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L’Ajuntament es
compromet a impulsar
un Consell de Joves
en un màxim de 9 mesos
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat la creació
en un termini de sis a nou mesos del Consell
de Joves. La moció va ser presentada per Acord
Ciutadà de Vinaròs i assumida pels membres de
l'equip de govern –Tots i totes som Vinaròs, PSPV
i Compromís-, que van votar favorablement a la
proposta. Un consell de joves que segons aquesta
moció “ha de ser autònom i agrupar entitats i
col·lectius que garanteixi la participació d'aquest
col·lectiu en la presa de decisions i fomentar espais
de debat, a més de donar resposta a les demandes
del públic juvenil”. “Crec que és una proposta que
pot ser enriquidora per als joves en uns temps en
què es diu que passen de tot. És important, la nostra
obligació donar-los canals perquè puguin participar,
i després veurem si ho fan o no”, va assenyalar
el portaveu de Acord Ciutadà, Lluis Batalla.
El regidor de Joventut, Marc Albella (PSPV) va
mostrar el seu sentit favorable a la proposta de
la creació d'aquest Consell. “Entenem i assumim
que les regidories de Joventut i Participació
Ciutadana som dues regidories afectades per
dur a terme proposta en els terminis marcats”, va
indicar. Per part de Tots i Totes som Vinaròs, Jan
Valls va indicar que “la participació ciutadana no
es construeix en dos dies i és fruit del treball i la
pedagogia, i no només de reduir-la a la votació
cada quatre anys, per tant cal obrir nous canals
com ha indicat Batalla, i estem disposats a fer-ho”.
El PP es va abstenir, argumentant el seu portaveu
Juan Amat que “no perquè estem en contra
d'aquesta proposta, sinó perquè sorprèn que qui
la faci sigui un partit de l'oposició i perquè l'equip
de govern demostra estar instal·lat en la política del
postureig i la improvisació”. També es va mostrar
escèptic Amat que aquest Consell es cree finalment.
“Porten tres anys governant sense haver convocat
el Consell de Medi ambient ni el de Turisme que ja
estan creats”, va concloure.

L’Ajuntament assumirà per
gestió directa la conclusió de la
unitat d'execució dels Horts dels Farga
L'Ajuntament de Vinaròs assumirà l'execució del PAI dels Horts
dels Farga per gestió directa. El consistori ha aprovat en el ple
ordinari de febrer incoar expedient per resoldre la condició
d'urbanitzador a l'empresa Nou Temple Serveis Immobiliaris
per incompliment de terminis, declarar la caducitat de la
unitat d'execució UE2R15 i que siga el propi consistori el que
aborde la seva conclusió. Aquesta unitat està situada a la zona
coneguda com els Horts dels Farga.
Este programa va ser adjudicat l'any 2004 però es va quedar
una part per concloure en una zona urbana molt propera al
passeig marítim i amb possibilitats comercials, per la qual
cosa l'Ajuntament optarà ara per realitzar la gestió directa del
PAI, segons va explicar el regidor d'Ordenació del Territori, Jan
Valls. “Anem a intentar acabar aquestes obres, si és possible
dins d'aquesta legislatura i destinar aquest espai públic
perquè els vinarossencs puguin gaudir-lo després de tants
anys”, va explicar Valls.
Per part del PP de Vinaròs, Juan Amat, va dir que estaven a
favor de la proposta, però va lamentar que l'equip de govern
“no és clar en dir quan s’executarà la gestió directa, la qual
cosa vol dir que aquest equip de govern no té un full de
ruta”, al que Valls va explicar que “l'empresa ha retardat tot el
procediment durant més de deu anys mitjançant recursos, i
pot seguir posant traves per intentar retardar que aquest PAI
s’obri finalment al públic”.

Vinaròs dedicarà un espai públic a la memòria de Guillem Agulló
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat dedicar un carrer
o espai públic de la localitat a la memòria de Guillem
Agulló Salvador, amb els vots a favor de Tots i totes
som Vinaròs, PSPV i Compromís, el vot en contra del
PP i l'abstenció del PVI. La moció va ser presentada
per Acord Ciutadà de Vinaròs, i el seu portaveu, Lluis
Batalla, va recordar que “es compleixen 25 anys de
la mort d'aquest 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”.
Batalla va assenyalar que amb aquesta moció “volem fer
un acte de justícia”. El regidor de Compromís, Domènec
Fontanet, va assenyalar que “ens adherim a aquesta
proposta, que la nostra formació ha presentat en
altres poblacions”, i per part del PSPV, el seu portaveu,
Marc Albella, també va mostrar el suport a la proposta
“perquè va en la línia de la declaració institucional
signada per tots els grups parlamentaris de Les Corts

el 2016” i “volem afegir el nostre reconeixement a la
família de Guillem Agulló per la seva perseverança
i enteresa en defensar la memòria del seu fill”.
El PP va votar en contra argumentant el seu portaveu,
Lluis Gandia, que “condemnem l'assassinat de Guillem
Agulló, però aquesta moció no busca honrar la seva
figura sinó responsabilitzar d'això al PP. La moció busca
la divisió dels valencians entre bons i dolents, perquè
parla de la passivitat i indiferència dels governs del PP
davant els nombrosos delictes d'odi, atacs a les seus
de partits polítics, sindicats i associacions, i això no ho
podem permetre, perquè en aquesta Comunitat en els
últims anys les seus que han estat més atacades han
estat precisament les del PP”. I va concloure afegint
que “és una llàstima, perquè havent-hi una declaració
en Les Corts aprovada per unanimitat, amb aquesta
exposició de motius s'han carregat que l'acord sigui a
Vinaròs unànime”.
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L’Ajuntament dóna suport a la vaga feminista del 8 de Març
L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat una moció
presentada per Tots i totes som Vinaròs a petició
de l’associació Femme Forza, de suport a la Vaga
Feminista del 8 de Març. La moció va ser aprobada
pels vots favorables de l’equip de govern, Acord
Ciutadà, l’abstenció del PVI i el vot en contra del PP,
que va presentar una altra proposta que també va
ser aprovada. Com a representant de l’associació
Femme Forza, Lara Domènec va indicar que la
proposta parteix d’esta associació del poble i que
hauria de ser un tema de confluencia entre els
diferents partits donada la situación actual.
Doménech va recordar que és una vaga estatal
convocada per la Comisión 8 de Marzo per al Dia
Internacional de la Dona i que en la moció s’insta
a les diferents entitats publiques de Vinaròs a que
donen suport a la vaga. “És una convocatòria de
denúncia contra las desigualtats i les discriminacions
i les violències estructurals que pateixen les dones,

i també la reivindidcació d’un nou model social
més igualitari”, va destacar Doménech entre altres
aspectes.
Des del PSPV, Begoña López va argumentar el
suport apuntant que el partit “té com a objectiu
aconseguir una societat lliure de masclisme” i que
este 8 de Març “hem de seguir reivindicant perquè
és una data històrica i clau i hi ha un cami molt
llarg per recórrer per aconseguir la igualtat entre
homes i dones”. Per part de Tots i totes som Vinaròs,
Mamen Ruiz va assenyalar que “donem suport a
la vaga perquè cal acabar amb l’escletxa salarial,
les violències masclistes, perquè ens falten totes
les dones assassinades per violencia de gènere,
perque les dones seguim fent el treball domèstic i
de cures sense reconéixer, per que la divisió sexual
del treball ens condemna a treballs precaris”, entre
altres aspectes.
Tots els partits van donar suport excepte el PP, que

Vinaròs aprova inscriure els
terrenys de l'ampliació de l'IES
Vilaplana en el registre de la propietat
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat inscriure en el
registre de la propietat els 4.500 metres quadrats de terreny cedit
per escometre en un futur l'ampliació de l'IES José Vilaplana. L'edil
d'Ordenació del Territori, Jan Valls, va explicar que “els convenis
d'aquests terrenys estaven signats l'any 2008 i no van ser inscrits en
el registre de la propietat, cosa que cal fer per garantir als propietaris
més seguretat jurídica quant a l'aprofitament urbanístic d'aquests
terrenys i evitar que els mateixos puguin demanar la seva expropiació
forçosa”.

va argumentar, mitjançant la regidora Carla Miralles
que “donem suport al sentit del dia internacional
de la dona, un dia per refermar el compromís de
seguir lluitant per la igualtat entre homes i dones,
però vostès porten a aprovació el suport a una
vaga feminista i veient el contingut de la moció
parlen més de fer política i ideologia i no intenten
conmemorar el dia de la dona, sino d’una part de les
dones. A més, el simple fet de ser una vaga només
de dones no és treballar per la igualtat, que necesita
de la unió de tots, és un treball conjunt i no només
de les dones. Esta no és la millor manera”.
El PP va presentar una altra moció que també es va
aprovar amb el vot a favor de tots els grups excepte
el PVI que es va abstindre. Esta moció proposava que
l’ajuntament assumisca el compromís d’integrar de
forma activa i transversal el principi d’igualtat de
tracte i oportunitats entre homes i dones en tots els
àmbits.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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Vinaròs demana el desmantellament del Castor i un pla de restauració ambiental
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat una moció
per instar al Govern de l'Estat a establir un
calendari, amb la participació mancomunada
dels ajuntaments afectats i la Generalitat
valenciana i catalana, per al segellat dels pous i el
desmantellament de les plantes terrestre i marina
del magatzem de gas Castor que contempli
totes les garanties de seguretat i ambientals, i la
realització d'un pla de restauració ambiental de
la zona afectada. També se sol·licita en la moció
emprendre les accions legals que permetin
recuperar la quantitat retribuïda a l'empresa
Escal UGS en concepte d'extinció de la concessió,
determinar si són justificables els sobrecostos del
projecte, emprendre les accions legals per establir
les responsabilitats d'aquesta empresa pels
moviments sísmics que es van produir i realitzar
un peritatge dels danys soferts per la ciutadania
del territori. A més, se sol·licita impulsar les
modificacions legislatives necessàries perquè en
el futur s'eviti que sigui l'administració pública la
que es faci càrrec d'aquest tipus d'indemnitzacions

i deixar sense efecte el cobrament de la
indemnització aprovada pel govern i procedir
a la devolució de les quantitats indegudament
cobrades.
La moció va ser presentada per Tots i totes som
Vinaròs i es van adherir PSPV i Compromís. L'alcalde,
Enric Pla, va qualificar el Castor de “un dels majors
fracassos de la història d'Espanya en matèria
d'infraestructures energètiques” i va dir que “el
rescat amb diners ciutadans d'una inversió privada
que ha acabat en fiasco és lamentablement una
pràctica que s'ha convertit en habitual”. “Demanem
la clausura definitiva i el desmantellament de totes
les instal·lacions”, va concloure. Acord Ciutadà va
dir que també s'adheria a la moció i per part de
Compromís, Jordi Moliner va recordar que “hem
estat l'únic partit que sempre vam dir que no a
aquesta instal·lació”, i va criticar la postura del PP
en aquest tema. Per part del PSPV, el seu portaveu,
Marc Albella, va assenyalar que al principi aquest
projecte “va tenir unes expectatives de creació llocs
de treball i ingressos per a l'Ajuntament que al final

no es van complir, a més de generar terratrèmols
al nostre territori, i el plantejament que va tenir a
partir d'aquí el PSPV en l'equip de govern va ser
exigir responsabilitats tenint en compte que que
el nostre plantejament va ser erroni al principi vist
després el frau del projecte”.
Per part del PP, Lluis Gandia va dir que “aquesta
moció és una esmena a la totalitat de la gestió
del PSOE, que va portar a Vinaròs aquest projecte
i si avui fos militant socialista estaria avergonyit”.
També va dir que “quasi tot el que demana la
moció s'està fent” i que “el que cal averiguar
ara és que està passant a la planta marina i no
prendre decisions precipitades que queden bé
de cara a la galería pero que de momento no són
responsables tècnicament. Treure el gas injectat
en este moment podría dur nous terratrèmols i
cal demanar al govern que abans de tocar res cal
tindre la seguretat de que no passarà res”.
El punt va ser aprovat amb els vots favorables de
Tots i Totes som Vinaròs, PSPV, Compromís, Acord
Ciutadà i PVI i el vot en contra del PP.

Vinaròs insta al govern a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC
El ple de l’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat una
moció per demanar instar el Govern de l’Estat
a lligar per llei la revalorització de les pensions
a l’IPC. La proposta, presentada per Acord
Ciutadà, també insta a establir un salari mínim
interprofessional de 1.000 euros, augmentant les
cotitzacions més baixes i adoptar mesures fiscals
que puguin permetre a les empreses que apliquen
polítiques retributives superiors a les recollides
en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb
uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per
cotitzacions.
A més, es demana als Grups Parlamentaris a les
Corts Generals a la derogació de les reformes

laborals realitzades pel PP i el PSOE i s’insta al govern
del País Valencià a promoure el diàleg social, per
tal que en un marc valencià de relacions laborals i
amb una Llei Valenciana de Protecció Social no siga
possible sostraure els ingressos generats per les
cotitzacions de les persones treballadores per fer
front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents
governs de l’estat.
Per últim, la moció insta a promoure l’equiparació
de les pensions entre homes i dones, diferenciades
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant
l’aplicació d’un factor corrector que compense
la diferència de la pensió per la diferència de
cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels

Pressupostos Generals de l'Estat.
Tots els grups van votar a favor excepte el PP,
que mitjançant el seu portaveu, Juan Amat,
va argumentar que en este tipus de mocions
l’Ajuntament de Vinaròs no té competència i que
al ple li falten temes municipals per debatre. “Hi ha
moltes coses que por decidir l’Ajuntament i que
l’equip de govern obvia. Les pensions són de vital
importància, però un ajuntament no te capacitat
per decidir”.
El punt va sortir endavant amb els vots favorables
de l’equip de govern i Acord Ciutadà, l’abstenció
del PVI i el vot en contra del PP.

Prepara tu lista de Comunión
Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS
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Comencen les obres per a la canalització d'aigües
pluvials a l’encreuament de Camí Fondo i Av. Llibertat
Aquests treballs es prolongaran durant dos mesos i suposen una inversió de més de 100.000
euros, amb un objectiu: evitar les inundacions que periòdicament afecten al nucli urbà.
En l'encreuament del Camí Fondo amb l'Av. Llibertat
ja han començat les obres per a la canalització de
les aigües pluvials que actualment discorren en
superfície, permetent una connexió definitiva per
a les necessitats de drenatge en el PAI Sur 15.
En no haver-hi en la zona una altra xarxa d'aigües
pluvials, aquestes s'aboquen en les xarxes de
sanejament unitàries, on la capacitat, en molts
casos, resultava insuficient.
Amb aquest projecte es busca evitar, per tant, les
inundacions periòdiques que es produeixen en el
centre de la ciutat i, especialment, a la Plaça Sant

Valent.
"Es tracta d'una actuació molt important per a la
ciutat, que estava pendent des de fa molts anys
i que, per fi, ara serà una realitat", ha expressat el
regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, que
ha afegit que el cost de la inversió sobrepassa els
100.000 euros.
Aquestes obres, que es duran a terme en 20 metres
lineals de l'Av. Llibertat i en 60 metres lineals del
Camí Fondo, estan sent executades per l'empresa
VAINSA INFRAESTRUCTURES S.L.
S'estima que aquests treballs, en una cruïlla

saturada de conductes d'aigua potable,
clavegueram i instal·lacions de telecomunicacions,
gas i llum, tinguen una durada d'uns dos mesos,
aproximadament.

La unitat de VioGen de la Policia Local va realitzar 286 actuacions durant 2017
Durant aquest 2018 l'objectiu és continuar amb aquest servei i impulsar la formació
per a la visibilització i prevenció de la violència de gènere a Vinaròs
Durant l'any 2017 han sigut gestionats per la unitat
de VioGen de la Policia Local de Vinaròs, un total
de 28 expedients, dels quals 9 continuen en actiu
amb mesures de protecció policial. Així mateix,
s'han realitzat 286 actuacions relacionades amb la
protecció i l'ajuda a dones víctimes de violència de
gènere a Vinaròs.
Del total d'actuacions destaquen les 11 visites a
domicili, 145 contactes telefònics amb les víctimes,
7 amb agressors, 5 acompanyaments en actuacions
de caràcter judicial, assistencial o administratiu, 26
notificacions judicials, 17 valoracions policials de risc
de manera personal, 20 telefòniques i 16 contactes
personals acordats amb les víctimes.
Aquesta unitat, cal recordar, va entrar en
funcionament a l'abril de 2017, després de la seua
adhesió al Sistema de Seguiment Integral en els

casos de Violència de Gènere. Està formada per una
agent amb formació especialitzada en Violència
de Gènere i Mediació Policial, sota la dependència
directa del Comissari Cap del cos de Policia Local de
Vinaròs.
Objectiu per 2018: impulsar la formació per a la
visibilització i prevenció de la violència de gènere
Aquest 2018, la unitat de VioGen té previst iniciar
formacions per a la visibilització i prevenció de
la violència de gènere als instituts i organismes
que així ho requereixin. Aquestes formacions
començaran en tres tallers d'ocupació del Centre
de Coneixement Vinalab de Vinaròs durant el mes
de març i a l'abril es realitzarà una formació en
l'Associació Cultural i Recreativa de les Ames de
Casa de Vinaròs.

A data: 26 de febrer de 2018.
Resum general:

Nombre total de víctimes assistides

29

Víctimes actives

9

Víctimes en Risc BAIX

7

Víctimes en Risc No Apreciat

2

Víctimes inactives

14

Víctimes reasignades a la Guardia Civil

6

Víctimes amb mes d’un agressor Actives

1

Víctimes amb mes d’un agressor Inactives

0

Canvi de residència de Víctimes

3
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Vinaròs va reciclar 2.787 quilograms d'oli en 2017
Els contenidors que han tingut un millor rendiment són els del CEIP Misericòrdia,
Pablo Ruiz Picasso i País Valencià
Durant 2017 els vinarossencs i les vinarossenques
van reciclar un total de 2.787, 53 quilograms d'oli
d'ús domèstic, que van ser dipositats en quinze
contenidors especials situats en diversos punts del
nucli urbà.
D'aquests, els que ha tingut un millor rendiment
anual han estat: el limítrof al CEIP Mare de Déu de
la Misericòrdia (405 Kg.), el de l'Avinguda Pablo
Ruiz Picasso (376.9 Kg.) i el de l'Av. País Valencià (
368.02 Kg.).
La resta s'han mantingut en la franja dels 100 a
300 kg, a excepció dels contenidors del Carrer
Sant Pasqual / Tres Reis, Costa i Borràs, Garrofer, 4
Camins i Sant Joaquim, que encara no compten
amb registre complet al haver-se incorporat
recentment com a nous punts de la xarxa de
contenidors per al reciclatge d'oli d'ús domèstic.

"Estem contents amb els xifres obtingudes i, donat
el bon resultat que estan donant els contenidors de
la Costa Nord i Costa Sud, continuarem implantantlos per aquestes àrees. Concretament, es preveu la
instal·lació de 5 nous contenidors d'aquest tipus
per als pròxims mesos ", ha destacat el regidor de
Medi Ambient i Agricultura, Jordi Moliner.
Moliner també ha destacat que "cal seguir
treballant i creant consciència sobre la necessitat
de reciclar aquest producte. En aquest sentit
encara hi ha molt per fer i per això mateix ens
estem enfocant a les escoles, on avui mateix
hem acabat un nou cicle de xerrades educatives
sobre els avantatges del reciclatge d'oli i sobre el
procediment per fer-ho".
Aquestes xerrades es realitzen anualment en
els centres educatius públics i concertats de la

localitat, dirigides als alumnes de quart curs de
primària. L'objectiu és que es familiaritzen amb el
reciclatge de l'oli d'ús domèstic i que animen a les
sevues famílies a fer-ho pel bé del Medi Ambient.
Aquest any, com a novetat, s'ha estrenat un vídeo
formatiu que s'ha projectat a cada aula.

La Directora General d’Infància i Adolescència visita Vinaròs
Molero ha informat de les novetats de la nova llei d’infància i de les millores que suposarà per a Vinaròs, especialment en relació als
recursos preventius per a menors i joves.
La Directora General d’Infància i Adolescència de la
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Rosa J.
Molero, ha estat avui a Vinaròs per informar de les
novetats de la nova ordre d’infància i com aquests
canvis afectaran als programes i serveis que es
venen prestant.
Els principals, destaca l’alcalde de la localitat, Enric
Pla, qui ha estat acompanyat pels responsables
de Política Social de l'Ajuntament de Vinaròs, són:
els serveis municipals finançats per la Conselleria,
programes dirigits directament per la Conselleria
i programes subcontractats de la Generalitat, com
ara el Punt de Trobada Familiar (PEF) comarcal que

està ubicat a l'ermita de Sant Gregori.
Durant aquesta reunió s'han abordat les millores
que impulsarà la nova llei en els serveis i recursos
existents (increment de personal, ampliació
d'instal·lacions i noves prestacions en el Punt
de Trobada), dels nous recursos (com els pisos
d’emancipació i les unitats externes especialistes)
i, sobretot, dels recursos preventius per a menors i
joves.
“Aquests darrers han sigut reivindicats moltes
vegades des dels nostres Serveis Socials i s’han
concretat en les sol·licituds realitzades per
l’Ajuntament a finals del 2017, on demanem

un centre de dia per a menors de 12 anys, un
sociolaboral i un altre de suport convivencial i
educatiu per a joves de 14 a 18 anys”, ha detallat
Pla.
La Directora General ha acollit amb interès els
recursos sol·licitats, coincidint amb l’alcalde en què
la prevenció és clau per al treball diari dels educadors
i psicòlegs dels equips intervenció municipals
destinats a família, infància i joventut. El centre de
dia per a majors de 14 anys, de fet, ja apareix en els
pressupostos de la Generalitat del 2018. La visita
de Molero ha culminat amb un recorregut per les
instal·lacions del Punt de Trobada.

El Servicio de Urología del Hospital de Vinaròs incopora el
láser para el tratamiento quirúrgico de la litiasis
El Servicio de Urología del Hospital Comarcal
de Vinaròs ha incorporado recientemente la
tecnología láser para el tratamiento quirúrgico
de la litiasis. Con esta técnica, los pacientes
de este departamento de salud evitan
desplazamientos hasta otros hospitales de la
provincia de Castellón y tienen acceso a un
nuevo procedimiento que presenta mayores
ventajas frente a la cirugía convencional.
Para esto, el Hospital de Vinaròs ha adquirido
un equipo de Láser Holmium de 30 W que ha
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supuesto una inversión superior a los 21.000
euros y que ha permitido dotar al Servicio de
Urología de la técnica de lasertricia, indicada
para la resolución quirúrgica de patologías
litiásicas tanto del tracto urinario inferior
como, en algunos casos, del superior.
Ha evitado el desplazamiento de 21
pacientes
Desde su adquisición ya se han beneficiado
de este tratamiento 21 pacientes del
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Departamento de Salud de Vinaròs. Unos
pacientes que hasta ahora debían someterse
a
procedimientos
quirúrgicos
menos
avanzados o ser derivados a otros hospitales
de la provincia, principalmente al Consorcio
Hospital Provincial de Castellón.
De esta forma, y gracias a la incorporación del
procedimiento láser en la patología del cálculo
urinario, se ha conseguido normalizar este
tratamiento en la especialidad de Urología del
Hospital de Vinaròs.
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ACTUALITAT

El PP critica que no se convoque el Consell de Cultura “desde hace más de un año”
El portavoz adjunto del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha
lamentado que "desde hace más de un año el
Consell de Cultura no se reúne demostrando
de nuevo el nulo interés del tripartito en la
participación".
Según Gandía, "las promesas realizadas por el
concejal de Cultura sobre las funciones del Consell

de Cultura en el inicio de legislatura han quedado
en nada y no se ha cumplido ninguno de los
proyectos ni plazos que se nos dijeron".
Desde las filas populares lamentaban que "no
se esté dando la oportunidad de participar en el
desarrollo de la política cultural a las entidades
y asociaciones que son el motor de la cultura en
Vinaròs. Parece ser que el concejal es quien quiere

colgarse todas las medallas y por eso no escucha
a nadie".
El popular finalizaba solicitando que después de
más de un año "vuelva a reunirse el Consell de
Cultura porque Vinaròs necesita dar un impulso
a proyectos vitales para la cultura local como
el auditorio municipal que prometieron los
socialistas y del que nadie sabe nada".

Acord Ciutadà demana que l’equip de govern “deixe de fer
polítiques d’aparador en la política d'Igualtat”
Al darrer plenari es va aprovar la proposta de donar
suport a la vaga feminista del 8 de març, i Acord
Ciutadà va votar a favor d'aquesta reivindicació
que demana a la societat conscienciació i canvis,i
a la classe política, compromisos. Des d’Acord
Ciutadà es considera que el govern municipal
“reclama certes coses a la societat quan en la seua
dinàmica diària no les acompleix”, posant com a
exemple que en el I Pla d'Igualtat Municipal, es

va reclamar Plans d'Igualtat a les empreses que es
presenten a les Meses de Contractació i no s'ha fet.
També indica el portaveu de la coalició, Lluis Batalla
que a Tots i totes som Vinaròs, “la gran publicitat
de llistes electorals “cremallera”(que alterna donahome-dona) es trenca a les primeres de canvi quan
Mabel Vives deixa el càrrec i no entra una dona al
seu lloc sinó el següent de la llista, un home”.
També es pregunta Batalla “perquè certes

regidories com Benestar Social són territori
exclusiu de dones regidores des de fa anys” i
recorda que va proposar fa molts mesos la creació
del Consell de la Dona i de la Regidoria de la Dona.
Per últim, Batalla ha assenyalat que en la selecció
de personal per a Obres, com les de l'Avgda Jaume
I, “el govern municipal s'ha rentat les mans i a les
entrevistes de les proves de selecció s'han pogut
descartar dones per no tenir suficient força física”.

La PCTDS exigeix al Govern que assumisca la responsabilitat pels
danys i perjudicis causats al territori durant els treballs d'injecció de gas del Castor
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres
del Sénia exigirà l’assumpció de responsabilitats
al govern espanyol, per l’autorització feta en el
seu dia pel Ministeri d’Indústria i Energia, per a la
injecció de gas en la plataforma marina del Castor,
que va provocar més d’un miler de terratrèmols
l’any 2013 i va posar en risc la seguretat de les
persones.
En la seva recent compareixença al Ple del Congrés
dels Diputats, el Ministre d’Energia, Alvaro Nadal,
va admetre greus errors del projecte perquè era

«un proyecto demasiado grande, demasiado caro
y que, encima, tenía un ERROR DE DISEÑO TAN
GRAVE que provocó todos los problemas que
provocó”.
En base a aquesta responsabilitat patrimonial
“finalment reconeguda”, la Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres del Sénia demanarà
novament al govern de l’Estat, en base a aquestes
declaracions d’Alvaro Nadal, que s’assumeixin les
responsabilitats i que el govern demani a l’empresa
el reintegrament dels diners que se li van abonar

per renunciar a la concessió.
A més a més, demanarà tots els informes tècnics
emesos en relació amb aquests “errors tècnics”,
davant el dubte raonable que en puguin haver
d’altres, encara no fets públics.
L’associació demanarà al Ministeri d’Energia,
Turisme i Agenda Digital que compleixi la sentència
del Constitucional (no únicament la Comissió
Nacional dels Mercats i de la Competència), i que
demani el rescabalament dels diners recaptats
“indegudament”.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
7

3 març de 2018

ACTUALITAT

El precio de la vivienda sube casi un 4 por ciento en el 2017
EMILI FONOLLOSA

El precio de la vivienda en Vinaròs ha subido un
3,91 por ciento en el 2017 situando el precio medio
en el municipio en 1.270 €/m2. Sin embargo, en
la calle Cl Arcipreste Bono los precios se han
incrementado de media un 16,59 por ciento en
los últimos doce meses situando el precio medio
en 1.463 €/m2, siendo de entre las principales
vías donde más han subido de todo el municipio,
según la última actualización del precio realizada
por Precioviviendas.com en el mes de diciembre
con la valoración de las 19.628 viviendas que

forman el parque inmobiliario de Vinaròs, las
cuales actualmente suman un valor de mercado
de 2.351 millones de €.
Gracias a esta información todos los vinarocenses
pueden consultar de forma gratuita el valor de
su vivienda o de cualquier otra de la ciudad en
Precioviviendas.com, la evolución del precio de la
vivienda por zonas de forma interactiva, Se puede
consultar el mapa de evolución de precios del
municipio, y así conocer la evolución del precio
de la vivienda en algunas de las principales vías
del municipio: Igualmente, en base al análisis del

precio de todas las viviendas de Vinaròs que realiza
Precioviviendas.com es posible conocer también
cuáles son las calles del municipio con un mayor
precio medio, o lo que es lo mismo, las calles
donde en término medio es más caro comprar.
Precioviviendas.com pone a disposición de todos
los usuarios toda esta información de manera
gratuita a través del mapa de calor del municipio
donde es posible conocer la temperatura del
precio de la vivienda en Vinaròs edificio a edificio
de forma interactiva Consulta el mapa de calor del
municipio.

Jiménez a Benicarló: «El Consell del Botànic ha fet pocs
passos per modernitzar la mobilitat»

Podem ha organitzat este diumenge una jornada
de treball sobre les polítiques d’infraestructures
a la Comunitat Valenciana a Benicarló. En eixa
jornada ha participat el diputat per la província
de Castelló, César Jiménez, qui ha considerat que
«les inversions públiques en infraestructures s’han
realitzat pensant en afavorir a 4 amics: l’Aeroport
i l’AVE no eren les inversions que les nostres
comarques necessitaven, i la privatització de l’AP7
només buscava enriquir a uns pocs. La política de

Foment estava al servei dels seus amics», considera
Jiménez.
En eixe sentit, durant la jornada en la qual
han participat associacions en defensa de la
liberalització de l’AP7, la concessió de la qual
venç en 2019; s’ha parlat sobre el moment actual
de les infraestructures valencianes: amb l’anunci
d’ampliació de línies de rodalies pel Ministeri de
Foment, l’inici de la renovació de les concessions
de línies d’autobús i la renegociació de la gestió

de l’AP7.
«El govern valencià del Botànic ha detingut eixa
política de grans inversions, però tampoc ha fet les
passes suficients com per modernitzar la mobilitat.
A la Conselleria de Vertebració li ha costat 3 anys
iniciar el procés de renovació de les concessions
d’autobusos i no han donat grans passes en
modernitzar els serveis que han de servir per
resoldre la històrica vertebració del País Valencià»,
ha afegit Jiménez.

19 de marzo San José

DIA DEL PADRE
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Marta Molinos, d'Aula Sentir, mestra experta en terapia Gestalt,
parlà sobre educar en intel·ligència emocional, en una nova
xerrada de Criant en Tribu. E.Fonollosa

3 març de 2018

Els i les alumnes de segon de primària del CEIP Manuel Foguet han visitat el Saló
de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs, on han conegut de primera mà quines són
les funcions de la Policia Local i de l'alcalde. Han fet moltes preguntes i peticions.

El PSPV va celebrar el VIII Congrés Comarcal on va ser reelegit com a Secretari General, Evaristo Martí Vilaró

T. 689 30 37 61
Sant Ramon, 1 - 4º A
12500 Vinaròs (Castellón)
consulta@dermatologiaestela.com
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L’escriptor Manel Joan i Arinyó visita l’IES Vilaplana
El passat 14 de febrer, l’alumnat de
4t d’ESO de l’IES Josep Vilaplana
va poder gaudir de la visita de
l’escriptor valencià Manel Joan i
Arinyó. Els va oferir una xarrada
sobre una novel·la que havien
llegit prèviament, El cas Peníscola,
obra ambientada a la nostra
comarca. Després que el novel·lista
expliqués alguna de les claus de
l’obra, es va obrir un temps de
col·loqui en el qual els i les nostres
alumnes van poder preguntarli aspectes més concrets que els
encuriosien, tant sobre la novel·la
com sobre l’ofici d’escriure en
general. Finalment, qui volia va
poder endur-se l’exemplar signat

per Joan i Arinyó.
Aquesta conferència-col·loqui va
ser una activitat organitzada pel
departament de Valencià de l’IES
Josep Vilaplana, emmarcada dins
del programa Autors a les Aules
de la Institució de les Lletres
Catalanes. Ja fa quatre anys que
s’organitza aquest encontre de
l’alumnat amb un escriptor del
qual han llegit el llibre, i resulta
molt enriquidor per als joves
lectors.
Manel Joan i Arinyó és un poeta
i narrador de Cullera, amb una
extensa obra publicada tant
per al públic juvenil com per al
general. Les nits perfumades, El

cas Torreforta, Contra sentit, Fem
un trio o 10.193 Escuma de mar
són alguna de les seues novel·les
més reconegudes. La novel·la

detectivesca El cas Peníscola va
obtenir el 29è Premi de Narrativa
Vila de Puçol, i ha estat publicada
per Onada Edicions.

Per què fer vaga el 8 de Març
Maria Roldán

Més enllà de la bretxa salarial, hi ha molts altres
motius per els quals s’ha convocat aquesta vaga. Si
be les diferències salarials es poden comptabilitzar,
en xifres, resulta més difícil assolir tot el que
significa, ser dona.
La Vaga no te altre objectiu que denunciar i fer
visible la vulnerabilitat i desigualtat en que vivim
les dones. La crisi ha significat rebaixar a nivells
impensables les ja malmeses condicions laborals,
fent que un gran nombre de dones hagen perdut
la salut, per la sobreexplotació i tenint que assumir
més càrregues familiars per la pèrdua de poder
adquisitiu fent que hagi disminuït la seva qualitat
de vida .

Però també cal parlar de que vol dir lluitar per allò
que sabem que tenim raó, que ens pertany. Saber
que si es fa des de la unitat i persistència, s’obtenen
les conquestes. En donen prova la lluita que han
portat els afectats de l’Amiant de la Uralita, que
han aconseguit que se’ls reconegués a les dones
(inclòs quant els marits ja havien mort ), la seva
afectació en haver netejat durant anys la roba dels
familiars que hi treballaven, passant així a cobrar
una indemnització i una pensió adequada a la seva
gravetat.
Com vàrem obtenir la llei del divorci ? De
l’avortament ? Com i quant es va començar a parlar
de desigualtat, de conciliació, de doble jornada..

Mai s’ha guanyat cap lluita que no s’hagi començat.
Tal vegada serà cert com diuen que comença l’era
de les dones, i per què no ? Més malament que
estant deixant el mon no crec que ni intentant -ho
podríem empitjorar nosaltres.
Cada una de nosaltres tindrà un ho molts motius
per fer vaga. Cada una sabrà on més li dol però...
SON TANTES LES CONQUESTES PER GUANYAR
QUE CAL COMENÇAR JA.
QUE ES NOTI AQUETS 8 DE MARÇ QUE SI LES
DONES PAREM EL MON S’ATURA.
Si teniu dubtes legals: comissió.laboral.pv@gmail.
com
VAGA FEMINISTA 8 DE MARÇ PV

portat la veu de la comarca al Parlament Europeu,
al Banc Europeu d’Inversions i ha denunciat
les irregularitats del projecte i la necessitat de
desmantellar-lo.
Arran dels tremolors també va sorgir APLACA,
una plataforma d’afectats pel Castor que
denunciaven
els
interessos
econòmics,
bancaris i de poder en el projecte, així com
el finançament de l’obra i la seua immediata
indemnització. Els representants d’APLACA,
que havien d’intervenir en l’acte en van excusar
la seua absència.
Ara el Castor torna a estar d’actualitat arran de la
sentència del Tribunal Constitucional que declara
inconstitucional el pagament a Florentino i de les
últimes declaracions del ministre Nadal d’Energia
que acceptava el nefast disseny del Castor i la
responsabilitat d’ACS i Escal UGS en aquest fracàs.
Així es demostra que ens trobem davant d’un nou

cas de privatització de beneficis i sociabilització de
pèrdues.
Jordi Marsal va explicar que el projecte no era
ni necessari ni estratègic i que la seua veritable
justificació partia d’un negoci especulatiu
de l’oligarquia espanyola. A més, va aportar
dades sobre el cost econòmic del projecte,
del manteniment que comporta actualment
i del desmantellament. I ens va recordar que
si no hagués estat pels terratrèmols, aquest
projecte hauria tirat endavant i no ens hauríem
assabentat dels interessos que hi havia darrere.
En acabar les intervencions dels dos ponents,
hi va haver un torn obert de paraules en què
moltes persones van expressar la seua opinió
sobre el tema i van adreçar preguntes als
ponents. Això demostra que el tema continua
candent i preocupa la ciutadania del nostre
territori.

Xerrada sobre el Castor
ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I

El divendres 23 de febrer es va dur a terme una
xarrada a la Biblioteca de Vinaròs, organitzada
per l’Associació Jaume I, sota el nom Cinc anys
després, informació sobre el Castor que quasi bé
va omplir va omplir el local. En aquesta ocasió
vam comptar amb la presència de diversos
representants municipals, entre els quals el
regidor Jordi Moliner que va copresentar l’acte
amb Núria Gil. Els ponents de l’acte eren Evelio
Monfort, portaveu de la Plataforma en Defensa
de les Terres del Sénia, en la seua intervenció,
i Jordi Marsal, periodista, membre del grup
de periodistes Ramon Barnils i autor del llibre
Castor: la bombolla sísmica, editat per l’editorial
vinarossenca Edicions Saldonar.
L’estiu del 2007 un joves d’Alcanar es van
assabentar per primera vegada de l’existència
del projecte Castor en una publicació al BOE.
L’organització i la mobilització popular va ser molt
important, tal com comentava Evelio Monfort.
Les obres del Castor es van tirar endavant tot i
l’oposició de bona part de la gent de les Terres
del Sénia però tot va començar a trontollar
quan centenars de moviments sísmics van fer
despertar molta més gent del territori. Com que
el projecte no es va arribar a posar en marxa, el
govern va pagar una indemnització astronòmica
a l’empresa de Florentino Pérez. La Plataforma ha
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Mi visión sobre los pasos de la Semana Santa de Vinaròs (1)
Por Salvador Quinzá Macip.

Mi colaboración en esta próxima Semana Santa, este año va a consistir en mostrarles los pasos y las imágenes por orden de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo. El texto manifiesta mis sentimientos hacia estos pasos, imágenes, y su contenido. Espero saber acercarles a nuestros amables lectores un poco más,
lo que estas imágenes que portan cada paso, nos transmiten, nos dicen. Me gustaría fueran estos comentarios del agrado de todos Vds., y si no es así, ruego a los que no
les gusten, simplemente que me perdonen.

Oración del huerto

Las imágenes de este paso son de Jesús arrodillado
y de un ángel delante de Él portando en su mano
derecha un cáliz.
La imagen la podemos imaginar en el monte de
los olivos delante de la ciudad de Jerusalén, donde
Jesús, en esta noche, pide a sus amigos a sus once
apóstoles, que recen por porqué van a prenderle y
va a dar inicio su pasión y muerte. Parece mentira
que los apóstoles, y entre ellos sus más apreciados
amigos: Pedro, Santiago y Juan, puedan estar tan
tranquilos durmiendo, mientras Jesús, se dice
que está asustado, que está padeciendo e incluso
para explicarlo más expresivamente, nos dicen
que sudaba hasta sangre. Este Jesús de Nazaret
que se nos muestra tiene dos personalidades, una
humana y la otra divina. Jesucristo sería el nombre
completo, Jesús como hombre y Cristo como Dios.
En estos momentos de soledad y total abandono
de los hombres, quizá a Jesús le puede más la
personalidad de hombre. Tiene dudas en aceptar
o no el designio de su Padre. Es muy duro, es que
tiene que pasar por la pasión y morir clavado en la
cruz. Al final aceptará el designio del Padre.
Me da miedo pensar la soledad de Jesús en
Getsemaní, quizá mayor que en el monte Calvario.
Aquí en Getsemaní, está solo. En el Calvario están
varias personas al pie de la cruz. Pocas.

Paso de San Pedro

Consta de una sola imagen, la de San Pedro.
Cuando se esculpe esta imagen de San Pedro
en 1973, pocas cofradías de Semana Santa
de España tienen a San Pedro como paso
procesional. Nosotros vivimos en Vinaròs,
y en 1973 era una ciudad eminentemente
pescadora y marinera. De aquí que la
Cofradía de Pescadores decidiera tenerla
y procesionarla por las calles marineras de
nuestra ciudad.
A mi personalmente San Pedro, es la figura que
más me gusta y a la cual más admiro de todos
los apóstoles. Es tenaz, duro, pescador, quizá
con mal genio, bastante orgulloso. Podemos
considerar a San Pedro como el más grande
e importante de los apóstoles. Cuando Jesús
les pregunta “quien dice la gente que soy
Yo”, los apóstoles responden: “Unos que Juan
Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías
o uno de los profetas” mientras que Pedro
manifiesta: “Tú eres el Mesías. El Hijo del Dios
vivo”. Jesús le respondió: “Bienaventurado tú,
Simón (Pedro), porque esto te lo ha revelado
mi Padre que está en los cielos”. ¿Ven la
importancia de San Pedro?. Pero vámonos al
otro extremo totalmente opuesto. Cuando
Jesús les anuncia su pasión, sale el orgullo
de Pedro y le dice a Jesús. “Aunque tenga
que morir contigo, yo no te negaré”. Pues en
la noche del prendimiento lo niega no una
sino tres veces diciendo que no le conoce. El
miedo ha podido con él. No fue valiente de
estar junto a su amigo, junto a Jesús en el
pie de la cruz. Dicen que alejado, escondido,
lloró amargamente al darse cuenta de lo que
había hecho. Luego Jesús lo perdonará y lo
nombrará piedra y cabeza de la Iglesia.

Azotes en la columna

Las imágenes de este paso son de Jesús atado
en una columna y azotado por un verdugo.
Y comienza con este paso de los azotes en la
columna la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
No importa el número de azotes que le dieron,
¿cuarenta menos uno?, es igual. Actitud cobarde
la de Pilatos sabiendo como sabía que Jesús no
era ningún criminal, y por lo tanto, no merecía
ninguna clase de juicio ni condena. Por temor al
“pueblo” manda azotar a Jesús, con vistas a soltarlo
finalizada la flagelación. ¿Qué pasaría por la cabeza
de Jesús?. Como hombre, quizá pedir al padre
que pasara este suplicio y que lo dejara para más
adelante. Él era muy joven tendría unos 33 años,
y podría estar predicando, haciendo milagros
y siguiendo su vida pública algunos años más.
Como Dios, lanzar un pensamiento a su Padre, y
decirle de forma decidida, “Que sea tu voluntad
Padre, y no la mía, porque Tú estás en Mí y Yo en
Ti”. No me puedo olvidar de María, de su madre,
la cual, seguro, estuvo a su lado durante toda la
pasión hasta su muerte en cruz.
Hasta la próxima semana.

Centro de la Tercera Edad

Viaje a Santander
y País Vasco
6 días: del 9 al 14 de abril de
2018
Interesados llamar al 968570366
o al 609005317
11
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Els alumnes de Vinaròs Renova i Et Formem visiten la planta de reciclatge de Cervera
Durant la visita van conèixer els processos de treball i les instal·lacions.
Els alumnes del Taller d'Ocupació Vinaròs Renova
i el Projecte Et Formem, com a part de la seua
formació en el mòdul transversal de medi ambient
per a l’obtenció dels diferents certificats de
professionalitat, van realitzar el dimecres dia 21 de
febrer una visita formativa a la planta de reciclatge
de Cervera.
La visita la va dur a terme Rafael Arnau, Director
de comunicació i relacions institucionals de la UTE

zona 1 projecte Bionord, i va estar dividida en dues
parts. En la primera se'ls va formar en conceptes
bàsics sobre medi ambient i van fer la prova de la
petjada de carboni.
Després es va realitzar una visita a la planta, on
es van explicar els processos de treball i es van
mostrar les instal·lacions. Finalment, va ser el
comiat i lliurament d'obsequis als assistents, on
es va fer entrega d'unes bosses de reciclatge i una

bossa de la compra amb la finalitat que posen en
pràctica l’après en la seua vida diària.
Aquests projectes, que formaran els alumnes
en les rames de paleta y jardineria i floristeria,
estan cofinançats pel fons Social Europeu, per
la Generalitat Valenciana, pel SERVEF i, en el cas
del Taller Vinarós Renova, també pel Ministeri de
Treball i Seguretat social, sent l’entitat promotora
dels projectes l’Ajuntament de Vinaròs.

Los pescadores vinarocenses se forman en la retirada de residuos sólidos del mar
La Cofradía de Pescadores San Pedro de Vinaròs ha recibido
una charla informativa para promover la participación
de los trabajadores del sector pesquero en lo relativo a
la recogida de residuos del mar. Una campaña que lleva
por nombre ‘Torna a Port’ promovida por la Federación
Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón y
la Conselleria de Medioambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, que promueve la recogida y retirada de
residuos sólidos del mar en el desarrollo de la actividad
pesquera.
La empresa Imedes con sus técnicos Angel Sánchez y
Toni Lloret realizaron esta semana unas charlas con los
marineros vinarocenses para concienciar e informar de la
importancia de preservar el entorno marino y la limpieza
de sus aguas y explicar en qué tipo de contenedor van los
distintos tipos de residuos que pueden encontrarse en el
mar (cristal, hierro, plástico, etc)
También se regaló a todos los participantes unas camisetas
y gorros fabricados con plástico de redes que se han
encontrado en el mar y botellas de plástico recicladas. Cada
camiseta está realizada utilizando 8 botellas de plástico y
los gorros están fabricados con botellas y redes pesqueras
también halladas en el transcurso de la actividad pesquera.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Vinaròs inicia la rehabilitación de la Casa Ayguals
El Obispado de Tortosa, como
propietario, ha iniciado la
rehabilitación de la Casa
Ayguals, Bien de Relevancia
Local situada en la calle del
Ángel número 43.
El proyecto de restauración
está realizado por el arquitecto
vinarocense Andreu Criado y
la inversión será de 325.000
euros.
Las
obras
consisten
en
restituir el grado de seguridad
estructural
del
edificio,
eliminando la posibilidad de
derrumbe,
salvaguardar
y
poner en valor los elementos de
la edificación destacados desde
el punto de vista histórico,
artístico y cultural, clarificar el
grado de protección requerido
por el edificio e instar a la
modificación del mismo en
los oportunos instrumentos
legales de carácter urbanístico
y/o patrimonial. Tras estas
actuaciones, el edificio constará
de planta baja con un gran
salón de 147 metros cuadros
y tres alturas (dos de ellas de
unos 145 metros cuadrados y
la tercera de 117). La superficie
útil total de 557 metros
cuadrados. La intención es que
este inmueble sea la Casa de
la Iglesia, y utilizarla para fines
parroquiales, como catequesis,
entre otras funciones. En las
plantas superiores, conectadas
también por ascensor, hay
prevista la realización de hasta
una decena de salas.
En este inmueble van a
conservarse elementos que
son de interés arquitectónico.
Uno de ellos será su fachada,
y otro la portalada del que
fuera salón de baile de este
inmueble,
siguiendo
las
indicaciones de Patrimonio. El
Ayuntamiento estima además
que tras la restauración debería
situarse una placa en la fachada
para recordar que allí vivió el
escritor Wenceslao Ayguals de
Izco, así como un panel en la
entrada que recuerde su figura
y su obra, mientras que los
restos de yeserías decorativas
del interior del edificio deberán
ser reubicados en el mismo.
La Casa Ayguals es una de las
pocas casas nobles del siglo
XVIII que aún se conservan
en la localidad. El interés
patrimonial del edificio radica
fundamentalmente en haber
sido la vivienda el que fuera
periodista, diputado, escritor,
impresor y alcalde de Vinaròs
Wenceslao Ayguals de Izco.

C/ Professor Agustí Comes, 7.
12500 vinaròs.

Tel: 964 450 506
TODOS LOS

JUEVES

19

PINCHO +
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MENÚ
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La Tinença de Benifassà recupera la memòria dels maquis en unes jornades
La Associació de Veïns i Propietaris de
la Pobla de Benifassà i l'Ajuntament
d'aquesta localitat organitzaran
unes jornades dedicades als maquis
els propers dies 12 i 13 de maig.
Aquestes jornades, com va explicar
Joan Beltrán, de l'associació de veïns
de la Pobla de Benifassà, acompanyat
en la seva presentació a Vinaròs de
Mari Segura, regidora de la localitat,
constaran de diverses xerrades,
conferències i taules rodones sobre
aquesta temàtica a càrrec de diferents
personalitats i estudiosos. També es
visitarà el Mas de Jacinto i el Mas de
la Pastora, on treballava Florencio
o Teresa Pla Meseguer, personatge
misteriós i controvertit en la història
dels maquis a les nostres comarques,
que va néixer amb una malformació
en els seus genitals que no permetia
veure clarament si tenia atributs
masculins o femenins i a qui , un
grup de guàrdies civils la van obligar
a despullar-se i la van sotmetre a
ultratges. Aterrorizada i humiliada
va fugir fins a trobar refugi amb els
maquis de l'Agrupació de Guerrillers
de Llevant i Aragó (AGLA), resistents
del bàndol republicà que van decidir
no rendir-se i seguir lluitant a les
muntanyes. Una altra de les visites
guiades interessants és la que es

realitzarà als principals escenaris i
llocs del nucli urbà de la Pobla de
Benifassà estretament lligats a la
presència dels maquis, com són la
plaça Major, la casa de la família
Abella-Gil, propietària del Mas de la
Pastora, la caserna de la Guàrdia Civil,
presó i estació de radiotelegrafia de
l'exèrcit de terra i el cementiri, on van
ser enterrats els tres membres del
AGLA que van morir en el Mas del
Cabanil i les tres persones a les quals
se'ls va aplicar la “Llei de Fugides”. En
aquest acte en el cementiri també
tindrà lloc l'acte d'inauguració del
monòlit i la placa commemorativa
i de record a les persones de la
Tinença de Benifassà que van sofrir
la repressió franquista durant els
anys que va durar la presència dels
maquis en aquesta zona nord de la
província.
Entre els anys 1946 i 1950 en plena
dictadura franquista, la Tinença
de Benifassà es va convertir en un
destacat escenari del sector 23 de
l'Agrupació Guerrillera de Llevant
i Aragó (AGLA). Una zona, on la
presència dels grups coneguts com
a maquis va ser contínua. El govern
franquista, amb la seva voluntat de
liquidar el moviment guerriller no
va escatimar esforços i en la Tinença

de Benifassà la repressió va ser molt
dura, especialment en aquella gent
que vivia en els mases, que van haver
d'abandonar-los i anar a viure al
poble.
Especialment intensa va ser la
repressió franquista en la Tinença
a partir de 1947, quan el govern
de Franco nomena al general de la
Guàrdia Civil a Manuel Pizarro, cap de
la lluita contra els maquis a la zona de
Terol, Tarragona i València. Va haverhi detencions, presó i tortures i es va
aplicar la ‘Ley de fugas’, causant tres
morts en la Tinença.
Hi ha també un fet que marca aquesta
repressió: l'enfrontament del Mas del
Cabanil, el 4 de febrer de 1949, on
van morir tres maquis després d'un

enfrontament amb la Guàrdia Civil.
Aquests guerrillers estan enterrats en
una fossa comuna del cementiri de la
Pobla de Benifassà. A partir d'aquest
fet es realitzen múltiples detencions,
fins a un total de 36, a la zona de la
Tinença.
Aquestes jornades tenen l'objectiu
de recuperar la memòria històrica
del fenomen dels maquis, silenciat
durant tants anys. “Creiem que
també serviran perquè tant els fills
com els néts d'aquesta gent, puguin
donar a conèixer aquelles històries
humanes tan doloroses que no han
pogut explicar. És també una bona
manera de posar en valor el ric
patrimoni històric, cultural i natural
de la Tinença”, ha conclòs Beltrán.

Conferència d’Adolf Sanmartín sobre
el comerç del vi a Vinaròs durant el segle XIX

Exposició de Joan Gil a l'Espai Mariola Nos, tot són fotos de bambolles,
produïdes al juntar gotes d'oli amb aigua. E.Fonollosa

El passat dijous 22 de febrer, a la fundació
Caixa Vinaròs va tindre lloc la conferència
que sota el títol “El comerç del vi al port
de Vinaròs durant el segle XIX”, va oferir
Adolf Sanmartín. Sanmartín, llicenciat
en Geografia i Història per la Universitat
Central de Barcelona i doctor en Història
Contemporània por la Universitat de
València. Sanmartín, que és també
alcalde del Ajuntament de Cervera del
Maestrat i des de maig de 2016 director
Territorial de presidència en la província
de Castelló, va parlar d’un dels principals
esdeveniments socials i econòmics
que van tindre lloc a Vinaròs i el Baix
14

Maestrat, durant el segle XIX des d'un
punt de vista agrícola i també comercial.
Respecte a l'òptica agrícola, Sanmartín
va explicar com bona part dels recursos
al segle XIX, passaren a concentrar-se
en la vinya en qualitat de cultiu amb
més expectatives de guany, traduintse això a Vinaròs, en un increment de
la seua superfície cultivada. També va
analitzar l’evolució de les sortides de vi
pel port de Vinaròs al llarg de la segona
meitat del segle XIX i principis del XX:
tant en el seu vessant relatiu al comerç
d'exportació com al de cabotatge entre
ports espanyols.
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Presentació del llibre ‘La pesca a la Mediterrània’
La Biblioteca Municipal ha acollit la presentació
del llibre ‘La pesca a la Mediterrània’, de Josep Lluís
Sánchez Lisazo. La presentació ha anat a càrrec del
regidor d’Agricultura i Mediambient, Jordi Moliner.
En l’obra, un grup de destacats especialistes de
diverses universitats, centres d’investigació i altres
institucions ofereixen una descripció, divulgativa
però rigurosa alhora, de la situació actual de
la pesca a la Mediterrània. Tal com va explicar
l’autor, el lector no especialitzat hi trobarà una
aproximació a una realitat tradicional, la pesca,
sovint de caràcter industrial, però encara, en molts
casos, artesanal, des d’una perspectiva científica
ben àmplia. El recorregut que ofereix el llibre per
aspectes tan diversos com la biologia, la tradició
lingüística i cultural, l’organització empresarial,
el punt de vista dels pescadors, la sostenibilitat i
la gestió de les poblacions, així com el paper dels
consumidors, de l’aqüicultura i el turisme pesquer,
l’ajudaran a fer-se una idea molt concreta de
l’actual estat de la qüestió.

Gairebé 8.000 persones van visitar la Biblioteca Municipal
durant l'última campanya del Biblioestudi
D'aquestes, un 36% ho va fer per preparar millor els seus exàmens i realitzar
treballs acadèmics. Les xifres no han deixat d'augmentar campanya a campanya,
el que mostra la bona acollida que està tenint aquesta iniciativa, que enguany
va ampliar la seua durada.
Durant l'última campanya nadalenca
del Biblioestudi, que es va dur a
terme del 15 de desembre de 2017
al 5 de febrer de 2018, un total
de 7.936 persones van utilitzar
les instal·lacions i els serveis de la
Biblioteca Municipal, 436 més que en
l'edició 2016-17 . De tots ells, 2.889
usuaris ho van fer per preparar millor
els seus exàmens i realitzar treballs
acadèmics.
I és que aquesta iniciativa, ha
recordat el regidor de Cultura,
Festes, Tradicions i Joventut, Marc
Albella, "neix precisament per cobrir
la necessitat d'un espai d'estudi per

als estudiants de la localitat i any
amb any s'està consolidant, tal com
mostren les xifres de resultats ".
El mes que reflecteix un major
increment és desembre, passant de
1.164 usuaris a 2.442 i descendeix
durant les celebracions de Carnaval.
Les dones majors de 14 anys
han estat el perfil més habitual.
Aquest increment es deu, en part,
a l'augment del nombre de dies
del Biblioestudi, en ampliar l'horari
d'obertura durant una setmana més
que en anteriors edicions i obrir mig
dia durant Sant Sebastià.
"També el coneixement dels usuaris

d'aquesta ampliació d'horaris i la
millor difusió d'aquesta iniciativa
han afavorit que edició rere edició
la progressió sigue satisfactòria", ha
assenyalat Albella, que ha destacat
que "tenim un bon aprofitament
d'aquest servei durant els caps de
setmana, amb un 36% del total

d'usuaris registrats en dissabtes i
diumenges ". La propera edició es
durà a terme durant la temporada
de primavera, on de nou s'espera
tenir èxit en aquesta iniciativa que,
des 2016, impulsa la Biblioteca
Municipal, depenent de la Regidoria
de Cultura.
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FEM
VINAROS

PLÀ ESTRATEGIC
DE VINARÒS
Resum de les tres taules de treball realitzades.

ÀREA D’EDUCACIÓ, CULTURA,
ESPORTS I OCI
EDUCACIÓ
1. Situació actual
Precària en el CEIP Jaume I i en l’IES José Villaplana.

2. Propostes

4. Propostes:
• Conscienciació dels joves a les escoles.
• Oferta d’activitats culturals més a sovint, sobretot per als joves.
• Desenvolupar eines, sobretot TIC, de coordinació de l’oferta cultural.
• Creació de més equipaments culturals i espais per realitzar activitats.
• Major ús de l’horari diürn per a les activitats d’oci.
• Aproximació de postures entre el veïnat i la gent al carrer.
• Foment i promoció de l’Associacionisme.

ESPORTS

• Atenció més personalitzada, treballar amb projectes.
• Escola de Mares i Pares.
• Foment de la relació entre famílies i centres educatius.

1. Activitat esportiva:

CULTURA I XARXA ASSOCIATIVA

2. Coordinació i relació:

1. Com és el Carnaval actualment?

Les tasques de relació i coordinació les realitza la Junta d’Esports.

Ha perdut caràcter cultural, ja no és un reclam turístic i genera queixes
veïnals i segregació de la població.

3. Propostes:

2. Propostes:
• Quin tipus de Carnaval volem? Més cultural i turístic, recuperant “l’essència”
del Carnaval tradicional i integrador de la societat
vinarossenca.
• Agermanament amb algunes ciutats d’Holanda.

Hi ha molta activitat esportiva gràcies a les associacions de caràcter
esportiu, amb gran rellevància del futbol.

• Acabar les obres pendents de la piscina municipal.
• Parc o espai verd i agradable on es puga fer esport a l’aire lliure.
• Campanya de conscienciació sobre l’ús de la bicicleta i de respecte als
ciclistes.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
SOCIAL

FOMENT D’UNA OFERTA CULTURAL VARIADA I
DE QUALITAT

POBLACIÓ

1. Associacionisme:

1. Concentració del veïnat:

L’associacionisme ja no és una eina de cohesió social, ni de socialització.

Tendència a la concentració del veïnat immigrant en zones vulnerables.

2. Oferta d’oci:

2. Envelliment de la població:

L’oferta d’oci està tota centrada al passeig marítim.

Tendència a l’envelliment de la població per la dificultat de retenir i atraure
gent jove i famílies joves.

3. Gran disparitat d’interessos:
Queixes i falta d’identificació entre el veïnat.

3. Propostes:
• Diversificació de l’economia de la zona i especialització en turisme.
• Renovació d’habitatges, plaques solars i eficiència energètica.
• Formació professional adequada al teixit productiu de la zona.
• Foment de les pràctiques dels joves universitaris a Vinaròs.
• Millora de les condicions de vida de la gent gran.
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ATENCIÓ AL VEÏNAT EN SITUACIÓ
DE PRECARIETAT. PREVENIR L’EXCLUSIÓ
1. Perfils:
Descripció dels perfils de precarietat.

2. Propostes:
• Creació de llocs de treball de qualitat.
• Oferta d’habitatges VPO, actualment tancades, amb lloguers socials.
• Construcció d’habitatge social i equipaments en sòl públic.
• Foment de l’associacionisme i la participació en els afers públics de la gent
en situació de precarietat, i dels xiquets i els joves.
• Creació de xarxes d’ajuda mútua, com puga ser un banc del temps.

ACCÉS A L’HABITATGE I MILLORA DE
L’HABITATGE PRECARI.

ÀREA D’URBANISME I
MEDI AMBIENT
L’Àrea de Desenvolupament Urbà i Medi Ambient té per objectiu el diagnòstic i l’estudi d’alternatives sobre un ampli ventall de temes que, provisionalment, hem classificat així: desenvolupament urbà; territori rural; paisatge
i xarxa verda; àrea funcional de Vinaròs; mobilitat; parc residencial i equipaments; i aigua, energia i residus. En aquesta primera taula s’abordaren
només els tres primers grups de temes. Assistiren a la reunió unes 45 persones
que aportaren les seues opinions i propostes.
Per tal de facilitar la participació i poder tractar el màxim possible de qüestions, d’entrada els participants es van dividir en tres grups de reflexió:

Desenvolupament urbà:

El perfil de població que hi viu en estos tipus d’habitatges és de gent en
situació de precarietat social.

Es plantejaren qüestions relatives a l’estat i perspectives del nucli històric
de Vinaròs i del port; l’urbanisme de les zones costaneres nord i sud; els
problemes de l’àrea del Puig; la zona de les Capçades, el seu polígon i els
equipaments que s’hi han establert. Per últim destaquem la conversió de
l’antiga CN-340 en un bulevard que enllaçaria amb Benicarló.

2. Propostes:

Territori rural:

1. Descripció dels habitatges precaris:

TIC

Es va debatre sobre les diverses alternatives entre l’agricultura ecològica i
la més tecnificada, la diversificació de cultius, l’aprofitament dels recursos i
la indústria complementària. La implantació més adequada per als polígons industrials i la seua convivència amb el sòl rural en va ser un altre tema.
Apuntem també les reflexions sobre les autovies, els camins, les sendes, les
vies pecuàries i els barrancs que hi ha al territori vinarossenc.

1. Coneixement i ús:

Paisatge i xarxa verda:

De les TIC molt desigual entre els grups del veïnat.

També aquí la temàtica va ser àmplia: La connexió per a vianants entre la
costa nord i sud de Vinaròs, que seria el tram inicial d’una via que travesse
tot el litoral marítim valencià; l’arbrat urbà i el catàleg d’arbres monumentals de Vinaròs; la necessitat d’un parc central i uns altres parcs urbans; la
protecció de la biodiversitat, del sòl i de l’aqüífer; el mobiliari urbà…

• Qui hauria de gestionar les ajudes per fer reformes als habitatges?
• Creació duna bossa d’habitatges buits amb lloguers socials.
• Millora de la situació laboral per tal d’augmentar el poder adquisitiu.

2. Propostes:
• Més zones per a l’accés lliure a internet i major alfabetització digital.
• Punts d’atenció unificats.

SALUT
1. Població:
Envelliment de la població i la necessitat de fomentar una vida activa.

2. Propostes:
• Rutes amb mapes d’un Vinaròs saludable.
• Major connexió entre l’equip de salut comunitària i l’Ajuntament.

En les reunions dels grups sorgiren unes altres qüestions. Una va ser la del
turisme, un tema transversal que s’ha d’abordar des de l’economia, l’urbanisme i la cultura. Una altra qüestió recurrent va ser la de la mobilitat urbana.
Aquests temes seran tractats en les reunions pròximes.
La taula va acabar posant en comú entre tots els assistents les idees
sorgides en els tres grups. Les qüestions que van generar més debat seran
tractades en les pròximes reunions. En la segonaTaula, que farem el 6 de
març, abordarem quatre apartats temàtics: l’àrea funcional de Vinaròs,
la mobilitat, el parc residencial i, per últim, l’aigua, l’energia i els residus
urbans.

Més informació:
www.participa.vinaros.es
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OPINIÓ
Per què la recolzem

8 de Març

Per David Adell

Per Fernando Juan

Un Consell de Joves ¿ahora?
Por Lluís Gandía

Executiva local PSPV-PSOE

En el plenari d'aquest mes de
febrer es va presentar i aprovar
una moció presentada per
l'associació feminista Femme
Força on es demanava el suport
de l'Ajuntament de Vinaròs a la vaga de dones del
pròxim 8 de març. Aquesta vaga no serà només
una vaga laboral; sinó que es tracta d'una vaga
de cures, del treball domèstic i de totes aquelles
feines sempre silencioses i mai reconegudes que
en el cas que es deixessen de fer, pararien el món.
És la lluita feminista un assumpte que aixeca
reaccions ben diverses. Hi ha persones que creuen
que se'ls dóna massa drets, persones convençudes
de què estan bé com estan i persones que opinen
que mentre hi haja una injustícia al món en contra
d'un col·lectiu, s'ha de denunciar i treballar per
resoldre'l.
En aquest últim grup és on ens trobem la gent
de Som Vinaròs. Donem suport a aquesta vaga
perquè són les dones qui pateixen una violència
masclista amb milers d'assassinades; perquè són
les dones qui realitzen els treballs domèstics i
de cures per a cobrir les necessitats bàsiques
de la vida. Un treball que invisibilitza, que no es
reconeix i que es realitza en contexts de precarietat
creixent, ja que les retallades en sanitat, serveis
socials, educació i dependència s'han realitzat a
les seues costelles. Donem suport per mentalitzar
a tothom sobre la corresponsabilitat en el treball
domèstic, que fa que dónes treballadores tinguen
dobles i triples jornades de feina. Donem suport
per denunciar l'escletxa salarial, no pas "de iure"
sinó "de facto". Perquè al mateix tems que s'exalça
la maternitat, es penalitza en el món laboral a
l'hora de contractar, de mantenir el treball i de
la promoció. També donem suport a la vaga
d'estudiants, ja que són els centres educatius
el principal espai de socialització dels nostres
xiquets i jóvens i on es corre el perill de què es
construïsquen els estereotipes masclistes amb els
que els bombardegen als mitjans de comunicació
i les xarxes socials.
El que tenim clar és que si aquesta vaga feminista
que com qualsevol altra vaga en democràcia és
lliure de ser exercida i recolzada, està aixecant
furioses protestes per part de certs partits i
estaments socials, és que alguna cosa estarem
fent bé a favor de la millora de la vida de les dones.

Tant de bo no fes falta
commemorar
dies
com
aquest. Viuríem en un
societat on hi hauria plena
igualtat
entre
gèneres.
Mentrestant, les i els socialistes manifestem,
una vegada més (són tantes les vegades) el
nostre compromís amb les dones per la seua
igualtat de drets, i exigim polítiques d’igualtat
com a eina per a avançar cap a una societat on
les dones siguen les autèntiques protagonistes
de la seua pròpia vida en llibertat. Hi ha molt
de camí per recórrer encara, però les i els
socialistes ens reconeixem en els diferents
avanços aconseguits fins ara al nostre país en
matèria d’igualtat.
Els nostres objectius: una societat lliure de
masclismes, on afegim, lliure de violència de
gènere, on no hi hage diferències laborals
per raó de gènere, i per això hem proposat
diferents lleis per a eliminar la bretxa laboral i
sobre la igualtat laboral.
Les i els socialistes ens sumem a totes les
accions proposades pels dos sindicats
majoritaris, UGT i CCOO, recolzant l’ATUR
LABORAL de dues hores del dia 8 de març, com
a mesura de conscienciació o reivindicació.
No tenim dues cares, i ara sí que toca. De fet,
toca sempre fins la plena igualtat, parlar, fer i
legislar.
Perquè les dones han patit i pateixen més les
conseqüències de la crisi.
Perquè les dones tenen de mitjana 6 punts
menys de guanys anuals que els homes.
Perquè la taxa d’atur es troba 4 punts per
damunt de la dels homes.
Perquè la bretxa salarial suposa una mitjana
d’un 23% per sota en el sou de les dones.
Perquè no hi pot haver progrés social si no es
reconeix el talent i la capacitat de les dones en
els diferents àmbits de la societat.
Les i els socialistes, amb la realitat social
existent, no podem més que reivindicar i
donar suport al 8 de març com a jornada de
sensibilització i conscienciació, davant el
conjunt de la societat, del camí que encara hi
resta per aconseguir la igualtat social i efectiva
entre dones i homes.

Cuando el tripartito de
Podemos,
PSPV-PSOE
y Compromís llegó al
gobierno municipal lo hizo con la promesa de
potenciar la participación ciudadana, de escuchar
a la gente antes de tomar cualquier decisión.
Faltaron a la verdad y los hechos así lo demuestran.
El tripartito se encontró el Consell de Cultura
creado y en funcionamiento pero desde hace más
de un año que no se reúne. También encontraron
creado y en funcionamiento el Consell de Turisme
pero la izquierda que gobierna Vinaròs no lo
ha convocado en los casi tres años que lleva de
gobierno.
El Consell de Comerç se constituyó y ya nunca
más se ha reunido. El Consell de Medi Ambient
ni tan siquiera se ha creado. El Consell Permanent
de Persones Adultes no se convoca desde hace
catorce meses.
¿Y con estos precedentes nos hemos de creer que
ahora el tripartito creará, dotará de medios y de
autonomía a un Consell de Joves a propuesta de
la oposición? Nos gustaría creerlo, pero son tantas
las mentiras del tripartito que ya no nos creemos
nada y menos en materia de participación.
Ya nadie se acuerda de los plenos ciudadanos,
aquella iniciativa fracasada por el intento de
teledirigir los debates por parte del Alcalde y sus
concejales. Dos sesiones plenarias y la promesa
de una periodicidad trimestral rota por una nueva
mentira de un gobierno al que le gusta actuar de
forma autoritaria y sin aceptar las críticas.
El propio concejal de Juventud, el socialista Marc
Albella, reconoció en el pleno que estando en la
oposición propusieron un plan de acción joven
pero que llegados al gobierno, y después de casi
tres años, ese plan continuaba en el cajón de los
proyectos dormidos y abandonados.
Los jóvenes de Vinaròs necesitan un gobierno
que esté a su lado, que les ayude en sus proyectos
emprendedores con bajadas de impuestos como
la que aprobó el Partido Popular en el IBI de los
locales comerciales y se cargó el tripartito nada
más llegar al gobierno. Subieron los impuestos
para poder subirse los sueldos.
En la anterior legislatura el Partido Popular puso
en marcha el Casal Jove con una programación de
verdad por primera vez en la historia y con ese aval
podemos asegurar que en la próxima legislatura
seremos quienes, desde el gobierno, pondremos
en marcha el Consell de Joves para que sean los
auténticos protagonistas del presente y futuro de
Vinaròs.
de Vinaròs

www.ppvinaros.es

www.canal56.com
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OPINIÓ
“ Dia Internacional de la Dona”

El fiasco del Castor: criogenización e indemnización

Per Maria Dolores Miralles
El PVI , aquesta setmana vol
fer un reconeixement a la
tasca que han desenvolupat
les dones al llarg de la història, en la lluita pels seus
drets i per la igualtat amb l’home. Aquesta lluita
començà en el segle XIX, encara que en alguns
països s’implantaren règims polítics liberals, no
es podien considerar autèntiques democràcies,
perquè les dones continuaven sense tindre plens
drets i estaven sotmeses als hòmens. Per això, en
la 2a meitat del segle XIX, va sorgir el moviment
sufragista; associacions de dones que lluitaven per
millorar la seua situació.
Els objectius més importants d’aquest moviment
van ser tres: aconseguir el vot, la igualtat en
l’educació, perquè és l’única vía per aconseguir ser
independents i la millora laboral, perquè fent el
mateix treball, cobraven la meitat i tenien prohibit
l’accés a moltes professions. Al desembre de 1977,
l’Assamblea de les Nacions Unides, adoptà la
resolució de proclamar el dia 8 de març com el Dia
Internacional de la Dona, per commemorar la seua
lluita.
Encara que s’ha avançat molt en el decurs de
la història, no és menys cert, que es continuen
produïnt situacions de desigualtat en tots els
àmbits socials, sobre tot en el laboral, tenen més
problemes per trobar un lloc de treball i moltes
vegades reben salaris prou més baixos que
l’home. Tampoc hi ha que oblidar a dia d’avui, les
nombroses dones que són víctimes de la violència
de gènere. La desigualtat és la realitat que envolta
la vida de moltes dones arreu del món. En totes i en
cadascuna de les societats actuals, encara hi ha un
un nombre d’elles que estan ocupant una posició
de subordinació.
Des de el PVI els invitem a tots vostés a
conmemorar el 8 de Març, Dia Internacional de
la Dona, per reforçar el principi de igualtat entre
hòmens i dones, assumir el compromís d’un treball
comú per evitat tot tipus de desigualtat a través
de les institucions que representem, i apostar
per una solución integral , per tal d’eliminar
definitivamentl’eliminació la violència de gènere.
També emplacem a tots els vinarossencs i
vinarosenques a participar amb els esdeveniments
que s’han programat des el consistori, tots ells
adreçats per sensibiltzar la ciudadanía, i recordar
aquestes dones que cada dia han de lluitar per la
seua supervivència.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

José Antonio Esteller, Vicepresidente de Foro Forat

Desde Foro Forat conocemos que el Protocolo
para la protección del mar Mediterráneo contra
la contaminación resultante de la exploración
y explotación de la plataforma continental,
del fondo del mar y de su subsuelo, que entró
en vigor en 2011 especifica que "la autoridad
competente exigirá al operador que retire
cualquier instalación abandonada o que se haya
dejado de utilizar, para velar por la seguridad
de la navegación". Y ese proceso debe tener en
cuenta otros usos legítimos del mar, en particular
la pesca y la protección del medio marino.
Perfecto, si no se usa hay que desmantelarlo. Ello
no impide que nos preguntemos las razones por
las cuales el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero otorgó en 2008 la concesión a
Escal UGS para la construcción del almacén
y se fijó la obligación de hacer una provisión
económica para el desmantelamiento. El coste
de esas labores lo fijó entonces la empresa en
143,1 millones de euros, aunque había una
obligación de actualizar la cifra cada cinco años.
El desmantelamiento contemplaba la retirada
de la estructura y que fuera llevada a tierra firme
para su desguace y reutilización de algunos de
sus componentes. Sin embargo, el coste podría
ser mayor y en 2014 se estimó que podría
rondar los 300 millones. Hoy la cifra parece que
vuelve a incrementarse. El ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal ha
manifestado que se desmantelará cuando así lo
determinen los técnicos. Llegados a este punto

nos preguntamos si el desmantelamiento total
es la única solución o si por el contrario habría
que estudiarse la posibilidad, una vez asentado
el gas y sellados los pozos causantes de los
problemas, de transformar la planta marítima
como base de descarga de “barcos metaneros”
de gas criogenizado y su conexión con la
planta terrestre para que fuera regasificado
en las condiciones ambientales de seguridad
y salud estrictas e inyectarse al gasoducto
convencional. La criogenia es peligrosa pero
resulta una tecnología eficaz, de gran eficiencia
energética y desconocemos si tal posibilidad
se ha contemplado para las instalaciones de
Vinaròs antes del total desmantelamiento.
Y sobre la indemnización, se reclama al
Gobierno que haga efectiva la sentencia del
Tribunal Constitucional, que otorga ahora lo que
el Supremo negó en su momento propiciando
el pago de más de 1.300 millones de euros a
la empresa 'Escal Ugs S.L'. El Gobierno del PP,
en 2012, intentó eliminar de la concesión del
proyecto la cláusula “socialista” que obligaba
a pagar el coste de las obras. Pero el Tribunal
Supremo consideró entonces legal aquel
apartado. Eso sí, estableció que el cobro final
de la indemnización también dependería "de
las causas concretas" que llevaron al cierre. De
hecho, el propio Supremo y el Constitucional
admitieron varios recursos contra el pago de
los más de 1.700 millones que ha percibido la
promotora. El castor, el gran fiasco.

¿Por qué el concejal de Compromís mintió en el pleno?
Mariano Castejón Chaler

Cuando el objetivo es denigrar o vilipendiar a
alguien, cuando se aprovecha un tema sensible
para atacar la reputación de una persona,
cuando se cae en la ofensa y la humillación
para desprestigiar sin más, cuando se procura
descalificar y en destruir, se debe hacer siempre
desde sólidos fundamentos y argumentaciones
verdaderas y contrastadas, pues de lo contrario
quien intenta ofender y desacreditar, si lo hace
desde la mentira, la exageración y tergiversando
la realidad histórica se infringe un daño moral a
sí mismo. Esto les ocurre a quienes de manera
miserable e indigna recurren a la calumnia
engañando a la opinión pública de forma
fraudulenta e insolente. Quien no mide el
alcance de las palabras, faltas de ética, se merece
la reprobación, al menos por imprudente pues
no creo que sea por ignorancia.
Afortunadamente siguen colgadas en Internet
todas y cada una de mis intervenciones en
les Corts Valencianes sobre el tema Castor, y
a ellas les remito para desenmascarar a quien
parece que ya no recuerda frases mías como:
“Volem oblidar, com més prompte millor les
nits d´angoixa i incertesa, els moments, llargs
segons d’impotència i ansietat. Volem tindre
la garantía que no perilla la nostra seguretat,
volem viure tranquils. No es molt demanar, i si

per a aconseguir-ho, no hi ha altra forma que
desmantellar el Castor, ja tardem, coste el que
coste”. (Ple del 23-10-2013).
Y si a título personal no le puedo permitir al
concejal de Compromís que faltase a la verdad,
tampoco se puede admitir que se intente
concluir que por el problema del Castor se
culpabilice al PP, cuando todos saben que fue
una concesión del gobierno del Estado siendo
Zapatero el presidente y Miguel Sebastián el
Ministro de Industria.
Y como muchas veces he manifestado
en mis intervenciones, nada se consigue
discutiendo nosotros en busca de culpables
cuando ya ha quedado claro quiénes fueron
los responsables. Hoy por hoy todavía queda
pendiente que se sentencie sobre las posibles
negligencias y defectos del proyecto. Sigo
defendiendo lo mismo que cuando era diputado
autonómico, que se exijan y depuren todo
tipo de responsabilidades, tanto a la empresa
concesionaria como a las autoridades que
participaron en la resolución que autorizó el que
ha resultado el mayor fiasco de la historia en
nuestra comarca.
Es lo que pienso hoy y que siempre he defendido
y por ello todavía me pregunto: ¿por qué el
concejal de Compromís mintió en el pleno?
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PESCA
ESPORTS
Cranc fantasma

Andrés Albiol

Mar embravecido por levantes húmedos

Semana con unas aguas sometidas por una borrasca gélida que llevó a nuestro litoral marejadas,
lluvias, vientos y bajas temperaturas. Se faenó a medias al bou y la xarxa. La llum y l’ham no
operaron. Las pocas capturas sus cotizaciones resultaron estables.
La pesca de arrastre, un par de días varios barcos no faenaron por el temporal. Las extracciones
fueron de langostino, calamar, pescadilla, peluda, salmonete, rape, caracol, galera, móllera,
caballa, jurel, canana y morrallas.
El cerco, el lunes las traíñas partieron hacia la costa alicantina.
Los artes menores solo pescaron dos días. Unos trasmalleros atraparon sepia, corva y mabre.
Otros lenguado y rombo. Y antes del oleaje subastó cabracho, mamona, chopa y dentón.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo finalizó la campaña subastando ejemplares de 2 a 3 kg.

Ecos de ‘Mar’; Las siniestralidad laboral española

La pesca y la acuicultura se sitúan entre las actividades económicas con mayores índices de
accidentes laborales con baja y mortales.
En los últimos diez años computados, por cada 100.000 trabajadores la pesca ha mantenido una
estabilidad anual de casi 6.600 bajas, mientras que la construcción ha descendido a la mitad,
para igualar ahora a la pesca en número de bajas. Y en el conjunto de actividades económicas en
España también ha caído a la mitad, para situarse casi en los 3.200 partes de baja.
La mortalidad por accidente en el trabajo, el sector pesquero ha pasado de 40 fallecimientos a 43,
con diversos altibajos en el transcurso de dicha década, pero que dan la misma media anual. La
construcción pasó de 15 a 11. Y el resto de actividades de trabajo de 6 a 4.
Demostrado está por el español INSSHT, que la morbilidad y la accidentalidad mortal en la pesca
de nuestro país tiene una tasa demasiado elevada. Según los técnicos especializados influye para
ello el lugar de trabajo, el medio donde se desarrolla la faena, los horarios e intensos ritmos
trabajando, la dificultad para encajar, evaluar e identificar los riesgos a bordo de buques, etc.
La mundial OIT, según los registros, califica a la pesca marina como una de las ocupaciones mas
árdua y peligrosa, dando unos porcentajes de enfermedades, lesiones y fallecimientos bastante
altos con respecto a otras profesiones.

És el típic carranc que corre en platges arenoses,
per a desaparéixer ràpid a l'amagar-se en forats
que té cavats en la zona intermareal. En castellà
li diuen cangrejo corredor i fantasma, en anglés
ghost crab, en alemany Reiterkrabbe, en francés
crabe fantôme. El seu nom científic és Ocypode
cursor.
Este crustaci del subordre dels Braquiürs i de la
família dels Ocipódids és un animal marxador
amb exoesquelet i simetria bilateral. El seu
cos està dividit en dos seccions. El cefalotòrax
de forma quadrangular, llis en el dors. Front
estret flexionad cap avall. Dos curts parells
d'antenes. Ulls peculiars amb franges en els
llargs peduncles oculars i molt mòbils, amb
amples òrbites obertes en la part externa, amb
la còrnia gran. El seu aparell bucal consta de tres
parells de peces. Decàpode amb cinc parells de
potes marxadores. Cada pota està composta per
set artells. El primer parell és desigual i són les
mordasses, que en el mascle és mes gran. I la
resta de potes acaben amb l'extrem esmolat en
punta. Entre les coxes del 3r i 4t parell hi ha un
floc de pèl, que delimiten la cambra branquial.
I l'abdomen està molt replegat davall el ‘cap’,
sent molt reduït. En el mascle el 1er. pleópode
és robust.
Talla 5 cm. Color terrós blanquinós pel dors i
groguenc en la cara inferior.
Per a reproduir-se s'acoblen. Ella després soltarà
els ous, que eclosionan en larves i fan créixer la
closca a base de depòsits calcaris. Per a fer-se mes
gran li creix una muda interior i es desprendre
de la vella exterior. Menja carronya que porta la
marea, ous de tortuga i vegetals. Més actiu de
nit. Excava galeries de 50 cm. de profunditat en
l'arena. Fa fanfarronades simulant baralles amb
altres. Quan es veu molestat corre en posició
dreçada cap al seu cau.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER D’ESPÈCIES PER MODALITAT DEL MES DE GENER DE L’ANY 2018 (I)
PEIXOS:
Seitò (Boquerón)
Melva (Canutera)
Maira (Mare del lluç)
Escrita (Raya)
Totina (Batoideos, Mantas)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
Burros (Gobios)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cintas )
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orà (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jurel, Chicharro)
Asparrall (Raspallón)
20

768 Kg.
2
66
835
6
115
1.476
175
1.147
90
500
100
11
6
2.169
126
7.467
122

Palá (Lenguado)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Boca negra)
Aranya (Araña, Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Verderol, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)

48
8
17
718
957
1.001
7.183
3.317
6
324
6.936
3.141
857
3
49
779
564
4
46

Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerey)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Vidrià (Mojarra)
Rom (Rèmol, Rombo)
Varis (Varios)
Total.............................

123
72
287
356
3
2
2
1
3
8
22
________
42.009

CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
538
Escamarlà (Cigala)
40
Llagostí (Langostino mediterrá.)
137
Galera (Estomatoideo)
5.912

Llagosta (Langosta)
Gamba (Camarón, Quisquilla)
Llomàntol (Bogavante)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sépia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón)
Caragol punxent (Cañailla)
Total……………….……..
Total d’Arrossegament.......

5
77
1
_____
6.712

629
178
2.353
256
839
1.057
624
1
128
_____
6.066
54.797
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Gran premi de marxa Ciutat de Burjassot
Aquest cap de setmana dos marxadors del Club Esportiu FACSA Aigües de
Vinaròs que actualment representen al C.A Playas de Castelló es van desplaçar
fins a Burjassot per participar en el Gran Premi de Marxa en Ruta.
En categoria masculina va estar Miguel Angel Carvajal que va acabar el tercera
posició amb una marca de 22'38''.
I en categoria femenina Andrea Cabré finalitzant en primera posició i
aconseguint una millor marca personal de 23'51''.
Els dos marxadors van recorer una distància de 5km en categoria absoluta.

Campionat autonòmic sub-20 indoor
A València, dissabte 24 de febrer, es va celebrar el Campionat Autonòmic
Sub-20 (junior) Indoor, i Control Absolut. El Club Esportiu Vinaròs va estar
representat pels següents atletes.
Campionat Autonòmic Sub-20:
- Juan Arnau va obtenir un meritori 6a plaça en la prova de Salt Triple amb una
millor marca de 11.80 mtrs
Control Absolut:
60 m tanques, Lidia Cruz va finalitzar en 10a posició amb un cronometratge
de 10.38 seg
Llançament Pes, Lidia Cruz va ser 3a amb un millor llançament de 9.98 mtrs.
Llançament Pes, Lucia Aguilar va finalitzar 4ª posició amb una millor marca
de 6.93 mtrs
Salt de Perxa, Guillermo Carvajal va obtenir una 8a posició amb un millor salt
de 3.60 mtrs

Campeonato de Enduro de la Comunidad Valenciana en Cabanes
Manolo Miralles, Moto Club Vinaròs

Este fin de semana pasado se ha celebrado la
primera prueba del Campeonato de Enduro de
la Comunidad Valenciana en Cabanes ( Castellón
), con un gran número de pilotos inscritos que
disfrutaron del espectacular recorrido marcado
por los miembros del Club Motociclismo Cabanes
que llevaron una perfecta organización de la
prueba.
Destacar la victoria General y Senior del piloto
oficial de Husqvarna Tosha Schareina Marzal
aunque tuvo una buena lucha con Jordi Casades
y Jorge Mirón segundo y tercero respectivamente.
De los nuestros , en categoria Junior Oscar Sebastia
Tolos no pudo terminar la prueba por problemas
mecánicos, en Senior B 2T Dani Cervera terminó

en quinta posición, en Senior B 4T Javier Castejón
logró una buena quinta posición mientras que el
debutante Urko Gomez sufrió una fuerte caída
en la primera crono, siendo trasladado hasta el
hospital Jaume I donde se le practicaron varias
pruebas dando todas ellas negativo por lo que
a ultima hora de la tarde era dado de alta, en fin
todo un susto y afortunadamenta nada más. En
Master 40 Fernando Herrer terminó en una buena
cuarta posición mientras que Jose Luis Colmenero
terminaría en séptima posición, para terminar en
Féminas nuestra Humi Palau lograba una victoria
merecidísima, destacar la victoria en Máster 50 de
nuestro querido Arturo Casanova, felicitaciones
también para él.

La proxima cita la tendremos muy seguido en el
Campeonato de España, a celebrar en Guadalajara.
Seguiremos informando

5ª Jornada Lliga Autonòmica Promeses
El dia 25 de febrer, es va
disputar la 5a jornada de lliga
Autonòmica de promeses,
que és celebrar en la piscina
municipal Castalia de Castelló.
Van participar un total de 10
clubs de la província, on el Club
Natació Vinaròs es va presentar
en 15 nadadors benjamins:
Hèctor Verdera, Hugó Ramos,
David Constantin, Franc Jaime,
Dylan Martin, Ivan Roda, Sara
Forner, Sofia Elena, Agnes
López, Laia Albalat, Arancha
Canalda, Ariana Mara, Gema
Fibla, Vera Pérez i Sara Garcia,
tots ells sota la direcció del
tècnic Isidro Martorell.
Destacar les dues segones
posicions dels relleus en 4x100
braça tan en masculí com en
femení i David Constantin que

en la prova de 100 papallona
va fer una marca de 1′ 28″91.
També en Castelló es va
celebrar el 4a Control de
Marques el cap de setmana del
24/25 de febrer aquest en la
piscina Municipal de la salera,
en distancia de 50 metres un
control amb poca participació
i un nivell mitjà.
Sota la direcció del tècnic
Albert Delmonte el club
vinarossenc va estar format
per Clàudia Matamoros, Llum
Serret, Irina Sebastià, Aura
Pérez, Angels Ferrer, Ainhoa
Garcia, Sara Vea, Carla Bernial,
Marc Vea, Pere Simó, Toni
Bordes, Ian Calvo i Miquel
Segarra. Tots ells van estar dins
les seues marques personals
fent un bon control en general.
21
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VinarÒs C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 22
R.C. SALSADELLA 0, VINARÒS C.F. 0
16h.30’ del domingo 25-2-2018
Árbitro del encuentro: JOSE VICENTE CAPDEVILA
FABREGAT. Fenomenal colegiado pero a cinco
minutos antes del término del partido tuvo que
suspenderlo pues nuestro portero DIDAC que
sustituía a Lluc, lesionado, perdió los papeles e
intentó agredir a uno del público, liándose una
consiguiente trifulca. Lamentable es que este
deporte rey tenga escenas como estas que no
tienen ningún valor moral ni didáctico, ni para
adultos ni incluso menos para gente más joven.
CRÓNICA DEL PARTIDO
No hubo manera, en esta ocasión de perforar
la meta rival. Sólo existió el equipo visitante en
todo el encuentro con multitud de ocasiones que
o bien paraba el guardameta contrario o salían
desviadas ligeramente de la portería. Se podrían
narrar muchas jugadas de diferentes jugadores
de nuestro equipo: Tayo, Raúl, Manolo, Esteller
que por milésimas no eran dianas. A destacar el
palo que después se paseó por línea de gol en el
saque de una falta de Raúl poco antes de acabar

el partido. La primera parte fue magistral de
nuestra escuadra, hilvanando un juego de gran
calidad que hacía que los jugadores rivales fueran
a destiempo detrás del balón. Tal vez, al trascurrir
la segunda parte no supimos mantener la calma
demostrada en Calig y empezamos a bombadear
prematuramente desde la defensa y el portero la
línea delantera sin la posibilidad de crear jugadas
que hubieran sido más peligrosas de haber
utilizado el centro del campo.
Aun así “chapó” por nuestros jugadores que
siempre nos dejan el buen sabor de boca tras el
trabajo bien elaborado.
Equipo titular según foto adjunta, arriba, de izq. a
derecha: JUANJO 4, AGUILERA 4, CAMÍ 4, MANOLO
4 Y DIDAC 4. Abajo, de izq. a derecha: ESTELLER 4,

JAVI GARCÍA 3, GUINDI 4, RAÚL 4, DANI 4 y TAYO
4. Posaron junto al masajista del equipo JOAN.
Sustituciones: en el 62’ Moha 3 por Juanjo y en el
76’ Miguel Ángel 3 por Aguilera.
Trofeo al más regular (1): Raúl 80, Manolo 72, Lluc
71, Esteller 70. Trofeos al Máx. goleador (3): Raúl 16,
Tayo 8, Cristian y Esteller 6, Javi García 5, Manolo 4,
Moha y Kevin 3, Andrés, Polet, Guindi y Lluc 1.
Para finalizar decir que seguimos sólidamente
en segunda posición de la clasificación pero no
podemos permitirnos más errores y esta semana
nos visita el líder, Torreblanca. Así que querido
aficionado le convoco a desplazarse a nuestras
lindas instalaciones para animar a nuestro equipo
y ver un gran espectáculo. Será hoy, sábado, 3 de
marzo a las 16h.

Handbol

Infantil Copa Federació grup 7 nord
C.Bm. Vinaròs 21 C.H. Vila-real 23
Rafa Marcos

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
DESCANSA
C.F. Vilafranca

Jornada 22
0
1
0
3
0
4
0

Jornada 23

C.F. Borriol "b"
C.E. Cinctorra
C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell
Albocàsser C.F.
U.D. Atzeneta

U.D. Atzeneta
C.F. Borriol "b"
C.E. Cinctorra
C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell
Albocàsser C.F.

1
0
2
2
0
0
4

PARTIDO ATRASADO
(JORNADA 19) SALZADELLA - 3 VILLAFRANCA - 0

1 Torreblanca
2 VINARÒS
3 Borriol "b"
4 Xert
5 Alcolea
6 Atzeneta
7 Vall d'Alba
8 Benassal
9 Rossell
10 Càlig
11 Tírig
12 Salzadella
13 Albocàsser
14 Cinctorra
15 Vilafranca
16 Les Palmes "b"
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J.
20
21
21
21
21
19
20
21
21
20
21
20
20
20
20
0

G.
17
12
11
12
10
10
10
7
8
8
6
5
5
2
2
0

E.
1
4
4
1
5
4
4
7
3
1
6
5
3
5
3
0

P.
2
5
6
8
6
5
6
7
10
11
9
10
12
13
15
0

G.F.
62
52
40
44
43
37
42
31
27
30
26
22
33
23
24
0

G.C.
21
25
31
38
30
22
33
33
41
38
45
28
50
47
54
0

PTOS.
52
40
37
37
35
34
34
28
27
25
24
20
18
11
9
0

Vinaròs. Amare, Unai (1), Martin, Carlos (1),
Nestor (1), Yannick (2), Biel (7), Raga (9) i
Andres.
Amonestats. Raga.
Excluits. Carlos (2), Biel i Andres.
Els infantils últimament ens deixa partits
competitius i emocionants. Esta vegada
també ha sortit creu, però no per falta
d'entusiasme i espenta. Una primera part
on els nostres sempre han portat l'iniciativa,
cal destacar una gran actuació del nostre
porter, acabant en dos gols d'avantatge.
Però un començament dubitatiu dels locals
van deixar que l'equip vilarealenc s'acoste i
fins i tot agafe petites ventatges. No obstant
això, els vinarosecs no es van deixar intimidar
i van proposar una lluita en alternànces en
el marcador. Un parcial de tres gols al final
del partit dels visitants, va ser suficient per
portar-se la victòria per 21 a 23.
Encara que no s'aconseguit el triomf hem
d'estar orgullosos del nostre infantil perquè
sempre ens fan gaudir pel seu esforç fins el
final.

Cadet masculí Copa Federació grup 7 nord.
C. BM. Vinaròs 22 C.H. Vila-real
36

Vinaròs. Pol, Casanova (4), Didac (5),
Sergi (2), Ayza (4), Pere, Victor, Marcos (5)
i Tomas (2).
Amonestats. Didac i Tomas.
Exclusions. Didac.
Partit jugat a Alcalà per no poder jugar
a Vinaròs per problemes de pista en la
matinal del dissabte. Molt bon partit el del
cadet que poc a poc li agafa el pols a la
categoria i que a falta de 15min perdía de
2 gols. Però l'últim quart no va ser capaç
de fer un gol i això ho van aprofitar els
forasters per escapar-se en el marcador.
Llàstima perquè va ser un partit intens en
alternatives al marcador , però al moment
clau es va acabar la xispa dels nostres.

Juvenil Copa Federació grup 1
C. Bm. Vinaròs 22 Bm. Castellón

28

Vinaròs. Juanma, Alex, Xavi (2), Sergi (8),
Quim (2), Ferran, Steven, Rodrigo, Carlos (4),
Alin, Edgar i Christian (6).
Amonestats. Carlos.
Excluits. Sergi.
Mal partit el jugat pel juvenil que no va donar
sensació de poder guanyar. El Castelló es va
limitar a aprofitar les nombroses errades de
un equip nerviós i desajustat que no trobava
el temps del partit. Ni els canvis defensius
ni els constants canvis en atac van donar
ritme a un equip desconegut que tot sigue
dit no jugaba desde feia 2 mesos i a més a
més davant tenia al lider de la competició. A
seguir trevallant i a donar la cara el proper
disabte a la pista del Benicarló en un partit
de màxima rivalitat.

1 Autonòmica masculina
CHMV Benimaclet 22 C.Bm. Vinaròs

23

Vinaròs. Marc, Gabri (3), Cristian (3), Serrano
(4), Juanolo (3), Sergi(2), Jesús (2),Max (2),
Manu (2) i Bryan (2).
Amonestats. Manu, Serrano i Gabri.
Excluits. Serrano i Bryan.
Partidas del equip senior al barri de Nazaret
de Valencia devant de un equip que anaba
per totes. El Vinaròs en tot moment va
dominar el temps del partit i una gran
defensa comandada per Jesus i Bryan i un
Marc colosal a la porteria van anar apagan
els esforços dels valncians acaban la 1 part
en un 12-14. La 2ª part va continuar igual i
domés algunes perdues de baló dels nostres
donaba peu a les contres locals per retallar
distàncies, però el nostre equip va estar al
partit en tot moment i van aconseguir una
victòria apurada i justa.
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El CD Vinaròs FS reconduce su marcha
Regresaron las victorias a las categorías formativas
de un CD Vinaròs FS que volvió a sonreír y celebrar
con los triunfos de tres de sus equipos. Los
otros dos pelearon ante los líderes, uno de ellos
campeón al ganar en la capital comarcal, pero sin
fortuna, y acabaron cediendo los puntos.
CD Vinaròs FS 3-6 CFS JPM Burriana (Juvenil)
Visitó la capital del Baix Maestrat el líder de la
categoría con la intención de dejar sentenciada
la Liga. Con el plácido recuerdo de la ida, los
visitantes pronto se pusieron por delante, pero
los de Ismael Mateu plantearon mucha guerra en
una segunda mitad igualada, con tantos de Óscar
Carbajo, Mohamed Zouwabi y Gerard Carlos.
Sin embargo, el Burriana se acabó imponiendo
y ya acaricia el campeonato, después de años de
dominio y reinado vinarocense.
CD Vinaròs FS 4-2 CDFS Segorbe (Alevín)
Partidazo de los alevines contra su rival más
inmediato en la tabla. Neo Mayor adelantó a
los locales, muy pronto, pero los segorbinos
empataron poco después, resultado con el que
se llegó al descanso. A la vuelta, los visitantes

remontaron, pero la respuesta de Erik Kharkavchuk
fue inmediata. Poco después, Lluc Rochera puso a
los de Mir con ventaja y Emilien Galben sentenció
para acercar a los vinarocenses a la tercera plaza.
CD Vinaròs FS 1-5 L’Alcora FS (Benjamín)
El conjunto que actuaba como visitante visitó la
capital de la comarca del Baix Maestrat para ganar
y celebrar el campeonato de Liga. Pese a que el
tanto de Andrés Balfagón puso emoción al duelo,
el Alcora se llevó esos tres puntos decisivos con un
doblete de Eric Jimenez, al principio y al final.
CD Vinaròs 7-2 CFS Bisontes Castellón (Cadete)
Escala una posición en la clasificación el equipo
de Miguel Francisco Galeote después de un gran
duelo en el Municipal vinarocense. El tanto de
David Dominguez y el doblete de Sergio Rio, en los
primeros diez minutos, allanaron un triunfo que se
redondeó con un par de goles tanto de Joel Torres
como de Marc Galeote, con los que se superan ya
la veintena de puntos.
CD Vinaròs FS 3-1 L’Alcora FS (Infantil)
Importante y sufrida victoria de los pupilos
de Juan Puchal en la matinal del sábado. Los

visitantes dispusieron de ventaja en el marcador
durante muchos minutos, pese a las múltiples
ocasiones de los vinarocenses, que se toparon
hasta cuatro veces con los postes. Tras el descanso,
la película cambió de color y música y la fortuna
en la definición se alió en favor de los locales,
que remontaron por medio de Óscar Castel, Isaac
Suescun y Álex Guerola, tres puntos que sirven
para seguir a la caza del liderato.

Club Patinatge Artístic Vinaròs: Trofeu Interclub Invierno Vinaròs 2018
El pasado sábado, se celebró en las instalaciones
del Pabellón de L'Alcúdia de Crespins, el "TrofeuInterclub Invierno 2018”.
Contamos con la participación de distintos clubes
de la Comunidad Valenciana, con un total de
115 participantes entre de todos los niveles de
competición y algunas categorías. En este tipo
de Trofeos, todos los clubes participantes damos
cabida a la base de nuestros deportistas, de este
modo los patinadores recién incorporados también
compiten, pudiendo apreciar las cualidades de los
más pequeños de los Clubs inscritos.
Nuestra entidad, participó con un total de 10 de
sus patinadores: En el Nivel D, compitieron Ariadne
Pablos. Nerea Burriel, Laia Monfort y Miriam
Pablos,lo hicieron en el C. En el B, participaron,

Annia de la Cruz y Helena Casanova. Del Nivel
A, tuvimos a Iris Viana. En Certificado Aptitud:
Rut Monfort. La Tercera Categoría, estuvo
representada por Virginia Chesa. En Territoriales, a
la Categoría Infantil, tuvimos a Claudia Grau.
Obtuvieron buenos resultados, de los cuales hay
que destacar los siguientes podiums:
•
Ariadne Pablos, fue la segunda clasificada.
•
Iris Viana, también obtuvo un segundo
lugar.
•
Virginia Chesa, consiguió un tercer
puesto y
•
Claudia Grau, quedó en tercera plaza.
Como de costumbre, felicitar a nuestros
deportistas por sus resultados y como no, a

nuestras entrenadoras por el trabajo realizado.

Circuito Juvenil Tarragona

Joana Miralles y Álvaro Fuster oro en Reus, y Mar Vidal Plata
En el Club Tennis Reus Monterols
se han disputado las finales
correspondientes al circuito
juvenil de Tarragona,dónde
tres alumnos de la Closa han
disputado las finales,en la
categoría
absoluta
Joana
Miralles se ha proclamado
campeona derrotando en
la final a la jugadora local
Sandra Gines por 7/5 6/0 en un
brillante encuentro de Joana,en
categoría cadete masculino
Álvaro Fuster derrotó en
semifinales al cabeza de serie 1
Arnau Miralles por 4/6 6/1 y 10/1
en el super de la tercera manga
y en la final,logró alzarse con
el título de campeón al vencer
al cabeza de serie n 2 Jordi
García por 6/1 7/5,en cadete
femenino Mar Vidal logró el
subcampeonato tras caer ante

la buena jugadora local,Ángela
Pérez por 6/2 6/1.
I CIRCUIT ALBERT MONTAÑES
HASTA 16 FINALISTAS DE LA
CLOSA VINAROS EN LAS DOS
PRIMERAS PRUEBAS
CLUB JHONNY MONTAÑES
Campeón Alevin: Iker Vital
Subcampeon Alevin : Iago
Hiraldo
Campeona Infantil : Carla Maria
Matei
Subcampeona Infantil: Laia
Llorach
Campeón Cadete : Yago Calduch
Subcampeón Cadete : Sebas
Chaler
Campeona Alevín: Ines Fuster
TORNEO
EXPRESS
GOLF
PANORÁMICA
Campeona Alevín: Inés Fuster
Subcampeona Alevín: Berta

Miralles
Campeona Infantil: Carla Maria
Matei
Subcampeón Alevín: Yago
Hiraldo
Campeón Cadete: Iago Calduch
Subcampeón Cadete: Sebas
Chaler
Subcampeón
Infantil
Consolación: Guillem Hiraldo
Subcampeona
Infantil
Consolación: Aitana Adell
Subcampeona
Alevín
Consolación: Carmen Chaler
Ha
destacar
la
buena
organización del torneo Express
por parte del director del Club
Sr Juan Ayza,que lo dividió en
esta ocasión en dos jornadas,
sábado el apartado femenino y
el domingo el masculino.
Próxima etapa C.T.Tortosa
23
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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www.jjcinema.es

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

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

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Tauler Municipal
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AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS
ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia, núm. 380, de data 23 de febrer de 2018, han estat
aprovades la convocatòria i bases específiques que han de regir el procés
selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball D'INFORMADORS
TURÍSTICS, pel sistema selectiu de concurs-oposició
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria,
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal (publicades en
data 26/02/2018), la pàgina web municipal (www.vinaros.es) o poden
dirigir-se al Departament de Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant
Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar a
partir del dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS
ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia, núm. 372, de data 23 de febrer de 2018, han estat
aprovades la convocatòria i bases específiques que han de regir el
procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball d'ENGINYER
TÈCNIC INDUSTRIAL, pel sistema selectiu de concurs-oposició

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I
DISCAPACITAT INFORMA
PROGRAMA DE TERMALISME VALENCIA
Objecte del tràmit
Convocatòria de places per a l’estada i tractament termal en els establiments
balnearis de la Comunitat Valenciana dins del programa de Termalisme Valencià
de la Generalitat per a l’exercici 2017/2018
El programa es desenvoluparà de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018, en
torns de huit dies de duració (set nits) en establiments ubicats en la Comunitat
Valenciana (Cofrents, Montanejos, Verche, la Vilavella, Fuente Podrida i Benassal),
i comprendrà: allotjament en habitació doble, manutenció en règim de pensió
completa i tractaments termals adequats a les necessitats de cada una de les
persones beneficiàries.
La Generalitat Valenciana contribuirà al finançament del cost de les places amb
una aportació màxima de 200 euros per plaça a cada un dels/es beneficiaris/es
del programa, i corre per compte del termalista la resta de l'import.
Requisits:

-

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria,
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal (publicades en
data 26/02/2018), la pàgina web municipal (www.vinaros.es) o poden
dirigir-se al Departament de Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant
Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar a
partir del dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS
ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia, núm. 373, de data 23 de febrer de 2018, han estat
aprovades la convocatòria i bases específiques que han de regir el
procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball D'AUXILIARS
ADMINISTRATIUS, pel sistema selectiu de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria,
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal (publicades en data
26/02/2018), la pàgina web municipal (www.vinaros.es) o poden dirigir-se
al Departament de Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar a
partir del dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes

-

Termini de sol·licitud.
A fi d'efectuar l'assignació de les places entre totes les persones sol·licitants,
s'establix un termini únic per a la presentació de sol·licituds que finalitza el 31
d'octubre de 2018.
Informació : Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat( Pl. de Sant
Antoni, 19-baixos)
DIA: DIUMENGE, 04.03.18
HORA
LLOC
10,30
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CAMP 3

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA

ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS MORAT – CF UNITED VINAROS
FUTBOL
PREBENJAMÍ
BLAU
FUTBOL
BENJAMI MIXTE CF UNITED VINARÒS BLAU – CF ULLDECONA
FUTBOL
PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLANC – UE SANT JAUME
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
FUTBOL
SENIOR
VINARÒS CF – CF TORREBLANCA
FUTBOL
JUVENIL
VINARÒS EFC “B” - ACD PEÑÍSCOLA
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
FUTBOL
ALEVÍ
VINARÒS EFC “B” - BAIX MAESTRAT
FUTBOL
INFANTIL
CF UNITED VINARÒS “A” - CD EL PLANTER DV7 “A”
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
BASQUET
ALEVÍ MASC C.B GIL COMES – BÀSQUET MORVERDRE
BASQUET
ALEVÍ FEM
C.B GIL COMES – CB ESCOLAPIAS FEM

10,30
CAMP 2
11,30
CAMP 3
DIA: DISSABTE, 03.03.18
HORA
LLOC
16,00
ESTADI
18,30
ESTADI
DIA: DIUMENGE, 04.03.18
HORA
LLOC
10,00
ESTADI
12,00
ESTADI
DIA: DISSABTE, 03.03.18
HORA
LLOC
10,00
PISTA PARQUET
10,00
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
12,00
BASQUET
LATERAL
PISTA PARQUET
12,00
BASQUET
LATERAL
10,30
PISTA SINTETICA
HANDBOL
12,00
PISTA SINTETICA
HANDBOL
18,00
PISTA PARQUET
BASQUET
20,00

PISTA PARQUET

DIA:
HORA
10,00

GIMNÀS SANT
SEBASTIÀ
DIUMENGE, 04.03.18
LLOC
PISTA PARQUET

17,00

PISTA PARQUET

17,00

Envia-la a
participa@vinaros.es

Persones de 65 anys o més.
Persones majors de 60 anys que siguen preceptores de pensions del
Sistema de la Seguretat Social o de classes passives,
Persones discapacitades majors de 60 anys que tinguen una
minusvalidesa igual o superior al 33 %.
Podran assistir el cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants majors de
50 anys.

BASQUET
T. TAULA

BENJAMÍ

INFANTIL MASC C.B GIL COMES – JESUITAS AZUL
INFANTIL
CBM VINARÒS – CBM VIRGEN DE GRACIA ALTURA
CADET
CBM VINARÒS – CBM VIRGEN DE GRACIA ALTURA
JUNIOR FEMENÍ C.B GIL COMES – CB ESCOLAPIAS A
C.B. GIL COMES VINAROS – B.C. PEÑISCOLA H.
SENIOR MASCULÍ
DELFINES
SENIOR

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
BASQUET
CADET MASC
BASQUET

C.B GIL COMES – ACADEMIA PETRAHER B

SENIOR

CTT VINARÒS “C” - CTT AMPOSTA “A”
ENCONTRE
C.B GIL COMES – C.B.A GODELLA
C.B. GIL COMES VINAROS – INALCO L’ALCORA
CAIXA RURAL

Tauler Municipal

3 març de 2018

AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA HORARIS BIBLIOTECA

LA REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I
DISCAPACITAT INFORMA

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.

4COLORS 964 401 912

DEL 23 DE FEBRER
AL 25 DE MARÇ
VINARÒS 2018

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

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 26 de febrer de
2018, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació de l'EXPLOTACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE BAR DE LA PLAÇA DE BOUS. (EXP.GRALS. 01/18 GEST.12364/17).
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial,
nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es
/Perfil Contractant
Data límit de presentació: el 16 de març de 2018.

X JORNADES DE LA CUINA DE LA

GALERA
Amb la col·laboració de

+ Info: www.turisme.vinaros.es

Vinaròs
és turisme

674+5/'

Turisme Vinaròs

Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm.
2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
29
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PUBLICITAT

ESQUELES

En memòria de:

Adelín Pascual Ribera
Que ha mort a Vinaròs el dia 19
de febrer de 2018, a l’edat de 63 anys

D.E.P.
La família sempre et recordarà amb molta estima
i agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres
d’afecte i condolença que ens han mostrat.

Rogad a Dios por el alma de:
Antonio Sebastián Febrer Caballer
Que falleció en Vinaròs
el día 22 de febrero de 2018,
a los 72 años de edad.
D.E.P.

Tu esposa, hijo, nuera y nieta Laura,
y demás familia y amigos no te olvidan.
La família agradece toda la atención recibida y todas las
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado.
Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:

Josefa Miralles Prats
Que falleció en Vinaròs
el día 27 de febrero de 2018,
a los 85 años de edad.
D.E.P.

Sobrinos, familia y amigos
siempre te recordarán con cariño
La família agradece toda la atención recibida y todas las
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado.
Gracias de corazón.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
desembre VALLS
VALLS
zona turística nord, 11
318 març
419
520
621
722

desembre MATEU
MATeU
març
desembre TORREGROSA
TORReGROSA
març
desembre PITARCH
PITARcH
març

823

desembre Vinaròs
MARTÍNeZ
Farmacia
març
desembre FERRER
FeRReR
març

9

març

ROCA

TELÈFONS D’INTERÉS
març
GUIMERÀ
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

10

c. Sant Francesc, 103

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11

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

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

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

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


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

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

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

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


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

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

TRENS A BARCELONA 				A CASTELLÓ					 A VALÈNCIA

