 
trobar petits crancs, així com, una gran quantitat 
de peixos.
Vinaròs compta amb un passeig molt animat en 
el qual hi ha molts comerços. Hi ha tres pizzeries 
per anar a menjar tot sol o amb amics, hi ha alguna 
que altra botiga com ara Ale-hop on pots adquirir 
detalls que normalment no es troben en altres 
botigues, hi ha bars, restaurants i una bolera en 
la qual no només es pot jugar als bolos sinó que 
també tenen una gran varietat de jocs com ara un 
futbolí.
Més amunt, davant la platja del Fortí, hi ha una 
geladeria boníssima, una pizzeria i un altre 
restaurant (a Vinaròs ens preocupem molt perquè 
ningú passe fam). Al mateix carrer en el qual 
trobem tots aquests locals hi ha dues discoteques 
per tal que els joves tinguen la diversió assegurada.
El Carrer Major és el més popular de Vinaròs, allí 
s'hi concentren gran quantitat de botigues de tot 
tipus que obren les portes per atendre qualsevol 

visitant.
Hi ha molts parcs, com ara el de la Mera o el parc 
del Llagostí que són molt coneguts per la gent i 
perfectes per anar-hi a passar l'estona, sobretot, 
amb xiquets de qualsevol edat.
Durant l’estiu se celebren molts actes, es fan fires, 
focs d'artifici, balls...
Vinaròs també compta amb una magnífica 
desfilada de carnaval a l’estiu, pensada perquè 
cap persona es perda la gran celebració que 
és el carnaval vinarossenc. Els «comparsers» i 
«comparseres» trauen els seus vestits de l’armari i 
ixen a desfilar pels carrers amb la mateixa alegria 
que al febrer (però amb molt menys fred i això 
s’agraeix, especialment les reines). Hi ha música per 
tot arreu i les reines llueixen meravellosos vestits 
multicolors que no deixen indiferent a ningú. És un 
acte perfecte per als xiquets i la gent jove, encara 
que està pensat perquè tothom ho passi d’allò més 
bé.
Tots els dijous al final del passeig s'instal·len 
desenes de paradetes en les quals es pot comprar 
des de roba fina fins a altaveus portàtils, tot a molt 
bon preu.
El port de Vinaròs és també un bon lloc per anar 
a passar un ratet si es volen veure peixos, vaixells, 
gavines, eriçons de mar, o gats esperant per 
aconseguir menjar.
Pujar a l’ermita és una altra forma fantàstica de 
passar una vesprada d’estiu. Compta amb un bar 
per prendre alguna cosa i un parc per als xiquets. 
Des de dalt del turó hi ha unes vistes meravelloses 
de tot el poble. A la plaça hi ha una creu molt gran 
que es pot veure des de diversos indrets. A més 
d'un poblat iber que conserva les restes de les 

antigues cases dels ibers que van poblar eixa zona 
fa molts, molts d’anys i que es poden visitar sempre 
i quan no es facen malbé. Si t’agrada la natura has 
d’anar a l’ermita.
També hi ha una plaça de bous per a qui li agrade 
aquest espectacle.
En conclusió, Vinaròs és el destí perfecte per passar 
unes vacances d’estiu inoblidables, tant per la gran 
quantitat de coses a fer com per l’ambient.

Ainhoa Bernabeu Martínez
2n ESO – IES VILAPLANA

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I, 
a proposta del vicerectorat de Cultura, Extensió 
Universitària i Relacions Institucionals, ha aprovat la 
nova denominació de la sala principal del Paranimf 
com “Sala Carles Santos” en reconeixement al 
compositor i Medalla d’Or de la Universitat, Carles 
Santos.

XXVII Concurs redacció de Sant Antoni TEMA: “ L’ ESTIU A VINARÒS “
ORGANITZAT PER FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS

La UJI posa el nom de Carles Santos 
a la sala principal del Paranimf
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Els estendards de les comparses 
prenen els carrers de Vinaròs
Queda inaugurat el recinte de les 
casetes i aquesta tarda se celebra 
la gran gala de reines
Divendres a les 19.30 hores a la 
plaça Sant Agustí, enfront del 
mercat municipal, va tenir lloc la 
concentració d'estendards de les 
comparses i seguidament es va 
iniciar una desfilada al ritme dels 
Sambeiros do Povals. En arribar 
al recinte del carnaval, situat en 
Fora Forat, es va procedir a la 
seva inauguració per part del 
president de la COC, Jordi Febrer, 
el regidor de Festes Marc Albella i 
l'alcalde, Enric Pla.

Després de la inaguració del recinte va 
ser el moment d'entrar a l'envelat on es 
va realitzar la imposició dels corbatins als 
estendards de les 32 comparses, en un 
acte que va ser presentat per Alex Albiol.

S’inaugura el recinte del carnaval

Imposició de corbatins
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La gala de reines
Vinaròs es va convertir dissabte en un 
País de conte: Neverland. Una llunyana 
i exòtica illa on els xiquets, en aquest 
cas el públic, es passen la major part del 
temps divertint-se i vivint aventures. I 
així es va desenvolupar la Gala de Reines 
del Carnaval 2018. Durant tres hores, 
les reines van ser les protagonistes 
absolutes  i per als comparsers i públic en 
general va ser el moment de contemplar 
i gaudir dels fantasiosos vestits que van 
lluir les 32 reines de les comparses. Elles 
van ser les ‘fades’ de la nit. Van ser les 
que posar la màgia i, com no podia ser 
d’una altra manera, les més admirades 
per les 7.000 persones que van acudir a 
presenciar la gala en viu en l'antic camp 
de futbol del Cervol. Els ingredients 
estaven ben servits. Un gran escenari del 
País de Mai Més, preparat amb molt gust, 
amb vegetació natural, et transportava 
ja des del principi a una illa llunyana de 
17 metres d'altura, 30 metres d'ample, 
i una superfície de plataforma per a 
les reines d'uns 500 metres quadrats, 
dissenyat pel valencià Ricardo Alcaide. 
Des de les 17.30 hores, quan es van obrir 
les portes dels terrenys de l'antic camp 
de futbol del Cervol, l'ambient va estar 
especialment animat amb la música del 

disckjockey Carlos Martorell. La gala 
es va iniciar amb un video d'Estudio 
Pruñonosa i l'actuació del Club Mabel 
Gimnàstica Rítmica i l'escola de ball 
urbà Muévelo, a més de les del gimnàs 
Gentsana, mentre l'acadèmia de ball 
Locura va actuar a la meitat de l'event. 
Els presentadors, Cristóbal Garrido, i 
l’speaker i presentador vinarossenc 
Benny Sánchez, encarregat de presentar 
totes les comparses, van animar al 
públic. La primera reina a sortir va ser 
Noelia Arrebola, de la comparsa Tomba 
i Tomba, amb el vestit que portava per 
nom ‘Aquetzali’, dissenyat per José 
Vicente Saura Ferreres, mentre que va 
posar el punt i final la comparsa ‘Ara sí 
que sí’, que aquest any celebra el seu 
cinquè aniversari, amb la reina Jennifer 
Pineda i el seu vestit ‘Cuauthli’, dissenyat 
per Marian i Romero. Va haver-hi vestits 
espectaculars quant a dimensions, 
com el de Tot a Orri, amb la seua reina 
Carla Beltrán, de 5 metres d'altura i 5 
d'ample. D'igual grandària van ser els 
vestits ‘Welcome to the paradise’, de les 
comparses ‘Depressa i Corrents’, amb la 
reina Idoia García, o Els Mateixos, amb  
Eduardo Henrique de Oliveira i el seu 
tratje anomenat ‘Aeterneum’.

Molt aplaudides van ser les 32 reines, 
però el públic va posar també èmfasi en 
les comparses que complien aniversari, 
com La Colla, que celebrava les seves 
35 anys amb la reina Ester Miralles 
Febrer, que va lluir el vestit ‘Arrels de 
carnaval’, dissenyat per la seva mare, 
Susana Febrer. També ‘Tot a Orri’ i ‘Va que 
xuta’, que complien el seu 30 aniversari. 
Especial ovació va rebre Laura Méndez 
Albiol, de 22 anys i reina de la Penya 
València. Es la primera reina del carnaval 
amb síndrome de down i va sortir a 
l'imponent escenari després que Benny 
Sánchez li dediqués unes boniques 
paraules. Laura, que va lluir el tratje 'Més 
enllà dels somnis', de Sergi Creacions, 
va meravellar als assistents, que van 
respondre amb grans aplaudiments.
Va haver-hi per a aquesta gala un ampli 
dispositiu de seguretat i sanitari. No es 
podien entrar begudes alcohòliques 
des de l'exterior i per això va haver-hi 
forts controls en els accessos. A més, 
l'Ajuntament ha engegat dues fortes 
campanyes en aquesta edició festiva: 
una contra l'assetjament sexual, en la 
qual col·laboren les associacions Mi 
mano es tu apoyo i Femme Força, i una 
altra pel consum d'alcohol responsable.

Carlos Martorell va amenitzar els moments previs

Benny Sánchez i Cristóbal Garrido 
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La gala de reines
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 Noèlia Arrebola Miquel

Tomba i 
tomba

Noemi Parra Arroyo

Arramba
i Clava

Samba
pa, mi

Celia Caballer Ferrer

Va que Xuta
Natalia Arnau Roselló

 Els desitgem
Feliç Carnaval !

C/ Sant Francesc, 62
VINARÒS

Tel. 964 82 60 70
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Carla Beltrán Quintero

Tot a Orri

 Irene Poveda García
Els Xocolaters

Laura Albiol Méndez

Penya 
València

Els Povals
Rui Paulo Pereira Dias

Información:
C/ San Francisco, 78 - 12500 Vinaròs (Castellón) - Tel.  629 127 319  

EN EL CENTRO DE VINARÒS  (CALLE PILAR, 42)
Bajo edificio Hogar del Jubilado

¡ A LA VENTA ÚLTIMA
PLAZA DE PARKING !

9.500 €

*IMPUESTOS NO INCLUIDOS

AMPLIA
PLAZA

DE 19 M2
APROX.
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La Colla
Ester Miralles Febrer  Sandra García Buendía

Cherokys

Ni fu ni fa
Raquel Navarro Gonzalvez

Idoia García Fibla

Depressa i 
Correns

Pastas - Porciones
Comida Mexicana
Ensaladas - Bocadillos
Tapas - Platos Caseros

¡Les desea Feliz Carnaval!

Menú sin gluten

www.pizzerialatraviata.es Síguenos en
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La 
Morterada

Greis González Delgado

Josefa Gutiérrez Matute

Les Agüeles

Sheyla Carmona Barbosa

Poche & 
Friends

 Roksana Guillen Ortega

Fot-li 
Canya
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 Llum Fibla Rondán

Penya
Barça Locura

Andrea Morales 

Montañés

Lídia Rodríguez Escudero

Pan y 
Toros

Els Mateixos
Eduardo Henrique 

de Oliveira

C/ Socorro, 9 
Tel. 964 45 29 15  - VINARÒS

¡Feliz Carnaval! CORSETERÍA - LENCERÍA
MEDIAS - PIJAMAS

INTERIOR SEÑORA Y CABALLERO
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Els  dormilons
Yaiza Bonet Hernández

Begoña Adell Soler

No en 
volem cap

Desirée Monzó Millet

I sense
un duro

Carla Jovaní Masdeu

Pensat i Fet
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Marxeta 87
Angels Borrás Padró

Tot dins
d,un got

Sofia Llaguno Gómez

Gemma Garcia Cucala

Esmuvi

Uiaaa !
Sheyla Bargues Jiménez

Major, 36 - Vinaròs
Tel. 964 45 34 98

TOT PER EL
CARNAVAL

DE VINARÒS!
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TAULES DE TREBALL, 
FEM VINARÒS.
Els propers dies 13 i 15 de Febrer queden convocades les primeres Taules 
de Treball del Procés Participatiu del Pla Estratègic de Ciutat de Vinaròs.
Com ja vam apuntar la setmana passada ací mateix, es convoquen quatre 
Taules de Treball per analitzar quatre temàtiques, que estaran  obertes al 
públic

DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC (DE)
Els punts a tractar seran casos concrets que 
tenen incidència en  l'economia local de 
Vinaròs tant rellevants com el sector primari 
amb la pesca o la producció de cítrics, la 
construcció, la indústria, els serveis públics 
i privats; així com també la desocupació, el  
turisme i el desenvolupament econòmic local 
lligat a les noves tecnologies.

DESENVOLUPAMENT 
URBÀ I MEDI AMBIENT 
(DUMA)
Es realitzarà una taula rodona on es tractarà 
des de una perspectiva general el posicio-
nament de Vinaròs en el Territori,  l'equilibri 
entre el desenvolupament urbà i rural del qual 
tenen conseqüència directa la posada en 
valor del patrimoni, del litoral, fins arribar a 
l'espai públic. Així també factors essencials de 
la vida diària com són la mobilitat, la vivenda i 
els equipaments públics;  incloent en aquesta 
reflexió nous factors com són la participació, la 
tecnologia i la perspectiva de gènere.

POLÍTICA SOCIAL (PS)
Es posaran damunt la taula temes transcen-
dents com pot ser el futur d'una ciutat amb un 
envelliment en augment,  la integració de la 
població nouvinguda, els joves i les possiblitats 
de formació educativa, l’exclusió social, l'accés 
a la vivienda, i el foment de la qualitat de vida 
a través del sectors públics i associacions.

CULTURA, EDUCACIÓ, 
ESPORTS I OCI (CESO)
Tot el que implica la qualitat i varietat de 
l’oferta cultural, esportiva i d’oci; necessitats 
formatives de desenvolupament, entre d’altres 
de la creativitat, promoció i atracció del talent.

La Taula de Treball de DE 
es realitzarà el proper 13 de 
Febrer a les 16.00 hores de la 
vesprada en el Saló d’Actes de 
la Biblioteca. Les restants, PS 
i CESO i DUMA, es celebraran 
el 15 de febrer. La Taula de 
Treball de PS i CESO es realit-
zaran en el Salo d’Actes de la 

Biblioteca, a les 17.00 hores i 
les 19.00, respectivament; i la 
DUMA a les 19.00 hores en la 
Casa de la Cultura. Aquestes 
reunions tenen una durada 
màxima d'una hora i mitja.

En estes primeres taules s’establirà un docu-
ment marc (Document Punts Clau) dels 
objectius generals, per després ser traslladat 
al Grup Motor, per tal de que valore, revise i 
valide el seu contingut.

Per tant es farà valer el treball conjunt de tots 
els seus membres, els quals hi formaran part/
s'inclouran personal tècnic del Ajuntament de 
Vinaròs, membres del grup motor, persones 
expertes de Vinaròs en cada matèria, agents 
significatius en cada línia de treball, a més de 
tota la ciutadania que hi vulga participar.  

Les persones interessades es poden inscriure 
a través del següent formulari  web http://
participa.vinaros.es/inscripcio o adreçant-se 
directament al regidor de participació ciuta-
dana Hugo Romero Ferrer a través del correu 
electrònic  hromero@vinaros.es

El document o acta que eixirà de les conclu-
sions de la participació de cada Taula de 
Treball, servirà per a la pròximes taules de 
treball com a punt de partida i d'anàlisi.

Més informació: 
www.participa.vinaros.es

FEM
VINAROS
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Xé quin
poc suc

Paqui Uroz Rodríguez  Lorena Belmonte Monfort

Ja Hi Som

Beatriz Linares Pablo

El Pilà

Jenifer Pineda Martinez

Ara si 
que si

AL REPOSTAR GASOLINA EN CARREFOUR, PRESENTANDO
LA TARJETA DEL CLUB CARREFOUR ACUMULAS UN 8% EN TU CHEQUE AHORRO

Aceite de oliva virgen 
CARBONELL
1 l

3x2
5,79€
1 unidad Comprando 3, la unidad sale a

3 unidades 11,58€

3,€86

Tu compra online

DEL 6 AL 12 DE FEBRERO

39

Jamón Duroc 
Reserva Única 
SIERRA ALPUJARRA
Pieza 7,5 kg aprox.
(No incluye jamonero)

El kg sale a 5,20€ aprox.

49€

CURACIÓN
MÍNIMA 

16 MESES

JAMÓN 
ELABORADO
CON CERDOS 

DE RAZA

DUROC

PORTADA VOLANDERA 6 AL 12 FEBRERO.indd   1 26/01/18   20:43
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Ofertas válidas hasta el 12 de febrero 2018

Nuestro Horario:
 

De Lunes a Sábado
De 9 de la mañana
a 10 de la noche.

VINARÒS
Ctra. Nac. 340a km.1.049 - VINARÒS
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Ja Hi Som
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Al mal temps…carnaval!. La presència de pluja va trastocar 
la planificació d'alguns actes previstos en el Carnaval de 
Vinaròs, com les paelles prèvies o el taller de samba, però 
els esdeveniments es van celebrar igualment. També 
la gala de reines infantil, que encara que al migdia la 
Comissió Organitzadora del Carnestoltes havia informat 
que era traslladada a l'envelat, finalment va poder celebrar-
se en l'antic camp de futbol del Cervol, en el gran escenari 
que la nit anterior va acollir la gran gala de les reines de 
les comparses. Van ser 23 les reines infantils que van brillar 
en aquest imponent escenari, amb vora 3.000 persones 
com a públic. Vint-i-tres fantasies que van demostrar que 
la pedrera del carnestoltes de Vinaròs no té fi i que hi ha 
festa per a molts anys. Una gala presentada per Karolina 
dos Santos Sánchez i Mamen León García, que ho van fer 
especialment bé, animant a tot moment a la gent que 
va acudir. Van actuar també durant la gala els gimnasos 
Gentsana i Esplai i l'acadèmia de ball Locura i Esmuvi amb 
una batucada infantil, completant un bonic esdeveniment 
que no es va cancel·lar i les reines i el públic van poder 
gaudir-lo, encara que més ràpid del que és habitual degut 
a la persistent presencia de pluja que va acursar el temps 
de ball de les reines. 
També al matí, les paelles no van poder fer-se com sempre 
a l'entorn del recinte a causa de la pluja, però algunes 
comparses van optar per fer-les a cobert en locals i menjar-
les en les seves casetes, mentre que unes altres van optar 
per fer-ho en restaurants, on van comentar amb detall la 
gala de reines del dissabte. 
D'altra banda, el taller de samba Axe i samba reggae 
impartit per Querton Asley que havia de fer-se en l'envelat, 
es va traslladar a l'escola Esmuvi.

Tel. / Fax. 964 40 77 93
Móvil: 659 906 324

Arcipreste Bono, 52 - VINARÒS
e-mail: INNOVAFLOR@YAHOO.ES

¡LES DESEA FELIZ CARNAVAL!

C/ DELS FRANCISCANS, 4 ENTLO. - VINARÒS
964 45 19 35www.publivaquer.com

AGENCIA DE PUBLICIDAD REGISTRADA Nº 1.009

La gala de reines infantil

Fotos: X.Flores, M.Castejón i Aparicio
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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

Feliç
Carnaval!

La gala de reines infantil
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La Tercera Edat disfruta
del carnaval
El Carnaval de Vinaròs va dedicar dilluns la jornada 
als majors en un dia plujós, amb molta humitat i 
baixes temperatures. La Comissió Organitzadora del 
Carnestoltes (COC) i l'Ajuntament a través de la regidoria 
de Festes van preparar per a ells una revetlla en l'envelat. 
Una vetllada que sempre resulta molt animada i on 
sempre hi ha gent disfressada, sense faltar a la festa les 
representants de la comparsa Els Agüeles. El moment 
més esperat va ser quan es va imposar la banda de reina 
de la Tercera Edat a Joaquina García del Centre Municipal 
de la Tercera Edat i Antonia Ayoro del Centre López 
Dóriga. Com sempre, es van repartir cocs i cava per als 
assistents i es va celebrar un animat ball amenitzat pel 
duo Bahia. 
A més, al matí el Rei Carnestoltes va visitar als col·legis 
públics Jaume I i Sant Sebastià i a la tarda el concertat de 
la Divina Providència. Una visita especial en la qual els 
alumnes van gaudir de les activitats lúdiques que se'ls 
van preparar al seu centre educatiu.
El president de la COC, Jordi Febrer, valorava de forma 
positiva el desenvolupament dels actes del primer cap 
de setmana de la festa, malgrat el mal temps. Va destacar 
en aquest sentit la posada en escena de la gala de reines 
i l'espectacularitat dels vestits i quant a la gala infantil, 
va assenyalar que va ser un èxit a pesar que va haver de 
celebrar-se de forma més ràpida a causa de la presència 
persistent de pluja. També va informar que més de 7.000 
persones van presenciar en viu la gala de reines del 
dissabte i unes 3.000 la gala infantil.

129€
189€

mueble + espejo

8€99
17,99€

50L 26€90
4L

CC. “El Portal del Mediterraneo”
Ctra. Nacional 340, Km 1049
12500 Vinaroz (Castellón)

ofertasde
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Karaoke intercomparses
La carpa del recinte del Carnestoltes va acollir 
el dimarts a la nit una nova edició del concurs 
Karakoke Intercomparses. Les primeres 
comparses a actuar van ser les comparses ‘Va 
que xuta’ i ‘Locura’. Entre els temes escollits 
aquest any per les comparses hi havia cançons 
de Raffaella Carrà, el Waka Waka de Shakira 
o la Macarena de Los del Río. L'acte va ser 
presentat per Jonathan Valls i els guanyadors 
van ser la comparsa Tot a orri, en segon lloc 
La Colla i en tercera posición va quedar  la 
comparsa Tomba i tomba.

*Fins a 4.800€ de descompte en Micra, 4.850 € en Juke, 4.650 € en Qashqai i 5.000 € en Navara, Pulsar i X-Trail en versions equipades amb Safety Shield. Descomptes aplicats al PVP recomanat a la 
Península i les Balears. Inclou PFF, transport, Nissan Assistance, descompte promocional, IVA i IEDMT, que en el mercat espanyol és possible que no sigui aplicable a la seva comunitat autònoma. En 
cas que els impostos aplicats sofreixin variacions fins al moment de la compra, el preu s’acomodarà a l’aplicació dels nous tipus impositius vigents. L’oferta inclou com a regal l’assegurança d’auto 
amb franquícia de 600 €. Descomptes sotmesos a clients que lliurin un vehicle usat a nom del comprador i ho financin amb Magic Plan 3D de RCI Banque, SA, sucursal a Espanya. Import mínim per 
finançar: 6.000 €. Permanència mínima de 24 mesos. En queden excloses flotes i empreses. Oferta no compatible amb altres campanyes i vàlida fins al 31/12/2017. Per a més informació, consulti 
https://www.nissan.es. Models visualitzats: Nissan Qashqai Tekna. Nissan X-Trail Tekna. Nissan Micra Tekna. 

Consum mixt: 3,8 – 5,8 l/100 km. Emissions de CO2: 99 – 134 g/km. Consum homologat d’acord amb la normativa europea.

GERMANS GELIDA 
Avda. Saragossa, 1 - 12500 - Vinarós - Tel: 964 401 032
http://red.nissan.es/gelida 
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La comparsa “La Colla” llega este 
año a su 35 aniversario. 
Desde la segunda edición 
del Carnaval de Vinaròs no 
ha fallado nunca y la entrada 
en los últimos años de un 
buen número de gente joven 
garantiza su continuidad.
Ester Miralles Febrer, comparsera 
de “La Colla” de toda la vida, 
tiene el honor de ser la reina de 
este significativo aniversario. 
Una forma de celebrar el 35 
cumpleaños se materializa 
en que la comparsa tiene por 
primera vez reina infantil y es 
Laia Buj Querol. Se ha editado 
un completo cuaderno donde 

se rememoran los 35 años, con 
datos y fotos desde el primer día 
hasta la actualidad. También se 
ha entregado a cada comparsero 
un cartel en tela donde reza el 
lema “Som Colla desde 1983”.
El presidente de la comparsa 
Víctor Marqués se muestra 
orgulloso de presidir esta 
veterana entidad. La diseñadora 
del traje de la comparsa y la reina 
2018, Susana Febrer, madre 
de la reina, tiene preparada 
una especial participación 
durante las galas de reinas y de 
los desfiles, aprovechando su 
amplia y reconocida experiencia 
en coreografías.

Cruz Roja en Castellón es este año  responsable 
de garantizar la prevención y atención sanitaria 
durante el transcurso del Carnaval de Vinaròs. Cruz 
Roja ha dispuesto de un total de 169 voluntarios 
y voluntarias que serán los responsables de 
atender posibles incidencias en las numerosas 
actividades programadas hasta el lunes, día 12 
de febrero. El personal voluntario desplazado 
está compuesto por enfermeras y enfermeros,  

socorristas, técnicos y técnicas en emergencias, 
personal de logística y coordinación, así como un 
responsable de servicio. 
El dispositivo de Cruz Roja consta de un hospital 
de campaña, 3 ambulancias de SVB (Servicio Vital 
Básico) y  una de SVA (Servicio Vital Avanzado), así 
como un vehículo de intervención rápida y una 
enfermería móvil. En todo momento el dispositivo 
preventivo de Cruz Roja estará coordinado con 

Policía Local, Guardia Civil y Cuerpo Nacional 
de Policía de la Generalitat Valenciana para 
garantizar la seguridad en todos los actos, 
incluidos los desfiles en los que participan más de 
30 comparsas.
Cruz Roja Juventud también participa en el 
Carnaval con una campaña de sensibilización de 
hábitos saludables, para prevenir el consumo de 
sustancias a lo largo de las fiestas.

Dispositivo especial de seguridad 
Vinaròs contará con un dispositivo 
de seguridad especial con motivo 
de las celebraciones de los actos 
del Carnaval 2018, y que tendrán 
su punto álgido durante los fines 
de semana del 3 y 4 de febrero y, 
especialmente, del 8 al 12 de febrero.
El subdelegado del Gobierno 
en Castellón, David Barelles. ha 
explicado que se ha diseñado un 
sistema de seguridad que contará 
con refuerzo de agentes y medios 
técnicos especiales procedentes de 
Barcelona y Castellón, “de manera 

que se incrementará de manera 
notable la presencia de guardias 
civiles en los puntos más sensibles 
de la ciudad durante los actos del 
Carnaval, como son la presentación 
de las reinas, el recinto de las carpas, 
el paseo marítimo y el desfile de las 
comparsas, coincidiendo con los 
momentos de mayor aglomeración 
de vecinos y visitantes, con picos 
de más de 12.000 asistentes”.
Buena parte del dispositivo se diseña 
teniendo en cuenta la situación de 
nivel 4 de alerta terrorista que está en 

vigor. De ahí que también se instalen 
barreras físicas en los accesos a los 
principales puntos de celebración de 
la fiesta y cortes de tráfico selectivo. 
La Junta Local de Seguridad de 

Vinaròs también ha servido para 
coordinar el trabajo de todos 
los cuerpos de seguridad que 
participarán. 

Cruz Roja dispone 169 voluntarios en su dispositivo para cubrir el Carnaval

35 años de La Colla
E.FONOLLOSA
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Andrés Albiol
Gavineta de tres dits 

MEMORIA I RESUM PER ESPECIES DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE L’ANY 2017 (II)

És una gavina que inverna en el Mediterrani. Procedix de 
l'hemisferi Nord. Per este litoral li diem així per ser xicoteta 
i tindre només tres dits en cada pota, en castellà li criden 
gaviota tridáctila i g. patinegra, en anglés black-legged 
kittiwake, en francés moutte tridactyle i en alemany 
Dreizehenmörwe. El seu nom científic és Rissa tridactyla. 
Au marina pertanyent a l'orde Caradiforme i a la família 
Lárids. És un gènere oceànic, pelàgic, que viu en mar obert. 
De cos esvelt. Cua apuntalada. Potes curtes. 
De sang calenta, les seues carns estan recobertes de greix 
per a aïllar-los del fred. Els seus ossos són buits i esponjosos 
per a pesar menys. Està tota recoberta per plomes de 
diferent tipus i funcions. Corporalment és de color blanca, 
en ambdós sexes, inclús cap i l'esquena, amb la part superior 
de les ales grises i les puntes negres. Els vells tenen una franja 
fosca en el coll i darrere dels ulls. Les potes negres, i alguns 
exemplars segons l'època de l'any rosades-gris. El pic groc. 
L'iris de l'ull negre-grisenc, i prop posseïx les glàndules de la 
sal per a eliminar l'excés salí. El plomatge nupcial s'accentua 
en brillantor, amb lliurees d'estiu i hivern. 
Talla 30 cm. de llarg. Envergadura ràfec 90 cm. I pes 450 
grams. 
Cria en colònies per primavera en inaccessibles penya-
segats, en illes, o en solitaris deltes de rius. És monògama. 
Ella, que és més xicoteta nidifica sobre les roques o clavills, 
d'1 a 3 ous de tons ocre amb pintes. El mascle ajuda a 
covar-los un mes. Els pollets ixen blancs i no es mouen per 
a no caure al buit. Són alimentats pels seus progenitors 
regurgitant menjar mitjà digerid. A les cinc setmanes volen. 
Només un de cada quatre arriba a adult. Viuen 13 anys. Té 
enemics com altres espècies de gavines mes grans. Molt 
gregària. Es comuniquen entre elles avisant-se amb un gran 
voleteig i amb el grallar, a base d'un cant de reclam de ‘Kitti-
wa-ak’; i en vol ‘Kaiá’. Es posen surant per a descansar sobre 
la superfície del mar, i amb els seus palmats peus, per mitjà 
d'una membrana entre els seus llargs dits realitza natació. 
El seu plomatge repel·lix l'aigua. Atrapa per a menjar 
peixets i crustacis que naden a flor d'aigua, però en especial 
despulles dels barcos pesquers cabussant-se un poc. També 
és fematera biològica dels ports. Esta espècie és una gran 
voladora. Hàbil. Bat les seues ales ràpid pujant i baixant 
en l'aire. Amb les seues agusades ales planeja llargues 
distàncies aprofitant corrents de les altures. En terra els seus 
passos són curts.

Inestables aguas carnavaleras
Semana con una mar cambiante por diferentes oleajes, que dejaron 
amarrada a puerto a la mitad de la flota operativa. Hubo jornadas que 
el tiempo y las aguas se ‘disfrazaron’ de norte, llevant, gregal y mistral, 
acompañadas de lluvia o sol según el día, y además con bajadas de 
temperaturas.  Las capturas resultaron flojas y los precios normales.

La pesca de arrastre, los nueve bous no faenaron a diario por la mala climatología. 
Las subastas fueron a base de langostino, cigala, calamar, pescadilla, salmonete, rape, 
peluda, caracol, galera, móllera, caballa, jurel, canana, gobios,  cangrejo, rubios,pulpo 
blanco y morralla.
El cerco, las tres traíñas pescan peix blau por el litoral alicantino.
Las barquitas trasmalleras sólo calaron dos jornadas, para llevar sepia y mabre. Y otras 
desembarcaron lenguado, rombo y raya.
El palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con anzuelo dorada, pargo, pagel y 
sargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo obtuvo ejemplares de 2 a 4 Kg.

Sube la afiliación española en el REM
El último dato sobre el empleo en el sector marítimo-pesquero, referente a los dos 
últimos años ha sido de mas del 12%, o sea, se ha incrementado en 6.868 personas, si 
bien han entrado igualmente otros colectivos de trabajadores como son los buceadores, 
etc., ha cotizar en el Régimen Especial del Mar.

PEIXOS
Alatxa (Alacha)                            1.331 Kg.
Seitò (Boquerón)                     104.581
Llampuga  (Lampuga)                    14
Orá (Dorada)                               198
Sorell (Jurel, Chicharro)               541
Asparrall (Raspallón)                       122
Sard (Sargo)                                       4
Lliri (Anjova)                                   10
Mabre (Herrera)                                97
Pagel (Breca)                                   18
Aspet (Espetón)                                 7
Sardina                                           12.301
Letxa (Pez limón, Serviola)              124
Bacoreta (Sarda)                                15
Sorella (Jurel real)                           20

Llises (Mújoles)                               3
Palomida (Palometa blanca)           14
                                                    _______
     Total Cèrcol ………………      119.398
PEIXOS
Melva (Canutera)                                      80
Albacora (Atún blanco)                         18.418
Escrita (Raya)                                            577     
Besuc (Besugo)                                          3
Rallat (Bonito)                                           2
Congre (Congrio)                                     214 
Orà (Dorada)                                        4.759
Palometa negra (Japuta)                           93
Mussoles (Escualos)                                    7
Gallineta (Cabracho)                                  3
Sorell (Jurel)                                                 8

Palà (Lenguado)                                         1
Sard (Sargo)                                           3.818
Lliri (Anjova)                                               202
Llobarro (Lubina)                                        109
Mabre (Herrera)                                           3
Pagell (Breca)                                             3.350
Peix espasa (Pez espada)                      10.040
Aspet (Espetón)                                            181
Jurioles (Rubios)                                               2
Morralla (Serranos, etc.)                                  2
Mero (Cherna)                                                4
Letxa (Pez limón, Serviola)                          2
Bacoreta (Sarda)                                        5.311
Sorella (Jurel real)                                       385
Llises (Lisas)                                                    5
Pagre (Pargo)                                               883

Bis (Biso, Estornino)                                        47
Roncador (Roncón)                                         4
Corva (Corvallo)                                             34
Déntol (Dentón)                                            216
Chopa (Cántara)                                                5
Palomida (Palometa blanca)                            6
Reig (Corvina)                                                     3
Vidriá (Mojarra)                                              408
Tords (Tordos, Lábridos)                                 3
Rom (Rombo)                                                11
Varis (Varios)                                              591
                                                                     ______
Total  ……………….    50.198
MOL·LUSCOS:
Polp roquer (Pulpo roquero)                  278
Total Palangre y Marrajera………  50.476

Tortuga atrapada con red de trasmallo por el barco 'Silvia y Sofía'
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Parlem de feina

Per Hugo Romero

Zona Blava

Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

Els Serveis Socials, 
un dret de la ciutadania
Per Helena Román

Aquesta setmana tocaria parlar 
del nostre Carnaval. Però 
com estem segurs que això 
tots ho hem fet llargament 
durant aquests dies i el lector 

d'aquestes línies ho continuarà fent després 
de llegir-nos, amb el vostre permís hem decidit 
parlar de feina.
Direm que fa uns dies la regidora de Benestar 
Social Mamen Ruiz va estar a Valencià a la 
presentació de la futura Llei de Serveis Socials 
del País Valencià. Aquesta nova legislació, que 
neix per la necessitat de desarticular l'antic 
programa de desmantellament i privatització de 
la sanitat publica i serveis socials portat a terme 
pel Partit Popular, ha estat possible gràcies a 
un extens procés participatiu. Han sigut més 
de quatre-centes aportacions des de diferents 
àmbits socials i administratius, entre les que 
naturalment han estat les de l'Ajuntament de 
Vinaròs.
També gràcies a les gestions realitzades, Vinaròs 
ha sigut elegit com sede comarcal de l'Institut 
Valencià de Qualitat de Serveis Socials. Un espai 
per a la formació i innovació dels professionals 
d'aquest sector, que tornara a ficar al nostre 
poble en el centre del I+D de la Comunitat.
Finalment dir que dintre de tots aquests projectes 
socials destaca l'augment de la Renda d'Inclusió 
per a joves tutelats i dones maltractades. Pujada 
que van aprovar tots els grups parlamentaris a 
les Corts valencianes excepte, com sempre, el 
Partit Popular.
Tanmateix aquesta ha sigut la setmana en la qual 
s'han iniciat els treballs, junt amb els tècnics de 
la Generalitat, per segellar d'una vegada l'antic 
abocador de deixalles del pont de l'autopista. Va 
ser aquest un projecte ja de l'any 2010 amb un 
pressupost de més de dos milions d'euros, que 
sorprenentment l'anterior govern municipal del 
Partit Popular no va executar i que a aquestes 
altures va quedar obsolet tant econòmicament 
com mediambientalment. És ara quan 
l'Ajuntament de Vinaròs, després de recuperar 
el projecte amb molt d'esforç, es ficara mans a 
l'obra per acabar amb un problema que afecta el 
nostre terme des de fa tant de temps i que pareix 
que ningú fins ara ha volgut ficar solució.
I ara sí, visca el Carnaval de Vinaròs ¡

La Concessió del servei públic 
espanyol és un contracte 
administratiu en forma de 
gestió indirecta de serveis 
públics, que comporta que el 

concessionari assumeix la gestió i explotació 
del servei sota el seu propi compte i risc, per a 
les quals aporta tots els recursos necessaris per 
a dur-lo a terme (font: Wikipedia).
Començo aquest escrit amb una definició 
de la paraula concessió per a deixar les coses 
clares: Els socialistes de Vinaròs tenim molt clar 
que l’objectiu principal d’establir i mantenir 
una zona blava és augmentar la mobilitat 
per a afavorir  l’accés a tothom que visque a 
certa distància del centre de la ciutat a la part 
administrativa i comercial (la mitja hora gratuïta 
en els pàrquings subterranis la va implantar 
el PSPV-PSOE amb els seus anteriors socis de 
govern, i la va anular el PP). És per això que es 
va implantar per primer cop, i per això que, en 
finalitzar l’anterior concessió que va signar el 
PP quan governava, varem establir unes noves 
normes que impliquen:
-	 Reimplantació dels 30 minuts 
d’estacionament gratuïts als pàrkings soterrats.
-	 Eliminació de la zona taronja de la 
nostra ciutat.
-	 Zona blava gratuïta els dissabtes de 
vesprada.
-	 Reducció de les places de zona blava, 
amb l’eliminació de part de l’avinguda Llibertat.
-	 Aparcament de bicicletes gratuït i 
vigilat als aparcaments soterrats.
-	 Punts de càrrega per a vehicles elèctrics 
als aparcaments soterrats.
-	 Reducció del preu dels abonaments 
d’aparcament.
-	 Implantació de la tarifa exprés: 10 
cèntims 15 minuts.
-	 APP mòbil per a poder pagar la zona 
blava des de qualsevol lloc (si estàs de reunió, 
perruqueria, metge, etc.).
-	 Manteniment dels llocs de treball i 
treballadors actuals, a més de la contractació 
de 5 persones amb algun tipus de discapacitat.
-	 Amb tot això, a més a més, s’aconsegueix 
un augment dels ingressos anuals del contracte 
per a l’ajuntament.

Tots aquests punts són fruït de la negociació 
política i de l’acord entre els membres de 
l’equip de govern actual. No abans, ja que si 
es trenca una concessió abans de temps, per 
a que tothom ho entengue, l’administració ha 
de pagar a l’empresa adjudicatària, motiu pel 
qual no es poden modificar altres concessions 
que el PP va signar, no només a la nostra ciutat, 
sinó per tot arreu, amb condicions “més que 
dubtoses” de beneficiar a la ciutadania, i que es 
fan paleses quan es jutgen a la nostra comunitat 
els “gurtels”.
I si després es vol criticar la gestió per part del 
PP, adduint un augment del preu, que sigue 
el lector el que jutge realment qui gestiona 
pensant en les persones que conformen la 
nostra societat, i qui gestiona pensant en les 
persones que conformen el seu partit.

Mónica Oltra, 
v i c e p r e s i d e n t a 
de Compromís va 

presentar fa pocs dies l’esborrany de la futura 
Llei de Serveis Socials Inclusius, que garantirà 
la universalitat del sistema  i situarà els drets 
socials a la mateixa altura que sanitat i educació, 
convertint-los en un tret definitori de la Comunitat 
Valenciana i garantint que qualsevol persona que 
els necessite tinga accés a ells.
Sabeu qué significa això per a Vinaròs?
Vol dir que s’engega un nou model de serveis 
socials, basat en el municipalisme, en un sistema 
públic digne que actua per a la prevenció i que 
situa a les persones en el centre. Uns principis 
que també estan en l’essència de la Llei de Serveis 
Socials Inclusius.
El nou model ha suposat multiplicar per quatre la 
inversió que es destinava als ajuntaments per a la 
contractació de personal. Així, mentre que en 2015 
els diners que la conselleria va destinar a millorar 
les plantilles dels serveis socials municipals va ser 
de 9,6 milions, en el pressupost de 2018 la xifra 
ascendeix als 41 milions.
Aquesta millora va a permetre seguir reduint 
la ràtio, que també vindrà fixada per llei en una 
mitjana d’un professional de serveis socials per 
cada 2.300 habitants, en el cas de Vinaròs, 13 
professionals.
Aquesta llei  fa que la Comunitat Valenciana 
abandone l’últim lloc en la llista autonòmica 
d’atenció ciutadana en l’àmbit dels serveis 
socials, i la situa entre les cinc primeres d’Espanya, 
gràcies a l’esforç inversor que s’està fent des de 
l’Administració valenciana.
La nova Llei de Serveis Socials Inclusius suposa la 
creació d’un Sistema Públic Valencià de Serveis 
Socials, que reconeix les prestacions socials 
com un dret subjectiu, una consideració que 
el Consell ja ha realitzat amb les prestacions 
de dependència, la renda, les ajudes a dones 
víctimes de violència de gènere o les prestacions 
d’acolliment familiar, la qual cosa garanteix 
que no estiguen condicionades per la dotació 
pressupostària.
Els ajuntaments seran la porta d’entrada als 
serveis socials primaris, la qual cosa els apropa 
a la ciutadania, un lloc que ja no és fred, on per 
primera vegada en la nostra comunitat i en la 
nostra ciutat, les persones tindran dret a que se 
tinga cura d’ells. Un DRET, en majúscules, a la 
mateixa alçada que la sanitat i l’ensenyament. 
És la felicitat que ens dona les coses menudes, la 
felicitat de tots els dies.
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Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Más zona azul y más cara

Por Anabel Matamoros

Desde el día de 
1 febrero los 
v i n a r o c e n s e s 

tenemos la zona azul con más plazas y la más 
cara de la historia de Vinaròs con diferencia. 
El nuevo contrato aprobado por el tripartito 
de Podemos, PSPV-PSOE y Compromís ha 
ampliado las plazas de zona azul y ha situado 
las tarifas por las nubes.
Los números demuestran que todas las tarifas 
de la zona azul han subido entre un 33% y un 
150%. Un ejemplo: un vinarocense que deje 
el coche en zona azul durante 1 hora con 
el anterior contrato pagaba 0,75 céntimos 
en otoño, invierno y primavera y sólo 0,40 
céntimos en los tres meses de verano. Ahora, 
gracias a Enric Pla, Guillem Alsina y Doménec 
Fontanet pagará durante todo el año 1 euro 
por esa hora de zona azul. ¿Seguirán mintiendo 
negando la subida de tarifas?.
El nuevo contrato de la zona azul es un 
engaño masivo a los vinarocenses. El tripartito 
incrementó las plazas de zona azul en agosto 
de 2015 en las calles Arcipreste Bono y Santa 
Magdalena. Ahora consolidan esa ampliación 
y añaden a la zona azul las calles San Joaquín 
y Muralla. 
Las promesas de remunicipalizar el servicio 
pasaron a mejor vida hace tiempo y aquellos 
que aborrecían a las empresas privadas 
cuando estaban en la oposición ahora 
convocan ruedas de prensa para ensalzar sus 
virtudes.
Y los vinarocenses que tienen zona azul en sus 
calles y esperaban la promesa de ver una zona 
verde deberán esperarse otros cuatro años 
porque hasta enero de 2022, cuando termine 
el contrato del actual tripartito, la zona verde 
sólo la verán cuando viajen a las capitales. En 
Vinaròs nada de zona verde por mucho que 
era una promesa del tripartito.
Por ello desde el Partido Popular estamos 
denunciando el engaño de un tripartito que 
tiene este año 3,7 millones de euros más 
que en 2017 pero se ha negado a bajar los 
impuestos, no ha eliminado la tasa de basura 
y ahora le pega un subidón a las tarifas de la 
zona azul. Los vinarocenses no merecen un 
gobierno que los exprima a impuestos, tasas y 
precios públicos cada vez más elevados.

Fa no res celebràvem Sant 
Antoni, Sant Sebastià, 
Sant Sebastianet i ja ens 

hem endinsat cap la festa del Carnaval. 
Aquest any  la festa començà el 27 de gener amb 
l’arribada de Sa Majestat   Carnestoltes   amb 
Xarxa Teatre.  La seua arribada ha canviat  aquest 
any de nou  d'escenari,  el lloc escollit ha estat 
el port de la nostra ciutat, acompanyat d’un 
gran espectacle de llum i color.  Despreś en rua 
s'arribà  a la plaça de l'Ajuntament, on va tindre 
lloc el pregó, aquest any   a càrrec de Maria 
Juan. Desprès  l'alcade li va lliurar  les claus de 
la ciutat a Sa Majestat. 
Després de nou en rua fins a l’entoldat del 
carnaval, on es va servir   el sopar en honor a 
les Reines del Carnaval, imposició de bandes, i 
entrega del premi honorífic “Carnestoltes d’or” 
a Vicent Ferrer, persona molt vinculada  des de 
sempre a la festa de Carnestoltes.
La presentació de   La Gala de les Reines,    
prevista  per dissabte 3 de febrer a  l'antic camp 
de fútbol, va ser tot un èxit amb l’assistència 
de 7000 persones, tot un espectacle, que 
comença a les 19 h i finalitzà als voltants de les 
22h.  Aquest any la presentació va ser  a càrrec 
de Cristobal Garrido, showman i finalista del 
programa “Tu cara no me suena todavia” i  del 
vinarossenc Benny Sanchez. 
L'escenari també presentà novetats, per primera 
volta la decoracio s’ha fet amb vegetació 
natural, amb unes dimensions espectaculars, 
amb una alçada de 17 m  i una amplada de 30 
m.. A més a més es van instal.lar   nombrosos 
seients en graderies distribuïdes en altura per 
tot el recinte. 
També no hi ha que oblidar, la presentació de la 
Gran Gala de les Reines infantils, que encara que 
el temps no va acompanyar, la il.usió  de totes 
elles, van acosenguir que la seua presentació 
fou extraordinària.
Les   Gales   de les Reines, és un dels actes 
més importants de la festa perquè   podrem 
admirar  a les  reines de les diferents comparses 
amb els seus espectaculars vestits , que 
després lluiran en les desfilades els   dies 10 
i 11 de Febrer. La Festa finalitzarà el dilluns 
12 de febrer a les 20h amb el Judici Final a Sa 
Majestat Carnestoltes , a l’antic Convent de San 
Francesc, amb l’actuació de “Xarxa Teatre” i “Ball 
de Dimonis”.
Som sabedors que són dies de festa, de 
dibauixa, però es molt possitiu que es 
promoguen campanes des de l’ajuntament pel 
que fa al consum d’alcohol responsable, així 
com per evitar possibles casos d’assetjament. 
Des de el PVI, volem felicitar a totes les reines, a 
les comparses i sobre tot als “comparseros”, pel 
seu treball, tenacitat, esforç, perquè sense ells 
la festa no seria possible.
VISCA EL CARNAVAL DE VINARÒS

www.canal56.com

Subscriviu-vos a El Diariet

964 450 085
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Cadet masculí autònomic nord
Levante  bm. Marni     38
C.H. Vinaròs “A”            19
Vinaròs.  Pol, Victor (1),Quim (4), Steven  
(2) Casanova  (3), Iker  (5), Marcos (1) i 
Edgar  (2) i Sergi.
Visita al lider imbatut i partit molt 
complicat devant d’ un equip disparat 
cap al títol que en una gran defensa va 
fer perdre infinitat de balons a un Vinaròs 
que feia prou en intentar frenar les 
mortals contres valencianes. 

1 Autònomica masculi grup nord 3
C.Bm. Vinaròs      26
C.H. Vila-real  “C” 27
Vinaròs.  Marc, Cristian, Gabri (2), Serrano  
(10), Delhom (2), Max (4), Toni (1), Jesús, 
Adrià, Bryan (2) i Nacho (5).
Amonestats.  Bryan i Gabri.
Exclusions. Delhom.
Últim partit de lliga el jugat el divendres 

per motius dels carnavals i que va ser 
emocionant fins el últim segon. Primera 
part molt igualada en imprecisions dels 
nostres que un bon Vila-real no acababa 
de penalitzar. El Vinaròs de una defensa 
6-0 va passar a una 5-1 per intentar frenar 
els bons atacs visitants, però no es va 
aconseguir per els desajustos defensius i 
per les bones combinacions  visitants en 
pases continuos al pivot. Al descans es va 
aplegar en empat a 14 i a la reanudació 
un Vinaròs adormit va donar totes les 
facilitats als de la plana perque agafessen 
una renda de 5 gols i quan pareixia que 
estava tot perdut va surtir el espirit de un 
gran equip en hores baixes i en 12 minuts 
brillants finals es va arrivar a falta de 2 
minuts en empat al marcador. El Vila-real 
va aprofitar el seu atac i el Vinaròs en 10 
segons per devant va demanar un temps 
per parlar el últim atac però no és va 
poder emñatar el partit.
Ara cal esperar el sorteig de Copa i a vore 
si es pot fer una bona actuació.

Rafa Marcos

Suspendido
4 3
2 3
2 1
4 0
2 6

Suspendido

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

1 Torreblanca 17 14 1 2 52 19 43
2 VINARÒS 18 10 3 5 44 22 33
3 Borriol "b" 18 10 3 5 36 25 33
4 Alcolea 18 9 5 4 37 24 32
5 Xert 18 10 1 7 37 36 31
6 Atzeneta 17 8 4 5 29 21 28
7 Vall d'Alba 17 8 4 5 34 27 28
8 Rossell 18 8 2 8 27 35 26
9 Càlig 17 8 1 8 29 29 25

10 Benassal 18 5 7 6 27 31 22
11 Tírig 18 4 6 8 22 39 18
12 Salzadella 16 4 3 9 18 26 15
13 Albocàsser 18 4 3 11 30 46 15
14 Cinctorra 17 2 4 11 20 41 10
15 Vilafranca 17 2 3 12 23 44 9
16 Les Palmes "b" 0 0 0 0 0 0 0

Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba

C.F. Torreblanca
R.C. Salzadella

DESCANSA
R.C. Salzadella
DESCANSA C.F. Torreblanca

C.F. Tírig

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

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

C.F. Vilafranca

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

C.D. Vall d'AlbaAlbocàsser C.F.

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

Resultados Jornada 19 Jornada 20

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 19
VINARÒS C.F.  2, C.F. TIRIG  1
20h. 45’ del viernes, 2 de febrero del 2018
Árbitro del encuentro: ÓSCAR GARCÉS CABRERA. 
Colegiado muy equilibrado y de implacable proceder.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
Después de varios resultados no del todo favorables, 
por fin nos sonrió la victoria. No es que fuera un 
encuentro muy bien elaborado por los nuestros o 
mejor que los anteriores pero el ímpetu que siempre 
muestran nuestros jugadores permitió que sí, esta 
vez, los tres puntos se quedaran en casa. Esto nos 
debe de dar confianza de cara al futuro, teniendo 
en cuenta que todavía estamos en la pomada pues 
el Vilanova y el Borriol “B”, nuestros más directos 
rivales para el ascenso, perdieron sus respectivos 
encuentros.
Era un horario fuera de lo habitual, por la noche 
y además gélida y húmeda. Por lo que se tradujo 
en una muy mala entrada respecto al número 
de aficionados que se desplazara hasta nuestras 
grandes y bellísimas instalaciones. Basta decir que 
el “Frente Llangostí” se situó en la grada para estar 
más a resguardo aun alejándose del pie de cancha. 

Pero era necesario contentar a la plantilla que dada 
su juventud deseaba aprovechar el fin de semana 
para salir un poco de copas, dado que estamos en 
Carnavales. Recordemos que nuestros chavales 
hacen un esfuerzo muy grande para entrenar y jugar 
puesto que deben compaginar el fútbol con otro 
trabajo, ya que al ser aficionados no ganan de él para 
poder sobrevivir…
La alineación inicial estuvo formada por: LLLUC 5, 
CAMÍ 4, DANI 4, MANOLO 5, RAÚL 4, JAVIER GARCÍA 
4, MIGUEL ÁNGEL 5, TAYO 5, GUINDI 4, ESTELLER 4 
y AGUILERA 4. Se realizaron los siguientes cambios: 
en el 67’ Moha 4 por Aguilera, en el 71’ Kevin 4 por 

Guindi, en el 85’ Santi por Javi García y en el 88’ Borrás 
por Raúl.
En el minuto 20 vino el gol del Tirig tras dos despejes 
defectuosos de nuestra defensa que empalma bien 
el delantero ajustado al poste. De nuevo a remolque 
hasta que en el 41’, a poco del descanso, Tayo de 
cabeza remata un centro de prácticamente el centro 
del campo. Y en el 70’ de nuevo, Tayo, marca de tiro 
raso, suave y ajustado al palo desde el borde del área, 
finalizando una buena jugada de ataque.
Por fin, decir que esta semana nos vemos las caras 
con el CALIG C.F. en su feudo a las 15h.30’ de la tarde 
del domingo 11 de febrero.

ViNARÒS C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

Subscriviu-vos a 
El Diariet

964 450 085
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ESPORTS

El cap de setmana del 2 i 3 de febrer 
va tenir lloc en les instal·lacions de 
Castelló, l'autonòmic júnior i Absolut 
d'hivern, en un total 267 nadadors 
de tota la comunitat. El club tot i les 
festes de carnavals, va acudir en un 
total de 9 nadadors: David León, Marc 
Vea, Andreu Navarro, Miquel Segarra, 
Llum Serret, Àngels Messeguer, Sara 
Vea, Carla Bernial i Aura Pérez.
En les classificacions per equips van 
tenir una actuació correctíssima, 
sent 7è en la classificació femenina 
i 6è en la masculina  d'un total de 34 
equips participants, tot i quedar-se a 
Vinaròs part de l'equip per les festes 
carnavaleres.
Individualment destacarem a: Andreu 
Navarro en tres medalles, dues de 
plata i un bronze en la categoria 
júnior.
David León campió absolut en 
les proves de 200 papallona i 200 
esquena, demostrant novament el 

talent que té.
Marc Vea, prop de fer podi en 100 
lliures i quart absolut.
Miquel Segarra tot i ser infantil, ja 
tenia mínima per aquest campionat 
on disputaria tots els relleus de l'equip 
i va tenir una gran actuació als 1500 
lliures aconseguint mínima nacional. 
En xiques destacar el bronze 
aconseguit per Llum Serret en els 
800 lliures, que tot i no està en el seu 
millor moment de forma, no s'amaga 
de competir i demostra lo lluitadora 
que és, estem segurs que tornarà a 
treure el nivell que volem d'ella.
Àngels Meseguer es va quedar a 
les portes de pujar al podi en 400 
lliures, en una millora de marca en 
piscina llarga i una forma de nadar 
molt intel·ligent, fou pesa clau en 
tots els relleus disputats per l'equip. 
Carla Bernial, infantil de primer 
any i ja es col·loca entre les millors 
papallonistes del panorama 

autonòmic, fou sexta en la dura 
prova de 200 papallona aconseguint 
mínima nacional en els 100 papallona.
Sara Vea,  poc a poc es va traient la 
pressió de fer-ho tan bé com entrena, 
aconseguir mínima nacional en 
400 lliures i un salt qualitatiu molt 
important.

Aura Pérez també infantil de primer 
any, va tenir una actuació brillant 
al relleu d'estils nadant la braça, en 
molta garra i millorant la seva marca 
personal.
Felicitem aquests valents que 
sacrificaren un trosset del carnaval 
per la seva festa particular de l'esport. 

Aquest cap de setmana, atletes 
del Club Esportiu Aigues de 
Vinaròs es van desplaçar fins 
a Jumilla  per participar en 
el Campionat Autonòmic de 
Marxa en Ruta junt amb el 
Regional de Múrcia.
La primera sortida va ser la 
dels alevins, on Àgueda Cid 
aconseguia una 8a posició en 
els 2km  parant el crono amb 
un temps de 14'26''
A continuació va ser el torn de 
les veteranes on Rosa Castell, 
que s'estrenava en aquesta 
modalitat aconseguia una 
magnífica 4a posició amb una 
marca personal de 36'22'' en 
els 5km. Amb ella va  competir 

en categoria cadet, Ruth 
Miralles que anava en una 
molt bona posició, però degut 
a problemes musculars va 
abandonar la cursa. 
I per acabar amb el campionat, 
es va donar la sortida als 10km, 
on Miguel Angel Carvajal va  
aconseguir la medalla de plata 
en categoria veterà amb un 
temps de 48'10 ''. I en categoria 
sènior, 
Andrea Cabré va aconseguir el 
títol de campiona autonòmica 
amb una millor marca personal 
de 49'17''.
Tots dos representant al Club 
Atletisme Platges de Castelló.

XXXVII Copa de SM la Reina 
de Clubs
El passat dissabte 27 de gener, 
es va celebrar al velòdrom Lluís 
Puig de València, la XXXVII 
Copa de SM la Reina de Clubs, 
on l'atleta del Club Esportiu 
Vinaròs, Carla Masip, va ser 
convocada pel Club Playas de 
Castellón per primera vegada 
en aquesta competició. Va 
competir en la prova de 800 
metres, obtenint un excel·lent 
tercer lloc amb una millor 
marca de la temporada de 
2'12''25. Finalment, el Playas va 
quedar en segona posició en el 
podi.

El dissabte passat 27 de gener, el Cme va realitzar a Vinaròs 
una jornada de multiesport amb els xiquets inscrits en les 
jornades comarcals on la primera jornada a Peníscola no es 
va poder dur a terme per problemes organitzatius. El Cme 
segueix implicat amb les jornades comarcals del Baix Maestrat 
i la següent jornada serà el 17 de febrer a Vinaròs on vindran 
xiquets de Peníscola, Benicarló i Santa Magdalena.

Campionat Autonòmic Junior Absolut d'hivern

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

AULES DE BABEL   
 

CURS DE FRANCÉS Nivell 2 
Adreçat a persones amb uns mínims coneixements de francès,  

que vulguen progressar en l’aprenentatge de l’idioma,  

o recordar l’aprés en altres temps 

 

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 15.30 a 17h 
Període: del 14 de febrer al 14 de maig. Durada: 50h 
Lloc: Centre d’FPA (antic col·legi Sant Sebastià)  
Professora: Elísabeth Homs 
Preu 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 
 

 
 

P a s s e i g  d e  C o l o m,  s / n  ·  1 2 5 0 0  Vi n a r ò s  ·  Te l è f o n  9 6 4  4 0 7  4 9 3  ·   A / e  c o ns e l l e p a @ ya h o o . e s  

Cursos monogràfics  
Cursos de 10 hores de durada, adreçats a usuaris ja iniciats      Preu de cadascun: 13.5 € / Socis: 12.40€ 

 
CURS 

 
DESCRIPCIÓ PERÍODE HORARI FORMADOR/A 

SPOTIFY, MÚSICA EN STREAMING 
Utilitzarem els ordinadors de l’aula, però també 

pots portar el telèfon Android per instal·lar 
l’aplicació 

 
Descàrrega de l’aplicació. Tipus de compte: 

gratuït i premium. Trobar música. Crear llistes 
de reproducció. La biblioteca. La ràdio. 

Connectar amb facebook. 

Del 27 de febrer  
al 13 de març 

Dimarts i dijous 
 de 9.30 a 11.30h Eva Roig 

Maneig de les aplicacions  
GOOGLE DRIVE /GOOGLE FOTOS  

dels telèfons Android 
Cal portar el vostre telèfon 
o tauleta Android 

 

 
Configuració i maneig de les dues aplicacions 

per optimitzar l’espai i rendiment del 
dispositiu. Google Fotos gestiona fotos i 

vídeos. Google Drive gestiona també altres 
arxius i carpetes al núvol. 

Del 28 de febrer                      
al 14 de març 

Dilluns, dimecres i divendres 
de 16.30 a 18h Míriam Buale 

WHATSAPP 
 Cal portar el vostre telèfon o tauleta 

Android 

Descarregar i instal·lar l’aplicació. Configurar 
les opcions de privacitat. Grups: crear, 

silenciar i sortir. Enviar contingut multimèdia. 
Passar imatges i vídeos de Whatsapp a 

l’ordinador. Utilitzar les trucades de veu. Què 
és i com funciona una llista de difusió. 
Utilitzar Whatsapp des de l’ordinador.  

Del 28 de febrer                      
al 14 de març 

Dilluns, dimecres i divendres 
de 15 a 16.30h Míriam Buale 

Tots aquests cursos s'imparteixen a l'aula d'informàtica ubicada al 1r pis de la casa blava, C/ Sant Nicolau (dalt de les Camaraes)  

 

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 

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 € 
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SAMBODROM INICI DESFILADA

DESFILADA 10 i 11 de febrer.
Hora d’inici de la desfilada: 18.00 h

FINAL DESFILADA

WC

WC

WC

WC

WC

WC

AMBULÀNCIA

COS DE POLICIA

SERVEIS PÚBLICS

RECORREGUT
18.00h c/ M.Auxiliadora en Av. Llibertat
18.15h SAMBODROMO
18.30h Rotonda dels Llauradors
18.50h Plaça Jovellar
19.00h Plaça Sant Antoni / La Mera
19.15h Església Santa Magdalena
19.30h Convent del Sant Francés
20.00h Hotel Majestic Platja

18 h. Av. Maria Auxiliadora - Av. Llibertat
18:15 h. SAMBODROM
18:30 h. Av. Llibertat - C. Pilar
18:50 h. Pl. Jovellar
19:00 h. Pl. Sant Antoni
19:15 h. Av. País valencià
19:30 h. Pl. Franciscans
20:00 h. C. Sant Francesc - C. Terrassa
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Tauler Municipal

AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA HORARIS BIBLIOTECA 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

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

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

Enguany, des del 6 de febrer i fins que comence la nova 
campanya del Biblioestudi a la primavera, la Biblioteca 
Municipal de la nostra ciutat, amplia els seus horaris d'apertura 
al públic. De dilluns a divendres obrirà de les 9.00 fins les 14.00 
i per la vesprada de les 15.30 fins a les  20.30h. Els dissabtes 
l'apertura al públic serà de 9.30 a 13.30 h oferint un total de 54 
h. setmanals. El públic, podrà fer ús de l'hemeroteca, estudi i 
consulta en sala i de l’accés a Internet.
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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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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

10 febrer SANZ c. Pont, 83

11 febrer VALLS zona turística nord, 11

12 febrer MATEU c. Sant Francesc, 103

13 febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9

14 febrer PITARCH c. del Pilar, 120

15 febrer VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

16 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

17 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

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



Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

Sempre les últimes novetats!


