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La passarel·la del Cervol, 
proposta més votada

Els ciutadans voten també un circuit ciclista a la ciutat esportiva i el cobriment de les pistes del col·legi Sant Sebastià 

El poblat íber del Puig, més visitable

L’Ajuntament inicia el Pla d’Igualtat

Carla Masip, bronze al campionat d’Espanya absolut

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

El mercat municipal de Vinaròs ha presentat la nova 
targeta de fidelització, una nova eina que permetrà als 
clients habituals disposar de nombrosos avantatges i que 
entrarà en vigor a partir del proper dia 5 de març.
La targeta la podrà adquirir qualsevol persona que realitzi 
les seves compres habituals al Mercat i, amb ella, obtindrà 
una àmplia oferta de possibilitats com a descomptes, 
acumular punts que es poden canviar per regals i participar 
en tots els sorteigs que es realitzen, entre altres avantatges. 
A més, pròximament amb ella es podrà realitzar la compra 
amb repartiment d'a domicili, per telèfon, o de forma 
online via pàgina web. 
Aquest nou recurs va ser presentat dimecres al mercat 
municipal per l'alcalde, Enric Pla, l'edil de Comerç, Domènec 
Fontanet i el president de l'associació de venedors, Ángel 
Martínez. Per obtenir aquesta targeta gratuïta i adherir-
se al programa de fidelització tan sol cal emplenar unes 
dades personals. 
Per Fontanet “aquesta és una de les apostes de l'equip de 
govern en la innovació i dinamització del mercat, i estem 
molt contents per aconseguir que aquesta targeta de 
fidelització sigui una realitat i aconseguir el nostre objectiu 
principal, que és que el mercat sigui una referència a 
Vinaròs i comarca en venda de productes de qualitat i 
de transmissió de valors culturals i gastronòmics”. Amb 

aquesta targeta “donem un servei més que li dóna un 
punt de prestigi i que complementa els serveis de qualitat 
que ja ofereix el mercat”. L'edil de Comerç va explicar que 
aquest projecte va sorgir de la Direcció general de Comerç 
i Consum, i va ser després proposat als venedors. “És un 
sistema de gestió innovador, perquè hi ha molt pocs 
mercats a la Comunitat Valenciana que la tenen i en el 
nord de la província som els primers”, va concloure.
Per la seva banda, Martínez va dir que aquest projecte 
“no hagués estat viable sense l'ajuda del consistori”, i 
va afegir que “és una manera d'agrair als clients la seva 
confiança. Hem intentat que el mercat sigui sempre 
atractiu, divertit i dinàmic, i creiem que aquesta targeta 
de fidelització pot donar-nos una embranzida perquè 
el mercat sigui un referent del comerç de Vinaròs”.  
Finalment, l'alcalde, Enric Pla, va indicar que “l'equip de 
govern ha treballat aquests anys perquè el mercat es 
consolidi com un lloc de referència, perquè entre altres 
coses té afegits de convivència que són essencials en un 
comerç de proximitat”. També va recordar que amb el nou 
contracte de zona blava es recupera la mitja hora gratuïta 
en els aparcaments subterranis. “El mercat s'està obrint 
al món actual. Volem un mercat adequat al segle XXI i 
competitiu en tots els aspectes i avui és un pas més d'una 
labor que hem de fer i continuar entre tots”, va concloure.

El mercat de Vinaròs ofereix una targeta de fidelització 
als seus clients
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ACTUALITAT

Aquest dilluns s'han presentat els resultats de 
la segona edició dels Pressupostos Participatius 
impulsats des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana de l'Ajuntament de Vinaròs.
El regidor de l'àrea, Hugo Romero, ha explicat que 
aquest 2018 s'ha triplicat el nombre de persones 
que han format part d’aquest procés, que té una 
durada de 5 mesos, aproximadament. 
Mentre que a la primera edició hi va haver 400 
participants en total, aquest any la xifra ha augmentat 
fins les 1170 persones, que han participat en les 
diverses fases del procés i per diferents mitjans, tant 
presencial con telemàticament.
"Estem molt contents amb aquest augment, si 
bé creiem que encara podem millorar molt la 
participació en properes edicions, conforme es 
vagi instal·lant una major cultura de participació 
ciutadana a la localitat", ha manifestat Romero.
Finalment, una vegada ha conclòs el període de 
votacions, les tres propostes més votades per arribar 
al límit establert dels 200.000 euros d'inversió, han 

estat:
- La redacció del projecte de passarel·la del riu 
Cervol, amb un cost estimat de 80.000 euros (198 
vots).
- La creació d'un circuit multiesportiu de ciclisme 
asfaltat, per a la pràctica de running, ciclocròs 
o carreres d'obstacles, als voltants de la Ciutat 
Esportiva. Aquest projecte té un cost de 49.500 
euros (177 vots).
- Cobrir les pistes esportives del Col·legi Públic Sant 
Sebastià, perquè puguen fer un major ús d'elles els 
diferents clubs i entitats esportives que utilitzen el 
Poliesportiu actualment. Aquest projecte té un cost 
estimat de 132.000 euros (174 vots).
Romero ha explicat que les regidories d'Esport, 
Obres i Serveis i Participació Ciutadana ja es troben 
treballant de forma coordinada per dur a terme 
aquests treballs, alguns reivindicats històricament a 
la localitat, al llarg de 2018.
D'altra banda el regidor ha informat que dels 9 
projectes que van resultar escollits en la primera 

edició dels Pressupostos Participatius, 6 ja han estat 
realitzats. 
Concretament, aquests: l'adequació de l'aparcament 
de l'estació de trens, la millora de les instal·lacions 
esportives de vòlei platja, la creació d'un parc de 
cal·listènia en Fora Forat, l'ajuda al finançament 
de les activitats extraescolars, una campanya 
preventiva per reduir el nombre de deposicions dels 
gossos als carrers i la millora en la senyalització en 
algunes zones de costa.
"Estem molt satisfets d’ haver complert amb 
aquestes propostes i continuem treballant en altres 
tres de la edició anterior perquè formaran part 
d'altres plans i tallers que s'estan desenvolupant 
actualment, com el Pla de Mobilitat o un dels tallers 
d'Ocupació", ha destacat Romero, que ha indicat 
que s'espera que tant l'adequació de la carretera 
de la Costa Nord, com el Pla Ciclista Integral com la 
creació d'una àrea de descans en el camí a l'Ermita 
puguen ser també aviat una realitat.

La regidora de Política Social, Igualtat i Discapacitat, 
Mamen Ruiz, acompanyada per l'agent d'Igualtat, 
Sandra Vejarano, va anunciar  dijous 15 de febrer 
en roda de premsa que aquest 2018 començarà 
a elaborar-se el I Pla d'Igualtat Municipal, d'àmbit 
exterior, dirigit a la ciutadania.
Aquest document serà transversal, i estaran 
implicades totes les àrees i regidories de 
l'Ajuntament. El que buscarà és marcar unes 
directrius generals per tal d’aconseguir una 
igualtat en el tracte i pel que fa a oportunitats per 
a tot el municipi; també busca prevenir qualsevol 
forma de violència de gènere a través de diverses 
campanyes i capacitacions, entre altres accions.
"Creiem que aquest és un Pla molt necessari i 
busquem el compromís de tots per poder-ho dur a 
terme. Per això mateix, primer la proposta passarà 
pel ple i posteriorment hi haurà una fase inicial de 
diagnòstic que durarà diversos mesos per poder 
definir els eixos i línies d'actuació i elaborar el Pla, 
en col·laboració amb les associacions i entitats de 

Vinaròs ", ha comentat Ruiz.
Un cop es compte amb aquest document, el Pla 
tornarà a passar pel Ple per a la seua aprovació i 
posada en marxa. Malgrat que actualment Vinaròs 
no compta amb un Pla d'Igualtat, la regidora ha 
explicat que "això no vol dir que no estiguem fent 
passos importants en favor de la igualtat".
En aquest sentit ha esmentat, com algunes de 
les accions dutes a terme en els últims mesos, les 
xerrades de prevenció de la violència de gènere 
als instituts, la inclusió de clàusules d'igualtat 
en més de 10 contractes de l'Ajuntament des 
de setembre passat, assessorament a dones, 
empreses o entitats, el punt morat d'informació 
amb la col·laboració de les associacions Fem 
Vinaròs i Mi mano es tu Apoyo, així com l'impuls 
d'altres projectes d'inserció laboral en favor de 
persones en risc d'exclusió social en què més el 
70% de beneficiàries són dones o les campanyes 
de prevenció contra les agressions sexistes de "No 
és No, Sempre" i #VinaroSimplica.

"A més, enguany, tenim per primera vegada una 
partida en els pressupostos per a Igualtat, de 
5.000 euros, que anirà destinada a campanyes de 
prevenció de conductes masclistes i a visibilitzar 
aquest problema social, perquè "prevenir i educar 
és la millor manera de canviar els models patriarcals 
que es transmeten de generació en generació. 
Amb això el que esperem és reduir les desigualtats 
i el nombre de casos de violència o abusos contra 
les dones", ha conclòs Ruiz.

Es triplica la participació ciutadana en la 
segona edició dels Pressupostos Participatius
Els tres projectes més votats han estat la redacció de projecte de passarel·la al riu Cervol, un 
circuit de ciclisme asfaltat i cobrir les pistes esportives del CEIP Sant Sebastià

L'Ajuntament inicia l’elaboració del Pla d'Igualtat Municipal
És la primera vegada que el consistori dota els pressupostos amb una partida 
destinada a campanyes d'Igualtat i de prevenció de violència cap a les dones
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ACTUALITAT

La regidoria d'Ordenació del Territori de 
l'Ajuntament de Vinaròs informa que, en el marc 
del Pla Renhata, la Generalitat Valenciana ha 
llançat un Pla Renove de Calderes Domèstiques i 
un Pla Renove de Finestres.
D'aquesta manera, les persones interessades 
podran sol·licitar aquestes subvencions, que 
permetran promoure l'estalvi energètic en 
els habitatges de la Comunitat Valenciana. 
Concretament, l'incentiu econòmic serà de fins 
a 250 euros per a la substitució de calderes poc 
eficients per altres de condensació, més un 
descompte de 50 euros per part de l'instal·lador 
adherit.

També es contempla una ajuda de fins a 75 euros / 
m2, més un descompte de 15 euros / m2 per part de 
l'instal·lador adherit per a la renovació de finestres 
antigues per altres amb aïllament tèrmic reforçat 
amb vidres de baixa emissió i marcs metàl·lics amb 
tancament de pont tèrmic , PVC o fusta.
Tots els ciutadans interessats, ha explicat el regidor 
d'Ordenació del Territori, Jan Valls, poden posar-se 
en contacte amb un comerç o instal·lador adherit 
a aquest pla que serà l'encarregat de tramitar la 
sol·licitud d'aquests ajuts, disponibles fins el 14 de 
juny de 2018 . Per a més informació, l’IVACE també 
ha obert una oficina d'atenció que atén de dilluns 
a dijous de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:00 

hores i divendres de 9:00 a 14:00 hores . El telèfon 
és el 900.834.959 i el correu electrònic de contacte 
info_renove@gva.es.

Ordenació del Territori informa del nou Pla Renove de Calderes i Finestres 2018
Aquests incentius econòmics busquen promoure l'estalvi energètic en els habitatges valencians

E.Fonollosa

La Casa de la Cultura y el Salón de Actos de la 
Biblioteca Municipal de Vinaròs han acogido las 
primera mesas de trabajo del proceso participativo 
del Plan Estratégico de Ciudad “Fem Vinaròs”. En 
ellas se invitó a los vecinos que querían presentar 

sus propuestas para la redacción de este plan. 
El concejal de Ordenación del Territorio, Jan 
Valls, explicó que   en estas primeras sesiones se 
abordaron temas como el desarrollo económico, 
el desarrollo social y cultural, educación, deportes 
y ocio. Otro de los temas que se trataron fue el 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. El edil de 

Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías animó 
a los vinarocenses   "a que participen, pues la 
ciudadanía es parte fundamental de este proceso 
que servirá para perfilar las oportunidades del 
Vinaròs del futuro. Queremos contar con la máxima 
participación, opiniones y valoraciones sobre la 
ciudad que queremos en los próximos años”.

Vinaròs comienza el Plan Estratégico de Ciudad 

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS

Prepara tu lista de Comunión
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ACTUALITAT

Les persones interessades a practicar el valencià, 
ja poden apuntar-se a la nova edició del programa 
"Voluntariat pel Valencià" a Vinaròs, que avui ha 
estat presentada a la localitat.
Aquesta iniciativa, que es realitza anualment, està 
organitzada per Escola Valenciana, en col·laboració 
amb l'Ajuntament de Vinaròs a través del 
Departament de Normalització Lingüística AVIVA 
Vinaròs i de l'entitat Maestrat Viu.
L'objectiu que persegueix és animar a la població 
a que parle en valencià i que els nouvinguts que 
encara no dominen la llengua, formen parelles 
amb valencianoparlants perquè, durant una hora a 
la setmana, puguen practicar la conversa. 
Marc Albella, regidor de Cultura, ha explicat que 
el 2017 un total de 27 persones van participar en 
aquest programa i espera que molts repeteixin i es 
sumen altres noves parelles aquest any.

Albella, ha animat a formar part d'aquest 
voluntariat, recordant que tots els materials que es 
faciliten són gratuïts i que per apuntar-se tan sols 
cal anar a la primera planta de l'Ajuntament i deixar 
les dades en AVIVA.
Pel que fa a aquests materials gratuïts, la 
representant d'Escola Valenciana, Dariana Groza ha 
agraït la col·laboració econòmica de l'Ajuntament i 
ha explicat que es tracta d'un kit compost per un 
bloc de notes, bolígraf, una xapa, un llibre i diversos 
materials que serviran de guia i per facilitar als 
membres del programa l'accés a més recursos en 
valencià.
En finalitzar aquesta presentació, tant Albella com 
Groza han volgut fer un reconeixement públic a 
Eloi Miralles, un dels primers voluntaris que hi va 
haver en aquest programa a nivell local i que ha 
faltat recentment.

"Persones com Eloi van fer una gran tasca i per 
això li estarem sempre agraïts a ell i la seua família. 
Necessitem més persones com ell perquè aquest 
programa segueixi endavant perquè sense els 
voluntaris, res d'això seria possible", ha conclòs 
Albella.

Del 23 de febrer al 25 de març, 
Vinaròs celebra les X Jornades de 
la Cuina de la Galera, les primeres 
del calendari gastronòmic local 
previst per 2018. Així ho ha 
explicat el regidor de Turisme 
i Comerç, Domènec Fontanet, 
que ha confirmat que en aquesta 
edició hi ha 8 restaurants 
participants.
Aquests són: Bergantín, La 
isla, L'Olivera, Miramar, Nou 
Parada, Rafel Lo Cristalero, Hotel 
Restaurante Teruel i Vinya d'Alòs. 
Tots ells oferiran menús especials 
amb la galera com a ingredient 
principal.
D'aquesta manera, els 
participants en aquestes jornades 
podran assaborir receptes com 
un caneló de galera en la seua 
crema, carxofes confitades amb 
galeres, pop de roca i oli ecològic, 
arròs melós amb galeres, sèpia, 
cloïsses i musclos, suquet de rap 
i galeres, fideus a la cassola amb 
verdures, marisc i galeres, fideuà 
amb galeres i carxofes, tempura 
de carxofes amb romesco de 
galera o croquetes de galera i 
llagostins, entre moltes altres 
opcions.
"A més d'aquests deliciosos plats 
que ens ofereixen els restauradors 
locals, des de Turisme Vinaròs 
hem organitzat com a activitat 
complementària a les jornades 
una visita guiada a un camp de 

tarongers en el Paratge Natural 
de la Serra del Puig", ha explicat 
Fontanet. Aquesta visita, es farà 
el 10 de març a les 11:00 hores i 
inclou una degustació de galeres 
amb vermut, la visita i el trasllat 
amb autobús.
Les persones interessades, poden 
comprar les seues entrades en 
línia a través de la pàgina web 
de turisme o sol·licitar més 
informació i reserves a la Tourist 
Info local. El preu serà de 5 euros 
per persona, de 2,5 euros per 
a menors de 7 a 12 anys i gratis 
per a xiquets i xiquetes fins a 7 
anys. "Animem a la ciutadania a 
participar tant en les jornades 
com en la visita, ja que creiem 
que és una bona ocasió per poder 
conèixer de primera mà alguns 
dels productes de gran qualitat 
que ofereix la nostra terra", ha 
assenyalat Fontanet.
El regidor ha aprofitat la roda de 
premsa per presentar la resta de 
jornades i activitats del calendari 
gastronòmic que també es duran 
a terme aquest any: les Jornades 
de Cuina del Llagostí de Vinaròs, 
el Tapa Tour del Llagostí de 
Vinaròs, la Festa del Llagostí, les 
Jornades de la Cuina del Ranxo 
Mariner, el Dia Mundial de la 
Tapa, el Concurs Nacional de 
Cuina Aplicada al Llagostí de 
Vinaròs i les Jornades de la Cuina 
dels Arrossos.

Es presenta a Vinaròs una nova edició del programa "Voluntariat pel Valencià"
Les persones interessades, tant per ser voluntàries com aprenents, ja poden apuntar-
se al Departament de Normalització Lingüística de l'Ajuntament

Comença el calendari gastronòmic local amb les X Jornades 
de la Cuina de la Galera
Entre el 23 de febrer i el 25 de març, els restauradors 
oferiran menús especials inspirats en la galera. També 
s'ha organitzat una visita guiada com a activitat 
complementària a les jornades per al 10 de març.
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L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha declarat la 
seua ferma determinació per aconseguir que 
el Govern no deixe únicament en hibernació 
el magatzem de gas Castor, situat davant 
les costes vinarossenques, sinó que el 
desmantelle com més aviat millor.
En aquest sentit, Pla ha expressat que 
"després dels informes i les resolucions 
judicials, no hi ha altra opció. El Govern ha 

de prendre les mesures necessàries per no 
seguir mantenint aquesta infraestructura ".
L'alcalde considera que els ciutadans, "no 
podem seguir tolerant això i des de Vinaròs 
no veiem cap més sortida que desmantellar 
el més aviat possible aquest magatzem, que 
actualment ens està costant a tots més de 
15 milions d'euros a l'any sense oferir cap 
servei".

El senador Jordi Navarrete, la diputada al Congrés 
Marta Sorlí i Jordi Moliner, portaveu comarcal de 
Maestrat-Ports, han oferit una roda de premsa als 
mitjans comarcals on han explicat les diferents 
actuacions que s’han portat a terme a les 
institucions sobre les indemnitzacions il·legals del 
Castor i els processos que s’estan seguint. 
Jordi Moliner, portaveu comarcal, ha fet la 
presentació de la roda de premsa i ha remarcat que 
Compromís és la única força política que ha estat 
sempre en contra del Castor: “Tant a Vinaròs als 
plenaris municipals, com a la Diputació de Castelló, 
com a les Corts Valencianes, al Senat i al Congrés, 
sempre hem mostrat la nostra negativa al Castor i 
hem intentat posar llum on només hi havia foscor, 
mentre que altres partits aquí votaven que no i a 
Castelló o a València votaven que sí”, ha explicat. 
El senador Jordi Navarrete ha remarcat aquesta 
idea de la negativa a les injeccions de gas en una 
zona amb una falla reconeguda i ha explicat les 
iniciatives presentades a Madrid, primer tombades 
per la majoria absoluta del Partit Popular al Senat 
i després a les successives comissions d’energia, 

on s’ha pogut continuar demanant informació i 
investigant. “La tàctica habitual del govern és 
no contestar a les preguntes que formulem 
amb tàctiques dilatòries o dir que no han 
entès la pregunta, però dimarts passat vam 
aconseguir per fi la compareixença del 
Secretari d’Estat d’Energia i li vam preguntar 
per què es va inflar el preu, per què no es van 
demanar informes ambientals i per què hi 
havia tanta pressa en pagar la indemnització”, 
ha enumerat Navarrete. “Volem clarificar les 
opacitats d’eixe projecte a base de preguntes 
puntuals, sol·licituds de documentació, ja 
que es neguen sistemàticament a crear una 
comissió d’investigació, per tal de recollir tota la 
informació possible i traslladar a la ciutadania què 
és el que va fallar al Castor. No ens val que diguen 
que no tornarà a passar, volem responsabilitats”, ha 
conclós. 
Marta Sorlí, diputada al Congrés, ha explicat la 
darrera compareixença del ministre d’energia sobre 
el Castor: “No es pot dir d’altra manera que poca 
vergonya que un ministre despatxe en dos minuts 

una indemnització tan rapideta, d’una quantitat 
tan xicoteta com són 1.350 milions d’euros. Volem 
explicar quines són les conseqüències d’això, perquè 
ens costarà 4.500 milions d’euros a totes les persones 
contribuents per la manera com han decidit pagar 
eixa indemnització il·legal, però a més, no tenen cap 
intenció de desmantellar la planta Castor”. “Que eixa 
planta continue en hivernació ens costa quasi 16 
milions d’euros, de manera que continuem sumant 
i augmentant la factura que li regalem al senyor 
Florentino Pérez. Des de Compromís denunciem 
que el gorvern del Partit Popular ens està mentint: 
ens va mentir al principi, quan ens deien que no 
hi havia cap risc sísmic, ens van mentir durant el 
procès per poder pagar una indemnització i ara ens 
estan mentint amb el desmantellament per poder 
mantindre una factura que cada dia va pujant. No 
podem tolerar que continuen fent-nos pagar les 
factures i les festes dels seus amiguitos del alma. 
Des d’aquí ho diem clar i ras, volem que eixa planta 
es desmantelle ja i deixar de veure a la nostra costa 
les vergonyes orquestrades pel PSOE i pel PP.” ha 
conclós Marta Sorlí.

El PP de Vinaròs ha criticado que el librito 
con la programación cultural y festiva anual 
presentado hace unos días por el concejal de 
Cultura, Marc Albella, "contiene graves omisiones 
que aconsejarían al gobierno municipal, si éste 
fuera mínimamente responsable, a su retirada 
inmediata". 
El concejal popular en el Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, ha señalado que “ya en la 
propia comisión de esta semana cuando se nos 

entregó hicimos constar estas omisiones y olvidos 
destacables, pero tras analizarlo en profundidad 
vemos como este folleto ha sido elaborado 
pensando más en la rueda de prensa y lucimiento 
del concejal de turno que en ser de utilidad a los 
vinarocenses y visitantes”. 
Gandía ha destacado que “en la programación 
anual no aparece ni el carnaval de verano, ni la 
Vinaròs Beach Party, ni la entrega de la mención 
Grinyó Ballester ni tan siquiera la Festa del 

Llagostí, lo que demuestra una vez más que en el 
Ayuntamiento la comunicación entre concejales 
del tripartito es más bien escasa”. 
Por todo ello desde el Partido Popular han 
solicitado a la concejalía de Cultura que 
“retire el folleto, se ponga a trabajar en serio y 
coordinadamente con otras concejalías y elabore 
una programación anual que refleje de verdad y 
sin omisiones la programación cultural y festiva de 
Vinaròs”.

L'alcalde de Vinaròs insta el Govern a desmantellar 
al més aviat possible el magatzem de gas Castor
Pla considera que després dels informes i les resolucions judicials, no hi ha altra opció

Compromís Maestrat-Ports  informa sobre les indemnitzacions del Castor

El PP pide rehacer la programación cultural por "graves omisiones"
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ACORD CIUTADÀ considera que hi ha coses que no 
van ser explicades a la compareixença del govern 
sobre els PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018, 
i que haurien d'haver-se explicat,concretat i 
detallat. El portaveu de la coalició, Lluis Batalla, 
ha indicat que “dir que han participat 1170 
persones en tot el procés és una dada equívoca, 
perquè dins de la xifra està també repetició de 
les mateixes persones que han anat votat a les 
fases. Entenem que hi ha desig d'inflar les dades”.
També considera Batalla que s’han canviat 
les regles del joc a meitat. “Al punt  inicial dels 

Pressupostos es va dir que la gent fes propostes 
amb un sostre de despesa per proposta de 
50.000 € dins d'un total de 200.000€. Un 0,7% 
dels Pressupostos Municipals. Ara veiem que 
dels tres escollits dos superen aquesta quantitat. 
No hauria de valer seguint les bases. Haurien 
d'explicar-ho, i  no dir que ara tot allò que passe 
del tope hi pagarem amb l'EDUSI. No és serio”, 
ha assenyalat.
A més, Acord Ciutadà considera que per segon 
any consecutiu “per demostrar que escolten al 
poble i el poble decideix,s'introdueixen projectes 

que porten als seu programa electoral els partits 
al govern”, fet que considera que també haurien 
d’explicar.
D’altra banda, va dir que “la proposta guanyadora, 
guanyadora amb 198 vots dins d'una població 
votant de més de 20.000 persones(1%), ha estat 
durant tot el procés “ La Passarel.la  del Riu Cervol”, 
i ara veiem que no,  que és només la redacció del 
Projecte. Per que fan votar al poble una opció 
que fa pensar en l'obra, i ara només és la redacció  
del projecte? Haurien d'explicar-ho, perquè això 
desmotiva per a properes edicions”.

Acord Ciutadà de Vinaròs ha informat que 
presentarà una moció al ple de febrer per 
dedicar un carrer o espai públic a la memòria 
de Guillem Agulló i Salvador, apuntant que 
“enguany es commemoren 25 anys de la mort 
d’este jove de Burjassot que l’11 d’abril de 
1993 va ser brutalment assassinat per un grup 

de joves d’ideologia neonazi a la localitat de 
Montanejos”. 
“Amb aquesta moció volem fer un acte de 
justícia, al que ens hi volem sumar també des 
de l’Ajuntament de Vinaròs, amb un decidit 
i ferm suport a la llibertat dels que pateixen 
actes repressius per pensar que un altre món, 

millor, és possible”, ha indicat el portaveu 
d’Acord Ciutadà de Vinaròs, Lluis Batalla, per a 
qui “les agressions i actes de vandalisme dels 
grups de delinqüents neonazis i feixistes dels 
passat 9 d’Octubre de 2017, ens ha de recordar 
que sempre hem d’estar ferms,atents i a l’aguait 
i no tolerar-les mai”.

El domingo tuvo lugar el 
incendio en un camión que 
transportaba mercancías 
peligrosas en la AP-7 en 
Vinaròs. Los hechos se 
produjeron alrededor de las 
4.00 horas en el kilómetro 
355 de la autopista, en 
dirección Valencia, cuando por 
causas que todavía se están 
investigando se ha declarado 
un incendio en un camión que 
transportaba acetato de vinilo. 
Según fuentes del Consorcio 
Provincial de Bomberos, el 
conductor, que ha salido ileso 
y dado la alerta, ha comentado 
que el incendio ha empezado 

por los neumáticos.
Los bomberos se dirigieron 
rápidamente a la zona, donde 
se activó el plan especial de 
emergencias de transporte 
de mercancías peligrosas. 
Trabajaron un total de 5 
dotaciones de los parques 
de Baix Maestrat,Plana Alta, 
Plana Baixa y Central, que 
controlaron el incendio.
Como consecuencia, el lunes 
se mantenían cortados al 
tráfico los caminos paralelos 
a la misma autopista, camí 
Xisvert en sus dos sentidos, 
según ha informado la Policía 
Local de Vinaròs.

Acord Ciutadà diu que el govern “infla” les dades dels pressupostos participatius
Batalla diu que cal explicar perquè de la proposta guanyadora de la pasarel·la del Cervol només es farà la redacció del projecte

Acord Ciutadà presenta al ple una moció per dedicar un espai públic de Vinaròs 
a la memòria de Guillem Agulló i Salvador

Se incendia un camión con mercancías peligrosas en la AP-7 a la altura de Vinaròs
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El incendio del martes se originó  alrededor de las 
12 horas en la conocida como partida del Puig, 
al lado de la finca de la Parreta, en un terreno 
abandonado cercano a la N-232, compuesta 
mayoritariamente de matorral. En un principio 
se pensó que estaba controlado, pero el viento 
arreció y el fuego traspasó ligeramente a una finca 
de olivos, que sufrió algunos daños antes de que 

las llamas pudieran ser totalmente controladas. 
Para la extinción del incendio, que afectó a una 
hectárea y media de terreno y fue controlado 
alrededor de las 15 horas, fueron en un primer 
momento los bomberos del parque del Baix 
Maestrat, que se retiraron más tarde al acudir 
al lugar tres brigadas forestales procedentes de 
Alcalá, Sant Mateu y Morella. Hacia las 16 horas 

había aún una de estas brigadas para rematar las 
labores de refresco de toda la zona afectada para 
que no se reprodujeran las llamas. Se desconoce 
de momento el origen del incendio.
También se desplazó hasta allí la cuba municipal, al 
haber estado atendiendo otro pequeño incendio 
en el barranco de la Barbiguera de la localidad, 
aunque su intervención no fue al final necesaria.

La pregunta ha segut signada per Francesc 
Gambús (EPP), Inés Ayala (S&D), Santiago Fisas 
(EPP), Inmaculada Rodríguez-Piñero (S&D), 
Esteban González Pons (EPP), Javi López (S&D) i 
Verónica Lope (EPP), dels dos grups majoritaris 
de la cambra europea (EPP y S&D) 
Tot el relacionat amb el Territori del Sénia ha estat 
objecte de treball des de la visita que van efectuar 
l'estiu passat els eurodiputats Francesc Gambús 
i Inés Ayala, visitant i admirant les seves Oliveres 
mil·lenàries i reunint-se amb els alcaldes de la 
Mancomunitat Taula del Sénia i amb els sectors 
econòmics (agricultors i molins d'oli) membres de 
l'Associació Territori Sénia. 
El Territori Sénia agrupa 27 municipis (15 de 
valencians, 9 de catalans i 3 d'aragonesos) i 
és la zona amb major concentració d'oliveres 

mil·lenàries del món, amb un total de 4.960 
exemplars. L'any 2014, aquest paisatge històric va 
rebre un dels premis Unió Europea de Patrimoni 
Cultural - Premis Europa Nostra. 
Per tot això, 7 Eurodiputats catalans, valencians i 
aragonesos dels grups del Partit Popular Europeu 
(EPP) i de l'Aliança Progressista de Socialistes 
i Demòcrates (S&D), després del nou espoli 
d'algunes oliveres mil·lenàries a Ulldecona, han 
presentat la pregunta adjunta a la Comissió 
Europea en la què demanen mesures (accions i 
programes) per protegir les Oliveres mil·lenàries 
del Territori Sénia. 
Assumpte: Mesures de protecció del patrimoni 
històric i natural europeu 
L'any 2018 ha estat declarat com a any del 
patrimoni cultural europeu. Malgrat això, fa uns 

dies, el Paisatge històric d'oliveres mil·lenàries del 
Territori Sénia, un espai guardonat el passat 2014 
amb un dels premis Unió Europea de Patrimoni 
Cultural -Premis Europa Nostra, ha estat posat 
en perill. Una empresa situada a Sant Celoni ha 
arrencat diverses oliveres mil·lenàries situades a 
Ulldecona, amb l'objectiu de revendre-les, malgrat 
un requeriment fet pel seu Ajuntament a no fer-ho 
en benefici del conjunt cultural i paisatgístic de la 
zona. Per això, ens interessa saber: 
-Quines accions i programes considera la 
Comissió que pot utilitzar per protegir aquest 
entorn, considerat patrimoni cultural per la 
Unió? -Considera la Comissió proposar una nova 
legislació o orientacions als Estats Membre per 
a la protecció i aprofitament del paisatge de les 
oliveres monumentals situades a Europa?

Un incendio quema una hectárea y media de la partida del Puig

Eurodiputats demanen a la Comissió Europea la protecció de les Oliveres 
mil·lenàries del Territori Sénia
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Gran èxit de la visita guiada carnavalera, amb vermut al mercat inclòs,  celebrada el  dia de la primera desfilada.

Días de relax en Oropesa

Maria Dolores de Cospedal, Ministra de 
Defensa va decidir estrenar els nous prototips 
de l'Exèrcit a Vinaròs, el divendres de Carnaval. 
Aquest programa de Defensa va sorgir arran del 
problemes de sobrepés que presentaven els 
legionaris.
"Éstos son de plástico y no comen nada, aunque 
uno nos ha salido un poquito defectuoso y está 
de buen año", va declarar la Ministra.

Criant en Tribu organitzà a la cuina del mercat municipal una xocolatada solidària per recaptar fons 
per a la investigació del càncer infantil. E.Fonollosa

Al col·legi públic Sant Sebastià de Vinaròs el professorat es forma, amb un seminari, 
en la introducció de la robòtica en l'Educació Primària. E.Fonollosa

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.netSeguiu al Vinaròs.News 

T. 689 30 37 61
 

Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
consulta@dermatologiaestela.com
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Supongo que no descubro nada nuevo, al afirmar 
que en nuestra ciudad hay una gran devoción y 
veneración hacia Ntra. Sra. de Lourdes.
La cosa va de lejos, de hace muchos años. Incluso, 
si no me equivoco, tuvimos bastantes años como 
Presidenta Diocesana de la “Hospitalidad de Ntra. 
Sra. de Lourdes” a Dña. Consuelo Vives Ayora. Ella 
comenzando poco a poco, y con mucha paciencia 
y cariño, entre otras personas, fue traspasando su 
cariño por la Virgen, hacia mucha gente de Vinaròs. 
La actual Delegada en Vinaròs es Tere Folqué.
Algunos de aquellos jóvenes de los años 80-90 en 
que cada año nos desplazábamos, precisamente 
en las fiestas de “San Juan y San Pedro” de nuestra 
ciudad, durante unos días a la bella ciudad de 
Lourdes, en la actualidad ya somos “yayos”. Venía un 
gran destacamento de jóvenes-adolescentes, que en 
la actualidad ya son papás, y realmente, ayudando 
a los enfermos en nuestras posibilidades y bajo el 
amparo de la Virgen, lo pasábamos muy bien, e 
íbamos haciendo en nuestra ciudad, una advocación 

cada vez mayor.
La fiesta de la Virgen, normalmente la celebra la 
“Hospitalidad de Lourdes” de  nuestra ciudad, al 
próximo sábado después de su celebración. Se 
celebró el día 11 Ntra. Sra. de Lourdes, y al próximo 
sábado, el día 17, lo celebrábamos en Vinaròs. La 
celebración Diocesana, fue el día posterior, es decir, el 
pasado domingo día 18 del presente mes.
Anunciada la misa el sábado a las 19 horas, para mí 
que asistieron más fieles que el pasado año, y en la 
cual y oficiada por nuestro párroco de la Arciprestal 
de “La Asunción” mossèn Emilio Vinaixa Porcar, 
nos dirigió una homilía en que destacó tres puntos 
muy importantes; el primero celebrar la Eucaristía 
en este 1 er. Domingo de Cuaresma del ciclo B, el 
segundo, la celebración de la “Campanya de la fam” 
de “Mans Unides”, donde comentó que esta ONG 
de la Iglesia Católica, destina todo lo recaudado 
para proyectos concretos, la cual lleva ya 49 años de 
existencia. La recaudación de este sábado y domingo 
siguiente, fue para esta causa. Y como tercer punto, 

la celebración de la “Hospitalidad de Ntra. Sra. de 
Lourdes”. Realmente fue una homilía muy completa, 
interesante y que caló.
Al estilo de Lourdes, conmemoramos aquellas noches 
tan bellas de la misa y procesión de los “farolillos”, los 
cuales se habían entregado a la entrada del templo. 
Llevando mossèn Emilio el Santísimo finalizada la 
misa, se formó la procesión desde el mismo altar 
mayor de la iglesia, saliendo por la puerta lateral 
“Plateresca”, y bordeando la arciprestal hasta entrar 
de nuevo por el templo por su puerta principal, con 
los cantos dedicados a la Virgen de Lourdes, y que se 
puede decir, que todos nos sabemos. 
Con el Santísimo en el altar, llegó el momento 
culminante de esta celebración, la bendición de 
enfermos, entre los que estaban los de la “Frater”, y 
también de los fieles allí presentes.
Con los cantos a la Virgen, y con la alegría de haber 
cumplido y participado un año mas nos despedimos 
hasta el próximo año S.D.Q.
Nuestra Señora de Lourdes, ruega por todos nosotros.

Se celebró la festividad de Ntra. Sra. de Lourdes

Salvador Quinzá Macip

DIA: DISSABTE, 24.02.18 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLAU – CF UNITED 
VINAROS BLANC

10,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS MORAT – EF ALCANAR 
BLAU

12,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “A” - PRIMER TOQUE CF “A”
16,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ VINAROS EFC “B” - CD RODA “C”
16,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “B” - CD L’ALCORA “A”

16,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “C” - CD CASTELLÓN SAD 
“C”

17,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL CF UNITED VINARÒS “A” - VINARÒS EFC “B”
DIA: DISSABTE, 24.02.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 ESTADI FUTBOL 8 ALEVÍ VINARÒS EFC “B” - CD RODA “G”

10,30 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “A” - CF TORREBLANCA “A”
12,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “B” - CF SAN PEDRO “C”
16,00 ESTADI FUTBOL FEMENÍ CE FORTÍ VINARÒS – C.F.F. MARITIM “B”
18,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINARÒS EFC “A” - CF JUBELAMA DE CASTELLÓN
DIA: DIUMENGE, 25.02.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “C” - C.E. OLÍMPIC CASTELLÓ
12,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV AMETLLA DE MAR
DIA: DISSABTE, 24.02.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ FEM C.B GIL COMES – PICANYA BÀSQUET FUTURPISO

10,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ MASC C.B GIL COMES – MAR BLAU – PUERTO 
SAGUNTO

12,00 PISTA PARQUET LATERAL BASQUET BENJAMÍ C.B GIL COMES – CB XIRIVELLA
12,00 PISTA PARQUET LATERAL BASQUET INFANTIL MASC C.B GIL COMES – VEROUR PUERTO SAGUNTO
16,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR FEMENÍ C.B GIL COMES – JOVENS L’ELIANA
18,30 PISTA PARQUET F. SALA CADET C.D. VINAROS F.S. A – CFS BISONTES CASTELLON
10,00 PISTA SINTETICA F. SALA BENJAMÍ C.D. VINAROS F.S. A – L’ALCORA F.S.
11,15 PISTA SINTETICA F. SALA ALEVÍ C.D. VINAROS F.S. A – CD FS SEGORBE
12,30 PISTA SINTETICA F. SALA INFANTIL C.D. VINAROS F.S. A – L’ALCORA F.S.
16,00 PISTA SINTETICA F. SALA JUVENIL C.D. VINAROS F.S. B – CFS JPM BURRIANA
18,15 PISTA SINTETICA HANDBOL JUVENIL CBM VINARÒS - BM CASTELLÓN
17,00 GIMNÀS SANT SEBASTIÀ T. TAULA SENIOR BAMESAD VINARÒS TT – CTT VINARÒS “C”
DIA: DIUMENGE, 25.02.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET CBM VINARÒS – CH VILA – REAL
12,00 PISTA SINTETICA HANDBOL INFANTIL CBM VINARÒS – CH VILA – REAL
10,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET MASC C.B GIL COMES – VALENCIA BC ROJO
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La joven vinarocense Laura Albiol Méndez, de 
22 años y con síndrome de down, vio cumplido 
su sueño de conocer en persona David 
Bustamante. Fue en el programa 'Volverte 
a ver', de Telecinco, que presenta Carlos 
Sobera.  Laura pudo abrazar a David a quien 
sigue desde que empezara en la Academia de 
'Operación Triunfo' y del que ha confesado 

tener todos sus discos, dormir abrazado a una 
foto suya y hasta saber su altura y su peso. 
"Yo soy padre de una pequeña de nueve años 
y entiendo a los padres de Laura y los admiro", 
dijo Bustamante. 
Este es un año de ensueño para Laura, puesto 
que ha cumplido también su deseo de ser 
reina del carnaval, representando a la Penya 

Valencia. A ello, también hay que destacar que 
Laura ha sido también dama de las fiestas de 
San Juan y San Pedro en 2016, representando 
al gimnasio Gentsana, y es todo un ejemplo de 
integración.   
La música y el baile son las principales 
aficiones de Laura, aunque también le gusta 
mucho el cine y salir a cenar.

RESERVA: 638 820 851

MENÚ
 CALÇOTS

Teja de 12 calçots y alcachofas 

A elegir: 
Parrillada de carne

Pescado a la plancha

23
Precio por persona

IVA incluido

€

Postre Bebida, café o cremaeta, 
pastisset y mistela.

Camí de l’Ermita, 176.
12500 vinaròs.

www.lataperiadelaermita.com

La vinarocense Laura Albiol emociona a David Bustamante 
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La Vaga Feminista 8 de març convoca per 
el dijous 1 de març, a les 7 de la tarda, a la 
Sala d'Actes de la Biblioteca (c/Pilar) a una 
xerrada de la Comissió Laboral de la vaga a 
càrrec de la Sra Vanesa Almela que abordarà 
els motius que han impulsat aquesta vaga 
així com la repercussió que pot tenir la nostra 
participación, la teva. 
Si estàs interessada, encuriosida, no deixis que 
no te ho conten, vine i participa del col·loqui i 
així podràs resoldre els dubtes que tinguis.

La Comissió Laboral INFORMA:
   La Vaga Feminista té cob ertura legal de 24 
hores i per facilitar la participació de totes 
aquelles dones interessades aquesta comissió 
està a la vostra disposició per resoldre  
qualsevol dubte que pugueu tenir. A més a 
més tindràn a disposició un complert i pràctic 
informe jurídic i pràctic complert que us  
poden fer arribar
   

 Re cordeu que si les Dones Parem, el Món 
s'Atura
 
Instagram: vagafeministapv

Facebook: Vaga Feminista País Valencià 8 de 
març
 
Twitter: @vagafeministapv

Dirigit a les següents entitats de l'administració 
pública a Vinaròs: 
Ajuntament, Hospital Comarcal , Centres 
Educatius,Jutjats
a més de sindicats i entitats rellevants a nivell local

L'associació feminista Femme Forza Vinaròs 
(FFV) es dirigeix a diferents entitats de la 
localitat per a demanar suport a la convocatòria 
de Vaga Global de Dones , que tindrà lloc el 
pròxim 8 de març.

Moció de Suport a la Vaga Feminista del 8 de 
març de 2018.

El pròxim 8 de Març, dia Internacional de la 
Dona, el moviment feminista amb el suport 
d'organitzacions i col·lectius polítics, socials i 
sindicals convoca una vaga global de dones 
,també hi ha una convocatòria general (convocada 
a nivell nacional per la comissió 8 de març) a la 
vaga laboral , de cures i de consum de les dones de 
llarg a llarg de la nostra geografia.
Des de l'associació FFV instem a les diferents 
entitats de Vinaròs , al fet que subscriguen i 
recolzen la vaga, tenint en compte ,a més que el 
sector públic és un sector totalment feminitzat en 
els seus segments mitjà i baix i que ningunejar les 
reivindicacions i necessitats d'un sector majoritari 
de la població va contra qualsevol noció de 
democràcia.
Aquesta és una convocatòria de denúncia 
enfront de les desigualtats, les discriminacions i 
les violències estructurals que pateixen més de 
la meitat de la població mundial, les dones, però 
també de reivindicació d'un nou model social, just, 
democràtic i igualitari.
Una vaga feminista contra un sistema capitalista 

i patriarcal que permet que les desigualtats 
estructurals que pateixen les dones estiguen 
aconseguit tals nivells de gravetat i de tal 
dimensió, que fa ineludible prendre els carrers, les 
institucions i els centres de treball per a demostrar 
que sense elles o aquestes el món cau, el món es 
para.
Un món el funcionament del qual, dades i 
pràctiques les engloba i les dibuixa en aquests 
escenaris:
•	 A tot el món, les dones guanyen només 
entre el 60 i el 75 per cent del salari dels homes en 
treballs d'igual valor.
•	 En l'Estat espanyol, el treball dedicat per 
les dones a les llars, a la cura i a la reproducció 
aconsegueix el 53 % del PIB, la qual cosa significa 
que l'Estat fa recaure en les dones gran part del 
que hauria d'estar atès a través dels serveis públics.
•	 La pràctica de la interrupció voluntària 
de l'embaràs no està garantida per a totes les 
dones. La legislació existent permet que la classe 
mèdica més reaccionària puga negar-se a realitzar 
el IVE en els centres sanitaris públics i que el codi 
penal seguisca contemplant l'avortament com un 
delicte.
•	 La misogínia recorre la cultura i la ciència 
en tots els seus àmbits. En l'art, en la literatura, en 
el cinema, en les matemàtiques, en la biologia, 
en l'enginyeria o arquitectura…, les dones amb 
prou faenes existeixen. Aquesta invisibilización 
comporta que les dones no apareguen en la 
narració de la Història i que totes les seues 
aportacions hagen i seguisquen sent totalment 
ignorades.
•	 Les agressions sexuals i les violacions, 
en alguns casos, han passat de ser actes criminals 
individuals a formes grupals cada vegada més 
presents.

•	 Els continus assassinats de dones, que 
han de traduir-se en un rebuig frontal a aquesta 
inacceptable realitat, que consolide la construcció 
d'una cultura anti patriarcal per a eradicar aquesta 
violència sistèmica de la vida de les dones.
•	 La notòria expansió que està adquirint el 
debat i la demanda dels ventres/úters de lloguer, 
no ho oblidem de dones pobres, que són els qui 
es veuen obligades a aquesta forma d'explotació 
capitalista i patriarcal.
•	 Les milers i milers de dones i xiquetes 
traficades per a consum sexual dels homes i la seua 
irrefutable connexió amb la “indústria del sexe” i la 
prostitució.
Per aquestes i moltes més raons aquesta entitat 
recolza la Vaga Feminista convocada per al 8 de 
març. Una vaga que anirà emmarcada amb grans 
manifestacions al llarg de tot el territori espanyol 
on les dones prendran els carrers per a demostrar 
que no solament cal parar el món sinó també 
cal transformar-ho canviant els seus models 
patriarcals per models d'igualtat, justícia, paritat, 
llibertat, diversitat i democràcia.

Per aquest motiu demanem que aquesta entitat es 
comprometa a:
•	 Recolzar la Vaga General de les Dones, 
facilitant el seu desenvolupament pel que fa als 
seus treballadors.
•	 Facilitar amb tots els mitjans materials, 
personals i de difusió les manifestacions, 
concentracions, activitats i actes que convoquen 
les associacions de dones en el 8 de març.

A Vinaròs a 12 de Febrer de 2018
Fdo.: 
Lara Domenech Rodríguez
Portaveu de l'associació

Associació Feminista Femme Forza Vinaròs  (FFV)
Moció de Suport a la Vaga Feminista del 8 de març de 2018

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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El regidor de Cultura i Patrimoni, 
Marc Albella, i el regidor de Medi 
Ambient, Jordi Moliner, han visitat 
aquesta setmana els treballs 
que s'han realitzat al poblat iber 
del Puig de la Misericòrida, on 
ha conclòs la primera fase del 
projecte per a la instal·lació d' una 
passarel·la de fusta.
Albella ha explicat que en aquests 
treballs, que es van dur a terme 
des de la Diputació provincial en 
col·laboració amb l'Ajuntament 

després de l'última campanya 
d'excavacions, s'han invertit més 
de 40.000 euros. "Amb això es vol 
posar en valor aquest jaciment, 
ajudant a la seua conservació i 
permetent que els seus visitants 
puguen veure-ho i conèixer-lo 
millor", ha assenyalat Albella, 
qui ha indicat que malgrat que 
els BIC no requereixen d'una 
obligatorietat d'accessibilitat 
universal, l'Ajuntament està 
estudiant com solucionar alguns 

problemes que ha detectat en 
aquest sentit.
Moliner ha afegit que en els 
propers mesos l'Ajuntament 
retirarà les restes de la base antiga 
sobre la qual s'assentava la Creu i 
ha explicat que a l'estiu, quan es 
durà a terme una nova campanya 

arqueològica, la zona ha d’estar 
preparada per a la segona fase 
d'instal·lació d'aquesta passarel·la, 
que comptarà amb una plataforma 
- mirador des d’on es podrà 
observar tot el poblat. S'espera 
que aquesta pugue estar acabada 
abans que finalitze 2018.

Conclou la primera fase per a la  instal·lació 
d'una passarel·la al poblat iber del Puig 
de la Misericòrdia
En els propers mesos l'Ajuntament retirarà unes restes 
de l'antiga Creu perquè pugue començar la segona fase 
d'aquest projecte

CULTURA

Una vintena de joves, al Curs de Creació de Videojocs

964 45 25 58
vinaros@davima.net

www.davima.net

FURGONETA
MUDANÇA

Volum: de 6 a 8 m

IVA INCLÒS i 500 KM

CAP DE SETMANA
120€

IVA INCLÒS i 100 KM

JORNADA LABORAL
50€

TURISME
DE LLOGUER

3 DIES
100€ IVA INCLÒS i 500 KM

LLOGUER DE TURISMES I FURGONETES
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El curtmetratge MADRE, premi del Jurat 
del Festival de curtmetratges de Vinaròs 
Agustí Comes organitzat per Fundació Caixa 
Vinaròs, ha estat el curt guanyador del premi 
Goya 2018 al millor curtmetratge.

El cineasta Pere Portabella recorda el músic 
vinarossenc en la presentació del cicle que 
la Filmoteca de Catalunya li dedica per 
l’exposició 'Pere Portabella. Cinema, art i 
política' que començà el 12 de febrer.
El temps.cat
Carles Santos va ser un col·laborador habitual a les 
pel·lícules de Pere Portabella i aquest director ho 
va recordar amb insistència en la presentació del 
cicle que la Filmoteca de Catalunya li dedica, una 
retrospectiva que va començar el 14 de febrer amb 
la projecció i posterior fòrum sobre Umbracle, el seu 
quart llargmetratge.
En Pere Portabella va ser el productor de Viridiana 
(Luis Buñuel) i El cochecito (Marco Ferreri) i Los 
golfos (debut de Carlos Saura), abans d’iniciar 
una carrera cinematogràfica que trenca amb el 
llenguatge convencional del cinema. Ha dirigit deu 
llargmetratges, dels quals la Filmoteca en programa 
quatre aquest mes de febrer (Umbracle, Vampir-
Cuadecuc, Pont de Varsòvia i Die stille vor Bach), 
més una sessió de tres curtmetratges.
Portabella treballava sovint amb en Joan Brossa 
-coguionista d’Umbracle i No compteu amb els dits- 
i va ser l’artista visual qui li va presentar en Carles 
Santos, el músic vinarossenc que va traspassar el 
passat 4 de desembre. «El Brossa -diu Portabella- era 
un personatge que ho interrelacionava tot perquè 
tocava molts àmbits (la poesia, el teatre, les arts 
plàstiques). Ell va ser qui em va dir ‘hi ha un xicot 
de Vinaròs que té fama de ser un virtuós, però m’ha 
parlat del John Cage i de Fluxus. Vols que te’l porti?’ 

em va preguntar. ‘Porta-me’l’, li vaig dir».
L'empremta de Santos en els films de Portabella la 
va explicar el director adjunt de la Filmoteca, Octavi 
Martí: "Carles Santos va fer unes bandes sonores que 
mai són il·lustracions del que estem veient sinó un 
discurs complementari que, de vegades, contradiu 
les imatges i, de vegades, les completa».
Però més enllà de la música que acompanya les 
pel·lícules, Santos n'inspirava el contingut. Això 
té a veure amb el mètode de treball que fa servir 
Portabella a l’hora d'escriure els guions: «Sempre 
treballo amb arquitectes, poetes, músics o gent de 
teatre, però mai amb guionistes, perquè no m’hi 
entenc. Es tracta de col·laborar amb persones que 
tinguin una pràctica artística en moviment i que 
sintonitzin amb la necessitat d’ampliar el territori 
del seu mitjà d’expressió. (...) Cadascú, des del seu 
ofici, em nodreix. Aquestes contribucions que estan 
en el territori de les idees jo les materialitzo en cine»
Efectivament, Santos va aportar moltes coses, a 
més de música, segons Portabella. «El Santos va ser 
imprescindible. Venia dels moviments de Nova York, 
havia contactat amb el John Cage, el moviment 
Fluxus, etc... Va molt bé tenir un partenaire així».
La filosofia creativa de Portabella lligava molt 
amb la del músic de Vinaròs: «Quan parteixes 
del plantejament de trencar els codis clàssics del 
cinema i del relat aristotèlic (plantejament, nus i 
desenllaç), has d’anar a buscar gent que també ha 
anat a buscar, com tu, fórmules noves. En Santos 
era el prototip de pianista molt virtuós que se’n va a 
Nova York, es troba amb el John Cage, es troba amb 

els Fluxus, i un dia se’n va a la platja i assisteix a una 
instal·lació amb un grup de butaques davant del 
mar; surt el Cage -o no sé qui era-, i es posa a dirigir 
el mar. Se’n va i la gent fa un aplaudiment al mar».
Portabella posa un exemple concret de 
col·laboració amb Carles Santos en una de les 
seves últimes pel·lícules, El silenci abans de Bach 
(2007): «M’interessava molt començar la pel·lícula 
amb la primera sonata per violoncel de Bach. Ens 
reunim amb en Carles Santos i li explico que vull 
un violoncel·lista tocant aquesta peça en un vagó 
de metro en marxa. «Però ple!», va dir el Santos. Jo 
ja ho portava al cap, però si en Santos et diu una 
cosa així... Per això vam posar tot un vagó ple de 
violoncel·listes interpretant Bach».
Els vessants cinematogràfic i polític del director 
centren també una exposició de la Fundació Vila 
Casas al Museu Can Framis, ‘Pere Portabella. Cinema, 
art i política’, que va començar el 12 de febrer i es 
podrà veure fins el 23 de juny.

Homenatge a Carles Santos en el cicle Pere Portabella de la Filmoteca
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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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L’Auditori Municipal acull fins al 18 de 
març una exposició del Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana 
al voltant de la figura de Vicente 
Blasco Ibáñez. La mostra va ser 
inaugurada el passat 15 de febrer pel 
regidor de Cultura, Marc Albella. 
Composta per 48 fotografies ‘Blasco 
Ibáñez i el Rostre de les Lletres’ vol 
mostrar la imatge del gran escriptor 
valencià, al costat dels més notables 
escriptors espanyols del seu temps.
Les fotografies ens mostren a Blasco 
Ibáñez com a ciutadà, escriptor i 
tribuno, des de les seues primeres 
estades en la presó valenciana de 

Sant Gregori, fins al retorn de les 
seues restes mortals, acompanyat 
per les més altes autoritats de la 
República i pel fervor dels seus 
paisans.
La visió fotogràfica de Blasco 
Ibáñez es complementa amb una 
selecció d’excel·lents retrats de 
grans escriptors espanyols que van 
coincidir amb ell en el seu pas per 
la vida. Fotografies de la seua vida 
pública i privada que permeten 
descobrir a la persona que hi ha 
darrere del reconegut personatge. 
L’horari de visita de la mostra és de 
dimarts a diumenge de 18 a 21 hores.

L’Auditori acull una exposició al voltant de la figura de Blasco Ibáñez

Vinaròs està situat al nord de la província de 
Castelló i pertany a la comarca del Baix Maestrat. 
És un poble costaner, que es caracteritza per la 
quantitat de cales i platges, que s’estenen al llarg 
de la franja litoral que banya la nostra petita ciutat. 
Passar l’estiu a Vinaròs és una idea excel·lent, ja 
que el nostre poble ofereix una gran quantitat 
d’activitats per gaudir d’unes perfectes vacances.
En primer lloc, deixa’t endinsar-te pels petits 
carrers fets de pedra del casc antic. A l’època 
estival, aquests estan sempre plens de turistes que 
es deixen enamorar per la seva gent i la quantitat 
de comerços disposats al llarg del nostre carrer 
principal, anomenat Carrer Major. Un dels llocs més 
visitats pels turistes és la plaça de l’Ajuntament, on 
hi ha, a banda de l’edifici administratiu, la nostra 
Església Arxiprestal, al costat de la qual, s’alça 
l’emblemàtic campanar. En aquest lloc es respira 
un ambient festiu, acompanyat del so de les 
campanes.
Deixant una mica de banda el casc antic, ens podem 
deixar anar cap al seu port pesquer. Allí, si respirem 
fort, podem impregnar-nos del característic olor 
a peix i mar. Al port pesquer trobarem la nostra 
llotja, envoltada sempre de xicotetes barques amb 
mariners que porten peix. Si el que vols és que l’aire 
fresc et done a la cara, la millor opció és pujar a la 
muralla que ens porta fins al far. Allí, si mirem cap a 
l’horitzó, veurem tota la mar que banya les nostres 
terres, amb el fons ben blau, contrastant amb els 
rajos de sol, aquests d’un to groguenc.
Com tots sabem, a l’estiu el Sol es posa damunt de 
nosaltres com si fóra un lleó que rugeix. Doncs la 
millor manera de llevar-nos eixa xafogor del cos, 
és anant-nos corrent cap a la platja a banyar-nos. 

Vinaròs té el plaer d’oferir-vos unes de les millors 
platges de la comarca, moltes d’elles reconegudes 
amb la prestigiosa bandera blava. Si el que voleu 
és anar a una platja que estigue a quatre passos 
del casc antic, eixa és la coneguda platja del Fortí. 
Les aigües de la qual, llueixen un atractiu color blau 
que contrasta amb la sorra marró. És una platja 
molt extensa i amb poc onatge, les ones de la qual 
solen ser menudes i serveixen de diversió per als 
més menuts. A banda, també hi ha la platja del Fora 
Forat i la del Clot, la qual és la millor per gaudir amb 
nens petits, gràcies a la seva poca profunditat i eixa 
sorra tan fineta que la caracteritza.
Si ets un amant dels paisatges i de les platges de 
pedra, t’agradaria molt fer un recorregut per les 
nombroses cales boniques, que s’estenen a la 
franja litoral nord i sud del nostre acollidor poble. 
A quasi totes les cales trobaràs un munt de peixets 
i roques, on passar l’estona buscant crancs i altres 
tipus de crustacis, així que agafa el teu equip de 
busseig i deixa’t perdre per la mar blava.
Ara ja el dia s’acaba i és hora de tornar cap a casa, 
però abans de tot, queda’t en una de les platges o 
cales i delecta’t amb la grandiosa posta de Sol. És 
moment de mirar cap a les muntanyes, allí dalt en 
un turó s’amaga la nostra estimada ermita, pintada 
de blanc, la qual s’il·lumina pels groguencs raigs 
de sol que encara es resisteixen a amagar-se per 
darrere de les muntanyes, plenes de vegetació. 
Ara, la mar també s’il·lumina i les gavines volen 
per sobre de l’aigua, que agafa un to tirant a groc. 
De segur que mai oblidaràs aquesta meravellosa 
estampa, i si en qualsevol dels casos se t’oblida, ja 
saps que Vinaròs t’espera amb les mans obertes ara 
i sempre.
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Cogombret de mar 

MEMORIA I RESUM  PER ESPECIES DELS PARTES ESTADÍSTICS DE TOTES LES MODALITATS PESQUERES DE L’ANY 2017 (i IV)

Aguas azotadas por el mistral y el norte
A mitad semana comenzaron a soplar aires del noroeste que dejaron amarrada 
a la mitad de la flota. Las capturas resultaron mediocres y las cotizaciones 
altibajas.
La pesca de arrastre el viento la dificultó el miércoles, en que sólo faenaron dos bous. Así, al perder 
siete barcas ésta jornada laboral, el viernes pudieron pescar. Las subastas mayoritarias fueron de 
langostino, calamar, cigala, gamba, pez de S. Pedro, gallo, peluda, pescadilla, salmonete, rape, 
caracol, galera, móllera, caballa, jurel, canana, pulpo blanco y morrallas.
El cerco el lunes cinco traíñas pillaron 1.500 cajas de boquerón (6 Kg./caja) y 150 de sardina. 
El martes una llum atrapó 300 cajas de seitó y 350 de sardina. El miércoles no faenaron por el 
vendaval. La procedencia de los barcos era; dos de Vinaròs, una de Burriana, una de Alicante y otra 
de Almería.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras se vieron afectadas por el aire un par de días. Cuando 
faenaron la mitad llevó sepia. Y cuatro se dedicaron al lenguado, rombo y raya.
El palangrillo costero tres embarcación operaron con este arte de anzuelo para llevar lubina, 
dorada, sargo, pagel y pargo.
La recolección de pulpo roquero con cadufo subasta ejemplares de 2 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; El calentamiento global
Expertos del mundo científico, etc., fueron reunidos por la FAO para analizar los riesgos del 
cambio climático en la industria pesquera. Entre otras conclusiones constataron, que el impacto 
del cambio climático es la principal amenaza para el futuro de la humanidad, y que en la pesca 
es ya una realidad. Aunque la serie histórica de los estudios científicos es todavía breve como 
para extraer certezas, las tendencias están ahí. La ‘tropicalización’, o sea, la migración de especies 
en busca de aguas más frescas. El incremento de la temperatura en la atmósfera. Y el proceso de 
acidificación de los mares fruto de la absorción de CO2, propician cambios en la distribución, y las 
especies tropicales se van a extender, para incrementarse la producción en los países del norte, y 
las aguas interiores serán menos productivas. Ésta situación será positiva para muchas naciones, 
pero no para otras. 
Dictaminando que ahora es una oportunidad para mejorar las cosas, urgiendo avances 
regulatorios, pues los cambios están ocurriendo deprisa y los ecosistemas están sufriendo, y ya ha 
quedado claro que no son estables.

En castellà mojón, carajo y pepinillo de mar. El seu 
nom científic és Phyllophorus urna. 
Mol·lusc pertanyent al tall dels Equinodeus i al grup 
d'Holotúries o Cogombres de mar. 
Té una simetria bilateral secundària. Internament els 
seus òrgans apareixen quintuplicats. Este exemplar 
posseïx un cos cilíndric, allargat, de consistència 
un poc blana, amb la pell transparent on s'aprecien 
innumerables cossos un tant calcaris en masses 
compactes. La part anterior o obertura bucal està 
rodejada per una corona de 15-30 tentacles retràctils 
en dos cercles concèntrics, sent l'exterior més 
nombrós, ambdós amb funcions com la respiratòria, 
etc. En l'altre extrem corporal està l'anus. El seu cos 
està recobert longitudinalment per cinc fileres de 
diminuts peus de color blanc, de les que tres estan 
distribuïdes en la zona ventral i lateral, mentres que 
les dos restants se situen en la superfície dorsal i són 
berrugoses amb funcio amb funcions sensitives. 
És de coloració terrós gris. Talla 10 cm. Viuen fins a 5 
anys. 
Hi ha separació de sexes. Maduren a la primavera. 
La fecundació és externa. Per a això aconseguixen 
dreçar-se i emetre els ous i el semen lliures a l'aigua 
perquè es mesclen i fecunden. A l'estiu ja acampen 
els alevins. S'alimenta atrapant amb els tentacles 
detrits, fang i restes de mol·luscos, que filtren per 
a retindre organismes, etc. i després rebutgen les 
restes per l'obertura anal. 
Viu sobre i afonat en fons arenosos i amb vegetació 
fins als 150 m. de profunditat. Llisca o mou lent 
i peresós ajudat pels petits peus i contraccions 
de la musculatura superficial. Quan és atacat per 
un depredador pot expulsar les seues vísceres 
perquè l'atacant es distraga, etc. i amb el temps se 
les regenera. A més, si és partit en dos, la part del 
cap pot refer el tros imputat. Esta espècie ací no 
és comestible, però en Orient són dessecats per a 
utilitzar-se en sopes (trépang).

PEIXOS  
Alatxa (Alacha)                                 1.391 Kg.                              
Seitó (Boquerón)                            108.747
Melva (Canutera)                                    96 
Tonyina (Atún rojo)                          2.250
Albacora (Atún blanco)                   18.417
Maira (Mare del lluç)                         4.942
Escritas (Rayas)                               7.491
Totines, Mantes (Batoideos)               273
Besuc (Besugo)                                5.420
Boga i Xucla (Boga y Picarel)          6.802
Rallat (Bonito)                                      171
Burros (Gobios)                                 1.725
Llampuga (Lampuga)                       1.292
Caballa (Verdel)                               5.966
Vetes (Cintas)                                  1.635
Congre (Congrio)                              6.581
Gall (Pez de San Pedro)                   1.658
Orá (Dorada)                                    31.237
Musoles (Escualos, Cazón)                 240             
Móllera (Faneca)                               12.635
Gallineta (Cabracho)                          3.047
Sorells (Jureles, Chicharros)             54.959
Esparrall (Raspallón)                        14.220                
Palá (Lenguado)                                7.979

Sarg (Sargo)                                     7.336
Lliri (Anjova)                                      2.578
Japuta (Palometa negra)                        93
Llobarro (Lubina)                              2.575
Panagal (Bocanegra)                        1.235
Mabre (Herrera)                                3.751
Aranya (Vívora)                                 4.928                                             
Pagell (Pagel, Breca)                       51.496
Peluda (Solleta)                                4.639
Peix espasa (Emperador)                10.051
Lluç (Pescadiila, Merluza)              67.692
Rap (Rape)                                     24.798
Aspet (Espetón)                               3.076
Rom empetxinat (Rodaballo)               100
Jurioles (Rubios)                              5.208
Moll (Salmonete)                            68.178
Morralla (Serranos, etc.)                21.482
Sardina                                          15.680
Mero (Cherna)                                    84
Letxa (Pez limón)                            3.476
Bacoreta (Sarda)                           13.939
Sorella (Jurel real)                         2.572
Bacaladilla                                    2.588
Llises (Mújols)                              26.350
Pagre (Pargo)                                1.237

Bis (Estornino)                               2.793
Gatet (Pintarroja)                            743
Roncador (Roncón)                         733
Rata (Miracielo)                               791
Palometa (Palometón)                     507
Tigre (Lenguado portugués)            488
Corva (Corvallo)                               642
Miseria (Gallo)                                 2.440
Peix de rei (Pejerrey)                      1.038
Mamona (Brótola de roca)                 476
Saboga (Alosa)                                  92
Dèntol (Dentón)                                 838
Chopa (Cántara)                                436
Palomita (Palometa blanca)              509
Corvina (Reig)                                    518
Morruda (Sargo picudo)                     104
Vidrià (Mojarra)                                1.112
Salpa (Salema)                                  547
Tords (Tordos)                                       76
Rom (Rèmol, Rombo)                          550
Palaí (Acedia)                                       4
Varis (Varios)                                      625
                                                       _______
       Total    ..................                  660.393

CRUSTACIS  
Cranc (Cangrejo)                          6.391
Escamarlà (Cigala)                  1.049            
Llagostí (Langostino)                       11.451                     
Galera (Estomateido)                        34.926
Llagosta (Langosta)                             1.153
Gambes (Gambas)                              1.314
Llomantol (Bogavante)                           102
                                               _____
Total      ...........................     56.387      
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                      4.519
Sepió punxa (Choquito picudo)         1.521
Canana (Pota, Volador)                   8.107
Sèpia (Jibia, Choco)                        16.123
Polp roquer (Pulpo roquero)            29.424
P.  blanc (P. Blanco)                        9.520
P. mesquer (P. almizclado)             2.414
Polpa (Pulpo patudo)                          113
Llonguet (Holoturia)                                9                              
Cargol punxent (Cañailla)                 1.950
                                                 _________
Total     ..............................73.700 
TOTAL EXTRACCIÓ…... 790.480

EL VINARÒS DEL FUTUR
Entrevistes a Emiliano Pradas y Mercedes Cruz Sorribes.

EMILIAMO PRADAS 
Miembro del Grupo Motor del Plan 
Estratégico de Ciudad. Psicólogo del Ser-
vicio de Familia e Infancia del Ayunta-
miento de Vinaròs.

1. ¿Crees que este proyecto puede 
aportar una mayor participación ciuda-
dana en el futuro de Vinaròs?

Es un proyecto ilusionante  y considero que 
generará una gran participación ciudadana 
en Vinaròs porque después de la primeras 
Mesas de Trabajo nos fuimos todos con 
buenas sensaciones. La ciudadanía se mostró 
muy participativa y surgieron ideas muy inte-
resantes. 

En referencia al ámbito de los Servicios 
Sociales, este proceso de participación puede 
ser muy interesante porque nuestras acciones 
van dirigidas a subsanar situaciones que 
padece la propia ciudadanía, y que mejor 
que sean ellos mismos los que participen en la 
detección de necesidades y la priorización de 
las actuaciones, que después podrán llevar a 
cabo los técnicos y el equipo de gobierno.

2. ¿Cuales son los principales beneficios 
que podemos extraer de este proyecto 
en cuanto a su aplicación en los Servicios 
Sociales? 

El hecho de que los propios ciudadanos 
participen en los procesos de decisión, en éste 
caso, sobre el desarrollo social que quieren 
para su municipio; va a repercutir en el sentido 
en que se van a recoger todas la demandas 
e inquietudes de la ciudadanía, las cuales se 
transformarán en propuestas y programas 
más ajustados a las necesidades reales. 

Es decir, no es el político quien dice lo que 
necesitamos, sino el propio ciudadano quien lo 
expresa tanto con los problemas como con las 
soluciones.

3. ¿Cual es el papel de los Servicios 
Sociales en el futuro de Vinaròs? 

Depende de diferentes variables, como por 
ejemplo la situación económica y la laboral. 
Es muy importante saber hacia dónde vamos, 
pero estos factores pueden transformar o 
cambiar los objetivos como también las 
necesidades reales que manifieste la propia 
ciudadanía.

Ahora mismo, quisiera destacar que, durante 
estos primeros meses del año, han salido los 
anteproyectos de la Ley de Servicios Sociales, 
como Infancia y Adolescencia; y evidente-
mente esto va a traer una serie de cambios 
y novedades que influirán en el proceso que 
aquí realizamos. Por tanto, definir la línea a 
seguir hacia un trabajo más enfocado a la 
promoción del bienestar de los ciudadanos de 
Vinaròs, o bien ir hacia un trabajo más asisten-
cial no dependerá solo de un factor.

MERCEDES CRUZ  
SORRIBES
Miembro del Grupo Motor del Plan Es-
tratégico de Ciudad. 
Procuradora de los Tribunales en el  
palacio de Justicia de la Ciudad de  
Vinaròs

Como procuradora defiendo los intereses de 
los ciudadanos ante la justicia. Hay diferentes 
tipos de conflictos que muchas veces atañen a 
cuestiones tan importantes para las personas 
como pueden ser su libertad o su patrimonio.

Por eso, cuando me ofrecieron participar en 
el proyecto, vi una gran oportunidad porque 
en ésta mismas Salas de los Tribunales, lo que 
veo día a día, es la realidad actual.

1. ¿Crees que este proyecto puede 
aportar una mayor participación ciuda-
dana en el futuro de Vinaròs?

Creo que este proyecto es una gran idea. 
Me parece que es la máxima expresión de la 
soberanía popular, porque los ciudadanos, 
con sus ideas, opiniones y expectativas, 
pueden participar directamente en el desa-
rrollo de la ciudad de Vinaròs. Con ello conse-
guimos una sociedad activa, dispuesta a 
ayudar e identificarse en aspectos de la vida 
social, laboral, económica, y también jurídica 
de Vinaròs.

2. ¿Cual es el papel de los Servicios 
Sociales en el futuro de Vinaròs?

Entre todos debemos diseñar el modelo de 
la ciudad de Vinaròs que queremos: donde 
nos gustaría vivir a largo plazo y que herencia 
queremos dejar a las generaciones futuras.

3. ¿Cuales son los principales beneficios 
que podemos extraer de este proyecto 
en cuanto a su aplicación en los Servicios 
Sociales? 

Se conseguirá que los ciudadanos se impli-
quen en los distintos entes públicos y el propio 
equipo de gobierno y los técnicos del Ayunta-
miento se enriquezcan con sus expectativas. 

Con dichas expectativas los ciudadanos 
harán constancia de sus exigencias y también, 
de las posibles respuestas que puedan dar sus 
mandatarios. De algún modo, se les exigirá 
más, y ello contribuirá a una mayor relación de 
afinidad entre los ciudadanos y el conjunto de 
la entidad pública y administrativa.

Més informació: 
www.participa.vinaros.es

FEM
VINAROS
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vicio de Familia e Infancia del Ayunta-
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dana en el futuro de Vinaròs?

Es un proyecto ilusionante  y considero que 
generará una gran participación ciudadana 
en Vinaròs porque después de la primeras 
Mesas de Trabajo nos fuimos todos con 
buenas sensaciones. La ciudadanía se mostró 
muy participativa y surgieron ideas muy inte-
resantes. 

En referencia al ámbito de los Servicios 
Sociales, este proceso de participación puede 
ser muy interesante porque nuestras acciones 
van dirigidas a subsanar situaciones que 
padece la propia ciudadanía, y que mejor 
que sean ellos mismos los que participen en la 
detección de necesidades y la priorización de 
las actuaciones, que después podrán llevar a 
cabo los técnicos y el equipo de gobierno.

2. ¿Cuales son los principales beneficios 
que podemos extraer de este proyecto 
en cuanto a su aplicación en los Servicios 
Sociales? 

El hecho de que los propios ciudadanos 
participen en los procesos de decisión, en éste 
caso, sobre el desarrollo social que quieren 
para su municipio; va a repercutir en el sentido 
en que se van a recoger todas la demandas 
e inquietudes de la ciudadanía, las cuales se 
transformarán en propuestas y programas 
más ajustados a las necesidades reales. 

Es decir, no es el político quien dice lo que 
necesitamos, sino el propio ciudadano quien lo 
expresa tanto con los problemas como con las 
soluciones.

3. ¿Cual es el papel de los Servicios 
Sociales en el futuro de Vinaròs? 

Depende de diferentes variables, como por 
ejemplo la situación económica y la laboral. 
Es muy importante saber hacia dónde vamos, 
pero estos factores pueden transformar o 
cambiar los objetivos como también las 
necesidades reales que manifieste la propia 
ciudadanía.

Ahora mismo, quisiera destacar que, durante 
estos primeros meses del año, han salido los 
anteproyectos de la Ley de Servicios Sociales, 
como Infancia y Adolescencia; y evidente-
mente esto va a traer una serie de cambios 
y novedades que influirán en el proceso que 
aquí realizamos. Por tanto, definir la línea a 
seguir hacia un trabajo más enfocado a la 
promoción del bienestar de los ciudadanos de 
Vinaròs, o bien ir hacia un trabajo más asisten-
cial no dependerá solo de un factor.

MERCEDES CRUZ  
SORRIBES
Miembro del Grupo Motor del Plan Es-
tratégico de Ciudad. 
Procuradora de los Tribunales en el  
palacio de Justicia de la Ciudad de  
Vinaròs

Como procuradora defiendo los intereses de 
los ciudadanos ante la justicia. Hay diferentes 
tipos de conflictos que muchas veces atañen a 
cuestiones tan importantes para las personas 
como pueden ser su libertad o su patrimonio.

Por eso, cuando me ofrecieron participar en 
el proyecto, vi una gran oportunidad porque 
en ésta mismas Salas de los Tribunales, lo que 
veo día a día, es la realidad actual.

1. ¿Crees que este proyecto puede 
aportar una mayor participación ciuda-
dana en el futuro de Vinaròs?

Creo que este proyecto es una gran idea. 
Me parece que es la máxima expresión de la 
soberanía popular, porque los ciudadanos, 
con sus ideas, opiniones y expectativas, 
pueden participar directamente en el desa-
rrollo de la ciudad de Vinaròs. Con ello conse-
guimos una sociedad activa, dispuesta a 
ayudar e identificarse en aspectos de la vida 
social, laboral, económica, y también jurídica 
de Vinaròs.

2. ¿Cual es el papel de los Servicios 
Sociales en el futuro de Vinaròs?

Entre todos debemos diseñar el modelo de 
la ciudad de Vinaròs que queremos: donde 
nos gustaría vivir a largo plazo y que herencia 
queremos dejar a las generaciones futuras.

3. ¿Cuales son los principales beneficios 
que podemos extraer de este proyecto 
en cuanto a su aplicación en los Servicios 
Sociales? 

Se conseguirá que los ciudadanos se impli-
quen en los distintos entes públicos y el propio 
equipo de gobierno y los técnicos del Ayunta-
miento se enriquezcan con sus expectativas. 

Con dichas expectativas los ciudadanos 
harán constancia de sus exigencias y también, 
de las posibles respuestas que puedan dar sus 
mandatarios. De algún modo, se les exigirá 
más, y ello contribuirá a una mayor relación de 
afinidad entre los ciudadanos y el conjunto de 
la entidad pública y administrativa.
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www.participa.vinaros.es
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www.canal56.com

OPINIÓ 

La ciutadania ha votat

Per Hugo Romero

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Estos son los verdaderos responsables
Por Lluís Gandía

I la meua pensió?

Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

L'esforç per fomentar la cultura 
de la participació ciutadana en la 
política i que aquesta no només 
es quede en ficar una papereta a 
l'urna cada quatre anys, era una 

de les idees principals per la qual la gent que vam 
formar Som Vinaròs vam decidir entrar en política.
És cert que la legislació espanyola, en un reflex de 
les idees de la vella política, coarta amb les seues 
lleis qualsevol intent de què la ciutadania pogués 
influir en la presa de decisions dels governants. 
Mai en els quaranta anys del Regim de 1978, 
una iniciativa popular de les més de seixanta 
presentades ha sigut ni tan sols debatuda al 
Congrés dels Diputats.
Amb aquests precedents és complicat que des d'un 
ajuntament es puga desenvolupar qualsevol tipus 
de programa participatiu sense que al ministeri 
d'Hisenda a Madrid salten les alarmes. Però "querer 
es poder" i és per això que el dia d'avui podem 
presentar els resultats finals dels Pressupostos 
Participatius 2018. Després que la participació total 
és tripliques fins a les mil dues-centes persones 
respecte a la del 2017, tres han sigut els projectes 
que seran executats amb els dos-cents mil euros 
amb el qual s'ha dotat aquest pla.
El primer serà l'elaboració del projecte i preparació 
de la passarel·la del riu Cervol, des del passeig nou 
als Cossis. És aquest un projecte ambiciós, i car, 
que no es podria executar ni amb el total d'aquests 
pressupostos. Però serà amb els diners del Pla Edusi 
(si, el mateix pla que el Partit Popular de Vinaròs ha 
desprestigiat en tot moment i que inclús va votar 
en contra al plenari) amb el que aquesta idea que 
ha sigut la més votada pels vinarossencs, s'era 
realitzada.
Vindrà després el tancament de les pistes esportives 
del col·legi Sant Sebastià i el circuit per a ciclocròs i 
runnig al voltant de la Ciutat Esportiva. Des de Som 
Vinaròs pensem que la qualitat de les instal·lacions 
esportives i d'esbarjo és un dels punts que dóna 
qualitat de vida a una ciutat i aquest circuit és una 
petició que l'important grup de ciclistes que hi ha 
al nostre poble venia demanant fa temps. Com 
també el tancament de les pistes del Sant Sebastià 
permetrà als clubs que fan ús del Pavelló i que 
entrenen allí ampliar l'ús d'aquestes.
 Ja per acabar, volem agrair moltíssim a tots els 
veïns i veïnes que han pensat en com millorar el 
nostre poble i han aportat les seues idees a aquests 
pressupostos. Tant de bo poguéssem fer-les totes 
possibles, però al senyor Montoro no li pareix bé 
que els ajuntaments es vagen gastant diners en 
peticions de la gent del carrer. El que és segur és 
que totes queden anotades com peticions dels 
veïns de Vinaròs i que per tant és el deure d'un 
equip de govern tindre-les pressents.

Los Podemitas Enric 
Pla, Hugo Romero, 
Jan Valls, Mamen 

Ruiz, David Adell; los socialistas Guillem Alsina, 
María Cano, Marc Albella y Begoña López y los 
nacionalistas Doménec Fontanet y Jordi Moliner 
son los causantes que Vinaròs se quede sin piscina 
municipal. Su gestión caótica y las mentiras del 
Alcalde en el pleno son las que hicieron caer un 
proyecto que, por otra parte, no tenía el visto 
bueno de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig 
y Mónica Oltra.
Para aprobar en el pleno el cambio de proyecto era 
imprescindible un informe técnico que no existía 
por mucho que Enric Pla aireara un papel ante 
las cámaras para engañar al Club Natación y a los 
usuarios de la piscina.
Nosotros lo advertimos, el Secretario del 
Ayuntamiento en un informe lo advertía pero los 
once concejales no hicieron caso porque creyeron 
que su voto tiene más valor que la ley. Una decisión 
arbitraria y temeraria del tripartito que pone en 
riesgo una inversión de 2,3 millones de euros para 
Vinaròs.
Una vez votaron sabiendo que ponían en riesgo 
la piscina y la inversión comenzaron a poner el 
ventilador en marcha para culpar a otros de su 
incompetencia. Lo hacen, como siempre, sin 
mostrar un solo documento técnico, firmado 
por alguien que se deba a los ciudadanos y no a 
un superior político. Quieren que creamos en su 
palabra después de engañarnos durante meses.
El Secretario advertía que la tramitación era 
irregular; un fiscal también lo aseguró y un juez 
lo certificó. El recorrido de las mentiras de Enric 
Pla y los otros diez concejales que figuran en el 
encabezamiento de este artículo dura lo que tarda 
en dictar una sentencia el juez. Su mentira y su 
temeridad en la tramitación del expediente ha 
dejado a Vinaròs sin piscina municipal.
En este, como en tanto otros temas, el tripartito 
lo fía todo a la mala memoria de los vinarocenses 
pero la hemeroteca nos recuerda todas y cada una 
de sus mentiras y tropelías. No es únicamente la 
piscina, también nos quisieron engañar negando 
que subían el IBI en un 10%, cuando negaron 
que se cargaban las bonificaciones a los locales 
comerciales y familias numerosas, cuando 
intentaron convencernos que la auditoría urgente 
se estaba realizando en verano de 2015 o en las 
últimas semanas cuando niegan el incremento de 
tarifas de la zona azul y que hoy hay más plazas 
pintadas de azul que en junio de 2015.

Fets: any 2011. Fons de reserva 
de la Seguretat Social: 66.815 
milions d’euros.
Any 2018: Inici. Fons de reserva 
de la Seguretat Social: 8.095 
milions d’euros.

Què és el fons de reserva de la Seguretat Social? 
És el que comunament s’anomena vidriola de 
les pensions, un fons creat a partir del Pacte de 
Toledo, aprovat  l’any 1995, en el qual es preveia 
que el sistema de pensions hauria de patir 
tensions generacionals (diferències poblacionals 
entre cotitzacions dels treballadors i despeses en 
les pensions) a partir de l’any 2023, i pel qual es 
calculava que els excedents d’aquesta diferència, 
encara positiva, amb els seus rendiments, 
arribaria a 90.000 milions d’euros per al 2023 i 
generaria un marge per a establir ajustaments 
que garantirien les pensions futures. El sistema 
de pensions, sorgit de l’estructura financera de 
la Seguretat Social duta a terme pels governs 
socialistes a partir de 1989, és un dels pilars del 
sistema de benestar que ha gaudit la població 
espanyola durant l’època democràtica.
Com pot ser que en lloc d’augmentar, la vidriola 
s’hagi trencat i buidat? Una bona pregunta. Arran 
la greu crisi econòmica de l’any 2008, es produeix 
un “reventó” en els ingressos de l’estat. L’any 
2011 puja un govern del PP, que promou una 
reforma laboral base de la disminució sobtada 
dels ingressos de la Seguretat Social i una 
política basada en la destrucció de tot allò públic, 
emparat en les tendències neoliberals i “made in 
America”, unilateral i sense cap tipus de diàleg 
social. Es busca fer fallida d’allò públic (educació, 
sanitat, sistema de pensions) per a substituir-lo 
pel negoci privat (concerts, hospitals de gestió 
privada, plans privats de pensions...). En el cas 
que ens ocupa, trenquen la vidriola, es gasten els 
diners, aproven el decret llei 23/2013 on s’inclou 
un invent anomenat “factor de sostenibilitat”, i el 
congelen 6 anys per a aplicar-lo a partir de 2019. 
Molt ben parit. Per a ells i els seus amics. El 2019 el 
fons de reserva no disposarà de cap cèntim, serà 
deutor net, i amb aquest nou invent les pensions 
no només no es revaloritzaran un 0,25 % (misèria), 
sinó que, a més a més, començarà una rebaixa 
progressiva de 0,5 punts de mitjana. I ja fa temps 
que ens bombardegen amb l’idea que cadascú de 
nosaltres es faci un pla privat de pensions.
Què lluny queda el diàleg social entre partits, 
sindicats, empreses i altres agents socials que 
va propiciar el pacte de Toledo, que lluny queda 
el principi de solidaritat intergeneracional. Si 
generes misèria et queda egoisme i rancúnia, 
cadascú que campi com pugui, i els rics, a fer-se 
més rics mentre veuen com els pobres es barallen 
entre ells. Perfecte, bona jugada, i la culpa al 
poble.
Els socialistes plantegem que el dret a les 
pensions i l’accés al Sistema de Seguretat Social 
ha de ser incorporat a la reforma de la Constitució, 
recuperar l’esperit del Pacte de Toledo i el  diàleg 
social, aprovant un nou Estatut dels Treballadors i 
establir un fons complementari de finançament a 
càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.
Tindrem el que ens mereixerem en funció d’allò 
que féssim entre tots.
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BLA, BLA, BLA…

Per Maria Dolores Miralles

OPINIÓ 

En el plenari del mes de juny 
es va aprovar el pla Estratègic 
i de Màrqueting Turístic de 

Vinaròs , on se’ns invitava a tots els partits polítics que 
calia recolzar-lo perquè era una pla que sorgia com a 
resultat del diàleg i fruït del consens. Tot una mentida 
perquè se’ns va donar pocs dies abans del plenari, 
tàctica que ve sent habitual en el tripartit que a dia 
d’avui governa la nostra ciutat. 
Han passat més de set mesos i encara no s’ha creat el 
Consell de Turisme, on tenen que estar representats 
diferents agents econòmics, turístics i membres dels 
partits polítics de la nostra ciutat , on donen veu a les 
necessitats i inquietuds, i tracen la línia d’actuacions 
, per a que siga una fulla de ruta a llarg plaç. Però 
malauradament, aquest pla encara no s’ha engegat, 
la qual cosa esta retardant que s’impulsen accions 
i estratègies mitjançant grups de treball que a dia 
d’avui encara no s’han creat.
Una de les activitats econòmiques més importants 
de la nostra ciutat és sense dubte el turisme, per la 
qual cosa tenim l’obligació de millorar la qualitat 
que Vinaròs ofereix als que ens visiten. Actualment 
és dels pocs sectors que genera riquesa i ocupació. 
Per això, no vam entendre de cap de les maneres 
que es perguera aquest estiu la bandera blava 
de sender natural de Sol de Riu. Durant diverses 
legislatures, quan el PVI tenia responsabilitats de 
govern, regidors nostres es van batre a mort per 
tirar endavant aquesta àrea. Bona prova la tenim en 
la construcció del passeig de la costa Sud, conegut 
com el passeig del ”colesterol”, la posada en marxa 
de la senyalització de les nostres meravelloses cales, 
de les jornades gastronòmiques,….. i en aquesta 
legislatura, el regidor Sr. Domenech Fontanet, amb 
la col·laboració dels seus socis de govern, llançarà 
a perdre tot el treball realitzat fins ara. Cal recordar 
que és un dels membres de l’actual equip de govern, 
que té dedicació parcial, 14 pagues anuals i un horari 
confeccionat a la seua mida. 
Varem ser durament criticats per els redactor del 
projecte, propietari de la empresa Singular&Plural, 
perquè no vam recolzar el pla estratègic de turisme, 
se’ns va acusar de poc nivell intel·lectual, que 
confoníem la nostra funció pública amb les tertúlies 
de bar... també que la nostra argumentació no tenia 
cap solidesa tècnica ni documentada; inclús que no 
sabien llegir. Però el temps ens ha donat la raó pese a 
qui pese, perquè encara el pla no s’ha engegat. Doncs 
anem bé.

El proyecto fracasado del Castor vuelve a cobrar 
nuevamente actualidad estos días cuando 
la Comisión de Energía del Congreso, sin 
ningún voto en contra,  le pide al Gobierno el 
desmantelamiento del Castor. La petición no es 
novedosa y parece que se ha olvidado que el  
23 de octubre de 2013, las Cortes Valencianas 
aprobaron por unanimidad una transaccional 
a partir de una proposición no de ley del PP, 
que defendí yo mismo, por la que se pidió el 
cierre definitivo y permanente de la plataforma 
y el depósito de gas submarino exigiendo su 
desmantelamiento. También se aprobó que se 
depurasen responsabilidades en la empresa y las 
autoridades que intervinieron en el proyecto. 
Ahora, en la misma línea de hace cinco años, el 
texto urge al Ejecutivo a, una vez esté garantizada 
la seguridad, se clausure definitivamente el 
almacén de gas submarino, el sellado de los 
pozos y el desmantelamiento inmediato de las 
instalaciones marítimas y terrestres, así como que 
se revierta a sus propietarios las servidumbres 
afectadas por el gasoducto. Del mismo modo, 
reclaman una Comisión de seguimiento de 
las acciones de desmantelamiento, de la que 
formarán parte los ayuntamientos y gobiernos 
autonómicos afectados directamente por este 
proyecto, así como la elaboración de un informe 

jurídico sobre la operatividad de las instalaciones, 
tanto en el momento de los inicios del terremoto 
como en la actualidad.
Estamos en el 2018 y en el 2013 ya se pedía desde 
les Corts Valencianes, prácticamente lo mismo. 
Desde aquella fecha se han sucedido todo tipo de 
acontecimientos y lo cierto es que desde finales 
de 2013 la planta entró en hibernación después 
que se  desencadenaran más de 400 pequeños 
terremotos. Haciendo un breve resumen cabe 
recordar que en 2013 se materializó el fiasco 
socialista de miles de toneladas de peso y millones 
de euros de coste con el fallido almacén de gas 
natural Castor.  Un año después de paralizar el 
almacén, el Gobierno pagó a la promotora del 
proyecto Escal UGS SL los más de 1.461 millones 
de euros que costó el proyecto y se quedó con 
el silo. Enagás se hizo cargo de las instalaciones 
en 2014 y las dejó, por orden del Ejecutivo, en 
situación de "hibernación" hasta conocerse el 
informe del Massachusetts Institute of Technology 
que determina su inviabilidad. Llegados a este 
punto desde Foro Forat nos cuestionamos ahora 
si el desmantelamiento es la única solución y que 
ha pasado con la indemnización que el Tribunal 
Constitucional ha determinado improcedente. 
Serán temas de futuros debates de cuyas 
conclusiones les tendremos informados.

A vueltas con el fiasco del Castor: desmantelamiento

Mariano Castejón, Presidente de Foro Forat

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS
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L’atleta del CE Vinaròs-FACSA Aigües 
de Vinaròs, guanya la seva primera 
medalla absoluta i se situa entre les 
millors migfondistes del país.
Els passats dies 17 i 18 de febrer, el 
Palau d’Esports Lluís Puig de València 
es va vestir de gala per acollir la 
màxima cita de l’atletisme nacional; 
acostumada a acollir importants 
esdeveniments (València serà seu del 
Campionat del Món de marató al mes 
de març), la Federació Valenciana 
d’atletisme no va estalviar esforços 
per organitzar amb èxit el Campionat 
d’Espanya Absolut en Pista coberta, 
un campionat on els millors atletes 
del panorama nacional havien de 
lluitar pels màxims guardons en pista 
coberta, al temps que apuren la seva 
preparació per al Campionat del Món 
de Birminghan.
I com no podia ser menys, el CE 
Vinaròs va tenir la seva representant, 
Carla Masip. La corredora 
benicarlanda competia als 1500m, 
amb la màxima il.lusió i expectatives, 
després de la seva gran victòria al 
Campionat d’Espanya Sub-23 de 
la setmana passada, amb seu a 
Salamanca i també als 1500m. Amb 
20 anys Carla pot presumir ja d’un 
palmarès envejable; 5 medalles 
d’or (i tres bronze) als campionats 
d’Espanya en categories júnior i Sub-
23, més una plata i un bronze als 
campionats nacionals universitaris, 
dos récords autonòmics júnior en 
800 i 1500m i la 6ª plaça al Campionat 
d’Europa de l’estiu passat. A més, la 
temporada passada va fregar el podi 
als Campionats absoluts, amb dos 
quarts llocs (1500m en pista coberta i 
800m a l’aire lliure).
Però un campionat absolut són 
paraules majors, i la pròpia semifinal 
de dissabte ja comportava les seves 
dificultats; la sort va voler aplegar 
les tres millors corredores Sub-23 

a la mateixa sèrie, que semblava la 
repetició de la final del campionat 
de Salamanca; Lucia Rodríguez 
(campiona de 800), Míriam Costa 
(3a als 1500m) i Carla Masip, la 
campiona; això sense oblidar la resta 
de corredores que també tenien les 
seves opcions i que ho donarien tot 
per un lloc a la final...per a només 
dues places directes. Un cop més, la 
migfondista del Vinaròs va controlar 
amb autoritat la carrera, i va guanyar 
la cursa més ràpida de les tres 
disputades; també van aconseguir 
classificar-se per temps les seves 
companyes de categoria.
Diumenge matí, a una hora estranya 
per a una final de tant nivell (10’35h), 
es donava el tret de sortida a la 
final femenina dels 1500m; hi havia 
dues carreres en una; d’una banda, 
les dues super-favorites, Marta 
Pérez i Solange Pereira, atletes de 
nivell internacional i dominadores 
absolutes del mig fons nacional dels 
darrers anys, que s’hi jugaven l’or i la 
plata; i per darrere, moltes favorites 
(Lucia Rodríguez, Míriam Costa, 
Clàudia Junquera, Laura Méndez 
i per descomptat Carla Masip) en 
busca de la medalla de bronze.
La carrera va començar lenta, tàctica, 
com és habitual als grans campionats, 
però de seguida, passats uns 400m, 
la saguntina del Playas de Castellón, 
Laura Méndez, va decidir que les 
seves opcions passaven per una 
cursa ràpida i va decidir arriscar; molt 
valenta, amb un fort canvi de ritme, 
va trencar el grup de corredores i va 
marxar en solitari; al seu atac, només 
reaccionarien uns segons més tard 
Marta Pérez i Solange Pereira, que 
marxaren en la seva persecució; per 
darrere, la resta de corredores es 
mantenien en grup. El guió estava 
escrit, les cartes repartides i ara 
tocava jugar la partida. I un cop 

més, Carla Masip, va ser la més intel.
ligent de totes; de fet, com si fos una 
atleta molt més experimentada del 
que permet la seva edat, va fer una 
lliçó de com competir a alt nivell. 
No es va posar nerviosa mentre les 
tres escapades obrien un espai cada 
vegada més gran, i va deixar el pes de 
la persecució a les seves rivals, que es 
van desgastar en l’esforç d’enllaçar 
amb una Laura Méndez que no 
es donava per vençuda i seguia 
lluitant per mantenir l’avantatge. Per 
endavant, les dues favorites ja feia 
estona que havien marxat en busca 
de l’or, i finalment, Marta Pérez, 
l’única atleta de les participants amb 
mínima per al mundial als 1500, es 
va imposar en un llarg i emocionant 
esprint.
Faltava decidir el bronze, només 
restaven 200m i encara mantenien 
opcions Lucia Rodríguez, Laura 
Méndez, Míriam Costa i Carla Masip; 
la campiona de Vinaròs va veure que 
era el seu moment, la seva distància, 
la seva gran oportunitat, i no la va 
desaprofitar; Carla és la corredora 
amb millor final, i un cop més, un fort 

canvi de ritme, en què bassa totes les 
seves victòries, impossible de seguir 
per les rivals, la va dur a complir 
el seu gran sommi; una medalla al 
campionat «dels grans», un lloc entre 
les millors migfondistes del país, un 
bronze de gran prestigi al Campionat 
d’Espanya Absolut.
Els que estàvem allí -familiars, amics, 
entrenadors- ho vam celebrar en gran; 
és una fita històrica per un club com 
el CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs, un 
triomf per a tots els atletes i socis, un 
estímul per a cadascun de nosaltres 
per seguir treballant. Carla també 
es va desfermar i va rebre centenars 
d’abraçades, de felicitacions, fotos 
amb uns i altres...Un parell d’hores 
després encara no s’ho acabava 
de creure i disfrutava revivint els 
moments de la final, així com les 
altres curses d’aquesta temporada de 
pista coberta i que serà inolvidable; al 
mateix temps, amb la humilitat d’una 
principiant i sempre amb els peus a 
terra, preguntava quin entrenament 
li tocava aquesta setmana i pensava 
que havia d’enllestir uns treballs de la 
universitat…

Carla Masip, espectacular Medalla de Bronze al Campionat d’Espanya absolut

Aquest cap de setmana 
el Club Esportiu Vinaròs- 
FACSA Aigües de Vinaròs va 
organitzar la primera Jornada 
Municipal conjuntament amb 
el I Control Absolut en la pista 
d'atletisme.
Les proves disputades van 
ser variades, des de salt de 
llargada i alçada, llançament 
de javelina, pilota i pes, 
carreres de velocitat i marxa, 
per a categories des de 
prebenjamins fins a veterans.
Felicitar a cadascun per 
participants, ja que molt d'ells 
van aconseguir millorar les 
seves marques personals.

I Jornada municipal i I Control absolut
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El dissabte passat en el pavelló poliesportiu municipal, va tenir lloc la primera jornada comarcal del baix maestrat. Aquestes jornades impulsades per la 
direcció territorial de castelló,  consisteixen que cada població participant organitzi jornades amb activitats multiesportives. En aquesta ocasió, a Vinaròs van 
participar 100 xiquets procedents de Vinaròs, Benicarló, Alcalá de Xivert, Peníscola i Santa Magdalena. Els xiquets van jugar a bàsquet, handbol, jocs cooperatius, 
psicomotricitat, birles ..etc.  La propera jornada serà el 10 de març a Benicarló. Donem les gràcies als clubs que han col·laborat i a la direcció territorial de castelló 
per facilitar-nos el transport.

Algún día tenía que llegar un fin de semana sin 
victorias en el club vinarocense. Pese a los resultados, 
la buena noticia es que los equipos, en las distintas 
categorías, mantendrán sus posiciones antes de 
volver a competir, en Vinaròs, este próximo sábado, 
24 de febrero, desde las 10:00 horas de la mañana.
CDFS Segorbe 9-3 CD Vinaròs FS (Benjamín)
Los más pequeños de la entidad vinarocense le 
complicaron, y mucho, las cosas al tercer clasificado 
de la Liga, puesto que se adelantaron por medio de 
Vladislav Petrov, ventaja que defendieron durante 
los primeros quince minutos. Con el paso de los 
minutos, los locales ampliaron una renta que los de 
Antonio Vaca redujeron, aunque sin consecuencia 
directa en el marcador, con un gol Wassim Zaitouni 
y otro de Vladislav.
CDFS Segorbe 7-2 CD Vinaròs FS (Infantil)
Gran encuentro de los jugadores de Juan Puchal 
en la pista del líder, donde se comandaron el 

electrónico en los primeros minutos, con el gol 
de Óscar Castel. Sin embargo, en dos minutos le 
dieron la vuelta los anfitriones y el tanto de Isaac 
Suescun ya llegó demasiado tarde. Pese a todo, los 
infantiles seguirán en la tercera posición de la Liga, 
aunque pierden la oportunidad de acercarse a la 
primera plaza.
Esporting Club Villarreal 5-1 CD Vinaròs FS 
(Cadete)
Por tercer encuentro consecutivo, los vinarocenses 
marcaron primero, por medio de David Dominguez, 
al cuarto de hora de partido, resultado con el 
que se llegó al intermedio. Los locales, en cinco 
minutos de acierto total, voltearon el tanteador 
para llevarse el triunfo y mantener, así, la cuarta 
posición de la competición cadete.
CFS Navarti 4-1 CD Vinaròs FS (Juvenil)
Duelo directo por el segundo cajón del pódium el 
que se vivió en Onda. Los juveniles desperdiciaron 

la opción de sentenciar y hacer en propiedad dicha 
plaza al caer en un partido en el que no pudieron 
romper la solidez defensiva de los locales hasta el 
último minuto, con el gol de Eduardo Camacho. Los 
de Ismael Albert, pese a sumar el cuarto tropiezo 
del año, distancian en cinco a su rival y se quedan 
a siete del líder.

Jornada Comarcal Multiesport

Los planetas se alinearon en contra del CD Vinaròs FS

Bm. Castelló “B”     22
C.Bm. Vinaròs         21
Vinaròs.  Andrés, Unai (3), Raga (4), Joan,  Carlos  (3), 
Nestor (3),  Yannick,  Biel (8).
Gran partit disputat al Castalia de Cs. Els locals 
sempre van portar l'iniciativa, en escapades en el 
marcador de fins a 4 gols, però els nostres amb 
un handbol precís i molt de punt d'honor anaven 
retallant aquestes diferències, fins arrivar a la mitja 
part, on una defensa més agresiva del nostres, va 
propiciar dos exclusions, i va finalitzar en 4 gols de 
desaventatge. Només començar la segona part es 
va sofrir una tercera exclusió, el que va comportar 
una ventatja dels locals de 5 gols. Els nostres que mai 
van baixar la guàrdia, es van trovar la barrera dels 4 
gols, on van tindre vàries oportunitats de trencar-la, 
però era l'equip local el que marcava. No obstant 
això, no va ser fins als últims tres minuts quan ho 
van aconseguir. Tot i així, l'espenta dels visitants, unit 
a unes molt bones intervencions del nostre porter 
van deixar el 22-21 final. Des d'el meu punt de vista, 
en una mica de sort, si s'hagués aprofitat una de les 
moltes ocasions de posar-se a tres gols, hauriem vist 
la millor versió dels nostres, on realment haguessen 
pogut disputar pel partit en temps suficient. Molt 
bon partit dels nostres on els porters locals van ser 
decisius en els moments puntuals.

Copa federació cadet masculí. 
Bm. Castelló “B “     34
C.Bm. Vinaròs    3
Vinaròs.   Joan, Nogales, Pol, Casanova, Didac, Sergi 
(2), Ayza, Pere, Victor  (1), Marcos i Tomás.
Massa superioritat i massa diferència d’alçada que va 
fer que els nostres veiguessen carafals davant d’ells 
i el Castelló es va limitar, a les contres, a matxacar 
als nostres que, a part de un mal día, es van vore 
impotents tot el partit per superar la bona defensa 
local.

Cadet masculí autònomic nord
C.Bm Vinaròs  “A”   23
C.H. Xàtiva       28
Vinaròs.  Pol, Quim (8), Steven  (4), Sergi, Oualid (5), 
Victor,  Marcos i Ayza.
Últim partit de lliga i sense cap dubte el millor partit 
de la temporada. Una primera part molt igualada en 
alternatives al marcador i veient-se un gran handbol, 
acabant 13-15 per als de la costera. La segona part, 
una sortida fulgurant del Vinaròs, donava peu a 
somiar en la victòria però, el més ofici dels forasters 
va permetre la escapada als minuts finals, a pesar de 
un gran Quim Sanz que en 8 gols intentava frenar als 
valencians. 

1 Autonomica masculina nord 19-21
C. Bm.  VINARÒS   27
Bm. Juan Comenius  16
Vinaròs.  Marc, Gabri  (3), Cristian (3), Serrano (8), Max 
(7), Nacho  (1), Jesus (1),  Toni (2), Manu (2) i Bryan. 
Partit pel ranking del 19 al 21 lloc autonòmic per a 
un equip que eixos últims anys ens tenia acostumats 
a intentar altres metes, però ara toca el que toca. 
La majoria de l’ equip estudia fora i això impedix el 
entrenar tots junts i a la posta es veu la desconnexió 
de joc. Una llàstima perque hi ha equip per il·lusionar 
però el primer és el primer.
El partit va tindre una primera part que el Vinaròs 
no li trovava el punt al partit i es deixava marcar gols 
en massa facilitat. Tot i això, es va aplegar al descans 
guaanyant de 2.
A la represa, després de 4 paraules als vestidor, la 
cosa va canviar, es marcava en mes facilitat i la gran 
defensa i un Marc que va estar al nivell d’abans  van 
fer que els valencians només   anotessen 4 gols 
permitint un final de partit tranquil i aconsseguin un 
molt bon resultat.

Copa federació infantil masculí grup 7 nord
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4 3
0 0
1 3

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

1 Torreblanca 19 16 1 2 58 21 49
2 VINARÒS 20 12 3 5 52 25 39
3 Alcolea 20 10 5 5 41 27 35
4 Borriol "b" 20 10 4 6 39 31 34
5 Xert 20 11 1 8 42 38 34
6 Atzeneta 18 9 4 5 33 22 31
7 Vall d'Alba 19 9 4 6 39 31 31
8 Benassal 20 7 7 6 31 32 28
9 Rossell 20 8 3 9 27 37 27

10 Càlig 19 8 1 10 30 36 25
11 Tírig 20 5 6 9 25 45 21
12 Albocàsser 20 5 3 12 33 50 18
13 Salzadella 18 4 4 10 19 28 16
14 Cinctorra 19 2 5 12 23 46 11
15 Vilafranca 18 2 3 13 24 47 9
16 Les Palmes "b" 0 0 0 0 0 0 0

C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella

DESCANSA
C.F. Torreblanca

C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.
C.F. Vilafranca DESCANSA

Càlig C.F.

U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.

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

C.F. Torreblanca

U.D. Atzeneta
C.E. Cinctorra
C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F. C.D. Vall d'Alba

R.C. SalzadellaEsportiu Rossell

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

Resultados Jornada 21 Jornada 22

ESPORTS

Rafa Marcos

VInARÒS C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

El domingo 18 de Febrero se disputó la última jornada de la Liga Menores 
La Closa de Padel,division Gold, con tres apasionantes partidos donde 
se.jugaban la segunda posición de la.clasificación dónde estaban 
involucrados hasta 3 jugadores y al final fue David Batiste que se alzó con 
esa luchada plaza,en este tiempo de la liga se ha podido comprobar cómo 
los jugador@s han ido subiendo de nivel.con puntos cada vez mas largos y 
de más calidad, a la vez que partidos cada vez mas interseantes e igualados. 
Felicitar al Campeón de la liga Pablo Romero y al.segundo clasificado 
David Batiste por la gran liga realizada donde recordamos que era una 
liga individual donde cada jugador cambiaba de pareja   en.cada partido. 
El.próximo.dia 4 de Marzo se haran la.entrega.de trofeos ,medallas para todos 
los participantes y regalos de nuestros patrocinadores Sok Food Vinaros, 
Peluquería Hiraldo Vinaros, Nutricionista 4camins y Bikebroker Cranc Vinaros 
de las 2 categorias diaputadas la Bronce y Gold.

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 21
VINARÒS C.F.  4, C.D. VALL D’ALBA  3
16h.30’ del domingo 18-2-2018
Árbitro del encuentro: ILIASS CHOULLI. Gran juez 
del juego. Lástima que la afición local le increpara 
en demasía lo que se tradujo que en la segunda 
parte estuviera más nervioso en sus decisiones.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
Ajustado resultado a favor contra un contrincante 
directo para conseguir la apreciada promoción. Lo 
que permite afianzarnos en la segunda posición 
de la tabla. Puede ser que el Vinaròs no mostró 
su mejor versión en esta ocasión, sobre todo en 
la segunda mitad, en su feudo, con una entrada 
aceptable por lo visto hasta estas alturas de la 
competición. Pero esta vez tocaba sumar y no digo 
que nuestro equipo no se mereciera conseguir el 
triunfo ni mucho menos. Lucharon como siempre 
y ante jugadores que eran por regla general 
superiores en envergadura, pero se demostró 
que los nuestros traen una gran preparación física 
porque van como motos.

Equipo titular: LLUC 4, BORRÁS 4, DANI 4, MIGUEL 
ÁNGEL 3, CAMÍ 4, ESTELLER 4, JUANJO 4, KEVIN 4, 
POLET 3, JAVI GARCÍA 4 Y TAYO 4. Cambios: en el 77’ 
Santi 3 y Manolo 3 por Polet y Miguel Ángel, en el 
80’ Ricardo 3 por Juanjo y en el 87’ Jordi 3 por Tayo.
Los goles fueron de Tayo en el minuto 6’ y 35’, de 
Esteller en el 63’ y de Javi García en el 86’. Los del 
Vall d’Alba en los minutos 46’, 60 y 75’.  

Esta semana se destaca la figura del lateral 
derecho BORRÁS que desde el inicio se hizo 
con la titularidad del equipo. Gran marcador, 
defensivamente práctico y seguro, y en ocasiones 
contribuye al ataque corriendo la banda.
Mañana, domingo, 25 de febrero vamos a la 
SALSADELLA, rival a priori accesible pero en esto 
del fútbol nunca se sabe.

El pasado domingo dia 11 de febrero, 
tuvo lugar en el Consell Comarcal del 
Montsià en Amposta  la presentacion 
de los equipos ciclistas élite y máster  
patrocinados por las empresas 
Controlpack , Badia hortofruits y 
Fontestad, donde en la categoria de 
máster correrán los corredores locales 
Andrés Aragonés Gil, Vicente Serrano 
Carretero y Juan Francisco Quixal 
Martorell , y como director deportivo  
Eugenio Díaz de Benicarló.
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ESPORTS

Aquest cap de setmana ha sigut molt profitós 
per al Club Natació Vinaròs, tres competicions de 
molta importància per als nadadors locals.
Començarem en l'autonòmic aleví, celebrat a la 
piscina del Castalia, en una participació de tots 
els clubs provincials, ja que se celebra per fases 
provincials, el Club Natació va acudir en un total 
de 14 nadadors:
Natàlia Burriel, Ainhoa Canalda, Lucia Garcia, Mar 
Cid, Daniela Muñoz, Ona Leciñera, Lluna Bordes, 
Júlia Muñoz, Hèctor Cervera, Àlex Pujol, Andreu 
Jovani, Santi Matamoros, Joan Chavarría, Iker 
Mas. Van ser tres sessions, en tot el programa de 
proves, destacarem la millora de tots els integrants 
i l'ambient d'equip tant en la piscina com en la 
grada, les xiques van lluitar cada relleu per estar en 
les tres primeres posicions, i els xics van aconseguir 
la victòria en el 4x100 estils.
Cal destacar les 3 mínimes nacionals, aconseguides 
per Andreu Jovani, també la mínima nacional dels 
200 braça de Daniela Muñoz. Felicitem als pares 
per entendre la importància de passar-ho bé i 
animar a tots els xiquets.
També va tenir lloc el campionat d'Espanya de 
comunitats, on Llum Serret va representar la 
comunitat, es va celebrar a Oviedo, i la nadadora 

vinarossenca va nadar 400 i 800 lliures. Va ser en 
800 lliures, on va recuperar el nivell al qual ens té 
acostumats i va donar 11 punts molt valuosos a la 
comunitat, per aconseguir una quarta posició per 
darrere de Catalunya, Madrid i Andalusia. Felicitem 
a Llum per la seva perseverança i no decaure mai.
Per acabar volíem també donar un reconeixement 
a David Miranda, nadador Vinarossenc, que milita 
becat en la universitat de Michigan, cursant 
ingenería en tele-comunicacions, i competint a 

un nivell altíssim, és el tercer any que està allí, i 
segueix la seva progressió esportiva, mostra d'això 
va ser l'actuació que ha tingut en la conferència 
dels Grans Llacs de Michigan, on competia en 
universitats d'Ohio, Illinois i Michigan. Va brillar 
especial ment en la seva actual especialitat, la 
duríssima prova de 200 papallona, on va guanyar 
de forma contundent i cada vegada està més prop 
de classificar-se per al Nacional USA. Animem a 
David a continuar en la il·lusió quel caracteritza. 

Campionat Autonòmic Aleví d'hivern  V trofeu Juan Koninckx

El domingo 4 de febrero se celebró la cuarta jornada 
de la Lliga Catalana. En Categoría preferente, el CE 
Ruy López ‘A’ recibió al CE Torredembarra.
Los de Vinaròs se impusieron claramente al equipo 
visitante por un claro 7,5 a 2,5. Victorias de Ye Yé 
Martínez, Ramón Segura, Salvador Jardí, Diego 
Zafra, Esteban Grima, Juan josé Figueredo y 
Stephan Oomen. Tablas por parte de Carlos Albert.
Con esta victoria el equipo de Vinaròs suma su 
cuarto punto, y continúa líder en solitario de 

la categoría a 1 punto de sus dos inmediatos 
seguidores, El CE Escacs Salou B y el CE Tarragona 
B, manteniendo intactas sus opciones de ascenso a 
la segunda división catalana.
Por su parte, el segundo equipo se desplazó a Reus 
para enfrentarse al Reus Ploms. Los de Vinaròs no 
pudieron con la mayor veteranía del equipo local 
y se vieron derrotados por 4,5 a 1,5. Victoria de 
Albert Robles, y tablas de Xavi Martínez.
Al iniciar la ronda se celebró un minuto de silencio 

en recuerdo de nuestro estimado compañero 
recientemente fallecido del club, Josep Morral.

El Club Ajedrez Ruy López reafirma su liderato

José Luis Ruiz se 
adjudicó la octava 
etapa del Challenge 
de la Plana, disputada 
en Vinaròs con un 
recorrido de 70,2 km. 
El corredor se impuso 
al esprint a Roberto 
Beti y Jordi Galindo, 
que entraron 15 
segundos antes que 
el pelotón.

Ruiz gana la etapa de Vinaròs del Challenge
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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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Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Regidoria de 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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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Participa!

Fes la teva pregunta al 
Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

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:  
 

+ Info: www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

Vinaròs
és turisme

Amb la col·laboració de

4COLORS  964 401 912

GALERA
X JORNADES DE LA CUINA DE LA

DEL 23 DE FEBRER 
AL 25 DE MARÇ

VINARÒS 2018

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada 
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta,  que 
el proper dia  que es durà a terme la seva tramitació serà el  dia 2 de 
març de 2018

Requisits:
-	 Estar empadronat a Vinaròs.
-	 Tindre 65 anys complits
-	 Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet



24 febrer de 2018

29

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

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Todos los componentes de la 
Cofradía ‘Virgen de las Angustias’

ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma.

Rogad a Dios por el alma de:
Adela Pascual Ribera

Que murió cristianamente en Vinaròs
el dia 19 de febrero de 2018 

D.E.P.

Hermana-cofrade de ‘Virgen de las Angustias’



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

24 febrer PITARCH c. del Pilar, 120

25 febrer VINARòs FARMACIA av. País Valencià, 15

26 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

27 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

28 febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

1 març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

2 març sANZ c. Pont, 83

3 març VALLs zona turística nord, 11

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




