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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.

Conclòs el Carnaval de Vinaròs 2018, l'Ajuntament ha fet 
balanç de com ha estat aquesta edició, especialment pel 
que fa a seguretat, serveis sanitaris i altres novetats que 
s'han implementat aquest any.
En aquest sentit, l'alcalde Enric Pla ha destacat que hi ha 
hagut un significatiu descens del nombre de serveis de la 
Policia Local, que han passat de 276 a 227 aquest 2018. 
No obstant això, el tipus d'incidències és molt similar 
i se centra en queixes veïnals, avisos derivats del 112, 
alteracions per ordre públic i denúncies per agressions.
Quant a serveis sanitaris ha hagut aquest any 193 serveis, 
107 dels quals tenen a veure amb intoxicacions etíliques i, 
d'aquestes, la meitat afecten a menors.
"Aquest és un tema que ens preocupa, en el qual ens hem 
bolcat amb campanyes de prevenció, amb la instal·lació 
de punts informatius o amb les limitacions d'entrada 
d'alcohol en alguns actes, però crec que encara hem de 
seguir treballant per reduir aquestes xifres i reflexionar 
tots sobre aquest problema ", ha destacat l'alcalde Pla, que 
ha afegit que, malgrat tot, han estat uns Carnaval tranquil 
i sense incidents greus.
Pel que fa a la seguretat, Pla ha valorat de forma positiva 
l'aposta per contractar seguretat privada al recinte de les 
casetes, el que ha alliberat a la Policia Local per poder dur 
a terme reforços en altres serveis.
D'altra banda, aquest any, des de la Subdirecció del Govern, 
s'ha insistit en les mesures de prevenció antiterrorista i 
en el control de trànsit, especialment en els dies de més 
afluència com la Gala de les Reines o la Primer Desfilada, 
en el qual es va comptar amb vigilància aèria. 
El regidor de Festes, Cultura, Tradicions i Joventut, Marc 
Albella, també ha recordat que, a nivell de seguretat, "s'ha 
estat treballant amb les comparses per millorar el recinte 
de les casetes perquè la gent que gaudeix del Carnaval 
ho face dins dels paràmetres legals i de les normes de 
seguretat establertes per evitar incidents ".
Albella ha confirmat que unes 7.000 persones van assistir 
a la Gala de Presentació de les Reines, un dels actes més 
multitudinaris del Carnaval. També ha fet referència a 
les inclemències meteorològiques, que van comportar 
alguns problemes logístics, especialment el dia de la Gala 
de Reines Infantils, i que ha suposat que l'assistència a 
alguns actes aquest any disminuís.

En relació amb l'últim cap de setmana, el regidor ha parlat 
del nou model de desfilada oberta que s'ha implementat 
aquest any i ha indicat que "la següent COC haurà de 
valorar si continua o no amb aquesta aposta que des de 
l'Ajuntament creiem que és millor de cara a l'exterior, però 
que també s’ha de polir en alguns aspectes ".
Sobre les desfilades, Albella ha informat que dissabte hi va 
haver tres avaries de carrosses i una sèrie de contratemps, 
de manera que en acabar la desfilada hi va haver una 
reunió de treball per poder redissenyar alguns aspectes i 
que la desfilada de diumenge fos molt més fluida.
"Creiem que els Carnavals han de ser una festa amb un 
50% per a la gent que la viu des de dins i un 50% per la gent 
que la veu des de fora i que vol gaudir d'un espectacle de 
qualitat. Aquesta celebració és una Festa d'Interès Turístic 
Autonòmic i aspirem a ser Festa d'Interès Turístic Nacional, 
el que porta una sèrie de drets i obligacions i per això ara 
estem en el punt de decidir cap a on volem anar ", ha 
expressat.
El regidor ha dit, a més, que Turisme fa un gran esforç 
en aquest sentit i que dels visitants no locals, aquest 
any ens han visitat sobretot turistes d'altres poblacions 
de la Comunitat Valenciana, de Catalunya, d'Aragó i, a 
nivell internacional , de França, d'Holanda, de Bèlgica i 
d'Alemanya.
Per a finalitzar el regidor ha agraït a la Policia Local, a la 
Brigada d'Obres i Serveis i a tots els que han col·laborat de 
forma desinteressada per fer que aquest Carnaval sortís el 
millor possible.

L'Ajuntament fa balanç del Carnaval de Vinaròs 2018
En general, el balanç és positiu i no s'han produït incidències destacades ni en seguretat ni en 
serveis sanitaris. El consistori sí insisteix en la necessitat de treballar més en la prevenció de 
l'abús d'alcohol en menors.
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La Regidoria de Cultura ha presentat 
avui un ambiciós projecte cultural per 
a Vinaròs, "complint un dels objectius 
que s'havia marcat l'actual equip de 
govern per a aquesta legislatura: 
aconseguir tenir una programació 
atractiva i ben estructurada, perquè 
la ciutadania pugue organitzar-se 
amb tranquil·litat, així com recuperar 
el terreny perdut en els últims anys 
", ha indicat el regidor de Cultura, 
Joventut, Festes i Tradicions, Marc 
Albella.
Aquest nou impuls ve definit per una 
nova imatge corporativa per a l'àrea 
de Cultura i el significatiu augment 
del nombre d'esdeveniments 
programats per a aquest any, en què 
es passarà de 7 espectacles en 2017, 
quan es va entrar al nivell B del circuit 
CulturArts, a 20 en 2018. El que es 
busca amb això és també ascendir al 
nivell A i que Vinaròs es converteixi 
en un veritable referent a la comarca 
a nivell cultural, amb major accés a 
subvencions.
Entre aquests espectacles programats 
hi ha 5 de teatre per a adults, en els 
que per primera vegada s'ha inclòs 
a l'Aula Municipal de Teatre per l'alt 
nivell que estan assolint; també 
hi haurà obres de teatre juvenil i 
infantil, d'improvisació, actuacions 
musicals, de poesia, de màgia i 4 
píndoles o presentacions literàries. 
"És definitiva, estem davant del 
projecte cultural més ambiciós dut 
a terme per aquest Ajuntament en 
anys", ha expressat el regidor.
Albella ha recordat que el preu per a 
aquests espectacles serà de 5 euros 
per entrada i de 3 euros per al públic 
infantil. Per poder estalviar, hi haurà 
disponibles bons amb un descompte 
d'1 euro per entrada si s'assisteix 

a més de 3 espectacles durant 
l'any i per als joves també hi haurà 
descomptes amb el Carnet Jove.
A més, perquè la ciutadania tingue 
accés a tota la informació detallada, 
s'ha editat una guia en la qual hi ha un 
apartat de cicles, jornades i mostres 
i un altre en què està aglutinada 
tota la programació festiva del 
municipi. En total s'han editat 2.000 
mapes interactius dissenyats en 
exclusiva per Pruñonosa Studio i que 
incorporen els elements iconogràfics 
més representatius de Vinaròs, 
agrupats en diverses illes i dins d'una 
gamma de colors coherent amb la 
línia corporativa municipal.
També s'han imprès 2.000 llibrets 
informatius i cartells. L'agenda 
cultural de 2018 també podrà 
consultar-se en mupis a peu de carrer 
i s'anunciarà pròximament a la ràdio i 
a la televisió. Finalment, les persones 
interessades podran consultar-la en 
les xarxes socials, webs municipals i 
també sol·licitar els mapes i els llibrets 
informatius a l'oficina d'Informació i 
Turisme de la localitat.
"Espero que la població gaudeixi 
de tot el que hem preparat, ja que 
hem volgut oferir una programació 
molt variada, amb diversos estils 
i propostes per a tot tipus de 
públic, apostant especialment per 
companyies valencianes i per algunes 
de nova creació. El que volem és que 
Vinaròs tingue una activitat cultural 
envejable i recuperar, en definitiva, 
aquest múscul cultural que és un 
dels objectius pels quals treballem 
dia a dia", ha conclòs Albella, que 
ha recordat que demà mateix, a les 
12:00 hores a l'Auditori, s'inaugurarà 
una interessant exposició sobre la 
figura de Blasco Ibáñez.

Vinaròs és cultura: un nou projecte per a una fita històrica
Passem de 7 a 20 espectacles programats per a 2018, amb l'objectiu 
que Vinaròs sigue un autèntic referent de programació teatral, 
musical, de dansa i literatura per a tot tipus de públic. L’àrea de 
Cultura comptarà també amb una nova imatge corporativa

PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL PER A 2018
- Dissabte 3 de març: Obra de teatre "Hamblet Canalla"
- Diumenge 4 de març: Espectacle infantil "El Sofà de Sophie"
- Diumenge 17 de març: Píndola literària "Com Ales d'Àngel Negre"
- Dissabte 7 d'abril: Dansa amb l'espectacle "Relieves".
- Diumenge 8 d'abril: Espectacle infantil "SHH ... El col·leccionista de sons"
- Dissabte 21 d'abril: Actuació musical "45 cerebros y un corazón"
- Dissabte 5 de maig: Teatre "La Sección. Mujeres en el fascismo español".
- Divendres 18 de maig: Píndola literària "Feminisme de butxaca".
- 25,26 i 27 de maig: Teatre "Las brujas de Salem"
- 1,2 i 3 de juny: Teatre "Cyrano de Bergerac"
- 15,16 i 17 de juny: Teatre "El Vagón de Calais"
- Dissabte 1 de setembre: Teatre "Un tramvia anomenat desig"
- Diumenge 2 de setembre: Espectacle infantil "En els núvols"
- Dissabte 29 de setembre: Píndola literària "Tantes mudes"
- Dissabte 6 d'octubre: Espectacle de màgia "Showmag"
- Diumenge 7 d'octubre: Circ, Poesia i dansa contemporània amb l'obra "Lea"
- Dilluns 8 d'octubre: Espectacle poètic musical "Granell, de mà en mà"
- Dissabte 3 de novembre: Espectacle d'improvisació "Improvisa tío"
- Diumenge 4 de novembre: Espectacle infantil "La gallina dels ous d'or"
- Dissabte 24 de novembre: Píndola literària "El somriure de Darwin".
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La Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic de la Generalitat 
Valenciana ha confirmat per escrit 
que el procés seguit per l'Ajuntament 
de Vinaròs per a la substitució del 
projecte de carril lúdic esportiu fins 
a l'Ermita, pel de la Piscina Coberta, 
va ser aferrat a les normes que 
regulen el Pla Especial de Suport a la 
Inversió Productiva en Municipis de 
la Comunitat Valenciana.
Si no hagués estat així, afirma el 
document que el propi alcalde de 
Vinaròs, Enric Pla, ha compartit amb 
els mitjans, la Conselleria "mai hauria 
procedit a la seua tramitació". A més, 
en l’escrit es detalla que el 13 de juliol 
de 2016, l'Ajuntament va presentar 
tota la documentació requerida 
per poder realitzar aquesta gestió. 
Pla, acompanyat pel primer tinent 
d'alcalde, Guillem Alsina, i pel segon 

tinent d'Alcalde, Domènec Fontanet, 
ha informat que aquests documents 
van ser: un informe justificatiu de 
les causes per les quals les obres 
del carril lúdic no s'han d'executar, 
un informe amb les raons que 
fan necessària la presentació del 
nou projecte i l'acord del ple de la 
corporació municipal del dia 11 
de juliol de 2016, en el qual es va 
acordar aquest canvi.
D'aquesta manera, i després de la 
resolució favorable de Conselleria,  
l’Ajuntament de Vinaròs, dins el 
termini concedit, va presentar via 
telemàtica, a través de l'aplicació 
informàtica que gestiona el 
Pla Especial, la sol·licitud de 
finançament del projecte de Piscina, 
per un import de 2.345.702,36 
euros. "Aquesta sol·licitud reunia 
els requisits i estava acompanyada 

per la documentació que per a 
aquest efecte requeria l'article 6 del 
Decret Llei 3/2016 de 27 de maig del 
Consell”, especifica el text.
Tot i  això, amb la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu Nº2 de 
Castelló de la Plana, que va arribar 
després d'una denuncia promoguda 
pel Partit Popular de Vinaròs, ha 
quedat sense efecte la resolució que 
autoritzava aquest canvi de carril 
lúdic per la piscina. "És lamentable 
que malgrat haver seguit 
correctament tot el procediment, 
tal com indica Conselleria, finalment 
haguem de tornar a la resolució del 

30 de setembre de 2014 i al projecte 
de carril lúdic, amb les dificultats 
que això ens comporta", ha afegit 
l'alcalde.
Pla ha conclòs dient que "amb 
aquest document de Conselleria 
queda molt clar, per tant, que són 
els regidors del Partit Popular els 
responsables que no tinguem 
piscina,  judicialitzant aquest tema 
per tal de desmuntar tota la feina 
que hem fet, preferint que el poble es 
quede sense aquesta inversió abans 
que aquest equip de govern dugue 
a terme aquesta obra àmpliament 
demandada per la ciutadania".

Els dies 13 i 15 de febrer va tindre lloc al Saló 
d'Actes de la Biblioteca Municipal la primera 
taula de treball del procés participatiu del Pla 
Estratègic de Ciutat "Fem Vinaròs", a la qual està 
convidada tota la ciutadania que vulgue aportar 
les seues propostes per a la redacció d'aquest 
pla.
El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, 
ha explicat que, entre els temes a abordar en 
aquesta primera sessió, hi ha els següents: 
desenvolupament econòmic (el 13 de febrer a les 
16:00 hores i a les 19:15 hores), desenvolupament 
social ( a les 17:00 hores) i Cultura, Educació, 
Esports i Oci (a les 19.00 hores). Finalment, el 
debat sobre Desenvolupament Urbà i Medi 
Ambient es durà a terme a partir de les 19:00 
hores a la Casa de la Cultura.

Està previst que aquestes reunions tinguen una 
durada màxima d'una hora i mitja. "Animem a 
tota la població a que vingue i participe, ja que 
la ciutadania és part fonamental d'aquest procés 
que servirà per perfilar les oportunitats del 
Vinaròs del futur. Volem comptar amb la màxima 
participació, opinions i valoracions sobre la 
ciutat que volem en els propers anys i per això 
us convidem a tots a participar ", ha indicat el 

regidor de Govern Obert i Noves Tecnologies, 
Hugo Romero.
Per poder assistir tan sols cal confirmar 
assistència omplint el formulari que apareix 
en aquest enllaç http://participa.vinaros.es/
inscripcio o dirigint-se directament al regidor 
Hugo Romero a través del correu electrònic 
hromero@vinaros.es o a la regidoria d'Ordenació 
del Territori, a càrrec de Jan Valls.

Conselleria indica que el procés per al canvi de projecte de carril lúdic 
a piscina en Vinaròs va ser correcte
Per escrit, ha confirmat que l'Ajuntament de Vinaròs va lliurar 
els documents requerits dins dels terminis establerts, motiu 
pel qual es va decidir acceptar la sol·licitud de canvi de 
projecte proposada per la municipalitat

Comença la primera taula de treball del Pla Estratègic de Ciutat
Totes les persones interessades poden 
assistir a les reunions programades a 
la Biblioteca i a la Casa de la Cultura, 
omplint un formulari d'inscripció
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Les regidories d'Obres i 
Serveis, Agricultura i Ordenació 
del Territori han treballat 
en coordinació per poder 
condicionar temporalment com 
a aparcament una parcel·la 
limítrofa amb l'altre aparcament 
públic de Camí Fondo.
Es tracta d'una àrea de més de 
4.000 metres quadrats que ha 
estat preparada per poder rebre 
els visitants i ciutadans que 
acudeixin a veure les desfilades 
del Carnaval de Vinaròs durant 

aquest cap de setmana, tenint en 
compte que aquest any la zona 
de Sambòdrom estarà ubicada a 
l'Avinguda Llibertat.
"Hem pogut fer aquests treballs 
de condicionament amb recursos 
propis al 100%, el que suposa un 
estalvi important per a les arques 
públiques", ha expressat el regidor 
d'Agricultura, Jordi Moliner.
Per la seua banda, el regidor 
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, 
ha remarcat la proximitat que 
tindrà amb el circuit de Carnaval i 

ha indicat que després d'aquestes 
celebracions, l'aparcament 

continuarà disponible durant tot 
el 2018.

Aquest dimarts ha començat el nou 
cicle de xerrades educatives sobre el 
reciclatge d'oli d'ús domèstic en els 
centres educatius públics i concertats de 
la localitat. Els primers d'aquesta edició 
han estat els alumnes del CEIP Mare de 
Déu de l'Assumpció.
Com a novetat aquest any ha començat 
a visualitzar-se un vídeo explicatiu 
sobre aquest tema. L'objectiu és que 
els alumnes coneguen millor quin és el 
procés de reciclatge de l'oli d'ús domèstic 
i les seues avantatges. Aquesta és una 
iniciativa que impulsa la regidoria de 
Medi Ambient i l'empresa encarregada 
de la recollida d'aquest oli a la ciutat, 
Ecovinaoil.

L'Ajuntament condiciona per a Carnavals un nou aparcament en la zona del Camí Fondo 
Es tracta d'una parcel·la de més de 4.000 metres quadrats, 
que ha estat posada a punt íntegrament amb recursos propis 
municipals 

Xerrades educatives sobre el reciclatge d'oli d'ús domèstic

www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
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El regidor de Medi Ambient 
i Agricultura, Jordi Moliner, 
acompanyat per l'agent de la Unitat 
Rural de la Policia Local, han visitat 
el paratge natural municipal de la 
Serra de l'Ermita per coordinar els 
treballs de neteja i poda que s'estan 
duent a terme en aquest indret. 
Aquests estan sent realitzats per 
deu alumnes del taller d'ocupació 
de la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia, el qual és possible gràcies al 
personal directiu i als docents que 

formen part d'aquest projecte. En 
total, es preveu que l'equip estigue 
treballant en el terme municipal 
vinarossenc durant 10 dies. 
Posteriorment es traslladaran a una 
altra localitat.
"Estem satisfets amb aquesta 
tasca que estan realitzant i que 
contribueix amb el manteniment 
d'aquest paratge, tan important per 
a nosaltres. Des de la Regidoria de 
Medi Ambient i Agricultura els estem 
molt agraïts ", ha destacat Moliner.

Acord Ciutadà de Vinaròs ha anunciat que 
presentarà una moció al ple per demanar instar el 
Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de 
les pensions a l’IPC, en considerar que les pensions 
no poden revaloritzar-se per sota de l’increment 
de cost de la vida, i instar a impulsar els canvis 
legislatius per derogar qualsevol mesura que ho 
contradiga.
També es proposa instar a establir un salari mínim 
interprofessional de 1.000 euros,augmentant les 
cotitzacions més baixes i adoptar mesures fiscals 
que puguin permetre a les empreses que apliquen 

polítiques retributives superiors a les recollides en 
els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb 
uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per 
cotitzacions.
A més, es demana als Grups Parlamentaris a les 
Corts Generals a la derogació de les reformes 
laborals realitzades pel PP i el PSOE i s’insta al 
govern del País Valencià a promoure el diàleg 
social, per tal que en un marc valencià de relacions 
laborals i amb una Llei Valenciana de Protecció 
Social no siga possible sostraure els ingressos 
generats per les cotitzacions de les persones 

treballadores per fer front a la mala gestió i previsió 
fetes pels diferents governs de l’estat.
Per últim, la moció insta a promoure l’equiparació 
de les pensions entre homes i dones, diferenciades 
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant 
l’aplicació d’un factor corrector que compense 
la diferència de la pensió per la diferència de 
cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels 
Pressupostos Generals de l'Estat.
“Esperem que tots els partits de la Corporació 
estiguen a l'alçada del poble i dels pensionistes”, 
ha conclòs el seu portaveu, Lluis Batalla.

El regidor de Medi Ambient visita l'Ermita per coordinar els treballs 
del taller d'ocupació de la Mancomunitat 
En total, 10 alumnes treballaran en el nostre terme municipal 
durant 10 dies, realitzant treballs de poda i neteja

Acord Ciutadà presenta una moció per recuperar el poder adquisitiu 
del sistema públic de pensions

El Hospital Comarcal de Vinaròs ofrece desde 
hoy, 14 de febrero, la posibilidad de personalizar 
su menú a los pacientes ingresados que tengan 
indicación de dieta basal. Así, y tras el inicio del 
nuevo pliego de contratación del Servicio de 
Alimentación de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública, el Hospital activa la doble opción 
de menú para las comidas y cenas y avanza en la 
humanización de la asistencia sanitaria.
Esta mejora establece que aquellos pacientes 
que no tengan indicadas necesidades dietéticas 
especiales, tanto adultos como pediátricos y 
oncológicos, recibirán la visita del personal 
especialista en dietética de la cocina que les 
informará sobre el menú, resolverá sus dudas y 
registrará la elección de primeros platos, segundos 
platos y postres, tanto para la comida como 
para el cena. Además, el servicio ha dispuesto 
una minicarta infantil dirigida a los pacientes 
pediátricas que representa con ilustraciones cada 
una de las opciones e indica los alérgenos y las 

propiedades dietéticas.
Como ejemplo, el menú infantil ofrece siete 
primeros platos basados en sopas, purés variados, 
verduras, pastas y arroz y siete segundos en 
los que se incluyen pollo, lomo de cinta a la 
plancha, merluza, albóndigas, tortilla, croquetas 
y pizza, entre otros. También se ofrecen diferntes 
guarniciones y postres, tanto de fruta fresca como 
lácteos.
La puesta en marcha del doble menú conlleva 
también la elección telemática a través de tablets 
para lo que se está desarrollando un software 
de gestión de dietas compatible con el sistema 
informático hospitalario.

Patologías de deglución
Otra de las mejoras del servicio de alimentación 
se centra en los pacientes con indicación de dieta 
'turmix', es decir aquellos que precisan alimentarse 
con purés por problemas de deglución o 
masticación. En este caso, se activa el programa 

Mix&Delice, por el que estos pacientes podrán 
degustar los platos tradicionales incluidos en la 
dieta basal del día pero con una textura adaptada 
a sus necesidades de deglución o masticación, 
causados normamente por disfagia u otras 
patologías similares.

Humanización de la asistencia

La cocina del Hospital de Vinaròs ofrece la posibilidad 
de personalizar la dieta con la elección de menú
Los pacientes, tanto adultos como pediátricos, optarán por varios primeros y 
segundos platos y diferentes postres en cada comida y cena
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La portavoz adjunta del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaròs, Carla Miralles, ha 
acusado al PSPV de Vinaròs de haber “ocultado” en 
su rueda de prensa “la subida de precios en toda 
la zona azul y que van del 33% al 150% según la 
franja horaria”.
Miralles ha recordado que “hasta el pasado 1 de 
febrero aparcar durante una hora en la zona azul 
costaba 40 céntimos de euros durante el verano 
y 75 céntimos el resto del año y ahora costará 1 
euro y aparcar dos horas en la zona azul pasa de 
1,5 euros a 2 euros, lo que supone una subida de 
precios que notarán los vinarocenses que hacen 
uso de la zona azul”.
Desde el Partido Popular también se ha señalado 
que “los aparcamientos subterráneos ven 
incrementada su tarifa en más de un 40% por lo 
que en nada se está beneficiando al comercio del 

centro de la ciudad”.
La portavoz adjunta también ha afirmado que 
“Guillem Alsina falsea los datos sobre las plazas de 
zona azul. Hoy Vinaròs tiene más plazas de zona 
azul que en junio de 2015 cuando el tripartito se 
hizo cargo del Ayuntamiento de Vinaròs porque 
las calles Arcipreste Bono, Santa Magdalena, San 
Joaquín y Muralla se han convertido en zona 
azul cuando antes no lo eran”. En este sentido, el 
también portavoz popular Juan Amat, señaló que 
“hay un documento de la policía municipal que 
indica que cuando entró a gobernar el tripartito 
había 444 plazas de zona azul y a día hoy con el 
nuevo contrato, hay 476 plazas”.
Por todo ello desde las filas populares se instaba 
al portavoz socialista “a decir la verdad a los 
ciudadanos y dejar de mentir para ocultar aquello 
que ya están comprobando tanto los vinarocenses 

como los visitantes y es que Vinaròs tiene hoy una 
zona azul mayor que cuando gobernaba el Partido 
Popular y con unas tarifas que son mucho más 
caras que con anterioridad”.

ACTUALITAT

El PP acusa al PSPV de “ocultar la subida de tarifas de la zona azul”

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, ha 
respondido al equipo de gobierno, que mostró un 
documento en el que la conselleria afirmaba que 
la tramitación de la piscina se hizo correctamente, 
“que explique por qué no recurrieron la sentencia 
que dice que tramitaron el expediente de forma 
negligente”.
Para Amat, la piscina “se ha perdido exclusivamente 
por la forma chapucera de gobernar del tripartito, 
que vino en primer lugar refrendada por el 
informe de la Secretaría del Ayuntamiento, que 
fue desatendido,  después por un fiscal que tras 
revisar el expediente vio que incumplía las normas 
elementales de la tramitación obligatoria y un juez 
que lo sentenció”.
El portavoz popular recordó que el consistorio 

“no recurrió la sentencia y asumió su fallo porque 
sabían que no tenían la documentación completa”. 
Por eso, dijo que “sorprende ahora que salgan con 
un documento de la conselleria que dice que el 
expediente está bien tramitado solo para intentar 
ocultar sus incapacidades”.
Amat fue más allá y cuestionó la autoridad que 
firmó este informe, Eva Martínez Ruiz, subsecretaria 
de la conselleria. “En este caso lo firma un cargo de 
designación política nombrada por Ximo Puig que 
quiere contribuir a tapar las vergüenzas del equipo 
de gobierno, lo cual es ridículo. La conselleria 
puede entender lo que considere oportuno, pero 
la realidad es que el expediente no estaba bien 
tramitado y si consideran que si, podrían haberlo 
recurrido”, concluyó. 

El PP pide al equipo de gobierno que explique por qué no recurrió la sentencia 
de la piscina si toda la documentación estaba en regla
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Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

Sempre les últimes novetats!
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Ulls 

MEMORIA I RESUM PER ESPECIES DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE TREMALL I D’ALTRES ARTS DE L’ANY 2017 (III)

Resurgió la sardina tras el ‘entierro’
Semana con buen inicio de pescado azul por parte de la llum en nuestro litoral. La mar 
se mantuvo estable con pocos roles de viento. Las capturas en el resto de modalidades 
resultaron flojas y normalitas. Y las cotizaciones se mantuvieron estables para las especies 
mayoritarias. 
La pesca de arrastre compuesta por nueve bous faenó los cuatro primeros días semanales, para 
atrapar gran variedad de pescados y mariscos, como langostino, cigala, gamba, calamar, pescadilla, 
salmonete, pez de S. Pedro, gallo, peluda, rape, galera, caracol, móllera, cintas, maira, pejerrei, arañas, 
gobios, canana, jurel, besugo, caballa, pulpo blanco y morralla.
El cerco comenzó la campaña a principios de mes, pero las tres traíñas nuestras operaban por aguas 
alicantinas, pero el martes una traíña de nuestra base faenó por fondos cercanos a nuestra costa, para 
pillar 300 cajas de boquerón (6 Kg/caja) y 50 de sardina. El miércoles de nuevo vendió 350 cajas de 
seitó y 70 de sardina. Y el jueves dos barcos vendieron 700 cajas de oro azul y 50 de sardina.
La flota de barquitas artesanales, las trasmalleras calaron pocas jornadas ya que no había señales de 
buenas extracciones. Unas siete llevaron sepia y mabre. Y otras cuantro navegaron por profundidades 
bastante alejadas, para atrapar lenguado, rombo, raya y rubios.
El palangrillo costero operaba por aguas valencianas y tres embarcaciones faenan con éste arte de 
anzuelos, para pescar lubina, dorada, pagel, sargo, pargo y congrio.
Y la recolecta de pulpo roquero una embarcación faena con los éstos recipientes llamados cadufos y 
lleva ejemplares de 2 a 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Consumo de pescado en el hogar
Anualmente se celebran en España jornadas técnicas que reúnen a pescadores, armadores, 
científicos, empresas, políticos de diversas administraciones, etc. para analizar asuntos del sector 
pesquero con temas de candente actualidad, como la comercialización de los productos del mar 
y sus consumiciones,  etc.  De manera que salieron a la palestra los nuevos hábitos de consumo 
alimentario en los hogares. Y se volvió a recalcar que el hogar con niños es el que consume menos 
pescado.
También se dio a conocer el consumo de pescado en los hogares españoles, que ha pasado de 27 
kilos en 2013, a los 25 del pasado año, a pesar que España está en el segundo puesto por consumo 
de pescado en Europa, tras la vecina Portugal.
Algunos intervinientes destacaron como motivos de la bajada en las consumiciones de pescados 
la crisis y los nuevos hábitos alimentarios. Otros hicieron hincapié proponiendo conocer las nuevas 
tendencias culinarias, para influir en ellas mediante marketing  y la comunicación. Pero lo que está 
claro es que los niños y jóvenes no quieren comer pescados que tengan espinas, y que además 

I peix de fonera, en castellà ojón, faneca plateada 
i marujito, en alemany Silberdorsch, en francés 
gadicule, en anglés silvery pouf i en llatí Gadiculus 
argenteus. 
Pertanyent a la gran família dels benvolguts gàdids 
o bacallàs, en canvi este peix no té importància 
econòmica, ja que les seues carns són poc saboroses. 
Posseïx un cos comprimit lateralment, que s'aprima 
cap a la cua. Cap gran, amb set xicotetes fosses de 
mucus per damunt. Boca esberlada en oblic quasi 
vertical. Sense barbillons. Mandíbula prominent 
amb unes quantes files de diminutes dents en 
ambdós maxil·lars, a més del vòmer dentat. Els ulls 
són desmesuradament grans, d'ací el seu malnom. 
Té 37-40 vèrtebres. Fisoclist, o siga, té dificultat a 
buidar ràpid la seua bufeta gasosa, i quan és hissat a 
bord sobre la coberta del barco se li unfla l'abdomen. 
Corporalment recobert per 53-58 escates caduques. 
Línia lateral inclinada. 
Composició aletes; 1ªD 9-13, 2ªD 14-17, 3ªD 15-16, 
1ªA 15-17, 2ªA 15, P 14-15, V 6 i C 20.
És de color ocre brillant. Flancs més clars. Ventre i 
opercle platejat. Y les aletes rosa. 
Talla màxima 15 cm. 
Després de la fresa a l'hivern els ous són pelàgics. 
Els alevins primers són d'una coloració blavosa, 
per a després tornar-se de tons com de majors. 
S'alimenta d'invertebrats com a crustacis, etc. És 
batipelàgic. Erràtic. Pot conviure en bancs. Preferix 
fons migajosos fins als 1.000 m. de profunditat. 
Es captura amb arts d'arrossegament i cércol. La 
seua carn blanca i fina s'ha utilitzat per a fer farina 
i esquer per a la pesca. A vegades pot anar mesclat 
amb altres espècies per a elaborar caldos.

tengan mucho sabor (marisco y pescado azul) y por lo tanto 
hay que darlo en filetes, desaromatizado y mezclado con 
aliños o condimentos habituales en sus comidas, como la 
salsa de tomate, mostaza, kétchup, mahonesas, salsa rosa, 
etc., e incluso semi-guisado o preparado ya sólo para calentar 
y servir.
No olvidemos que los niños deben comer pescado como 
mínimo dos o tres veces por semana, según lo recomiendan 
los organismos oficiales con sus médicos, etc., ya que es 
imprescindible para el crecimiento sano del joven. 

Pie de foto; Tripulación cerquera clasificando el peix blau a inicio de ésta 
temporada

PEIXOS:   
Melva (Canutera)                                                  16 Kg.    
Tonyina (Atún rojo)                                           2.250
Escrita (Raya)                                       1.733
Totines (Mantas, Batoideos)                 111
Besuc (Besugo)                                  1.116                         
Rallat (Bonito)                                       113
Llampuga (Lampuga)                            871
Caballa (Verat)                                        6
Congre (Congrio)                                  343
Gall (Pez de San Pedro)                        550
Orá (Dorada)                                      5.889
Mussoles (Escualos)                                32
Móllera (Faneca)                                      3
Gallineta (Cabracho)                          2.066
Sorells (Jureles)                                    340
Asparrall (Raspallón)                           676
Palá (Lenguado)                               7.170
Sard (Sargo)                                     2.932
Lliri (Anjova)                                        703
Llobarro (Lubina)                              1.421

Panagal (Bocanegra)                             81
Mabre (Herrera)                                  3.636
Aranyes (Salvarriego)                             10
Pagell (Pagel, Breca)                         4.010
Peluda (Solleta)                                        10
Peix espasa (Pez espada)                     11
Lluç (Pescadilla, Merluza)                       500
Rap (Rape)                                          2.481
Aspet (Espetón)                                      301
Rom empetxinat (Rodaballo)                    62
Jurioles (Rubios)                                      186
Moll (Salmonete)                                  1.968
Morralla (Serranos, etc)                           62
Mero (Cherna)                                          46
Letxa (Pez limón, Serviola)                  2.626
Bacoreta (Sarda)                                8.601
Sorella (Jurel real)                                 480
Llises (Lisa, Mújol)                               2.573
Pagre (Pargo)                                         303
Biso (Bis, Estornino)                               51
Gatet (Pintarroja)                                   43

Roncador (Roncón)                              402
Rata (Miracielo)                                    225
Palometa (Palometón)                           47
Tigre (Lenguado portugués)                    486
Corva (Corvallo)                                     451
Miseria (Gallo)                                         5
Mamona (Brótola de fango)                    339
Saboga (Alosa)                                       8
Déntol (Dentón)                                      498
Chopa (Cántara)                                   387
Palomida (Palometa blanca)                 232
Corvina (Reig)                                      407
Morruda (Sargo picudo)                         39
Vidriá (Mojarra)                                     223
Salpa (Salema)                                     417
Tord (Tordos)                                         74
Rom (Rémol, Rombo)                            420
Palaì (Acedia)                                          4
Varis (Varios)                                         12
                                                           ______             
    Total...................................           60.962

CRUSTACIS: 
Cranc (Cangrejo)                     49
Escamarlà (Cigala)                    1
Llagostí (Langostino)                                    5.661
Galera (Estomatoideo)                               560
Llagosta (Langosta)                                1.057
Llomàntol (Bogavante)                                90
                                                              _______
Total......................................      7.417

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                               20
Sipia (Sépia, Choco)                             8.852
Polp roquer (Pulpo roquero)                12.052
P. blanc (P. blanco)                                    18
P. mesquer (P. almizclado)                          4
Cargol punxent (Cañailla)                        256
                                                              _________
       Total…………………….......                     21.200           

Total extracció.....................                89.586
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

SOCIETAT

Alguns ciutadans relaten que l'han vist d'incògnit 
pels carrers de Vinaròs

Carles Puigdemont va arribar a Vinaròs, i va 
fer acte de presència al recinte del Carnaval, 
visitant nombroses casetes.

Membres de la Comparsa Va que Xuta van tancar-
lo i van conduir-lo cap a la Guàrdia Civil, però va 
aconseguir fugar-se ajudat per una còmplice.

Disfrutando del Desfile 2018

L'Ajuntament de Vinaròs i especialment la Regidoria de Pesca feliciten la 
Confraria de Pescadors de Vinaròs per haver aconseguit, dins dels Premis 
Pescadors Responsables 2017, el primer premi per ser la Confraria que més 
tortugues marines ha lliurat durant l'any 2017 per a la seua recuperació i solta.
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Si bien la fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes 
cayó en el pasado domingo día 11 del 
presente mes de febrero, los actos que 
como año se realizan a nivel diocesano 
y de nuestra ciudad, los cuales nos 
anuncia la “Hospitalidad de Lourdes”, 
se celebrarán con el siguiente 

Programa
Sábado día 17
-A las 19 horas misa en la Arciprestal de 
“La Asunción”.
-Al finalizar la misma, procesión 
Eucarística con los enfermos saliendo 
del templo y con un pequeño recorrido 
por la Plaza Parroquial, portando 
farolillos.
-Entrada en el templo y bendición a 

todos los enfermos y presentes con el 
Santísimo.
-Despedida y final de los actos en 
nuestra ciudad.
Domingo dia 18
-Celebración de los actos en nuestra 
Diócesis de Tortosa (Catedral).
Por supuesto, están todos invitados a 
participar en los mismos.

NOTA:
Durante la misa de las 19 horas del 
día 17 y las del próximo día domingo 
18, la recaudación obtenida va para la 
“Campanya contra la fam” (Campaña 
contra el hambre).
¡Nuestra Sra. de Lourdes, ruega por 
nosotros!.

SOCIETAT

ENS SOBREN EL MOTIUS,  tal com 
s’han fet ressò la majoria de mitjans 
de comunicació, el Dia de les Dones 
d’enguany, anirem a la vaga. Serà una 
vaga no mixta, més que justificada si 
tenim en compte la precarietat en que 
han quedat els drets de les dones i la 
invisibilitat de la majoria de les nostres 
aportacions a la societat. Per igual 
treball, no només cobrem molt per baix 
del que ho fan els nostres companys, 
també ens condiciona el nostre futur, 
no és casual que la majoria de pensions 
No Contributives, les cobren dones. 
Els llocs de poder, segueixen sent 
privatius per nosaltres, tot i la quantitat 
de dones que assoleixen un alt nivell 
acadèmic. Tampoc ho és les malalties 
emergents que afecten molt per sobre 

a les dones, fruit entre altres de la doble 
jornada. Però sense entrar en el concret 
està clar que “SI LES DONES PAREM EL 
MON S’ATURA”. I precisament, per fer 
això visible, és el que us convidem a 
fer vaga el proper 8 de març, ja n’hi 
ha prou de declaracions, de ànims, 
de pronunciaments .... Ara toca veure 
quina és la nostra aportació a la 
societat, a la família, educació, treball, 
investigació, cures i atenció, i tot allò 
que venim fent sense salari però que 
quant ho fa una empresa si que està 
quantificat. Quin dia, quin any ens 
jubilem les dones ?
Per aquets i per tants altres motius , el 
dia 8 Vaga Feminista . 
En els propers dies, es comunicarà lloc i 
hora d’una xerrada informativa.

CAP A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ
Maria Roldán Samper

FESTIVIDAD DE NTRA SRA. DE LOURDES
Salvador Quinzá Macip

Encontrados perros salvajes abandonados. URGE adopción
Información: 671 502 842
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CULTURA

Estiu, una paraula que alegra les cares de tots els 
vinarossencs i vinarossenques, és l’estació més 
esperada de l’any. Conegut per la gran festa que hi 
ha per a tots, acompanyat sempre de joventut, llums i 
colors que hi ha per  tots els racons.
Fins al fet de posar-se per primera vegada màniga 
curta i veure com es va omplint poc a poc el nostre 
poble, símbol que arriben moments de xalar a Vinaròs.
El mar Mediterrani, que inunda per la costa i finalitza 
en les nostres platges, decora aquesta inoblidable 
estació regalant el bon clima i un somriure al rostre 
quan es plena de vinarossencs, fins i tot turistes.
Les Festes de Sant Joan i Sant Pere que inauguren 
les Dames, representants orgulloses d’un poble que 
sempre el portem en el nostre cor.
La Fira, és clar! Sempre en tants de colors i donant eixe 
ambient de festa que ens agrada.
Sempre és i sempre serà un goig passejar pel nostre 
passeig amb les meravelloses vistes que ens ofereix 

del mar, que amb el sol pareix que contingue 
diamants petits que donen un aspecte màgic i 
agradable a la vista. Poder veure com l’alegria del dia 
no ens abandona fins que es fa tard, quan comencen 
a sortir les estrelles i la lluna, donant un altre paisatge 
que contemplar.
Sigue com sigue l’estiu a Vinaròs és festa i llum, és 
alegria i goig, és tot el que volem i més.
No hi ha res més agradable que gaudir de l’estiu en 
aquest poble, botigues obertes, gelats infinits que 
tastar, les llums de diferents colors pels carrers, els 
rostres alegres que representen tot el que és l’estiu 
per a qui el viu.
I el més important de tot, els habitants, els que es 
fan dir vinarossencs i vinarossenques, no hi ha millor 
regal que saber qui som i d’on som, un poble al qual 
anomenem amb molt d’afany: VINARÒS!
Marta Sorribes Simó
2n ESO – LA CONSOLACIÓ

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

E.F.

Les alumnes Ana Mª Fláminzeanu, Ainhoa García i Rosa 
Mª Monfort que cursen 2on d’ESO a l’IES Leopoldo 
Querol de Vinaròs han obtés un accésit en la primera 
edició del concurs de vídeos “De major vull ser com…” 
destinat a joves estudiants d’ESO, Batxillerat i Formació 
Professional dels centres educatius de la Comunitat.
L’objectiu del concurs ha consistit en reconèixer el 
paper clau de les dones en les disciplines científiques 
i tecnològiques, així com promoure el despertar de 
vocacions científiques i tecnològiques entre les xiquetes 
i adolescents. Les alumnes han realitzat un vídeo sobre 
la figura de Ada Lovelace, matemática. 
El lliurament de premis es va celebrar el 9 de febrer en Las 
Naves  durant el desenvolupament de l’esdeveniment 
“Científiques i artistes”, amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. El jurat va destacar 
l’excel·lent ús dels mitjans audiovisuals en la realització 
del vídeo i la rellevància de la científica escollida.
El concurs estava convocat per La Fundació per al 
Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO), dependent de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i Las 
Naves, centre d’innovació de l’Ajuntament de València.

Tres alumnes de l'IES Leopoldo Querol, premiades 
en el concurs de vídeos “De major vull ser com…»

LLOC: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DIA:2 de MARÇ del 2017.
HORA. 18’30 hores en primera 
convocatòria, i 19,00 en segona.

ORDE DEL DIA

1.	 PROPOSTA DE TAULA I 
CONSTITUCIÓ DE LA MATEIXA

2.	 LECTURA I APROVACIÓ, 
SI PROCEDIX DE L'ACTA DE 
L'ASSEMBLEA         ANTERIOR.

3.	 INFORME DEL TRESORER:

4.	 INFORME D'ACTIVITATS.
 
5.	 INFORME DEL PRESIDENT
6.	 APROVACIÓ, SI ES VOL, DE 
LA INCLUSIÓ DINS DEL REGISTRE 
D’ENTITATS DE            VOLUNTARIAT.

7.	 TORN OBERT DE PARAULA

   EL SECRETARI

Vinaros dos de febrer del 2018.

Tots els associats que així ho desitgen, 
tenen a la seua disposició en el tauler 
d’anuncis de la seu social còpia dels 
comptes anuals que seran sotmesos a 
aprovació en l’Assemblea.
Per a  l’assistència a l’acte i exercici de 
dret al vot cal que esteu al corrent de 
pagament de les quotes de l’associació

ASSEMBLEA GENERAL CONVOCATÒRIA
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Grup de Debat i Recerca Tràngol

El proper dijous, 22 de febrer, a la fundació Caixa 
Vinaròs i a les 19,30 hores, tindrà lloc la conferència 
que sota el títol “El comerç del vi al port de Vinaròs 
durant el segle XIX”, ens oferirà Adolf Sanmartín. 
Sanmartín és llicenciat en Geografia i Història 
per la Universitat Central de Barcelona i doctor 
en Història Contemporània por la Universitat de 
València. A més, és alcalde del Ajuntament de 
Cervera del Maestrat i des de maig de 2016 és el 
director Territorial de presidència en la província 
de Castelló.
La conferència vol donar llum a un dels principals 
esdeveniments socials i econòmics que van tindre 
lloc a la nostra població, Vinaròs, i al nostre territori, 
el Baix Maestrat, durant el segle XIX des d'un punt 
de vista agrícola i també comercial. Respecte a 
l'òptica agrícola, Sanmartín pretén explicar com 
bona part dels recursos al segle XIX, passaren a 
concentrar-se en la vinya en qualitat de cultiu 
amb més expectatives de guany (abandonant-se, 
paral·lelament, aquells altres menys rendibles), 
traduint-se això al terme de Vinaròs, en un 
increment de la seua superfície cultivada. La 
transformació de terrenys encara erms mitjançant 
el seu arrabassament manual i la confecció paral·lela 
de feixes esglaonades i estretes amb marges de 

pedra en sec constituirà, sense cap dubte, l’episodi 
més èpic d’aquest procés de colonització agrícola. 
Pel que fa a la part comercial d’aquest procés, es 
centrarà en l’anàlisi de l’evolució de les sortides de 

vi pel port de Vinaròs al llarg de la segona meitat 
del segle XIX i principis del XX: tant en el seu 
vessant relatiu al comerç d'exportació com al de 
cabotatge entre ports espanyols.

  Quina culpa té el rosegador perquè, de 
tant en tant i en el seu nom, les notícies 
ens lleven el son? Els castors són uns 
simpàtics animals que, per fer-se la casa 
tallen molts d’arbres, però no perjudiquen 
l’ecosistema del seu entorn sinó que 
el mantenen saludable ja que amb les 
preses que construeixen mantenen zones 
humides, controlen les inundacions i 
ajuden a eliminar contaminants. Per això 
resulta insultant que una empresa, sense 
altre objectiu que enriquir-se a costelles 
del poble, haja usurpat el nom a una 
bèstia tan beneficiosa.
L’empresa ESCAL i Florentino Pérez, en 
connivència amb els governs de torn, 
ens van colar el gol de la regasificadora. 
No hi valgueren plataformes en contra 
ni manifestacions de protesta, davant 
la passivitat del poble de Vinaròs 
que únicament es va moure quan els 
moviments de terra el van espavilar. La 
desferra al mig del mar i la planta terrestre 
són, a pesar de tot, la cara menys bruta 
de tot el negoci muntat al voltant del 
Castor. Una i altra segueixen al seu lloc, 
hibernades, a l‘espera de temps millors 
perquè els promotors, lligats a les finances 
i a la política, puguen tornar a moure quan 
la circumstància els siga favorable. Això és 
el que es diu en certs ambients. En d’altres, 
s’assegura que desmantellar-les és tan 
perillós per a l’estabilitat de les falles com 
les injeccions de gas.
També la Plataforma en Defensa de les 
Terres del Sènia i el Síndic de Greuges de 

la Generalitat Catalana entre d’altres  han 
començat a pressionar perquè l’empresa 
Escal propietat recordem de Florentino 
Perez torne els 1.350 milions que va rebre 
com a indemnització a finals del 2014 pel 
projecte fallit del Castor. Quantitat que 
paguem entre tots els usuaris de qualsevol 
mitjà energètic. (gas,llum, etc ....)      
Què passa, aleshores? Molt fàcil. Com 
que el negoci era la construcció i la 
indemnització en cas de fallida, a 
Florentino i socis polítics tot els ha anat 
a la perfecció. La barbaritat de milions 
que ha costat la jugada la paguem els 
consumidors i aquí no ha passat res. Ara, 
els titulars de determinats diaris diuen que 
això de la indemnització no està tan clar i 
publiquen coses tan enganyoses com que 
els tribunals han fallat en contra i que és 
possible que als usuaris ens tornen els 
diners que hem anat pagant en el rebut 
del gas. Algú s’ho creu? Com sempre, 
de les notícies falses en surt guanyant 
algú, però també com sempre qui acaba 
perdent és el poble.
Per aclarir els dubtes, no hi ha res millor 
que parlar amb un expert i, en este 
cas, hem demanat al periodista de 
Masdenverge, Jordi Marsal, autor del 
llibre Castor, la bombolla sísmica que 
ens diga la veritat sobre l’estat de la 
qüestió. L’acompanyaran un membre de 
la Plataforma en Defensa les terres del 
Sènia i un d’Aplaca.   Això serà a les 7h 
30min del proper dia 23 de febrer , al saló 
d’actes de la Biblioteca municipal.

CINC ANYS DESPRÈS 
INFORMACIÓ SOBRE EL CASTOR 

 

------------------------------ 

Xerrada-Col·loqui a càrrec del periodista 
Jordi Marsal, Joan Ferrando de la 

plataforma del Sènia i un representant de 
la plataforma APLACA 

 

 
 

 

El proper divendres dia 23 de febrer a les 19h.30  
A la Biblioteca Municipal de Vinaròs 

 

Organitza:  

Sanmartín i el comerç del vi des del port de Vinaròs

Castor 
Associació Cultural Jaume I
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por David Gómez de Mora

Existen en Vinaròs muchos habitantes que portan el 
apellido Esteller, la gran mayoría con un origen en 
las líneas genealógicas que nos remontan hacia la 
vecina localidad de Sant Jordi, y en donde parece ser 
que desde tiempos antiguos vemos como ya entre 
sus habitantes aparecen las primeras gentes con este 
apellido. No obstante, en el presente artículo nos 
interesaría hablar de otra familia, también portadora 
del mismo, pero que a priori nada tiene que ver con 
los referidos Esteller de nuestro municipio vecino. 
Sabemos que los Esteller de Vinaròs gozaron de 
notable importancia durante centurias pasadas, con 
un acentuado protagonismo entre las élites locales 
de la sociedad local, siendo durante el periodo de los 
siglos XVII-XVIII, uno de las familias más destacadas 
de este municipio. Se les reconocía como caballeros 
nobles desde la antigüedad. Pero si analizamos a 
fondo su genealogía, se nos plantean toda una serie 
de dudas, que ponen en tela de juicio alguna de las 
generaciones sobre las que invocaban un pasado 
caballeresco.
El inicio de esta tesis arranca a través de un 
documento (que en su día a pesar del reconocimiento 
que les acabaría reportando), cuestionará muchos 
planteamientos, y que podemos consultar en el Arxiu 
del Regne de València, concretamente en la sección 
Escribanías de Cámara, año 1778, expediente nº 138. 
Se trata de un legajo que reúne más de 400 hojas, 
en las que los descendientes de la familia Esteller 
pretenden demostrar su condición de nobles. Ello se 
convirtió en una cuestión de enorme importancia, 
puesto que la pertenencia a este grupo, no sólo 
reportaba un reconocimiento social (muy valorado 
en las altas esferas a la hora de proyectarse), sino 
que también el privilegio de no pechar, y así evadir 

diferentes tipos de pagos que la mayoría de los 
mortales estaban obligados a realizar, por el hecho 
de no pertenecer al sustrato noble.
En ese proceso podemos leer las diferentes 
pruebas con los que la familia Esteller defienden la 
nobleza inmemorial de su linaje. Entre ellas surgen 
valiosísimas joyas, como sucede con la transcripción 
de varios testamentos de los siglos XVI y XVII, que 
se extraen de los protocolos notariales, y que hasta 
antes de 1936 existían en Vinaròs.
Tras una larga exposición de documentos, se llega 
a la conclusión de que los Esteller no presentan 
una genealogía continua que demuestre de modo 
fehaciente una ascendencia ininterrumpida, 
tangible a través de la documentación parroquial 
e incluso municipal, pues a la falta de partidas 
matrimoniales, se añaden saltos de fechas bastante 
dudosos, así como la carencia de una base 
argumental que intentaba consolidar un pasado 
aristocrático en la ciudad de València. A pesar de 
que los soportes que adjuntan muestran grandes 
lagunas, el poder que durante la segunda mitad 
del XVIII poseía la familia (pues en el ámbito militar 
fueron una estirpe destacadísima), jugará a su 
favor, y permitirá que se les reconozca finalmente 
como miembros descendientes de un caballero 
hidalgo que acabó llegando a nuestras costas a 
mediados del siglo XVI. Para ello se invocará a un 
documento conciso y detallado, que aparece “in 
extremis”, encajando con la tesis nobiliaria que sus 
miembros defendían. Cabe decir que este tipo de 
prácticas fueron muy habituales desde finales del 
medievo hasta casi entradas las fechas en las que 
se produce la abolición del mayorazgo. Tanto es así 
que no deberíamos irnos muy lejos, pues en nuestra 
localidad, otra nobleza con grandes lagunas en su 
historia genealógica aparece entre otro de nuestros 

antiguos habitantes, se trata del señor don Guillem 
Noguera. Personaje de gran relieve en el Vinaròs 
del siglo XVII, que también pretendió demostrar 
su hidalguía, a pesar de que presuponemos que su 
origen nos conduciría al de un mercader burgués. 
Guillem y su descendencia hicieron alarde de un 
escudo de armas, que todavía conocemos, y que 
ubicó en el antiguo Convent de Sant Francesc, se 
trataba de un blasón, pero que no invocaba a los 
Noguera de Catalunya y de donde procedía Guillem, 
sino que a la familia Nogueira de las tierras gallegas. 
En el caso de Guillem sabemos que movió mar y 
tierra para entablar relaciones con el selecto grupo 
de la nobleza, tanto es así que sus descendientes 
casualmente establecen alianza matrimonial con la 
referida casa de los Esteller. Finalmente, la suma de 
poder de ambas familias, y el reconocimiento que a 
posteriori realizarán en el campo de batalla, servirá 
para dibujar un nuevo escenario, donde convergerán 
una suma méritos, que por fin llevarán a esa nobleza 
reconocida durante el siglo XVIII, pero que un siglo 
antes todavía era muy difusa. Este tipo de estrategias 
se convirtieron en una práctica muy habitual, que 
casi siempre invocaba a un antepasado que no era 
del lugar, y que, partiendo como progenitor o raíz 
del linaje, a través de la tradición oral, afirmaba su 
condición de caballero. La falta de documentación 
en el período Medieval, así como la influencia que 
posteriormente jugaba sobre el lugar cada familia, 
ayudaban a adaptar aquel discurso, así como 
presentar diversas conclusiones, que solían conducir 
a la atribución nobiliaria. Como la cuestión referida 
a este documento da para muchas líneas, hemos 
redactado una segunda parte del mismo en nuestro 
blog personal (davidgomezdemora.blogspot.com), 
en donde detallamos diversos datos genealógicos 
de esta destacada familia vinarossenca.

Mabel Vives
“La Sega”, llibre on  la portada d’ un xiquet amb 
una mirada de desconfiança ja és una declaració 
de les intencions del seu autor, Martí Domínguez. 
Aquest text ens transporta a un  conflicte on es 
van vore implicats tres col·lectius socials :   els  
guerrillers – els maquis-  que des de l’acabament 
de la guerra no es van resignar amb la derrota i 
van lluitar per restablir la república , la resposta de 
l’estat franquista mitjançant les intervencions de la 
guàrdia civil i en mig del foc creuat,  els masovers . 
L’ empatia de l’obra és   gairebé immediata . 
L’objectiu , en paraules de l’autor, és ajudar a 
comprendre aquell moment històric :  una  crònica 
d’un temps silenciat  i que encara avui en dia , 
provoca recels .
Destaca l’ús d’un llenguatge localista, desconegut 
i gairebé perdut que fa  palesa la necessitat de 
tindre cura amb el llenguatge per no empobrir-lo.
El que ens  transmet La Sega,  és la vida trencada  
i  intranquil·la que  pateixen els masovers ,sense 
voler-ho, un cop acabada la guerra.  Persones 
que volen sobreviure en una dura postguerra i 
recuperar  la seua vida anterior amb assossec , 
adequant-se al ritme de la natura, als seus cicles , 
sense por a qui trucarà a la porta. Tot ben contrari 
al que va succeir.
També l’ obra és el somni i la desesperança de qui 
va lluitar per retornar al sistema polític anterior a 
la guerra .

El  novel·lista s’ha basat en fets històrics a l’hora 
de construir aquest relat  en el que  un xiquet , 
Goriet, viu la barbaritat a dos bandes, guàrdia civil 
i maquis.
L’obra transcorre al territori del Maestrat i sud 
d’Aragó. Els principals protagonistes són una 
família de masovers . El pare es assassinat per la 
Guardia Civil i la mare acaba donant de menjar , 
tant  als assassins del seu home com als guerrillers.
L’obra està narrada per  la veu del fill del masover, 
“Goriet” ( que no entén massa el que passa al 
seu voltant al temps que rebutja la violència 
sense sentit). Així  van apareixent els diferents 
personatges : la mare, la germana, el mestre, els 
guerrillers, els civils, el capellà, el metge, el tio 
Miquelo,... 
Aquest llibre tracta d’anar més enllà del  relat 
històric , busca evidenciar les emocions més 
íntimes de cadascun dels personatges . Igualment 
és una crida a la necessitat de prioritzar valors com 
són  el  diàleg, l’educació, la cultura  i el respecte a 
la natura.
En definitiva, La Sega és una historia de silencis, on 
els personatges no ho conten tot però ens donen 
peu per a parlar-ne i així tracta d’evitar errades que 
mostren la pitjor cara de l’ésser humà.
PROPERA CITA TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA  :  
DIVENDRES 2  MARÇ , 18h. 
A L’ESPAI MARIOLA NOS  : “PATRIA” de FERNANDO 
ARAMBURU

TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA “ La Sega ” de Martí Domíguez“ Ressenyes literàries”
 

 

El linaje de los Esteller
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Una de les cites més divertides del carnaval, 
en la qual gent de totes les edats participen 
convertint-la en una de les més multitudinàries 
–en ser també el divendres és dia festiu als 
centres escolars de Vinaròs- és la festa del 
pijama. Encara que va ploure per la tarde i per 
la nit va fer molt de fred, el recinte de casetes 
es va tornar a omplir, demostrant que és un 
esdeveniment de gran poder de convocatòria 
i que és el pròleg dels moments de major 
assistència a la ciutat.

La nit del pijama
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A primera hora de la tarda de divendres van ser els 
més menuts els que van gdisfrutard'una animada 
desfilada, ja que era dia festiu escolar. La plaça 
Parroquial es va omplir de famílies amb els fills 
disfressats per a l'ocasió dels seus personatges 
preferits. Allí van rebre al Carnestoltes, es van 
fer fotos amb ell i posteriorment van sortir en 
desfilada pels carrers cèntrics Infantil, amenitzats 
pels Sambeiros do Povals, fins a arribar a la pèrgola 
del Passeig Colóm, on els estava esperant una 
gran xocolatada i es va procedir al lliurament dels 
premis del concurs de dibuix i a gaudir de la Festa 
Zumba ‘Disco Kids’ amb Nuria Juan Batiste.

Desfilada infantil
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El públic de la gala de reines
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Nit  boja
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És la batalla més colorida i per a tota 
la família. Enguany va celebrar-se de 
nou en el recinte de les casetes, a la 
qual va acudir, com sempre molt 
públic de totes les edats i en la qual 
es van utilitzar al voltant de mil quilos 
de confeti. 
D'altra banda, en el recinte del 
carnaval també es va viure la nit 
Neverland.

Mañana proseguirán las actividades con el 
baile de disfraces

Los usuarios del Centro de Día que gestiona en Vinaròs 
la Asociación Provincial de Familiares de Personas con 
la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias (AFA-
Castellón) recibieron ayer la visita del Rey Carnestoltes. 
Los mayores no dudaron en fotografiarse con él. 
Mañana viernes por la tarde proseguirán las actividades 
programadas en el centro con el baile de disfraces.

El Rey Carnestoltes visita el Centro 
de Día de Alzheimer en Vinaròs

La batalla del confeti

964 450 085
Subscriviu-vos a 
El Diariet
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El carnestoltes, als 
centres educatius

 Una de les novetats d'este carnaval era el canvi de lloc de la batalla de la farina, en la qual xiquets i xiquetes van gaudir al màxim, i que després de moltes 
edicions celebrant-se en la carpa de l'avinguda de l'Atlántic, tornava a fer-se a la plaça Parroquial.

Batalla de la farina
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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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Molts treballadors de comerços de la localitat van optar per disfressar-se, igual que els venedors del mercat municipal, completant una jornada que es va viure 
molt intensament.

Els comerços viuen el carnaval

El carnaval, al López Dóriga i el Centre de la Tercera Edat
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Els  dormilons

I sense
un duro

Desfilades



17 febrer de 2018

24

Poche & 
Friends

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

La  Morterada
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APERTURA LUNES 19:
CARNICERÍA VENTA AL PÚBLICO

La misma calidad de siempre, AHORA ATENDIDO POR PERSONAL DE CARNICERÍA

N-340a, km 1052,1 VINARÒS      964 45 08 28      www.dicocar.com

Les Agüeles

Fot-li 
Canya
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Pan y 
Toros

Locura
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Penya
Barça

País Valencià, 11      VINARÒS     t. 964 45 56 60       http://www.pcbox.com Financiación hasta 24 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago
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REPARACIÓN
Taller o  Domicilio

Empresas - Particulares
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO

Els Mateixos
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Cherokys

Depressa i Correns

verano

www.coopsalvadorvinaros.com

Pol. Ind. Mediterráneo
Partida Capsades s/n - VINARÒS

Tel. / Fax 964 45 12 57

ABONOS Y 
FITOSANITARIOS

PIENSOS 
ANIMALES

ASESORAMIENTO
TÉCNICO 

AGRÍCOLA

HERRAMIENTAS 
Y ÚTILES PARA 

AGRICULTURA Y 
JARDINERÍA

Y MÁS...

La teva cooperativa,
la de sempre.
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No en 
volem cap

Pensat i Fet
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EDUSI, Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat 
del area urbana de Benicarlo-Vinaròs

1. Que és l’EDUSI?
L’EDUSI són les sigles que recullen «Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrador». Este 
desenvolupament fa referència a la millora a llarg termini de 
les condicions socials, econòmiques i ambientals d’una àrea 
urbana.

Cada vegada és més evident que els diferents reptes, 
econòmics, mediambientals, climàtics, demogràfics, socials als 
quals ens enfrontem les zones urbanes estan interrelacionats 
i l’èxit del desenvolupament urbà només pot aconseguir-se a 
través d’un enfocament integrat.

Així doncs, volent assolir el compromís per vetllar i garantir la 
sostenibilitat dels seus municipis, neix dels Ajuntaments de 
Benicarló i Vinaròs la voluntat conjunta d’elaborar l’Estratègia 
de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI). 

L’EDUSI té per objecte la planificació d’actuacions de 
regeneració urbana a executar fins 2022. L’Estratègia està 
cofinançada en un 50% (10,000,000 euros) pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa 
Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020. L’import total 
d’actuacions a executar en el marc d’esta Estratègia ascendeix 
finalment a 20.000.000 euros, per tant els 10.000.000 euros 
restants aniran a càrrec dels dos Ajuntaments.

2. Estat Actual
El passat 5 de Novembre, els alcaldes dels municipis de 
Benicarló i Vinaròs firmaren el conveni de col·laboració que 
permetia continuar els processos per a gestionar els 20 
milions d’euros de l’EDUSI. El conveni preveu la creació d’una 
estructura organitzativa, capitanejada per un Consell Rector, 
per a fer un seguiment del Pla d’Implementació de l’Estratègia.

Este Consell es constituí a finals del passat mes de Novembre. 
Format pels alcaldes, regidors i una serie de tècnics d’ajuda, 
la funció dels quals serà liderar, dirigir i impulsar l’EDUSI i 
assegurar, al mateix temps, el compliment de l’acord. L’objectiu 
així, es tramitar i administrar les ajudes de la Unió Europea 
perquè els dos municipis puguen posar en marxa projectes 
per al desenvolupament urbà sostenible.

3. Quines accions es contemplen aquest any 
2018? 
Els objectius i línies d’actuació temàtics que inclou l’EDUSI 
són:

1. Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a les 
mateixes.

2. Afavorir la transició a una economia baixa en carbó 
en tots els sectors.

3. Conservar i protegir el medi ambient i promoure 
l’eficiència dels recursos.

4. Promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa 
i qualsevol forma de discriminació.

Basant-nos en aquests objectius, algunes de les actuacions 
que duràn a terme els diferents departaments de 
l’Ajuntament de Vinaròs seran: 

•	 Desenvolupar el Pla Smart City. L’objectiu es 
impulsar la transformació de la ciutat fomentant 
el creixement econòmic, equitatiu i sostenible; i la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans a través 
d’una gestió eficient dels recursos i promovent un 
govern participatiu.

•	 Valorització de la Xarxa de Camins i Senders. El 
fi es senyalitzar i potenciar els camins rurals fins 
a constituir una xarxa de senders on hi estiguen 
localitzats els 7 barrancs existents.

•	 Diagnosi del consum de recursos, com l’electricitat i 
el gasoil, en els edificis municipals. Es portaran a cap 
una sèrie d’auditories energètiques (ja en marxa), els 
resultats de les quals ens informaran de les mesures 
més adients per a estalviar energia. Algunes d’elles 
podrien ser la substitució d’elements, com ara les 
llums fluorescents per llànties de led o les calderes 
de calefacció de gasoil per calderes de gas natural.

UNIÓ
EUROPEA
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PRIMERA TAULA DE DESEN-
VOLUPAMENT ECONÒMIC
El passat dia 13 per la vesprada es va dur a terme la Primera Taula de Treball de 
“Desenvolupament Econòmic” al Salo d’Actes de la Biblioteca. Es van realitzar 
dues convocatòries.

Ambdós sessions es portaren a cap mitjançant 
una dinàmica de grup. Es van distribuir els 
assistents en 3 grups: sector primari (agri-
cultura i pesca), sector secundari (industria i 
construcció) i sector terciari (serveis).

La sessió es va dividir en dos fases. En la 
primera, els assistents es van distribuir segons 
l’activitat que realitzaven, ja fora relacionada 
amb el sector primari, secundari o terciari. Este 
primer contacte va facilitar la posada en comú 
dels signes positius i negatius de cada sector.

Una vegada exposades les fortaleses i debili-
tats, els membres de cada grup es mesclaren 
(a títol individual) entre els diferents grups, a 
fi de contrarestar les opinions de les persones 
que pertanyien al sector.

Alguns dels temes a destacar van ser:

SECTOR PRIMARI: 
Innovació dels cultius. Destacar la introducció 
dels productes ecològics.

L’acaparament d’un gran nombre de terres per 
part dels grans grups empresarials i l’escassa 
rendibilitat.

SECTOR SECUNDARI:

Millora de les connexions en quant a trans-
port i el privilegi d’una immillorable situació 
geogràfica i  climatològica. 

Absència d’una normativa de polígons indus-
trials pròpiament dits.

SECTOR TERCIARI:

Seguir en la línia del Turisme Familiar i poten-
ciar la disponibilitat d’Hisenda, la Seguretat 
Social i l’Hospital.

La manca de serveis i infraestructures, tot 
promocionant la marca Vinaròs.

En tots els àmbits es va fer manifest el paper 
dels joves, la importància de la seua educació 
i l’aportació de noves idees que contribui-
rien a la innovació de tots estos sectors a 
partir de l’acció d’emprendre. La implicació 
d’aquests unit a un increment de les ajudes i 
subvencions, ja siguen municipals en un primer 
moment i/o també autonòmiques o esta-
tals; deurien de ser pilars fonamentals per al 
Vinaròs del Futur.

En aquest inici del procés 
participatiu, el fi era establir 
un document amb els punts 
claus dels objectius generals 
que es volen assolir. Durant 
els propers dies es facilitarà 
l’accés complet a este document 
marc en el web  http://participa.
vinaros.es, ja que la pròxima 
convocatòria de les Taules de 
Treball consistiran en formular 
propostes per assolir estos 
mateixos objectius.

Més informació: 
www.participa.vinaros.es

FEM
VINAROS
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Tot dins
d,un got

Esmuvi
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Marxeta 87

Uiaaa !
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¡ LA CALIDAD DE SIEMPRE
AL MEJOR PRECIO !

GASOLINERAS TORRES
CTRA. N-340

AVDA. CASTELLÓN, 30
VINARÒS

PAGO EN EFECTIVO
O CON TARJETA

24h.

¡Felicidades

Comparsas!

Tomba i 
tomba

Samba
pa, mi
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La Colla

Ni fu ni fa
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Ctra. Nacional 340, Km. 1050
VINARÒS - T. 964 407 074
www.home-design.es/unimobel2

Tot a Orri

Penya 
València
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Els Xocolaters

Els Povals
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Menús y Almuerzos Caseros
Carnes a la Brasa

Partida Capsades (frente Cooperativa)
VINARÒS

964 400 310 - 651 107 851

Ara si 
que si

El Pilà
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Arramba
i Clava

Va que Xuta

VINARÒS
Ctra. Nac. 340a km.1.049 - VINARÒS

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

NUESTRO HORARIO:
 

De Lunes a Sábado
De 9 de la mañana a 10 de la noche.
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Xé quin
poc suc

Ja Hi Som
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L’Ajuntament de Vinaròs agraeix a tots els treballadors, col·laboradors i voluntaris que fan possible uns millors i segurs carnavals.

Gràcies!

 

 

 

SEGÚN DATOS OFICIALES DE LA                Y AEOL FINALIZAMOS 
EL AÑO 2017 CON EL MAYOR PORCENTAJE DE APTOS DEL 
BAIX MAESTRAT  

 
 

PREMIO EXCELENCIA EDUCATIVA  MEJOR CENTRO DE FORMACIÓN VIAL 2017   
 

  Avd. Pablo Ruiz Picasso nº 40                                                          Teléfono: 964 825 240..     
                  3datos tratamiento estadístico 
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10 febrer de 2018

El partit benèfic que  els veterans del 
Villarreal CF i el Vinaròs CF van disputar 
a benefici de l'associació ‘Creixem’ tenia 
també un toc carnavaler. Va celebrar-se a 
la ciutat esportiva, i es va iniciar donant 
la copa de campiones a l’equip de Fortí 
Femení. Després amb la cort d’honor 
vestides de pijama es va fer la sacada 
d’honor i en la mitja part va haver-hi un 
divertit concurs en el qual representants 
de les comparses havien de marcar un gol 
des del mig del camp. La llàstima va ser 
la pluja que va restar assistència, però la 
gent que va acudir va disfrutar.

Partit benèfic

El martes se celebró el tradicional concurso de postres de la Comparsa La Colla. En esta ocasión resultó ganador el 
postre de galleta y coco elaborado por Cristel Miralles, que tanto el amplio jurado como todos los comparseros que 
lo degustaron coincidieron que estaba exquisito.
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Els funcionaris 
busquen 
Santa Rita
Els funcionaris de l'Ajuntament es van 
disfressar dijous de la ‘Hermandad de la 
Santa Búsqueda’, apuntant que fa dos 
anys que busquen a Santa Rita, com a 
crítica a la manera de celebrar-la en estes 
dos últimes edicions.
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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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El Carnaval de Vinaròs va acomiadar dilluns la 36ª 
edició en l'emblemàtic escenari de la marinera 
plaça de bous. Un lloc que va ser escollit per 
la Comissió Organitzadora del Carnaval (COC) 
perquè té un significat especial per al carnaval 
vinarossenc lloc, ja que allí s'han celebrat moltes 
i exitoses gales de reines. A les 19.30 hores es 
va iniciar la vetlla i la signatura de les reines de 
les comparses en el llibre del carnestoltes a la 
plaça Parroquial. Van anar vestides de rigorós 
dol, i molta gent les acompanyava amb una 
llum ténue i música de vetlla de cors i rèquiems. 
I seguidament es va partir en desfilada cap a la 

plaça de bous, on a les 20 hores va començar 
el judici final, a càrrec de la companyia Xarxa 
Teatre i Ball de Dimonis de Vinaròs. Aquest acte, 
amb una sèrie d'efectes de pirotècnia i focs 
artificials va poder contemplar-se de forma molt 
còmoda pel públic assistent, que va ser molt 
nombrós, ja que va poder presenciar-lo assegut 
en les graderies. Un espectacle pirotècnic amb 
el qual es va posar el punt i final a una edició 
del carnaval que ha tingut moltes novetats 
respecte a les anteriors i que suposa el comiat 
de la COC després de dos anys amb Jordi Febrer 
al capdavant.

Despedida a la plaça de bous
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3€PINCHO +
Vino o Cerveza

TODOS LOS
a
partir 
de lasJUEVES

19:00h

C/ Professor 
Agustí Comes, 7.
12500 vinaròs. Tel: 964 450 506 
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

www.canal56.com

OPINIÓ 

Qui ens ha fotut la piscina?

Per Jan Valls

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Tarifazo a escondidas

Por Lluís Gandía

Got mig ple, got mig buit, 
o sense got
Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

Ja s'ha acabat el millor carnaval 
del món i per certificar-ho 
fins li hem pegat foc al rei 
Carnestoltes. Així que encara 
que molts estem passant la 

ressaca carnavalera, parlarem d'una ressaca que 
per desgràcia durara molt al nostre poble.
Volem referir-nos a la expiscina municipal, la 
qual desafortunadament tardarem molts anys 
a poder veure funcionant al nostre poble. Ve a 
conte aquest tema, perquè per molt que a cert 
partit de l'oposició li agradaria que s'oblides 
l'assumpte, aquesta setmana s'han rebut les 
conclusions a les quals ha arribat la Generalitat 
després d'investigar la qüestió. I en aquest 
cas diu alguna cosa que tots sabíem: que el 
procés seguit per l'ajuntament de Vinaròs 
en aquest projecte ha sigut en tot moment 
correcte, cosa evident perquè d'altra manera 
mai l'hagueren aprovat, i que si s'ha suspés la 
construcció d'aquesta infraestructura ha sigut 
exclusivament per ordre judicial. Creiem que 
amb aquest informe final i oficial que qualsevol 
veí interessat pot anar a demanar a l'ajuntament 
i llegir, queda clar qui volia una piscina per al 
nostre poble i ha treballat per aconseguir-la i 
qui no l'ha volgut mai i només ha treballat per 
a tombar-la.
Suposem que hi haurà que dirà que tots això 
és el complot d'una Generalitat valenciana "en 
mans dels comunistes" per a fer la punyeta al PP 
de Vinaròs. Bé, estem parlant d'un paper oficial 
a l'abast de tot el món. Així que qui vulga pot 
tornar a denunciar aquest tema al jutjat com va 
fer l'última vegada i al·legant el mateix motiu: 
la vulneració del seu dret a la informació i de 
passo deixar sense piscina als vinarossencs.
Com diem al començament, no sabem quan 
el poble de Vinaròs podrà tornar a tindre 
l'oportunitat de gaudir d'una piscina publica, 
moderna i social. L'únic que tenim clar és que 
si és pels desitjos del Partit Popular de Vinaròs, 
això serà mai.

Entra dins del joc democràtic 
representat pels diferents 
partits polítics que, sigue al 
camp estatal, autonòmic o 
local, es plantegen actuacions 

que, des del punt de vista de qui governa, hi 
hage possibilitats i certeses d’acompliment 
d’allò que es pretén fer. És el que s’anomena 
“got mig ple”.  També és cert que qui es troba a 
l’oposició fiscalitza les intervencions i té dubtes 
raonables sobre allò que volen fer els que estan 
governant. És el que s’anomena “got mig buit”.
Poso un exemple: la zona blava.  Aquest més de 
febrer, nosaltres, els socialistes, hem negociat, 
juntament amb la resta de l’equip de govern de 
l’ajuntament de Vinaròs, una nova concessió del 
servei d’aparcament (zona blava + pàrquings 
soterrats). A les poques hores de fer-se públic, 
l’oposició, en particular el  PP, amb la seua 
coneguda “cautela” i “bona educació” a l’hora 
d’expressar-se en públic, va negar rotundament 
les millores i va acusar a tot l’equip de govern 
de mentirosos. És la seua manera de fer política. 
I punt. Cap problema. Ja vam explicar les 
diferències de la nova concessió a l’article de 
la passada setmana. Al nostre parer el got està 
mig ple, i al parer del PP el got està mig buit.
Ara bé, en política no tot s’hi val: Un informe 
de la policia municipal descriu la situació 
dels aparcaments al llarg d’uns quants anys, 
l’anomenada “evolució” de les places.  Així, 
dóna les següents dades:
 Juliol de 2013: inici del contracte amb Pavapark, 
hi havia disponibles 554 places de zona blava i 
476 de zona taronja, en total 1030 places.
Juliol de 2014: S’eliminen 89 places de zona 
taronja.
Març de 2015: S’eliminen 82 places de zona 
blava.
Juliol, agost i setembre de 2015: Nova 
reorganització. Queden un total de 508 places 
de zona blava i 175 de zona taronja. A setembre 
de 2017 s’eliminen definitivament les places de 
zona taronja.
El nou contracte, ara a febrer de 2018, 
contempla 476 places de zona blava i deixa 
d’existir la zona taronja.
Repeteixo: got mig ple, got mig buit.
Però ara ve la segona part, i aquesta té més “ 
INRI”, o inquina, o mala llet, o *.*.
I no podia ser en un altre tema que el “culebrón” 
de la legislatura, la piscina.
I és que la Conselleria d’Hisenda de la 
Generalitat Valenciana ha remés un informe, 
d’on copio literalment un paràgraf:
“En raó de l’exposat, es considerarà que el 
procediment s’adequa al que preveu el Decret 
Llei 3/2016, ja que en cas contrari i com s’ha 
assenyalat al començament d’aquest escrit, 
aquesta Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 
no hagués procedit a la seua tramitació”.
El PP ens va fotre, a tots els vinarossencs, el got, 
sense poder donar la raó a qui el veia mig ple o 
a qui el veia mig buit. I no hi ha res més a dir. Bé, 
sí, espero que agafen una bona xufa.

El tripartito ha 
aprovechado el carnaval 
para poner en marcha 

el nuevo contrato de la zona azul que aumenta 
las plazas de zona azul respecto a las que se 
encontraron en junio de 2015 y además aplica 
un subidón en las tarifas que pagamos los 
vinarocenses durante los doce meses del año.
¿Qué les parece que la subida oscile entre un 33% 
y un 150%? Un abuso, ¿verdad? pues esa ha sido la 
decisión de los concejales de Podemos, PSPV-PSOE 
y Compromís que decían mirar por los vinarocenses 
y se ha demostrado una vez más que gestionan 
contra los ciudadanos.
¿Hay algo peor que el aumento de plazas y la subida 
de tarifas? Sí, la mentira y el engaño del tripartito y 
la figura de un Alcalde que se esconde y no da la 
cara para explicar públicamente los motivos por los 
que ha vuelto a incumplir su palabra.
Enric Pla está ya escondido, buscando proteger su 
imagen para escalar en política, justo aquello que 
juró y perjuró que nunca haría. El ir sentado en 
el coche oficial no es que le guste, simplemente 
le encanta, y si junto a él tiene a un portavoz 
socialista, Guillem Alsina, dócil y que se muestra 
incapaz de contradecirle en nada y un portavoz de 
Compromís, Doménec Fontanet, que está de salida 
y a quien todo se la repampinfla, tenemos el cóctel 
perfecto para un desgobierno como el que nunca 
ha existido en el Ayuntamiento.
Y a los concejales del Partido Popular nos duele ver 
ese desgobierno y esos sablazos a los vinarocenses 
porque nosotros queremos mejorar nuestra ciudad 
con un proyecto serio, solvente, atractivo y de 
futuro, el mismo proyecto que logró el respaldo 
mayoritario en las urnas pero no en los despachos 
donde el tripartito se repartió dedicaciones y 
sueldos.
Lo lamentable es que el subidón de tarifas de la 
zona azul y el incremento de las plazas no ha venido 
acompañado de sus grandes promesas como eran 
la remunicipalizacion y la creación de la zona verde 
para los vecinos. Ahora durante cuatro años será de 
aplicación el tarifazo contra el bolsillo decretado 
por el tripartito. Venían prometiendo mucho trigo 
para todos y al final nada de nada.
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Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de gener a 
l’ajuntament, a AFANIAS Benicarló, finançament 
d'una part dels regals.

AFANIAS Benicarló

FINANçAMeNT d'uNA PART delS RegAlS.

1/2/18

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

CAIXA BeNICARlÓ

AVdA MAeSTRAZgO S/N

OPINIÓ 

AULES DE BABEL   

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

50h 
Aula al Centre 

Municipal de la 
3a Edat  

De l’1 de març 
al 21 de juny  

Dimarts i dijous  
de 9.30 a 11h Marta Martínez 

General:57.50 € 
Socis: 52.90€ 

 

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

50h 
Aula al Centre 

Municipal de la 
3a Edat  

De l’1 de març 
al 21 de juny  

Dimarts i dijous  
d’11 a 12.30h Marta Martínez 

General:57.50 € 
Socis: 52.90€ 

 

 
 

 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  

Inscripcions en línia a www.epa.vinaros.es 
 
 

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 € 

100% 
drets

de l’obra
per a 

l’AUTORSom una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència, 

t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

Tel.964 45 00 85
Dr. Fleming, 6 · VinaròsEDITORIAL ANTINEA

• T’ASSESSOREM  

EN TOT EL PROCÉS 

DE PUBLICACIÓ

• GESTIÓ DE L’ISBN 

I DIPÒSIT LEGAL
AUTOEDITA el 

teu

ORLIB !
- Autors novells
- Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
- Manuals de suport als alumnes
- Publicacions personalitzades
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En las magníficas instalaciones 
ubicadas en Sant Carles de la 
Rápita,C.E. JHONNY MONTAÑES ,se 
está disputando la primera etapa del 
circuito juvenil de tennis que lleva 
el nombre de ALBERT MONTAÑES, 
ex-jugador Professional que se 
mantuvo   dentro de los top100 
del mundo durante la friolera de 
13 años consecutivos del 2001 al 
2013,cuatro de ellos finalizó top 50 
del ranking ATP ,logrando su mejor 
ranking en el año 2010 en el puesto 
22,logrando 6 titulos ATP 250 y 8 
titulos ATP Challenger en individuales. 
Este circuito consta de 8 etapas,cuatro 
en fines de semana y 4 en la 
modalidad de express en un sólo 
dia, las sedes :Jhonny Montañés,Golf 
Panorámica,C.T.Tortosa y Elena Caldes 
de Benicarló, al finalizar el circuito 
habrá una COPA MASTER a celebrar 
en diciembre,en la cual participaran 
los 8 mejores de cada categoría. 
A día de hoy ya se han disputado las 
finales de infantil femenino y alevin 
masculino,de los cuatro participantes 
de estas dos finales,tres de ellos son 
del C.T. CLOSA de VINARÒS:rn infantil 
femenino final entre alumnas de la 

CLOSA entre CARLA MARIA MATEI que 
ha logrado el campeonato frente LAIA 
LLORACH por 6-1 6-4 en un bonito.
encuentro , en alevin masculino IKER 
VITAL se impuso al buen jugador 
del Tennis Tortosa DAN GALIANA 
por un contundente 6-2 6-3,contra 
pronóstico ,pero la gran actitud 
del jugador de la CLOSA,marcó la 
diferencia en una jornada marcada 
por la inclemencia del tiempo.
Hizo la entrega de premios para 
finalistas y campeones el propio 
Albert Montañés,lo cual alegró 
muchísimo a los participantes.
También han logrado su pase a la 
final cadete SEBAS CHALER   y YAGO 
CALDUCH, que han realizado un 
gran torneo, con victorias de mucho 
mérito y en semifinales infantil se 
encuentran los hermanos HIRALDO 
YAGO y GUILLEM.
Queda por concluir la final disputara 
INES FUSTER que se había adjudicado 
la primera manga del.partido por 6-1 
,pero esta final alevín femenino tuvo 
que aplazarse cuando la lluvia hizo su 
aparición.
Les mantendremos informados del 
desenlace final.

Cuatro encuentros se disputaron en 
el Municipal de Vinaròs en la mañana 
de sábado, primer día de desfile en la 
localidad castellonense, que se resolvió 
con tres victorias de las categorías alevín, 
infantil y cadete.
Brillante matinal de sábado en el 
Pabellón Municipal de Vinaròs en 
plena celebración de los Carnavales. 
El equipo encargado de abrir el día 
fue  el cadete, que se midieron al Club 
Castellón FS. Los de Miguel Francisco 
Galeote, con seis tantos de Soufyane 
El Ouaaziki,  golearon 8-5  a un rival, el 
de la Plana, que vino a competir, pero 
David Dominguez y Mark Sanz cerraron 
el marcador y los tres puntos en favor de 
los locales.
Acto seguido, los alevines saltaron a la 
pista para  ganar al CFS JPM Burriana 
por 10-4, con protagonismo destacado 
de Emilien Galben, autor de cinco goles, 

escudado en la parcela anotadora 
por Ciprian Vasile, Eric Sánchez, Lluc 
Rochera, Adam Azlou y Marc Miralles.
En el tercer turno actuaron  los 
infantiles  de Juan Puchal  superaron 
al Club Vila-Sport Villarreal por 8-0, 
donde Isaac Suescun y Óscar Castel 
firmaron sendos tripletes y tanto Álex 
Guerola y Lucas Nascimben, con un gol 
cada uno, cerraron el marcador para que 
el equipo vinarocense en esta categoría 
continúe muy cerca de los más alto.
Por último compitieron los más 
pequeños del CD Vinaròs FS,  los 
benjamines, que se toparon con uno 
de los rivales más fuertes de la tabla 
y  cedieron los puntos por 3-17. 
Vladislav Tsvetomirov, con dos tantos, 
y Sergio Salcedo, con uno, maquillaron 
el resultado de unos jugadores, los 
de Antonio Vaca, que no cesan en su 
empeño por mejorar.

Éxito de los jugadores del tenis La Closa Vinaròs en el circuito Albert Montañés

El CD Vinaròs FS no para de ganar ni en Carnavales
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ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Subscriviu-vos a 
El Diariet 964 450 085

ESPORTS

CARLA MASIP, CAMPIONA D’ESPANYA SUB-23 
DE 1500m EN PISTA COBERTA
L’atleta del CE Vinaròs-FACSA Aigües de Vinaròs, 
suma el cinquè or, quart de consecutiu als 
campionats nacionals.
Carla Masip aconsegueix un nou èxit esportiu, i 
va tornar a imposar-se a la final d’un campionat 
d’Espanya, aquesta vegada el Sub-23 celebrat a 
Salamanca els dies 10 i 11 de febrer, un cop més 
a la prova de 1500m; tot i que arribava amb una 
marca discreta de 4’38”, que la situava a la 6a 
posició del rànking de participants, va fer valdre la 
seva qualitat, intel.ligència tàctica i final demolidor 
per controlar des del primer moment la final i 
aconseguir, gràcies una gran darrera volta guanyar 
un nou títol de campiona d’Espanya.
Amb aquesta medalla, acumula 5 ors i tres bronzes 
als campionats d’Espanya, a més d’una plata i un 
bronze en campionats nacionals universitaris, més 
dos récors autonòmics júniors i l’inolvidable 6è lloc 
al Campionat d’Europa de la temporada passada, 
juntament amb incomptables títols de campiona 
autonòmica, i configura un palmarès envejable 
amb només 20 anys, sempre a les seves proves 
preferides, els 1500 i 800m. No caldrà esperar molt 

per tornar a veure-la en acció, ja que aquest cap de 
setmana, els dies 17 i 18 de febrer intentarà igualar 
o millorar la 4a plaça aconseguida l’any passat als 
Campionats d’Espanya absoluts.
També va participar l'exatleta del club Miguel 
Angel Carvajal, en l'actualitat al Playas de Castelló, 
en la disciplina de salt amb perxa. Miki no va poder 
disputar la final a causa d'una lesió.

CAMPIONAT AUTONÒMIC MASTER INDOOR
A València, dissabte 4 de febrer, es va celebrar el 
Campionat Autonòmic Màster Indoor, avantsala 
dels Campionats d'Espanya Màster, que se celebren 
a Salamanca el cap de setmana del 3 i 4 de març. 
El Club Esportiu Vinaròs va estar representat pels 
següents atletes veterans;
-David Miralles es va proclamar campió autonòmic 
en Salt de Perxa amb una millor marca de la 
temporada d'3.55 mtrs.
-Ruben Roig va ser 7è en els 1500 mtrs amb una 
millor marca de 04:42 minuts.
-Maria Isabel Arenós es va proclamar Subcampiona 
autonòmica en els 3.000 mtres amb una millor 
marca de 12:20 minuts.
-Sebastian Cid es va proclamar campió autonòmic 

en Salt d'Alçada amb un millor salt de 1.53 mtrs.
-Rosa Blanca 4ª en els 3K marxa amb un millor 
crono de 21:09 minuts.
Amb un total de 2 medalles d'or i una de plata, 
el Club Esportiu Vinaròs, es va classificar en 12a 
posició a la taula de classificació del campionat per 
clubs, on un total de 37 clubs de la comunitat van 
puntuar.

CAMPIONAT AUTONÒMIC SUB23 INDOOR
A València, dissabte 3 de febrer, es va celebrar el 
Campionat Autonòmic Sub-23 Indoor, avantsala 
dels Campionats d'Espanya Sub-23. El Club 
Esportiu Vinaròs va estar representat per l'atleta 
Carla Masip en la prova dels 400 ml., prova que 
no està dins de les seves disciplines, però que va 
aconseguir alçar-se al més alt del podi i proclamar-
se Campiona Autonòmica Sub-23 amb una millor 
marca personal de 59.38 seg., demostrant que està 
en un magnífic estat de forma. També esmentar 
l'excel·lent participació de Guillermo Carvajal en 
el salt de perxa, amb un millor salt de 3.75 mtrs . 
Guillermo participava fora de concurs ja que és un 
atleta Sub-20.
Agraïments al nostre patrocinador FACSA Aigües de Vinaròs i 
les col·laboracions de Nova Nutrició, Sports Arin i ArtClínic.
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Rafa Marcos

VInArÒS C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

Subscriviu-vos a 
El Diariet

964 450 085

2ª REGIONAL, 
GRUPO 1. JORNADA 20
CALIG  0, VINARÒS C.F.  4
15h.30’ del domingo, 11-02-2018
Árbitro del encuentro: el rumano RAÚL DANIEL 
HANC. Extraordinario y justo mediador del juego. 
Soportó como un cosaco la presión ambiental y de 
los jugadores, incluidos los nuestros.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
En esta ocasión el Vinaròs volvió a ser el rodillo 
demoledor como ya en otras ocasiones nos tenía 
acostumbrados, aunque los goles se resistieran 
hasta entrada la segunda parte. Pero ya en la 
primera el único equipo existente en cancha era 
el nuestro con varias ocasiones claras finalizando 
bonitas jugadas de ataque, que por lo que fuera 
no acabaron en el fondo de las Mallas del Cálig. 
Creo que el fruto vino a merced de que no nos 
desquiciamos por el pasar de los minutos y 
mantuvimos la serenidad hasta que llegara el 
premio.
Los goles fueron:

En el 47’, de Raúl al rematar una falta de estrategia, 
lanzada magistralmente por Javi García.
En el 53’, de Raúl, que empala extraordinariamente 
con el interior de la bota un pase desde la banda a 
media altura.
En el 56’, de Javi García de tiro ajustado al palo 
finalizando otra jugada de ataque de estrategia.
En el 67’, de Tayo que chuta desde el borde del 
área ajustadísimo al poste de forma suave pero 
mortífera. Volvió a asistir el gran Javi García.
La alineación titular según foto adjunta, arriba de 
izq. a derecha: LLUC, CAMÍ, TAYO, KEVIN y MANOLO; 
debajo de izq. a derecha: MIGUEL ÁNGEL, JAVI 
JARCÍA, AGUILERA, ESTELLER, RAÚL y DANI. Esta 
semana puntúo en la regularidad a todos con un 
5, inclusive a los suplentes, a excepción de JAVI 
GARCÍA, con 6 extra porque bombardeó el área 
con centros en rosca a la altura idónea a merced de 
ser rematados a placer y además fue autor de un 
chicharro. Sustituciones: POLET por Miguel Ángel 

en el 53’, MOHA por Javi García en el 68’, SANTI por 
Kevin en el 70’ y en el 71’ JORDI por DANI.
Trofeo al más regular (1): Raúl 76, Lluc 67, Manolo 
65, Esteller 62. Trofeos al máx. goleador (3): Raúl 16, 
Tayo y Cristian 6, Esteller 5, Manolo y Javi García 4, 
Moha y Kevin 3, Andrés, Polet, Guindi y Lluc 1.
Para finalizar añadir que ya somos segundos 
sobre el tercero a dos puntos, lo que nos asegura 
promocionar, teniendo en cuenta que el líder 
Torreblanca es prácticamente inalcanzable y 
por ello tiene el ascenso directo. Pero ATENCIÓN 
QUERIDO AFICIONADO AL FUTBOL, no deje de 
asistir a nuestro campo, mañana domingo, 18 de 
febrero, a las 16h.30’ de la tarde para vernos contra 
el C. D. VALL D’ALBA. Necesitamos al “jugador 12” 
puesto que el rival es muy difícil ya que lleva una 
proyección ascendente abrumadora y sólo está a 
5 puntos. Es verdad que la entrada no es gratuita 
pero la relación calidad-espectáculo-precio está 
garantizada.

2 2
1 0
2 1
0 4
2 0
1 2
3 1

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

1 Torreblanca 18 18 1 2 55 20 55
2 VINARÒS 19 11 3 5 48 22 36
3 Borriol "b" 19 10 4 5 38 27 34
4 Alcolea 19 9 5 5 38 26 32
5 Vall d'Alba 18 9 4 5 36 27 31
6 Xert 19 10 1 8 37 37 31
7 Atzeneta 17 8 4 5 29 21 28
8 Rossell 19 8 2 9 27 37 26
9 Benassal 19 6 7 6 28 31 25

10 Càlig 18 8 1 9 29 33 25
11 Tírig 19 5 6 8 24 40 21
12 Albocàsser 19 5 3 11 32 47 18
13 Salzadella 17 4 3 10 19 28 15
14 Cinctorra 18 2 5 11 22 43 11
15 Vilafranca 18 2 3 13 24 47 9
16 Les Palmes "b" 0 0 0 0 0 0 0

Resultados Jornada 20 Jornada 21

C.F. Vilafranca

C.F. Borriol "b"
U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba Esportiu Rossell

Albocàsser C.F.R.C. Salzadella

U.D. Atzeneta
C.E. Cinctorra
C.D. Xert

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

C.F. Torreblanca
DESCANSA U.D. Atzeneta

VINARÒS C.F. C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.

Albocàsser C.F.
Esportiu Rossell

C.F. Vilafranca

DIA: DISSABTE, 17.02.18 CIUTAT ESPORTIVA  
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - CD VINROMÀ

12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ VINARÒS EFC “A” - CF FOMENTO 
DE CASTELLÓN “B”

16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC “A” - CD CASTELLON 
SAD “C”

DIA: DIUMENGE, 18.02.18 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 8 PREBENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - CF ALCALÀ “A”
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 9 PREBENJAMÍ VINARÒS EFC “B” - JUBELAMA
DIA: DISSABTE, 17.02.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,30 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLAU – UE 
SANT JAUME

12,00 CAMP1 FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “D” - CF 
FUTUR DE CASTELLÓ “C”

12,30 CAMP2 FUTBOL PREBENJAMÍ CF UNITED VINAROS MORAT – EF 
ALCANAR BLAU

16,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED VINAROS MORAT- UE 
RAPITENCA

16,30 CAMP 2 FUTBOL PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLANC – UE 
RAPITENCA

17,30 CAMP 1 FUTBOL 8 BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS “A” - 
TORRESPORT CF “C”

 
DIA: DIUMENGE, 18.02.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,15 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED VINARÒS “B” - CD 
CASTELLÓN SAD “C”

12,00 ESTADI FUTBOL CADET CF UNITED VINARÒS “A” - CD SAN 
LORENZO DE CASTELLÓN “A”

16,30 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF – CD VALL D’ALBA
 

DIA: DISSABTE, 17.02.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

Jornades comarcals de 9,00 a 14,00

18,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR FEMENÍ C.B GIL COMES – PICANYA 
BASQUET

20,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR MASCULÍ C.B. GIL COMES VINAROS – 
C.B. MONCOFA

 
17,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET C.BM VINAROS – XATIVA A

19,00 PISTA SINTETICA HANDBOL SENIOR CBM VINARÒS – JUAN 
COMENIUS

 
DIA: DIUMENGE, 18.02.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEMENÍ C.B GIL COMES – CB 
CASTELLÓN NEGRO

12,00 PISTA PARQUET BASQUET BENJAMÍ C.B GIL COMES – CB 
ESCOLAPIAS

     
DIA: DISSABTE, 17.02.18 PISTA ATLETISME  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00-
14,00 PISTA ATLETISME ATLETISME BASE CONTROL ESCOLAR + 

ABSOLUT D’ATLETISME
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ESPORTS

Este sábado se disputaba la tercera jornada en 
Vinaròs correspondiente a la liga de Fútbol Flag 
de la comunidad Valenciana en categoría Open. 
En una mañana gélida y con viento, Ironmans 
Vinaròs disputaba su primer encuentro en lo que 
sería un derby provincial.

IRONMANS VINARÒS 55 - 0 ALMASSORA EAGLE 
RAYS
El primer encuentro de la mañana enfrentaba a 
los dos únicos equipos de Castellón que practican 
fútbol Americano en su modalidad sin contacto 
(Fútbol Flag). Los de Vinaròs no dieron opciones a 
los de Almassora que intentaron durante todo el 
encuentro llegar a la zona de anotación local pero 
no pudieron con la buena defensa de Ironmans. 
Gran trabajo de Alejandro en su posición de 
QB anotando en todos los drives de ataque. 
Mencionar también el estreno de Manel en la 
posición de Quarterback con buenas sensaciones 
y terminando en touchdown+Extrapoint su drive 
de ataque.

IRONMANS VINAROS 13 - 53 VALENCIA 
FIREBATS
Encuentro muy espeso para los Vinarocenses 
que se enfrentaban a los actuales campeones 
de España y grandes aspirantes al título de liga. 
Muchos errores en los ataques de Ironmans no 
llegaban a completar primeros downs, en cambio 
los de Valencia no fallaban y anotaban en todos sus 

drives. Destacar la actitud de algunos jugadores 
como Andry que pese a estar con un marcador en 
contra lucharon cada jugada al 100%. 

IRONMANS VINAROS 41 - 19 VALENCIA GIANTS
Encuentro de la jornada para los de Vinaròs, 
después de una contundente derrota no tenían 
más opciones que ganar este partido para 
mantener sus posibilidades de clasificación en la 
Final Four. Primera parte complicada, aún cogiendo 
distancia en el marcador con un 12-0, no supieron 
mantenerla y dejando grandes huecos en defensa 
varios big play de los Valencianos llegaron a tener 
un marcador 21-19 a favor de Vinaròs, pero en la 

segunda parte cambió la mentalidad de Ironmans 
y realizando su juego sin errores con pases a 
Manel, Alberto y Adrián, empezó a funcionar el 
ataque y una buena defensa con Lara y Patrick 
en posición de Rush dejaron sin opciones a Giants 
dejando el marcador final 41 a 19.
Cabe mencionar a los jugadores S-17 Carlos y 
Gerardo que tuvieron sus minutos en la categoría 
Open para dar descanso a sus compañeros en una 
jornada con tantos encuentros.
Ahora toca descansar y retomar fuerzas para los 
próximos partidos que les enfrentarán a San Juan 
Dolphins y Alicante Sharks.

La primera prueba del Campeonato Nacional 
de Cross -Country se ha celebrado en Jerez 
de la Frontera (Cádiz), prueba muy selectiva 
organizada por el moto club Jerezano en las 
inmediaciones del circuito de velocidad, con la 
presencia de mas de 120 pilotos en la parrilla 
de salida. 

Contaron con la presencia del campeonísimo 
Iván Cervantes, que se llevaría la victoria en la 
categoría Senior y scratch, por lo que se refiere 
a los nuestros, sólo tomó parte Javier Castejón 
en categoría Máster, una de las más reñidas de 
la mañana, estuvo luchando por las primeras 
posiciones acabando en segundo lugar, buena 

carrera para empezar.
Ahora a por la siguiente prueba, en el mes 
de Marzo en Guadalajara, a seguir luchando 
por la primera posición e intentar revalidar el 
Campeonato de hace dos años.
Manolo Miralles
Moto Club Vinaròs

2 VICTORIAS Y 1 DERROTA
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

CINC ANYS DESPRÈS 
INFORMACIÓ SOBRE EL CASTOR 

 

------------------------------ 

Xerrada-Col·loqui a càrrec del periodista 
Jordi Marsal, Joan Ferrando de la 

plataforma del Sènia i un representant de 
la plataforma APLACA 

 

 
 

 

El proper divendres dia 23 de febrer a les 19h.30  
A la Biblioteca Municipal de Vinaròs 

 

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

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

INVITACIÓ TAULES DE TREBALL PEV PLA ESTRATÈGIC DE VINARÒS

Benvolguts i estimats veïns i veïnes;

Des  de l’Ajuntament de Vinaròs  ens  complau convidar-vos  a  la  1ª  Taula de Treball  del  Procés
Participatiu del Pla Estratègic de Ciutat de Vinaròs, els propers dies 13 i 15 de Febrer.

Dimarts, 13 de Febrer

-  Desenvolupament  Econòmic a  les  16,00 hores  i  a  les  19,15  hores,  en el  Salo
d'Actes de la Biblioteca

Dijous, 15 de Febrer

- Desenvolupament Social a les 17,00 hores, en el Salo d'Actes de la Biblioteca.

- Cultura, Educació, Esports i Oci a les 19,00 hores, en el Salo d'Actes de la 
Biblioteca.

- Desenvolupament Urbà i Medi Ambient a les 19,00 hores, en la Casa de la Cultura.

Estes reunions tindran una durada màxima d'una hora i mitja.  Us adjuntem un document amb

l'organització dels temes de cadascuna de les Taules de Treball. És un guió que pot ser modificat o

es poden incloure altres punts. 

Disculpar-nos per l’horari de la Taula de Desenvolupament Econòmic. Les persones que no puguen

vindré a les 16.00, posarem a la vostra disposició un horari de mini-entrevistes personals o una

segona taula a les 19.15 hores.

En la mesura del possible, ens agradaria que es confirmara l’assistència.

Si  conegueu  d’alguna  persona  o  persones  interessades  en  el  Procés  de  Participació  del  Pla

Estratègic de Ciutat, per favor, no tingueu dubte en convidar-les a inscriure’s per mitjà del formulari

següent en el web  http://participa.vinaros.es/inscripcio o adreçant-se directament al regidor de

participació ciutadana Hugo Romero Ferrer, a través del correu electrònic hromero@vinaros.es

Qualsevol dubte, aclariment o suggeriment, adreceu-vos a nosaltres sense cap dubte. 

Moltes gràcies per la vostra participació.

Ajuntament de Vinaròs.
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Tauler Municipal

 

 

 

 

 

                                                       #UnaVainaMenos  
                   
                                                        Arreplega les baines buides que et 
                                                 trobes, porta-les a la teua tenda Decathlon               
                                             Vinaròs i te les canviem per punts directes a la 
                                                               teua tarjeta Decathlon. 
 
                                                Ajuda'ns a mantindre la muntanya neta i no 
                                                               deixes perdre cap punt! 
 
                                               Col.labora:  
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ANUNCIO SOBRE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES.

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

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.

Se recuerda a los posibles interesados que el plazo 
para la presentación de solicitudes de bonificación del 
IBI, tanto  por familia numerosa como por actividades 
comerciales, de oficinas o de ocio y hostelería, finaliza 
el próximo 28 de febrero.
 
Dichas solicitudes deberán ser presentadas en la 
Oficina de Recaudación de la Diputación de Castellón, 
sita en la  Plaza María Conesa a/na de Vinaròs o en la 
OIAC del Ayuntamiento de Vinaròs.

A la solicitud de bonificación por familia numerosa se 
deberá acompañar la siguiente documentación:

•	 Título de familia numerosa en vigor expedido 
por la Administración competente.

•	 Certificado de empadronamiento o documento 
que acredite que todos los miembros de la 
familia están empadronadas en la vivienda 
familiar o en su defecto, el número mínimo 
de miembros necesario para la obtención del 
título de familia numerosa acreditado.

•	 Certificado catastral de todos los miembros de 
la familia.

•	 Copia del último recibo del IBI de la vivienda 
de la familia, que deberá estar al corriente de 
pago.  

A su solicitud de bonificación por actividades 
comerciales, de oficinas o de ocio y hostelería se 
deberá acompañar acreditación del alta en el Censo 
de actividades económicas mediante la presentación 
del modelo 036,037 o equivalente, y en su caso de 
disponer de 2 o más trabajadores contratados, el TC2 
del último ejercicio.
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ESQUELES PUBLICITAT

Tu esposa, hijos, nietos, demás familia y amigos 
siempre te recordarán con cariño

Agustín Gil Comes
Que falleció en Vinaròs 

el día 9 de febrero de 2018,
a los 88 años de edad.

D.E.P.

La família agradece toda la atención recibida y todas las 
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado. 

Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:

“...per rocams i moles
l’obstinat mestral m’emprenya

el sol m’acarona”

En memòria de:
Eloi Miralles Eixarch

Que ha mort a Vinaròs el dia 
5 de febrer de 2018, a l’edat de 79 anys 

D.E.P.

La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres 
d’afecte i condolença que els han mostrat.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet



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

17 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

18 febrer guIMeRÀ pl. Parroquial, 11

19 febrer Adell av. Pius XII (cant. Picasso)

20 febrer SANZ c. Pont, 83

21 febrer VAllS zona turística nord, 11

22 febrer MATeu c. Sant Francesc, 103

23 febrer TORRegROSA av. Llibertat, 9

24 febrer PITARCH c. del Pilar, 120

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
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bordados personalizados

www.boshibordados.com T. 964 74 22 31

Realizamos bordados personalizados 
y también para comparsas.

Nuestras máquinas de bordar 
ofrecen una amplia gama de 
aplicaciones y accesorios para 
producir bordados con la más alta 
calidad que estas esperando para 
tu comparsa.

Confección de estandartes.

Bandas para las reinas.

Regalos personalizados.

Sudaderas, camisetas ...

C/ Castillo, nº 4 - Peñíscola 12598 (Castellón)            info@boshibordados.com
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