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Impactant acció al Fortí

739 drames per a la reflexió

La platja s’omple de creus de les víctimes de violència masclista en els últims 10 anys en una
impactant acció de l’associació Femme Força dins dels actes commemoratius del Dia de la Dona
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La Generalitat cedeix les competències a l'Ajuntament
per adjudicar les obres del carril lúdic i “salvar” la inversió
La Generalitat i l'Ajuntament de Vinaròs han aconseguit
arribar a un acord mitjançant el qual la Conselleria
d'Infraestructures delegarà les competències a
l'administració local per licitar, adjudicar i executar les
obres del carril lúdic a l'ermita, projecte encara pendent del
Pla Confiança, i complir així amb els terminis previstos per
estar acabat abans de finals de juny de 2019. El consistori
dividirà el projecte en dos lots que seran executats
per dues empreses diferents per rebaixar el temps de
materialització. L'obra, que contempla una inversió de
2.345.702 euros, ha d'iniciar-se abans d'octubre d'aquest
any i el període d'execució és de 10 mesos. Aquesta
delegació de competències es fa incloent el projecte en
el capítol 6 d'inversions de la Generalitat, la qual cosa vol
dir que el projecte és una inversió del Consell i no una
subvenció, per la qual cosa si
per motius de temps no s'aconsegueix realitzar el 100%
del projecte, no es perdria tota la inversió i les obres que
estiguen fetes quedaran consolidades.
L'alcalde, Enric Pla, i el regidor d'Ordenació del Territori,
Jan Valls, van comparèixer dimarts per explicar aquesta
mesura que consideren que permetrà “salvar” aquesta
inversió pendent en el municipi. Pla va assenyalar que
després de la sentència judicial que deixava sense
opcions la realització de la piscina municipal, el consistori
va tornar a recuperar aquest projecte del carril lúdic però
“després d'haver perdut més d'un any i haver-nos deixat
el recurs del PP sense piscina teníem ara molt poc temps
per poder-ho dur a terme amb la dificultat afegida que

havia canviat la manera de gestionar-ho, perquè mentre
el decret de 2016 pel qual es regia el projecte de la
piscina contemplava que la gestió la realitzés directament
l'Ajuntament, en reprendre el carril lúdic depeníem de
la Generalitat, que en aquests moments no disposa de
suficients tècnics”.
Pla, que va destacar la col·laboració de les Conselleries
d'Infraestructures i la d'Hisenda, va concloure que
“malgrat els obstacles que continua posant el PP, que
vol que renunciem al projecte per falta de temps, hem
treballat per superar tots els obstacles que ens han posat i
aconseguir salvar aquesta inversió per a Vinaròs”.
Per la seva banda, Valls va destacar que el projecte ha estat
modificat per poder treure’l a licitació en dos lots, perquè
siguin dos les empreses adjudicatàries i es pugui reduir
el temps de materialització d'aquest projecte i complir els
terminis estipulats.

S'inverteixen més de 700.000 euros en l'adequació
dels polígons industrials de la localitat

Algunes de les millores més importants han estat la instal·lació de fibra òptica i càmeres de videovigilància, a més de
la creació de carrils bici, zones enjardinades, d'aparcament i la millora de la visibilitat de les empreses
L'Ajuntament de Vinaròs ha fet balanç de les millores
que s'han realitzat en tres polígons industrials de la
localitat, on s'han invertit finalment 787.185,37 euros
dins del pla d'ajudes de la Generalitat Valenciana per a
la modernització i dotació d'infraestructures i serveis en
els polígons industrials valencians.
En el cas del polígon de la carretera a Ulldecona, s'han
invertit 176.107,01 euros en millorar l'enllumenat públic
d'aquesta zona i fer arribar la fibra òptica fins a aquest
polígon, a més de realitzar altres accions per millorar la
seua visibilitat
Al polígon de Capsades és on més s'ha invertit:
517.613,07 euros, que s'han destinat a una gran varietat
de treballs. Entre ells destaca el nou carril bici, l'adequació
de tres zones verdes autosostenibles, la dotació de dues
zones d'aparcament amb capacitat per a 60 vehicles i la
instal·lació de càmeres de videovigilància.
"A tot això se suma la instal·lació de la fibra òptica a
Capsades, que és una de les millores més destacades.
Properament signarem un conveni amb les
comercialitzadores perquè els empresaris del polígon
puguen disposar d'aquest servei, que ens va ser
sol·licitat per ells mateixos en diverses reunions ", ha
expressat el regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls.
Finalment, al polígon del Portal de la Mediterrània,
s'han invertit 93.465,29 euros en millorar la connexió
d'aquesta polígon a través del carril bici, en l'adequació
de rotondes i en la instal·lació de càmeres de
videovigilància connectades amb la Policia Local, el que
permetrà un major control i resposta ràpida a problemes
de seguretat.

A més, Valls també ha esmentat que en els tres polígons
s'han realitzat millores de senyalització a través de rètols
i panells informatius i que s'ha creat una pàgina web per
millorar la visibilitat de les empreses a Internet, la qual
serà presentada públicament en els propers dies.
"Estem contents amb els resultats obtinguts, tenint
en compte que els terminis per a l'execució d'aquests
treballs han estat molt reduïts i considerem que aquesta
ha estat una primera fase de millores, que no la única",
ha comentat Valls, que ha afegit que ja s'està treballant
per sol·licitar nous ajuts en aquesta mateixa línia.
Per la seua banda, l'alcalde Enric Pla ha remarcat que
"aquest no és un pla d'industrialització, sinó un pla de
millores molt interessant que busca millorar la capacitat
d'inversió i el treball en els polígons ja existents i que
necessiten d'una modernització constant per millorar la
seua competitivitat".
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El domingo 11 de marzo se llevará a cabo
una nueva edición de “Botigues al carrer” en Vinaròs
De las 9:00 hasta las 20:00 horas 38 comercios ofrecerán sus productos y ofertas en el
centro urbano de la localidad
El próximo domingo 11 de marzo, de 9:00 a 20:00
horas, se llevará a cabo una nueva edición de
“Botigues al carrer”, una iniciativa que organiza
la Asociación de Comerciantes de Vinaròs en
colaboración con la Concejalía de Comercio. El
objetivo es acercar los comercios locales a la
población en un día en el que se ofrece una amplia
variedad de productos a precios especiales.
“Agradecemos el esfuerzo que hace la Asociación
de Comerciantes y animamos a toda la población
de la localidad y de la comarca a venir a disfrutar
de esta jornada de compras en nuestro centro
urbano”, ha indicado el concejal de Comercio

Domènec Fontanet, quien ha recordado que los
puestos de los comercios estarán ubicados desde
la Plaza Parroquial, pasando por la Calle Mayor y
también en la plaza San Agustín.
Mari Ángeles Pereda, presidenta de la Asociación
de Comerciantes de Vinaròs, ha indicado que en
esta edición lo que se busca es “cerrar las rebajas
de la temporada de invierno y dar paso de lleno a
la temporada de primavera – verano”.
Pereda ha indicado que en esta ocasión serán 38
las tiendas participantes, que ofrecerán productos
variados de textil, complementos en piel, calzado,
menaje para el hogar, lencería y también habrá

ofertas inmobiliarias.
“Esperamos que vengan muchas personas y que
disfruten de todo lo que hemos preparado”, ha
concluido Pereda, quien ha adelantado que las
familias que compren podrán solicitar un ticket de
pinta caras para los más pequeños.

L’Ajuntament continua amb la renovació de papereres
en avingudes i zones enjardinades de la localitat
La Regidoria d'Obres i Serveis, en col·laboració amb
Acciona, continua en la seua aposta per instal·lar
noves i millors papereres a les principals avingudes
i zones enjardinades de la localitat, ha informat
el regidor Guillem Alsina. Concretament, es
col·locaran noves unitats del model Ibiza en el tram
que va del C / Carreró fins a l'Avinguda Barcelona.
"Aquest model, de plàstic dur i boca tancada, ha
donat molt bons resultats i per això continuarem
amb ell per donar uniformitat a tota l'Avinguda
Llibertat", ha assenyalat Alsina, que ha recordat que
el 2016 ja hi va haver una primera fase de renovació
de papereres en el tram C / Pilar fins al C / Carreró.
A més, està també previst finalitzar la instal·lació

de noves papereres al C / Sant Francesc fins Febrer
de la Torre i se situaran noves unitats del model
Salou, que són papereres de fusta, en zones
enjardinades com el passeig de Fora del Forat.
"Amb això volem que la ciutadania compte amb
suficients papereres al seu abast i que aquestes
estiguen el òptimes condicions, perquè
tinguem un municipi el més net possible",
ha conclòs el regidor. Aquesta actuació és
possible gràcies a la inversió de 10.000 euros
que es va realitzar fa dos anys per a la compra
d'aquest material i està previst invertir aquest
2018 altres 10.000 euros més per seguir amb
les renovacions.

Es renova part del paviment del passeig marítim
L'Ajuntament de Vinaròs està
procedint a la renovació de part del
paviment del passeig marítim que
es trobava en mal estat. La intenció
és anar canviant la pedra porosa
negra de tota la primera fase –des
de la sortida del túnel subterrani fins
al port- que es trobi en mal estat i
substituir-la per pedra Sénia normal.
Les obres les està realitzant la brigada
d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de

Vinaròs, tal com va informar l'edil de
l'àrea, Guillem Alsina.
El regidor socialista també va explicar
que dins del pla de millores que s'està
realitzant en el passeig marítim per
deixar-ho en les millors condicions
abans de l'estiu, es milloraran els
escocells de les palmeres amb un
escatat i un posterior pintat, així com
els bancs que hi ha disposats en tota
aquesta franja marítima de la localitat.

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
VENTA AL PÚBLICO
En tu nueva carnicería de Vinaròs, podrás encontrar calidad
y confianza en nuestra amplia oferta de productos
Ofertas del 9 al 17 marzo 2018
en venta directa de tienda hasta fin de existencias.

CUARTO DE CORDERO
Procedencia Zona Els Ports

ENTRECOT LOMO BAJO AÑOJO

8.40 €/kg
11.99 €/kg

PECHUGA DE POLLO

5.50 €/kg

LONGANIZA DE CERDO FRESCA

4.99 €/kg

LOTE ESPECIAL ELABORADOS

9.99 €/kg

4 morcillas arroz, 4 hamburguesas mixtas, 4 longanizas cerdo,
4 chorizos parrilleros, 4 pinchos cerdo y 500gr. albóndigas.

N-340a, km 1052,1 VINARÒS

964 45 08 28

www.dicocar.com
HORARIO:

Lunes a viernes de 8.30-13.30h. / 16.00-19.00h.
Sábado de 9.00-13.30h.
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Vinaròs mostra el seu rebuig a la violència de gènere
amb 739 creus de les víctimes dels últims 10 anys omplint la platja del Fortí
Són 739 creus, exactament les víctimes de la
violència de gènere a Espanya des del 2007 fins al
final de 2017, i estan a la platja del Fortí de Vinaròs
en una estampa que impressiona, inquieta i dóna
lloc a una profunda reflexió de la societat en què
vivim. Es tracta d'una ‘performance’ mitjançant la
qual l'associació Femme Força de Vinaròs pretén
donar visibilitat a les víctimes de la violència
masclista al nostre país en aquesta última dècada,
amb nom i cognoms, lloc on van ser assassinades
i a mans de qui, normalment les seves parelles

o exparelles. Lara Doménech, representant de
l'associació Femme Força, va explicar que per ferho s'han recopilat dades de diferents associacions,
i especialment de la Plataforma Cordobesa
contra la violència de gènere, que porta el
còmput de les dones assassinades al nostre país.
Entre aquestes 739 dones assassinades hi ha
dues de vinarossenques. “Ha estat un treball molt
intens i cal agrair el treball de Femme Força, a gent
anònima, alumnes de l'escola d'art i gent d'altres
associacions com ‘Mi mano es tu apoyo’ que també

s'han sumat a la iniciativa”, va assenyalar Doménech.
Les creus estaran situades a la platja del Fortí fins
al proper 11 de març. S'ha creat una comissió de
manteniment en ser una instal·lació efímera i estar
realitzada amb materials com a cartró, molt sensibles
al vent i la pluja. També es demana la col·laboració
ciutadana perquè tots contribueixin a cuidar-ho.
Aquesta obra ha estat realitzada durant molts
mesos, i els voluntaris han invertit moltes hores
des de novembre a recopilar materials i elaborar
les creus per fer-la realitat.

Més de 30 tour operadors búlgars visiten Vinaròs
per conèixer tot el que ofereix la nostra destinació
Amb això es busca potenciar les visites de viatgers procedents de Bulgària,
aprofitant la connexió directa amb Sofia que té l'aeroport de Castelló
Un grup de 33 tour operadors de
nacionalitat búlgara van visitar dilluns
el centre de la localitat, per conèixer
de primera mà què és el que ofereix
Vinaròs com a destinació turística.
Han estat rebuts a la Tourist Info,
situada al passeig marítim local, des
d'on el grup s'ha dirigit al Mercat
Municipal per degustar una tapa
tradicional i un vermut. Després
d'aquesta benvinguda, els tour
operadors han realitzat un recorregut
pel centre històric, coneixent els
principals monuments i edificis locals.
Per a això han comptat amb la
companyia del regidor de Turisme i
Comerç, Domènec Fontanet, amb el
tècnic de l'àrea, Gabi Quesada, i amb
4

la guia local a càrrec de l'empresa
Cultural Routes, Elena Iglesias. A més
han comptat amb una traductora
i personal del Patronat Provincial
de Turisme com a organitzadors de
l'esdeveniment, juntament amb
el club de producte Introducing
Castellón, del qual Vinaròs forma
part.
"Amb aquesta visita el que es
busca és potenciar les visites de
viatgers búlgars a la nostra regió,
aprofitant la connexió directa
amb la capital búlgara (Sofia) que
ofereix actualment l'aeroport de
Castelló", ha assenyalat Fontanet,
que ha destacat que aquest tipus
de iniciatives són una bona forma

de donar a conèixer Vinaròs al
món, ja que els tour operadors
són un nexe fonamental entre la
destinació i el turista.
El grup, que prèviament ha visitat
altres poblacions de la regió com

Peníscola o Alcossebre, ha acabat
la visita coneixent els serveis que
ofereixen els hotels de la cadena
RH instal·lats a la ciutat i que
també formen part del club de
producte Introducing Castellón.
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L’Ajuntament presenta la programació d’actes per commemorar el Dia de la Dona 2018
Entre les activitats previstes hi ha una jornada de dones emprenedores, una projecció de curts sobre igualtat i un recull de monòlegs
Begoña López, Maria Cano i Mamen Ruiz, les tres
regidores que hi ha a l'Ajuntament de Vinaròs, han
presentat la programació d'actes que es durà a
terme amb motiu de la commemoració del Dia de
la dona aquest 8 de març.
Des d'Educació, López ha explicat que aquest any
tornarà a haver una nova presentació de monòlegs
relacionats amb la dona, en col·laboració amb
l'Aula Municipal de Teatre. Com a novetat, en
aquesta ocasió es realitzarà en dues dates, el 8 i 15
de març a les 20:00 hores, a la seu de la Fundació
de Caixa Vinaròs.
"Sabem que l'any passat hi va haver una gran
afluència i per això hem decidit que hi hagi dos
sessions, tenint en compte que l'aforament és
limitat. A més, hi haurà una entrada solidària a un
preu de 2 euros per tal de donar tot el recaptat
a Mi Mano Es Tu Apoyo, una de les associacions
locals que més estan lluitant per donar suport a
les víctimes dels abusos i la violència de gènere "
, ha assenyalat López, que ha agraït la tasca que
realitzen. La venda d’entrades es farà a la planta
baixa de l’Ajuntament a partir del dilluns 5 de
març i el mateix dia de l’esdeveniment en la Casa
Membrillera.

Per la seua banda, María Cano, a càrrec de la
Regidoria d'Ocupació, ha explicat que aquest 2018
també repeteixen amb una iniciativa que es va
dur a terme per primera vegada l'any passat i que
va tenir una bona acollida. Es tracta de la jornada
“Emprenem en femení”, basada en vivències de
dones emprenedores, que es realitzarà al Centre
de Coneixement Vinalab, el 14 de març, a les 9:45
hores.
"Convidem a totes aquelles persones interessades
a que assisteixin, ja que és una jornada molt
interessant en la qual es fa visible quina és la nostra
situació com a dones, quins obstacles s'han trobat
les emprenedores de la nostra regió i quins punts
positius també destacarien", ha explicat Maria ,
que remarca que el que busca aquest conjunt
d'activitats és que el Dia de la Dona no quede
únicament en la lectura del manifest del 8 de
març, sinó que vagi una mica més enllà.
Finalment, Mamen Ruiz, a càrrec de la regidoria
de Política Social, Igualtat i Discapacitat, ha
avançat que hi haurà també una nova edició del
Cicle de Curts per la Igualtat, el 9 de març a la
Biblioteca Municipal, a partir de les 18:30 hores.
En acabar les projeccions es farà un debat sobre

la dona en la societat actual i amb la finalitat de
compartir experiències. "És una activitat gratuïta
i en la qual s'han bolcat tant des de l'EPA com
l'agent d'igualtat, de manera que creiem que
agradarà molt", ha assenyalat Ruiz.
Les regidores han acabat agraint la implicació
d'altres entitats en aquesta programació, com
Caixa Vinaròs, Fem Força, al Club de la Vida o la
Banda de la Societat Musical La Aliança, que el
11 de març, en el seu concert de Primavera, farà
també un reconeixement especial a les dones
per tal de sumar-se a la commemoració del 8 de
març.

Es presenta la programació de la II Jornada Emprenem en femení
Es durà a terme al Centre de Coneixement Vinalab el 14 de març, a partir de les 9:45 hores.
La regidora d'Ocupació, Maria Cano,
ha presentat avui la programació
detallada de la jornada Emprenem
en femení, que es durà a terme el 14
de març al Centre de Coneixement
Vinalab en el marc de les activitats
commemoratives del Dia de la Dona.
"L'any passat ja vam dur a terme les
primeres jornades i va ser una molt
bona experiència, pel que crec que
és una activitat que ha vingut per
quedar-se", ha comentat Cano, abans
de passar a detallar quines són les
ponents d'aquest any.
La recepció de les assistents
començarà a les 9:45 hores i a
les 10:00 la regidora inaugurarà
formalment les jornades. A les 10:15
hores està prevista la primera xerrada,

a càrrec d'Ángela Pita, de la Federació
Valenciana de Cooperatives de Treball
Associat (FEVECTA).
Posteriorment i després d'una pausa
per a cafè, a les 11:15 hores hi haurà
un panell d'experiències amb quatre
dones emprenedores: Katia Araque,
de Tossalcoop, Raquel Esteller, de
Agroiteaf, Patricia Jaen, de Patricia
Jaen Fotografia, i Mau de la Cruz, de
Estudio Web Doce.
La jornada conclourà al migdia amb
un torn de preguntes i intercanvi
de visions i experiències amb els
assistents. "Animo a tots, dones i
homes, a que assisteixin a aquesta
activitat que està oberta a tothom i
és completament gratuïta", ha indicat
finalment Cano.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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Educació presenta una nova edició de l'Escola de Pasqua “Easter English”
Les inscripcions podran fer-se a la primera planta de la Biblioteca Municipal, del 15 al 23 de març en horari de 9:00 a 14:00 hores
Un any més la Regidoria d'Educació ha organitzat una
nova edició de l'Escola de Pasqua “Easter English”, que
ofereix als xiquets i xiquetes de P3, P4, P5, Infantil i de 1r a
6è de Primària, un ampli programa d'activitats educatives
i jocs en anglès durant les vacances de Setmana Santa.
Aquestes es duran a terme al CEIP Mare de Déu de la
Misericòrdia els dies 3, 4, 5, 6 i 9 d'abril, en horari de 8:45 a
13:30 hores. "L'Escola de Pasqua està pensada també per
ajudar a conciliar la vida laboral i familiar dels pares i per a
que els més petits aprofiten aquests dies de vacances per
seguir aprenent", ha destacat López.
Com és habitual, les inscripcions es realitzaran a la
Regidoria d'Educació, situada a la primera planta de la
Biblioteca Municipal, del dia 15 al 23 de març, en horari
de 9:00 a 14:00 hores. El preu per alumne serà de 12 euros.
"L'any passat vam superar les 200 inscripcions i esperem
que aquest 2018 l'Escola de Pasqua tingue un èxit
similar. Per això, animem als pares i mares a que porten
els xiquets i xiquetes de la localitat al Easter English i
aprofiten aquesta oportunitat de practicar una llengua
tan important com és l'anglès", ha conclòs López.

El PP denuncia que hay 10 meses de lista de espera para obtener una cita con
el neumólogo en el hospital de Vinaròs
Los populares exigen a la Generalitat “que informe sobre el caos en el que se ha
convertido el hospital de Vinaròs”
El PP ha denunciado que las listas de espera en el
hospital de Vinaròs “siguen aumentando y cada
vez son más los ciudadanos preocupados que
transmiten a los alcaldes y portavoces populares
del departamento de salud de Vinaròs las
crecientes listas de espera para ser visitados por los
especialistas”.
La diputada autonómica, Marta Gallén, ha
denunciado que “pacientes a los que su médico
de cabecera les remitió al neumólogo en el mes de
junio de 2017 están siendo citados para el próximo
mes de abril, lo que supone una espera de diez
meses”.
Gallen ha señalado que “son pacientes con

problemas respiratorios que no pueden esperar
diez meses para que el neumólogo les de cita
y todo ello es responsabilidad de un gobierno
autonómico que ha dejado abandonado a su
suerte al hospital de Vinaròs”.
Los populares han recordado que “el hospital de
Vinaròs es el que mayor lista de espera de toda
la Comunidad acumula para realizar ecografías,
que para las consultas con el médico digestivo o
cardiólogo deben esperar más de seis meses, que
las revisiones ginecológicas acumulan más de un
año de retraso y ahora conocemos las listas de
espera interminables en neumología”.
La diputada popular señalaba que “la Generalitat

Dues noves parades de bus
La Regidoria d'Ordenació del
Territori informa que aquest
dijous 8 de març entraran a
funcionar dues noves parades
d'autobús (una per cada sentit),
que estaran ubicades a l'avinguda
Leopoldo Querol.
"En les assemblees veïnals alguns
ciutadans ens van demanar
la creació de noves parades
d'autobús, especialment per a
la gent que viu a la costa nord
i per facilitar l'accés al centre
comercial", ha explicat el regidor
de l'àrea, Jan Valls, que indica que
aquesta petició, a partir de demà,
serà ja una realitat.
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Valenciana ha convertido el hospital de Vinaròs en
un caos donde se multiplican las listas de espera
y también la desinformación por lo que exigimos
que la Consellera Montón dé la cara e informe
sobre la situación real del centro hospitalario del
norte de la provincia”.
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CCOO denuncia que l'hospital comarcal de Vinaròs
es queda sense consultes de ginecologia per falta de facultatius
Una plantilla molt minvada qualifica la situació d'insostenible i només es mantenen les consultes d'obstetrícia, urgències i quiròfans d'aquesta especialitat
L'hospital de Vinaròs ha suspès les
consultes de ginecologia per falta
de personal, segons va informar
dimecres la representant de
CCOO, María González de la Riva i
la associació de Veïns Migjorn de
Vinaròs.
De la Riva va explicar que la plantilla
de ginecologia consta de 9 persones,
però que en aquests moments
“només hi ha 5 especialistes a
l'hospital, que han anat assumint en
l'últim any funcions de consultes,
de plantes, de quiròfan i urgències i
ha arribat un moment en què ja no
poden més”. A més, va assenyalar que
“des de l'any passat es van suspendre
les consultes de tarda en ginecologia,
la qual cosa va augmentar les llistes
d'espera en un any”. Per això, “els
facultatius han remès una notificació
a la gerència de l'hospital avisant
que suspenien les consultes de
ginecologia”. Això sí, es mantenen
les d'obstetrícia, les urgències i els
quiròfans programats. “Els propis
5 ginecòlegs porten un augment
de volum de treball de 15 a 20 dies
arrossegats de 2017 per aquesta
acumulació de funcions. Es va jubilar
el cap de servei de ginecologia i un

altre va assumir la seva funció, però
la plaça no es va suplir”, va assenyalar
De la Riva, per qui “no s'estan cobrint
les mínimes necessitats per als
usuaris ni la situació és saludable per
als propis treballadors”.
Falta d'especialistes en altres àrees
D'altra banda, De la Riva va
assenyalar que també hi ha
importants mancances de personal
en altres àrees. Per exemple, en
cardiologia, on hauria d'haver-hi tres
especialistes “i porten molts anys
sent només dos”. “L'any passat es va
aconseguir un contracte d'interinitat
per a una cardiòloga que al poc
temps va renunciar i es va marxar a
la Plana”, va indicar, afegint que “al
juny es jubila un dels dos cardiòlegs i
el que quedaria ja ha comunicat que
només no va a quedar-se i també té
previst jubilar-se”.
En urologia hi ha 4 especialistes en
plantilla, “però han estat treballant
durant molt temps només 3 i un
d'ells va tenir una llarga baixa de 8
mesos i no es va poder substituir, i
al juny es jubilarà sense previsió que
ningú el substitueixi”. En el servei de
radiologia, on en principi són 5 en
plantilla, “porten més d'un any sent 3,

que assumeixen també les guàrdies
localitzades, i acudeixen el cap de
setmana, amb el que estan saturats”.
La llista d'espera en radiologia és
de 15 mesos. “En oftalmologia, de 5
especialistes es van a quedar només
3, i en digestología de 3 només hi ha
2”, va indicar.
“Fugida” de facultatius
De la Riva es va preguntar “perquè
els facultatius no volen quedar-se a
l'hospital i perquè els MIR malgrat
oferir-los contractes d'interinitat
tampoc volen venir aquí”. Entre els
motius, va citar que “podem pensar
que és per falta de tecnologia, la

falta de digitalització de les històries
clíniques, una sobrecàrrega de treball
per sobre de la resta d'hospitals, però
els usuaris de la comarca ens sentim
discriminats respecte a la resta”.
Els més castigats, segons de
la Riva “són els treballadors de
categories inferiors, d'infermeria,
tècnics i celadors, que de manera
ja quotidiana estan suplint les
necessitats bàsiques dins del propi
hospital i sofreixen estrès i desgast.
Ens sentim marginats i considerem
que la situació és bastant greu. És un
dèficit de plantilla de fa ja 15 anys i la
situació és cada vegada pitjor”.

L’Ajuntament porta a terme obres
de millora al centre urbà de la localitat
La primera actuació, a la Plaça Tres Reis, ja ha començat i permetrà aprofitar millor l'espai
en una zona molt transitada de la localitat
Guillem Alsina, regidor d'Obres i Serveis, ha
informat que aquesta setmana han començat
ja les obres a la Plaça Tres Reis per ampliar un
tram de vorera i poder aprofitar millor l'espai en
una zona molt transitada.
Aquesta actuació permetrà guanyar més vorera
per als vianants i col·locar diversos elements
de mobiliari urbà per al ciutadà.
A més, se substituirà la font actual
per una adaptada per a mascotes.
Aquests treballs es prolongaran,
aproximadament, durant una
setmana i suposen una inversió
d'uns 4.000 euros.
Alsina també ha explicat que,
properament, s'actuarà al carrer
Sant Cristòfol, davant la seu
principal de Caixa Vinaròs, on
es cobrirà una part de l'àrea
enjardinada
que
existeix
actualment i que presentava
problemes per al manteniment de
la gespa.
Gràcies a això es guanyarà
també espai per als vianants i es
col·locaran, igual que en la Plaça

Tres Reis, nous elements de mobiliari urbà.
Finalment, a la Plaça Sant Valent, s'habilitarà
un pas de vianants adaptat per a persones
amb diversitat funcional. D'aquesta manera
es facilitarà l'accés dels vianants procedents
dels carrers de Santa Anna o Sant Cristòfol en
direcció al carrer Sant Tomàs.
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Cocemfe Maestrat inaugura la completa renovación de su sede
Cocemfe Maestrat procedió el viernes por la tarde
a inaugurar la renovación completa de su sede
situada en el número 5 de la calle Juan Giner Ruiz.
Su presidente, Ramon Meseguer, calificó esta
renovación de “un sueño tan antiguo como el
origen de la propia asociación” y destacó con
estas mejoras “vamos a poder ayudar más y
mejor a todas las personas con discapacidad y
sus familiares”. También destacó que durante este
tiempo, casi 20 años, la asociación ha evolucionado
adaptándose a las nuevas tecnologías y a todas las
circunstancias sin haber parado de crecer. “Hemos
atendido cada vez más personas y asesorado a
muchos familiares, y de ahí el apoyo y sugerencias
que nos dan”, señaló, añadiendo que “luchamos
no solo por la integración de las personas con
discapacidad, sino por su inclusión, por la
igualdad de oportunidades, y por ello disponemos
de numerosos programas adecuados, como
educación y formación, accesibilidad, integración
laboral, atención a la mujer, a la infancia y juventud,
asesoramiento jurídico y deporte adaptado”. Por
su parte, el presidente de Cocemfe en la provincia,
Carlos Laguna, destacó era un día especial porque
es una consecución más de la lucha que realiza en
la comarca Cocemfe Maestrat. “Me gustaría que en
cada comarca pudiéramos tener una asociación
como esta, que además ha abierto el camino
en la práctica del deporte adaptado. Este es un
renovado local más digno, porque las personas con
discapacidad también tienen que ser atendidas
con la mayor dignidad. Todas las demandas que
hace la gente con discapacidad son buenas para la
toda la gente en general”, concluyó.

Cerró la inauguración el alcalde, Enric Pla, que
indicó que “esta asociación es un referente a nivel
autonómico y la sociedad necesita de entidades
como Cocemfe Maestrat”. También dijo que dentro
del gran proyecto europeo del EDUSi, una de las

pautas básicas es la accesibilidad. Por último,
lamentó que la piscina no pueda ser una realidad.
“Me duele mucho particularmente, por el hecho
de que ha sido boicoteada por diferentes motivos”,
concluyó, en referencia clara al PP de Vinaròs.

Vinaròs reprèn la iniciativa "Esmorzars Saludables" al Mercat Municipal
A partir del 13 de març alumnes de quart i cinquè de primària visitaran el mercat per conèixer com alimentar-se de forma saludable
Les regidories d'Educació i de Comerç han anunciat
aquest matí en roda de premsa que aquest 2018 la
iniciativa "Esmorzars saludables", adreçada a alumnes
de quart de primària de tots els centres educatius de la
localitat, tornarà a realitzar-se al Mercat Municipal.
Begoña López, a càrrec de la regidoria d'Educació, ha
explicat que aquesta activitat s'havia realitzat durant
anys gràcies al Centre de Salut Pública de Benicarló
però l'any passat, per una sèrie de canvis pel que fa a
les poblacions beneficiàries, va deixar de realitzar-se a
Vinaròs.
"No volíem que aquesta iniciativa es perdés, perquè
considerem que és important que els escolars
coneguen quins són els productes ideals per a un dinar
saludable, per la qual cosa ens vam posar a treballar per
dur a terme des de l'Ajuntament aquesta iniciativa, en
col·laboració amb l'Associació de Venedors del Mercat
Municipal i dels responsables del Grau Superior de
Dietètica de l'IES J. Vilaplana.
D'aquesta manera, del 13 de març al 19 d'abril, els
alumnes de quart de primària i els de 5è curs que no
van poder gaudir d'aquesta activitat en 2017, visitaran
el Mercat per tal d’esmorzar saludablement i informarse de com ha de ser una alimentació adequada per
prevenir problemes com l'obesitat infantil.
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Domènec Fontanet, regidor de Comerç, ha agraït la
implicació de totes les persones que han fet possible
recuperar aquesta iniciativa i als professors dels centres
per l'esforç realitzat i s'ha mostrat satisfet que els
menors puguen conèixer els productes de gran qualitat
i de proximitat que es poden trobar al mateix mercat.
"És important que tant els xiquets i xiquetes com les
seues famílies sàpiguen que aquí poden comprar tots
els productes que necessiten per esmorzar de forma
saludable, des de pa o oli a formatges o fruita de la
millor qualitat", ha conclòs Fontanet.
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El PP solicita al Ayuntamiento y Generalitat una actuación urgente
en las pinturas exteriores de la Arciprestal
El Partido Popular de Vinaròs, a través
de su concejal Anabel Matamoros, ha
reclamado "una solución urgente ante la
degradación cada vez mayor de las pinturas
de arquitecturas fingidas de la iglesia
Arciprestal y que fueron descubiertas en la
anterior legislatura gracias al trabajo de La
Llum de les Imatges".
Matamoros señaló que "en noviembre
de 2016, ante las primeras evidencias de
deterioro de las pinturas y en una visita del
Conseller Marzà a Vinaròs, se nos prometió
un estudio para abordar una solución pero
ha pasado más de un año y la Generalitat
Valenciana se ha olvidado de Vinaròs y
el concejal de Cultura, Marc Albella, se
ha olvidado de reclamar soluciones a la

Generalitat".
Los populares también señalaron que "el
tripartito local es incapaz de exigir a la
Generalitat Valenciana aquello que Vinaròs
necesita, en este caso para mantener en
óptimas condiciones un patrimonio único
en la Comunidad Valenciana, como son las
pinturas de arquitecturas fingidas de casi
de 800 metros cuadrados que aparecieron
en los exteriores de la Arciprestal con la
inversión de La Llum de les Imatges en la
anterior legislatura".
Matamoros ha exigido al concejal de
Cultura "que reclame al Conseller Marzà
aquello que prometió en su visita a Vinaròs
hace ya quince meses y todavía no ha
cumplido".

El PP no participará en el Plan Estratégico de Ciudad
Gandia señala que el Plan ha sido contratado “a dedo y “a un arquitecto que hace conferencias para Compromís”
El PP de Vinaròs no va a participar en las reuniones
que se están realizando para la elaboración del
Plan Estratégico de Ciudad. El portavoz de los
populares vinarocenses, Lluis Gandia explicó
entre los motivos que el hecho de que se haga
al final de la legislatura este plan “demuestra que
el equipo de gobierno no tiene ninguna hoja de
ruta y ha gobernado tres años a salto de mata”.
También aseguró que el equipo de gobierno ha
contratado “a dedo” y por 18.000 euros la redacción
de este plan “a un arquitecto que se ha dedicado
a ser conferenciante en actos organizados por
Compromís”. En este sentido, Gandía señaló
que el equipo de gobierno “completa el círculo”,

argumentando que “ya contrataron a dedo y por
15.000 euros un visor presupuestario que fue
un fracaso a una fundación próxima a Podemos
y posteriormente también a dedo un plan
estratégico de turismo a un concejal del PSOE de
Traiguera por 18.000 euros”.
El portavoz adjunto también calificó de “tomadura
de pelo” que se redacte un plan estratégico “ahora
que ya se ha redactado un plan estratégico de
turismo que es el sector que mayor riqueza
y empleo está creando en la actualidad” y se
preguntaba “qué pasará si el plan estratégico de
ciudad marca pautas incompatibles con el plan
estratégico de turismo”.

Cofradia Virgen de las Angustias
Información para los cofrades:

El próximo sábado 17 de marzo se oficiará una misa para los cofrades
difuntos a las 19 horas en la Arciprestal.
A las 20 horas en el Centro Aragonés se convoca a todos los cofrades a la
reunión informativa de la Semana Santa 2018. A continuación se servirá
un aperitivo para todos los cofrades asistentes.

Gandía consideró que este Plan de ciudad es “una
cortina de humo para justificar una participación
ciudadana que ha resultado ser todo un fracaso en
todas las iniciativas que han llevado a cabo”.

Ocupació

Aquesta setmana s'han obert tres borses de treball pel
procediment concurs - oposició a l'Ajuntament de Vinaròs
amb els següents perfils:
Enginyer tècnic industrial, Auxiliars administratius, Informadors
turístics
El termini per presentar les sol·licituds és fins al 16 de
març de 2018. Les persones interessades poden consultar
les bases i accedir als models de sol·licitud a través del
següent enllaç: http://bit.ly/2G1dVQU
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Compromís assegura que la conselleria estudia la restauració de les pintures
fingides de la Arxiprestal i demana la participació de l'església en el seu finançament
El portaveu de Compromís a Vinaròs, Jordi Moliner,
va contestar el dimarts al PP de Vinaròs referent
a la problemàtica amb les arquitectures fingides
de la façana de l'església Arxiprestal i temes com
el Castor i la contractació del Pla estratègic de
ciutat. Moliner va assenyalar que “l’Arxiprestal és
un bé de titularitat privada i de la seva restauració
i manteniment hauria de fer-se’n càrrec el seu
propietari, però és cert que és també un bé públic i
l'edifici més emblemàtic, i per això s'està estudiant
la manera de recuperar aquestes pintures i amb la
participació de qui”.
Moliner va recordar que la restauració es va fer en
2013 “i dos anys després ja van aparèixer humitats”,
preguntant-se “què va passar, si és que no es va fer
bé el treball”, i assegurant que “des de la Conselleria
s'està estudiant ara com arreglar-les, però des de
Compromís creiem que el treball ha de ser finançat
a tres bandes; és a dir per l'església, la conselleria,
l'ajuntament i potser també la Diputació”.
El portaveu de Compromís també va dir que “les
coses cal fer-les bé, i cal recordar que el pressupost
del passat any de la Conselleria per restaurar béns
era d'un milió d'euros, i potser reparar aquesta

façana costarà més de mig milió”.
Pla de ciutat
També va contestar Moliner als populars a
l'acusació que l'equip de govern havia contractat
a dit el Pla estratègic de ciutat a una persona afí
a Compromís. “Aquest senyor va fer una xerrada
en 2013 a Sagunt, però això no vol dir que sigui
afiliat ni simpatitzant del partit”. A més, va aclarir
que aquesta contractació es va fer a tot moment
avalada pels tècnics i que la proposta acceptada
va guanyar entre quatre pressupostos sol·licitats.
“El guanyador va ser per 17.200 euros més IVA, i
no era la proposta més econòmica ni la més cara,
però era l'única que incloia en el preu tot el procés
participatiu, valorat en una forquilla d'entre 5.000 i
7.000 euros, i comptava amb un ampli equip de 8
tècnics en diferents àrees”, va explicar.
“Lamentem que s'embruti i desprestigiï d'aquesta
manera el treball d'un professional només per tenir
un minut de glòria, la qual cosa dóna una idea de
la política rastrera que practica el PP”, va concloure,
després d'afegir que “el PP hauria d'explicar
l'adjudicació d'obres que han fet com el projecte
del carril lúdic, que va ser a dit, o el projecte del

corral de Batet”.
Castor
Finalment, Moliner va recordar que en el ple va
dir que l'exdiputat popular Mariano Castejón va
votar que no al desmantellament del magatzem
gasista i al fet que no se li pagués la indemnització.
“Gandia va dir que això no era veritat, però l'acta
145 de sessions dels Corts Valencianes reflecteix
que es va proposar una moció en la qual s'instava
a desmantellar aquestes instal·lacions i retenir la
compensació, però Castejón, com la resta del PP, va
votar en contra”, va concloure.

Acord Ciutadà proposa l’adquisició d’espais industrials per a equipaments culturals
En el decurs de la darrera Comissió
d’Infraestructures, el portaveu d’Acord
Ciutadà, Lluís Batalla, va proposar que
s’estudiés les possibilitats econòmiques
en l’adquisició del local que ocupava
en el passat una empresa de mecànica
naval al carrer Traval, 12.
La proposta també comprendria , si fos
viable, el local adjunt que llinda amb el
carrer Sant Narcís, que en el seu moment
era una cafeteria. En paraules de Lluís
Batalla, «estem parlant d’un local, amb
una altura considerable, i més de 300
metres quadrats, que en el seu conjunt
amb l’adjacent pot anar més enllà dels
350 metres» . El primer pas seria poder
localitzar als seus propietaris ,tasca que
es pot fer des del mateix ajuntament,

per ser d’interès públic la seua possible
adquisició.
L’estructura de l’edifici hauria de passar
la revisió dels tècnics municipals i veure
les seues possibilitats, encara que no
semblaria problemàtic ja que l’espai,
en el seu moment, estava preparat per
suportar fortes càrregues de pes per
les característiques de l’activitat que hi
havia.
En paraules del portaveu de la coalició
d’esquerres « Estem davant d’un espai
dins del poble, amb moltes possibilitats
per ser utilitzat per diferents col.lectius».
ACORD CIUTADÀ demana que es
considere com a espai cultural polivalent.
« Seria el nostre Centre Tradicionarius de
Vinaròs» és la proposta d’ACORD.

RESUM CLIMATOLÒGIC FEBRER 2018 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
Mínima
Màxima
Día + calorós
Día + fred

9,7
1,6
20,8
14,2
4,9

-9
17
20
27

Hora
-03:00
15:45

Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total Mes

La diferència amb febrer del passat any és de 2,6 ºC
mes baixa. El mateix que comentem el mes passat
que la temperatura havia estat notablement
alta pel que fa a l'any anterior, aquest mes és al
contrari notablement baixa, normalment entre
10

Pluja
l/m2

Dia

Hora

21,6
10,2
75,9

27
5
--

-08:45
--

Mitjana
Màxima

Km/h

Vent
Dia
Hora

2,1
41,8

-20

un mes i el mateix de l'any anterior la diferència
és de desenes tant per a dalt com per sota, i en
aquesta ocasió i la del mes passat parlem de mes
d'un grau.
Aquest mes la pluja ha estat generosa 195,33 %

-23:45

Direcc.
dominant
O
ONO

mes que la mitjana dels mesos de febrer, però
encara ens quedem a 40,21 % per sota pel que fa
al mateix període del passat any, ja que el principi
d'any entre gener i febrer van caure més de 100
litres i aquest sol 85.

fotonotícies
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Eli Angel y Noemí Berga, els somriures de les tardes de Correos
La primera semana de marzo pasada, Jose Conceptes participó en la XXXVI
Festival de la Feria de Arte de la asociación de las galerías de Corea, en la
ciudad de Seúl.
La feria se realizó en el COEX, algo similar al IFEMA de Madrid, pero en
Seúl. La muestra contaba con una fotografía de 100 x 100 cms. y 23 de 50
x 50 cms. y estuvieron expuestas en el stand de la Galería coreana "Gallery
NoW", que desde ahora le representa en exclusiva en aquel país.
Hubo una gran afluencia de público, venida no sólo desde Corea, sino de
gran parte de aquella zona de Asia que linda a escasa distancia con China
y Japón.
Alfredo Gómez

La Peña Taurina Pan y Toros celebró una junta general ordinaria
el pasado 2 de marzo en la que se dio cuenta de los resultados del
ejercicio 2017

La familia White procedente de Belfast (Irlanda) asiduos en sus vacaciones
en Vinaròs, lo pasaron bien junto a sus amigos.

La Penya Barça Vinaròs celebró una asamblea en la que se dio cuenta del resumen
de ingresos y gastos correspondientes al pasado ejercicio 2017 y del presupuesto
para este año 2018

T. 689 30 37 61
Sant Ramon, 1 - 4º A
12500 Vinaròs (Castellón)
consulta@dermatologiaestela.com
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Les dames de festes i les Camaraes de Vinaròs, presents al pregó de la Magdalena a Castelló

Els col·legis de Vinaròs ja estan escollint la dama infantil que els representarà per a
les pròximes festes de Sant Joan i Sant Pere i les de la resta de l’any. Per exemple, al
CEIP Assumpció ja es va fer l’elecció, mitjançant sorteig, entre les i els candidats que es
presentaren. La dama sortint Mariona Roig va ser la que escollí la papereta i va ser la
corresponent a l’alumna Inés de la Iglesia (E.F.)

Actividades de la Penya Barça: hemos asistido a Champions, Liga y Copa
en este 2018.
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SE CELEBRÓ LA XXXV FESTIVITAT DE LA “SERENA MAJESTAT DEL CRIST DELS MARINERS”

Salvador Quinzá Macip

El pasado viernes día 2 del presente mes, la
Cofradía del “Crist dels Mariners” de nuestra ciudad
de Vinaròs, celebraba según nos comentaron su ya
35ª edición de esta festividad, la cual, da inicio a los
actos previos a la celebración de nuestra Semana
Santa, que dará comienzo el Jueves Santo día 29
por la tarde, y antes del “Solemne Triduo Pascual”,
y finalizará el día 1 de abril, Domingo de Pascua de
Resurrección.
Como cada año, y con la colaboración de la
Parroquia de Santa Magdalena, concretamente
con la “Capella del Crist dels Mariners”, y bajo la
dirección de mossèn Cristóbal Zurita, se procedió
saliendo de la capilla, y portando la bella imagen
del “Crist”, a formar la procesión. Recordemos que
esta bella imagen del “Crist dels Mariners” llegó
a nuestra ciudad el año 1988, está esculpida en
madera de pino por el escultor valenciano Josep
Estupiñá, a imitación del “Cristo de Velazquez”.

Con bajada hasta el monumentos de “Les 7
paraules”, en la “Platja dels pinets”, recitando las
“Letanías de la sangre”, y acompañados por la
“Banda de Bombos i Tambors” de la Cofradía, se
procedió a la lectura de las siete últimas palabras
de Jesucristo, clavado en la cruz y previas a su
muerte. Este año tuvimos parte de nuevos lectores.
En una noche magnífica, en la cual hacía solo unos
minutos que había caído una fina lluvia, pero que
nos respetó durante todo el acto, donde estuvimos
en luna llena, la cual se dejaba entrever jugando
las nubes con ella, con sonido de las palabras, de
los silencios, de las emociones contenidas, del
chasquear de las olas en un mini-temporal.. Fueron
estos unos momentos intensos en la celebración
del acto.
Mosssèn Cristóbal nos dirigía unas tiernas y
emocionantes palabras, introduciéndonos ya a
esta próxima Semana Santa que ya llega, para que

Ha mort l'impulsor del museu de Vinaròs

E.Fonollosa

Aquest diumenge ha mort als
90 anys el vinarossenc Juan
Catalá Casanova.
Juan Catalá va ser l’ideòleg
de l’antic Museu Municipal de
Vinaròs i és que va dissenyar i
dirigir la seua creació.
Home de gran sentit estètic va
estar darrere de les exposicions
que durant 30 anys es van
dur a terme allí, com ens ha
destacat la historiadora Helena
Román, d'Amics de Vinaròs,
associació de la qual va ser pilar
fonamental.
A més, va ser el promotor de què
es tornés a editar la “Història de
Vinaròs” de Borras Jarque l’any
1978. Sempre a l’ombra, va ser
l’artifex del Certamen Puig Roda
que l’esmentada associació
encara té en marxa.
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una vez finalizadas las mismas, de nuevo se subiera
recitando las “Letanías de la sangre”, hasta llegar a
la “Capella”.
Como despedida, nos dirigió nuevamente el
mossèn, unas emotivas palabras, recordando a
los que ya no estaban presentes; el fundador de la
festividad y autor de la letra del “Himne al Crist dels
Mariners”, mossèn Miquel Romero, Pepito,….
La Cofradía tuvo este año, la gentileza de
obsequiarnos a todos los que como despedida
veneramos la imagen del “Crist dels Mariners”,
con un rollo, antes bendecidos por el mossèn, y
dándose por finalizado este entrañable acto, el
cual en este tiempo de Cuaresma, da la salida a los
actos que se programarán para la próxima Semana
Santa de Vinaròs este año.
Que tengamos todos una feliz y sentida Semana
Santa.
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Mi visión sobre los pasos de la Semana Santa de Vinaròs (2)
Por Salvador Quinzá Macip.

En esta segunda semana, voy a comentar primeramente el paso del “Ecce Homo”, en el veo “El juicio y la condena a muerte de Nuestro Señor Jesucristo”.
Luego y en un segundo comentario, voy a unir los pasos de “Jesús Cautivo”, la “Santísima faz” y el “Nazareno”, en lo que para mí es el recorrido hacia el monte Calvario,
“Del palacio de Pilato al Calvario”, la “Vía Dolorosa” de Jesucristo.

Ecce homo

“Ecce Homo” (he aquí al hombre). Veo
ante esta imagen, a Jesucristo como el
Hijo de Dios, el cual quiso hacerse con
su naturaleza humana para afrontar la
pasión, y a la vez mantener su naturaleza
divina. Veo la gran valentía que tiene
delante de Pilato, en que respondiendo
a su pregunta, es la única vez que se
manifiesta y le responde: “Soy Rey”.
Lo veo como el “preso más libre de la
historia”, y también como “la libertad
en persona”. Es un justo injustamente
ajusticiado y condenado a muerte.
No sé en estos momentos de tan brutal
tortura, si padeció más el daño físico, o
bien el psicológico o moral. El a la vez
era Dios, y podía terminar su suplicio
inmediatamente si se lo pedía al padre.
Podría pensar…¿realmente ha llegado
mi hora?.
Vemos en la imagen de Jesús al hombre
nuevo y total, aunque aparentemente su
cuerpo torturado da miedo. Coronado
como Rey con una corona, pero de
espinas, aceptando injurias, bofetadas,
salivazos, insultos, mofas, vestido del
color púrpura de los reyes. Lo veo
paciente, con rostro de hombre y de
Dios, y como cetro como rey, una simple
caña. Y solo dedicar unas palabras al
cobarde de Pilato, el cual en la imagen,
se lava las manos.

Jesús Cautivo, Santísima Faz y Nazareno
Estamos ya de lleno en el camino de la “Vía dolorosa”.
En Jesús Cautivo mi pensamiento me lleva a dos
tiempos diferentes. Por un lado, cuando es prendido
en el “Huerto de los olivos”, maniatado y cautivo, y por
otro, lo que significa este paso en concreto. Es un Jesús
ya azotado, por lo tanto, lo veo al inicio del camino del
Calvario. Él es Cautivo y maniatado, representa a todos
los cautivos del mundo.
En el paso de la Santísima Faz veo a Jesús con la
cruz al hombro…signo de nuestros propios dolores y
dificultades, y me pregunto en esta “Vía Dolorosa” en que
su distancia entre el Palacio de Pilato y el Calvario, dicen
ser de unos 1200 pasos, o bien unos 600 metros, eso sí,
con un desnivel en subida importante. Ante la imagen
de Jesús me pregunto: ¿Dónde estaban los novios
agradecidos en la bodas de Caná, el funcionario real al
cual curó a su hijo, el enfermo de la piscina de Bezatá, las
miles de personas en las dos multiplicaciones de panes
y peces que comieron de balde, el ciego de nacimiento,
sus amigos Lázaro, Marta y María, los endemoniados,
leprosos, paralíticos y ciegos que curó…Y tantos, tantos.
No los veo en signo de agradecimiento acompañándole
en esta “Vía Dolorosa”. Por último sus más íntimos
amigos, sus apóstoles. Solo veo a Juan con la Virgen
María y las mujeres. Que mujer tan valiente “La Verónica”

que haciéndose paso entre la multitud, seca el sudor y la
sangre del rostro de Jesús y le da ánimos.
Observo la imagen del Nazareno y me fijo
detenidamente en su rostro, me aterro, me da miedo.
Si he tenido dudas de que Jesús pudiera llevar la cruz
después del escarnio del martirio en el palacio de Pilato,
hace unos días que mis dudas me las aclararon. El Santo
más reciente estigmatizado, que quiere decir en este
caso, “Imprimir milagrosamente a alguien las llagas de
Cristo”, es San Pío de Pietrelcina. A este santo las llagas
más vistosas eran las de sus manos, menos las de los
pies y costado. Antes de su fallecimiento en San Giovani
Rotondo el 23/09/1968, un fraile de su confianza le
preguntaba.. ¿Padre, de sus llagas cual es la que le
molesta más?. El Padre Pío le respondió y le mostró el
hombro con una gran llaga diciéndole, “esta es la que
más siento”. Por lo tanto, mis dudas sobre el llevar Jesús
la cruz han quedado despejadas.
Finalmente, fijándome en el Nazareno, veo que nos
lanza un reto.. ”El que quiera seguirme, que se niegue a
sí mismo, cargue su cruz cada día y venga conmigo”. Esta
invitación que nos hace el Nazareno está plenamente
vigente hoy en día. Yo me asusto. Él está en el camino
del Calvario.
Hasta la próxima semana.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

El pasado dia 1 en el local de las Amas de Casa, Mosén Cristóbal nos ofreció la charla “Reflexión sobre la Cuaresma”
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CULTURA

TERTÚLIA
Club de lectura

Exposició a la seu d’Amics de Vinaròs
LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres 27 abril ,18h.

Lloc : Espai Mariola Nos

“Jo confesso ”
Presenta l’obra : JESÚS RUBIO

de Jaume Cabré
El fil conductor de la novel·la és el
Vial, el primer violí que el
luthier Lorenzo Storioni va construir
en el seu taller de Cremona (Itàlia),
al s.XVII i que Cabré utilitza
magistralment per enllaçar diferents
històries, trames, subtemes,
multiplicitat de personatges i
diversos moments històrics que es
lliguen i s’articulen de manera
sorprenent.
Una novel·la sobre la maldat en la
condició humana. Ras i curt.
L’esfereïdora actuació de la
inquisició entre els segles XIV-XV i
la brutalitat del nazisme són els
exemples més punyents de fins on
ha arribat la malesa i que Cabré
narra a partir del violí com a nexe en
tota la novel·la.
Adrià Ardèvol, un nen superdotat i
protagonista d’aquesta novel·la,
narra en les mil pàgines del llibre a
mode de carta, les seves llargues
memòries per explicar les raons i
els secrets a la dona que ha estimat
tota la vida

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ofereix l’exposició Mater
Dolorosa per Molés a la Sala d’actes de l’Associació al c/ SantRamon 13.
L’exposició romandrà oberta fins al 31de març, de dimarts a divendres
de 9’30 a 13h i dissabtes de 17 a 20h. E.Fonollosa

L'escriptora Pilar Bellés Pitarch oferí una xerrada sobre
"miromasclismes i injustícies en el món del lloguer de
vivendes", basada en el seu últim llibre "Diario de una
tomadura de pelo múltiple". Les explicacions es van alternar
amb la lectura de poemes, a càrrec de Mayte Caballé. Va ser
aquest dilluns 5 amb motiu del Dia de la Dona. E.Fonollosa

16

10 març de 2018

FEM
VINAROS

PLÀ ESTRATÈGIC DE
CIUTAT
Entrevista a Amparo Miralles Gil

AMPARO MIRALLES GIL
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat.
Arquitecta tècnica en AMG Arquitectura Técnica i taxadora en ST Sociedad de Tasación.
1. Què creu que aportarà el Pla
Estratègic de Ciutat al desenvolupant urbà de Vinaròs?
Servirà per a millorar alguns dels principals aspectes que avui manquen o són
deficients a la ciutat, tant a nivell urbanístic, com econòmic, social o cultural.
Penso que és molt important que tots
participem i ajudem a definir aquests
aspectes.

2. Quins són, per a vosté, els reptes
urbanístics de futur per a Vinaròs?
Ara per ara, el més important i que hem
d’aconseguir és el repte urbà sostenible, des del punt de vista mediambiental, econòmic i social; amb l’objectiu
d’assegurar la qualitat de vida dels ciutadans. Cal que hi haja una simbiosi entre
l’entorn natural, la mobilitat, les infraestructures i les edificacions existents.

3. És conjugable un urbanisme més
verd amb l’urbanisme que hem
tingut fins ara?
Actualment disposem de poques zones
verdes i penso que això es pot millorar
notablement. És necessari que la ciutat
dispose de millors zones, per exemple, per
a practicar esport.

4. Quin és el paper dels espais
públics en l’urbanisme del futur?
Han perdut força els espais públics
com a espais de socialització en
favor de la tecnologia i les xarxes
socials?
Tot i que les xarxes socials i les noves
tecnologies tenen un paper molt important en el sistema social, sempre serà
necessària la interacció directa entre les
persones, per això és important que hi
haja espais verds, zones agradables per
passejar amb amics i família.

5. Creu que hi ha d’haver una
major coordinació entre administracions i sector privat quant a la
posada en comú d’objectius?
Una major coordinació entre la part
pública i privada sempre comportarà
aconseguir els resultats d’una manera
mes ràpida i eficient. Com més gent
participe, aporte idees i innovació, més
contribuirà a l’èxit d’aquest Pla Estratègic
de Ciutat.

Servirà per a millorar alguns
dels principals aspectes que
avui manquen o són deficients
a la ciutat, tant a nivell urbanístic, com econòmic, social
o cultural. Penso que és molt
important que tots participem
i ajudem a definir aquests
aspectes.

Més informació:
www.participa.vinaros.es
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OPINIÓ
Pensions (i II)
Per Fernando Juan

Otro plan vende humo
Por Carla Miralles

ACORD CIUTADÀ
impulsa el CONSELL DE JOVES
Per Lluís Batalla i Callau

Executiva local PSPV-PSOE

El tema, per desgràcia, dóna per
a 2 i més articles, tal i com estan
succeint les coses...
Comencen a moure’s els jubilats,
en un acte de desesperació,
veient com no se’ls escolta. Sí, els jubilats, les
persones que van néixer (la majoria dels actuals)
en la postguerra, les persones que (en la seua
majoria) no van tenir una altra alternativa que
treballar de ben joves, amb uns sous miserables, ja
que s’havia d’aixecar un país totalment destrossat.
Les persones que van començar a cotitzar (la
majoria) a finals dels anys seixanta. Les persones
que, arran de l’última crisi econòmica, han hagut
de fer de coixí per als seus fills/es i nets/etes,
després de perdre la feina, i per tant, han hagut de
mantenir el país (una altra vegada). Les persones
a les quals els actuals dirigents menystenen i que
no han rebut ajuts per mantenir les seues famílies
(els bancs sí, no faltaria més). Les persones a qui
van dirigides declaracions realment humiliants
per part d’alguns grans caps (“almenys tenen
cases en propietat”, “si és que viuen massa anys
i el sistema no pot aguantar”). Les persones que
reben una compensació al seu treball de tota la
vida, en principi proporcional (en diners) a allò que
van cotitzar. I dic compensació, i no gratificació,
perquè s’ho van guanyar. Ni més ni menys.
I es mouen ells, els jubilats, els pensionistes, els
que voten majoritàriament, ja sense il·lusions de
canvis, després que des de dalt, uns fan i els altres
desfan.
Entre totes les informacions d’aquest dies en
referència a les pensions, una em va fer remoure el
ventre: Es demanava als que encara treballem (sí,
encara) que féssim inversió dels nostres estalvis
en plans de pensions privats, ja que l’actual model
de pensions no és viable. És l’enèsima estafa del
sistema neoliberal: fer trontollar el model públic
de pensions per a sostenir els guanys dels bancs
(però no els vam rescatar ja, o no?).
I l’altra informació, una pancarta d’una de les
manifestacions de jubilats molt interessant:
demanava que a les manifestacions anessen els
joves, els que ara estem treballant, ja que serem
els futurs pensionistes i ja no hi queda gaires
calers, amb l’actual sistema.
Doncs canviem-lo!!!, però no per a fer rics als més
rics!!! Es tracta d’equilibrar el sistema, de fer-lo més
equitatiu i de deixar d’enganyar a tothom: hi ha
diners, els que s’ingressen dels impostos, que es
recapten tots els mesos, tots els anys. I prioritzem
persones, models socials i públics. Els socialistes
vam establir el model, el PP l’ha destrossat, i
l’any que ve, el 2019, començaran les retallades
si no hi posem remei, tots junts, pensionistes i
treballadors.
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La última ocurrencia
oportunista
del
www.ppvinaros.es
tripartito
es
la
contratación del plan estratégico de ciudad. Un
plan que deciden realizar después de 3 años de
gobierno, una hoja de ruta que deberían haber
seguido desde el minuto uno y que contratan
ahora quedando prácticamente 1 año para las
elecciones.
Con esta decisión se reafirma de nuevo la
falta de proyecto que tiene el tripartito, la
inexistencia de una hoja de ruta y la incapacidad
para gestionar nuestra ciudad.
Nos quieren vender otro mecanismo de
participación, pero ya no engañan a nadie con
otro intento fallido de populismo vende humo
y ejemplos tenemos: Pleno ciudadano cada 3
meses, inactivo. Consejos sectoriales, inactivos.
Consejo de turismo y el de medio ambiente,
ni se han constituido. Consejo comercio solo 1
reunión. Consejo EPA y consejo cultura, 1 año
sin convocar.
El tripartito de los mecanismos y planes pero
cero resultados. Ejemplos tienen:
1º Visor presupuestario, contratado sin concurso
público, a una fundación con miembros cercanos
a Podemos, coste 15.000€. Además no fue
compatible con sistema interno ayuntamiento y
a los 6 meses hubo que contratar otro.
2º Plan estratégico turismo, hecho desde hace 6
meses y sin ejecutarse, contratado sin concurso
público, a una empresa vinculada a un concejal
del psoe, coste 15.000€.
3º Plan de ciudad, contrato sin concurso
público, lo redacta equipo de un arquitecto
conferenciante de Compromís, coste 20.000€.
Tres contratos para contentar a los tres partidos,
es lo que tiene el pacto del tripartito. Cada
concejal y cada partido actúa por su cuenta,
ahora hay un plan sectorial de turismo realizado
y sin poner en marcha y ahora un plan general
de ciudad posterior, ¿Cuál servirá?
Se evidencia que una vez más no se busca ni
la participación ni la proyección de la ciudad,
el tripartito solo busca tapar sus carencias e
incapacidad para gestionar nuestra ciudad.
Menos herramientas, menos planes, más
trabajar y obtener resultados en favor de los
ciudadanos.
Y la guinda del pastel ha llegado ahora con este
encargo, la redacción de un plan de ciudad, que
el tripartito contrata sin concurso público a una
empresa elegida por ellos, cercana a ellos, sin
consensuar con el resto de fuerzas políticas y
que sacará conclusiones a 6 meses de elecciones.
Humo, humo y humo.
de Vinaròs

ACORD CIUTADÀ, format per la
coalició de Els Verds, Esquerra
Republicana del País Valencià i
EU, ha posat damunt la taula
del darrer plenari tot un repte,
no sols per a l'equip de govern, sinó per a tots
els partits de la Corporació Municipal. Posar en
marxa un consell sobretot de la transcendència
del Consell de Joves necessita el compromís dels
partits , aquells que estan al govern i els que
estan fora del govern, ja que així hi ha garantia
per al jovent que aquesta eina tan valuosa puga
perviure.
No ens estranya l'argumentari del PP de que la
idea “ve d'un partit de l'oposició”, com un retret
al “ govern de la Participació”. Tenen el seu punt
de raó. Però aquest punt de raó no ens ha de
fer defallir als partits o coalicions com ACORD
CIUTADÀ que creiem en la participació activa del
poble de manera constant. De res no ens val el
plaer o la complanta d'un Pla Estratègic de Ciutat,
quan aquest compta puntualment amb el poble,
i a voltes sense veure als seus grups de treball a
implicats directament en un sector productiu,
sinó a persones interessades en participar, que
està molt bé. Els Consells, qualsevol d'ells, té el
gran avantatge que l'integren afectats directes a
banda d'estar interessats, i ningú millor que els
integrants dels Consells per conèixer la realitat
que els afecta.
Tampoc ens val el toc de displicent malenconia
de representants de govern que treuen pit de
ser participatius però aquí està la realitat: no
han engegat Consells importantíssims per a
tots(Medi Ambient, Turisme), o han deixat d'altres
a l'ostracisme (Comerç, Cultura), o no han fet
cas a les propostes d' ACORD CIUTADA (Consell
Econòmic Local, Consell de la Dona, Defensor del
Ciutadà,...).
El Consell de Joves ara proposat per ACORD
vol que les seues idees, demandes i necessitats
siguen portades a l’ajuntament. Aquest Consell
ha de donar resposta a les demandes juvenils en
tots els àmbits, així com actuacions com crear
espais formals i fòrums de participació perquè els
i les joves puguin fer arribar les seves demandes
en matèria d'oci i cultura,formació i treball, i que,
per tal de fomentar la implicació dels i les joves en
la vida associativa, de la ciutat s’ha de preveure
la creació d'espais d'interlocució generals amb
els i les joves, facilitar suports (espais i recursos)
a un Consell de Joves (autogestionat o municipal)
i garantir la participació als diferents consells
sectorials de la ciutat de la plataforma estable de
participació juvenil que s'acabe definint.
A més, ACORD CIUTADÀ voldria que s'anés més
enllà: que aquest Consell de Joves, juntament amb
els tècnics de l’àrea responsable de l’Ajuntament,
puguen engegar un Pla Local de Joventut.
Una vegada més, hem mostrat la cara que de
debò ha de tenir la política local vista des de fora
del govern. S'han d'assenyalar aquelles coses que
no es fan correctament, les que qui governa tenia
al seu programa electoral i no les fa i les que tenia
el govern al seu Pacte de Govern i tampoc fa,
però també s'han de fer aportacions. Una vegada
més no ens importa que altres ho facen, perquè
l'important és fer-les.
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OPINIÓ
Tercer any perdut

SOMOS MAYORES, PERO DE TONTOS NO TENEMOS NI UN PELO

Per Juan A Blanchadell
Dentro de un mes quedará
un año para las próximas
elecciones municipales. Un
tiempo que nos permite constatar que durante
estos tres años de gobierno tripartito del pacto de
las caballerizas, salvo asegurarse los sueldos y el
seguro de desempleo cinco de sus miembros, no se
ha hecho nada, ni se va a hacer en el corto horizonte
de legislatura que queda por delante.
Como los conejos de la fábula de Iriarte, que
perdiendo el tiempo discutiendo si los perros que
les perseguían eran galgos o podencos, hasta que
al final los perros se los zamparon, esta legislatura
se recordará por la de la pérdida de la piscina
municipal por el capricho del alcalde de cambiar la
ubicación desde la Ciudad Deportiva, donde estaba
todo a punto y en regla para poder comenzar de
inmediato esa obra pendiente del Plan Camps,
y por el atolondramiento en la tramitación del
cambio, que hicieron sin respetar los requisitos
legales y que tuvo como consecuencia la anulación
judicial del acuerdo del Pleno sacado adelante por
el tripartito con su mayoría; pero a la marcha que
llevan, ya veremos lo que ocurrirá con el carril lúdico
deportivo a la Ermita, desempolvado tras el fiasco
de la piscina, porque el plazo que queda es muy
corto y lo que queda por hacer es mucho.
Se ha gastado el tiempo de mucha gente y dinero
público en pagarle a la empresa que lo redactó en
un Plan Estratégico de Márqueting de Turismo hasta
el 2020, cuyas conclusiones presentó a bombo y
platillo el concejal de turismo, pero que siendo la
mayoría tan vagas y genéricas, bien pueden valer
para cualquier población costera mediterránea,
aunque la pregunta clave es: ¿Quién lo va a poner
en práctica? Porque aunque los estatutos del
Consell Municipal de Turisme están aprobados
desde el 2012, a día de hoy el concejal Fontanet
no ha hecho nada por constituirlo. No queremos
imaginar las razones por las que no lo pone en
marcha, una situación que da que pensar, porque la
colaboración y ayuda de los miembros del antiguo
Patronato Municipal de Turismo durante los ocho
años que detentamos el cartapacio de turismo
con los concejales Carlos Roger y Mamen Obiol
resultó utilísima para el logro de los resultados que
se consiguieron, sobre todo durante la aplicación
del Plan de Excelencia Turística y de las numerosas
obras que llevamos entonces a cabo en accesos a
calas, aceras y aparcamientos en la carretera de la
costa norte, el passeig de ribera de la costa sur, etc…
Al cabo de pocos meses el equipo de gobierno
plantea un nuevo estudio similar al de turismo pero
mucho más amplio: El Pla Estraégic de Ciutat, Fem
Vinaròs, que versará sobre desarrollo económico,
urbano, medioambiental, educación, ocio, etc.
Algunos de los campos que abarcará no han
sido abordados antes, pero en cambio durante la
elaboración en el 2009 de la Agenda 21 - y hasta
el año 21 aún faltan tres - la mayoría de temas
medioambientales, urbanísticos, comerciales,
industriales, etc. ya fueron ampliamente debatidos
durante bastantes meses de reuniones, por lo que
con toda seguridad este nuevo plan será más de lo
mismo.
Con todo ello, la pregunta que me viene en mente
es: Cuándo este nuevo Plan esté terminado ¿Lo
van a poner en práctica o lo dejaran en la estantería
como ya han dejado el de turismo?

Andoni Pangua

Somos mayores, ni tont@s, ni niñ@s, merecemos nos tratéis en igualdad y con respeto, no nos
llaméis abuel@s si no sois nuestr@s niet@s, no nos gritéis cuando os dirijáis a nosotr@s que no
estamos sord@s, no nos habléis con voz ñoña que no somos niñ@s.
Si mantenéis estos principios, nos llevaremos bien, si no daremos por hecho que nos estáis faltando
al respeto y no valorándonos, por lo que os trataremos de igual manera.
Os decimos que como más jóvenes que sois, deberíais tener; fuerza, coraje, ilusión y ganas de vivir y
de luchar, hemos comprobado que la mayoría carecéis de alguna de estas cualidades y much@s de
vosotr@s de casi todas.
Y nosotr@s, es@s viej@s que según vosotr@s ya no valemos para nada, es@s viej@s que solo
servimos para que nos sangréis, es@s viej@s que usáis para ahorraros la guardería, es@s viej@s que
molestamos, es@s viej@s todavía ternemos; fuerza, coraje, ilusión y ganas de vivir y de luchar.
Y os vamos a demostrar que al igual que much@s de nosotr@s; combatimos una dictadura,
conseguimos mejoras laborales, sueldos dignos, avances de igualdad para la mujer, seguridad e
higiene en el trabajo, 40 horas semanales, etc. etc. vamos a hacer lo posible para irnos para el otro
barrio con estas cualidades intactas, por ello vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas
por un mundo más justo y solidario, ya que vosotr@s no lo hacéis.
Y si os decimos la verdad, nos importa un carajo que no luchéis por tener un futuro más digno y
mejor del que nosotr@s tuvimos, pero nos indigna que no luchéis por mantener lo que tanto nos
costó conseguir.
Jóvenes despertar de una p... vez, poneros las pilas y tener claro que nadie os va a dar nada sin
lucharlo, con el tiempo esperamos que aprendáis que si algo queréis conseguir, la lucha es el
único camino, ah se me olvidaba, por si no lo sabéis, existen palabras muy importantes, como
son; solidaridad, compañerismo, compromiso, etc. ver su significado, igual os sirven para vuestro
crecimiento personal .
Fdo: Andoni Pangua
( un mayor, que no viejo)
DIA:
HORA

DISSABTE, 10.03.18
LLOC

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA

10,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL 8

BENJAMÍ

10,15

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

PREBENJAMÍ

11,45

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

INFANTIL

12,00

CAMP 3

FUTBOL

BENJAMI MIXTE

DIA: DIUMENGE, 11.03.18
HORA
LLOC

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA

12,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL 8

DIA:
HORA
10,30

DISSABTE, 10.03.18
LLOC
CAMP 1

ESPORT
FUTBOL 8

12,00

CAMP1

FUTBOL 8

BENJAMÍ

16,00

ESTADI

FUTBOL

SENIOR FEMENÍ

18,00
ESTADI
DIA: DIUMENGE, 11.03.18
HORA
LLOC
10,00

CIUTAT ESPORTIVA

12,00
DIA:
HORA

ESTADI
DISSABTE, 10.03.18
LLOC
GIMNÀS SANT
17,00 H
SEBASTIÀ
9 A 21 H
PISTA PARQUET
10,30
PISTA SINTETICA
12,00
PISTA SINTETICA
18,00
PISTA SINTETICA
DIA: DIUMENGE, 11.03.18
HORA
LLOC
9 A 14,00
12,00

PISTA PARQUET

19,00

PISTA PARQUET

ALEVÍ
ESTADI
CATEGORIA
ALEVÍ

FUTBOL 11

CADET
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL

CADET

FUTBOL
VETERANS
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
T TAULA

SENIOR

ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS “A” - CF
BENICARLÓ BF “D”
CF UNITED VINARÒS BLAU – CF
AMPOSTA ROIG
CF UNITED VINARÒS “B” - ACD
BENICENSE “A”
CF UNITED VINARÒS MORAT – UE
SANT JAUME
ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS “D” - CF
TORREBLANCA
ENCONTRE
VINARÒS EFC “A” - CD RODA “H”
VINARÒS EFC “A” - CF AT. BAIX
MAESTRAT
CE FORTÍ VINARÒS – C.D. EL
RUMBO “A”
VINAROS EFC “A” - ACD BENICENSE
ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS “A” - CF SAN
PEDRO “A”
AV VINARÒS – AV J CATALONIA
ENCONTRE
BAMESAD VINARÒS TT – CJ
ULLDECONA “E”
FESTIVAL PATINATGE
CBM VINARÒS – BENICARLÓ
CBM VINARÒS – BENICARLÓ
C.B GIL COMES – MARCATE.NET

PATINATGE
TOTES
HANDBOL
INFANTIL
HANDBOL
CADET
BASQUET
SENIOR FEMENÍ
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
PISTA SINTÉTICA TORNEIG TENNIS TAULA
C.B. GIL COMES VINAROS –
BASQUET
JUNIOR
L’ALCORA B.C.
C.B. GIL COMES VINAROS A – C.B.
BASQUET
JUNIOR
BENICARLO
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PESCA
ESPORTS
Cargol bóta

Andrés Albiol

Mistrales y ponientes merman la pesca

Semana con unas aguas batidas por vientos secos del NW y SW que siguieron dificultado la labor extractiva pesquera de
varias modalidades. Las capturas resultaron mediocres y la cotizaciones estables.

La pesca de arrastre sigue faenando cuatro días semanales éste mes de marzo. Los desembarcos
de pescados y mariscos fueron de langostino, calamar, gamba, gallo, pescadilla, salmonete, peluda,
caracol, rape, móllera, jurel, caballa, burros, arañas, galera, rubios, cintas, pulpo roquero, canana,
pulpo blanco y morralla.
El cerco, el martes regresó una de nuestras traíñas con 50 cajas de sardina. El miércoles con los aires
nocturnos de componente N no vio peix blau. Y el jueves una llum vendió 50 de boquerón y 50 de
sardina.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras calaron a medias, ya que los oleajes del sur les afectan
bastante. Unas subastaron sepia, dorada, déntol y mabre. Tres llevaron lenguado, rombo y raya. Y una
pilló cabracho, chopa, corva y mamona.
El palangrillo costero atrapó con anzuelo lubina, pagel, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; El futuro de los océanos

En la anual Conferencia ‘Our Ocean’ participaron mas de 200 gobiernos de terceros países, además
de cientos de empresas, institutos de investigación y organismos destinados a reforzar la lucha
contra la contaminación marina y ampliar las áreas protegidas, reforzar la seguridad de los mares,
promover iniciativas de la economía azul y de la pesca sostenible, e intensificar los esfuerzos de la
Unión Europea contra el cambio climático.
Se comprometieron a la creación de nuevas zonas marinas protegidas con una superficie de 2,5
millones de km2, o sea, la mitad de toda la UE.
Hubo declaraciones de comisarios, etc. como ‘si los océanos están en riesgo, nosotros también lo
estamos, porque ellos son los que alimentan a nuestro planeta, así vinculan a todo el mundo como
socios’. O también, ‘el mar es un patrimonio común universal, porque pertenece a la humanidad, a
todos y cada uno de los seres humanos’.
España se comprometió en alcanzar el 10% de la superficie marina protegida, declarando espacios
protegidos como el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, que abarca 46.000 km2 y
que va de Francia a Valencia tocando Baleares. La ampliación del Parque Nacional de Cabrera, con
90.000 hectáreas. Crear un Parque marino en la isla de Hierro. Y poner freno prohibiendo las bolsas
de plástico en 2020.
En 4 años, la internacional Conferencia ha catalogado 10 millones de km2 como nuevas zonas de
protección, o sea, una superficie tan grande como EEUU.
Esperemos que sigan cumpliéndose las promesas y medidas que mejoren el estado de los mares del

És un dels caragols més grans del Mediterrani,
perquè mesura 30 cm. En castellà li diuen caracola
tonel, en francés coquille en tonneau, en anglés gian
tun i en alemany Fabschnecke. El seu nom científic és
Tonna galea.
Este mol·lusc gasteròpode pertany a la família dels
Tónids posseïx una gran petxina, resistent, amb
forma ovoide, panchuda. Arriba a tindre set espires
voluminoses, les superiors són llises i les restants amb
nombroses bandes espirals regulars (l'última amb 24)
separades per espais intermedis amplis. És mes alta
que ampla. L'obertura oval és molt eixamplada, amb
el bord granulat a causa de les bandes. El llavi està
cap a fora. Se li aprecien línies de creixement. És de
color terrós groguenc per fora i l'interior blanquinós.
El carnós animal reclòs en l'interior és blanc amb
taques negres. Té un peu gran, curt i ample, que ho
unfla a base de prendre aigua. En el cap hi ha dos
tentacles amb els ulls.En l'interior de la cavitat paleal
té la brànquia, a més en els mascles el penis, etc. La
ràdula és tenioglosa. No posseïx la característica tapa
de tancament quan s'encoje dins de la petxina.
Després de l'acoble la femella pon a l'estiu. Creixen
calcificant la seua petxina amb un 90% de material
inorgànic i la resta d'orgànic. La seua carn té la
propietat d'emetre llum de to verd blanca quan
travessa l'aigua amb el peu estés. S'alimenta
d'estreles, eriçons, holotúries, etc., que atrapa amb
l'ajuda d'una ventosa unflable que té en la punta de
la trompa. En les seues glàndules de l'intestí anterior
produïx àcids molt olorosos que corroïxen a les seues
víctimes, per a digerir-les ràpid. Viu soterrat en fons
blans i pot rondar per zones mixtes pedregoses amb
vegetació, fins als 100 m. de profunditat. Este ho va
pescar amb l'art el bou ‘Cotet’.
És comestible.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE GENER DEL 2018 (II)
PEIXOS:
Escrita (Raya)
Congre (Congrio)
Orá (Dorada)
Sard (Sargo)
Llobarro (Lubina)
Pagell (Pagel, Breca)
Pagre (Pargo)
Vidriá (Mojarra)

7 Kg.
52
310
169
8
214
100
10
_____
Total……………………. 870
MOL·LUSCOS:
Polp roquer (Pulpo roquero)
18
____
Total……………………… 18
Total Palangre ………………… 888
PEIXOS
Escrita (Raya)
280 Kg.
Rallat (Bonito)
1
20

Gall (Peix de S. Pedro)
1
Orá (Dorada)
235
Móllera (Faneca, Capellán)
8
Gallineta (Cabracho)
24
Sorell (Jurel)
20
Asparrall (Raspallón
7
Palá (Lenguado)
1.360
Sard (Sargo)
118
Lliri (Anjova)
2
Llobarro (Lubina)
16
Mabre (Herrera)
176
Pagell (Breca)
534
Peluda (Solleta)
8
Lluç (Pescadilla, Merluza)
25
Rap (Rape)
313
Rom empetxinat (Rodaballo)
4
Jurioles (Lucerna, Rubios)
13
Moll (Salmonete)
11
Morralla (Serranos, etc.)
2

Mero (Cherna)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Tigre (Lenguado portugués)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos, Lábridos)
Rom (Rémol, Rombo)

4
2
56
156
9
15
13
1
2
4
1
15
11
8
6
40
28
5
18

Palaí (Acedia)
Total………………………..
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)

3
_____
3.553

8
1
34
18
8
_____
Total......................................
69
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
1
Sépia (Choco)
856
Polp roquer (Pulpo roquero)
439
Caragol punxent (Cañailla)
15
_____
Total……………………
1.312
TotalTremall i d’Altres Arts........ 4.935
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Campionat Autonòmic Infantil d'hivern
El cap de setmana del 3/4 de marc, es va celebrar el
campionat autonòmic de natació, a les excel·lents
instal·lacions de Torrent, van ser 2 jornades i quatre
sessions molt intenses d'un nivell molt alt.
El Club Natació Vinaròs sota la direcció del tècnic
Albert Delmonte es va desplaçar en un total de 9
nadadors, sent els següents: Miquel Segarra, Ian
Calvo, Martí Forner, Pere Simó, Ainhoa Garcia, Aura
Pérez, Carla Bernial, Sara Vea i Angels Ferrer.
Els nostres esportistes van millorar en totes les
proves, mostrant el sacrifici diari, els resultats
individuals, van ser els següents:
Miquel Segarra medalla de plata en 1500 lliures
quedant-se a 8 centèsimes de l'or i mínima nacional.
Ian Calvo gran marca en 200 braça 2′ 34″08,
sent quart en una progressió espectacular. Martí
Forner i Pere Simó tot i ser un any més menuts

van ser claus en les proves de relleus, donant molt
bones sensacions esportives. Ainhoa Garcia va
millorar en totes les proves disputades, mostrant
l'esquenista de present i sobretot de futur que
tenim. Aura Pérez va està brillant, aconseguint
mínima nacional d'estiu en 100 i 200 braça.
Carla Bernial doble medalla de bronze en 100 i
200 papallona i mínima nacional en 100 lliures.
Angels Ferrer va tenir una actuació destacada en
100 i 200 papallona millorant molt i estan lluitant
en les millors. I acabarem en Sara Vea, que tot i
haver estat malalta una setmana avanç i arribar
minvada físicament, aconseguir mínima nacional
d'estiu en 50 i 100 lliures i sent decisiva per al club
als relleus.
En conjunt destacarem la 5 posició en categoria
femenina, que és un bon indicatiu de salut del club.

Campeonato del Mundo de billar modalidad Bola 8 Chino
Manuel Lorente Flores y Jorge René
Castillo Lavoz participaron en este
evento.
La ciudad de QINHUANGDAO,
(3.500.000 habitantes), provincia de
Hebei (350 km al este de Pekin, en
la costa del Mar Amarillo), frente a
la península de Korea, fue la sede de
este campeonato del Mundo.
Dos vinarossencs, Manuel Lorente
Flores y Jorge Rene Castillo Lavoz
participaron en la ciudad de
Qinhuangdao, en el Palacio de
Deportes de la ciudad utilizado en
las Olimpiadas de Pekin 2008 y junto
al estadio Olimpic Sports Center
Stadium que fue sede Olímpica
y con una capacidad de 35.000
espectadores y perteneciente al
Hebei China Fortune Futbol Club.

Disputaron el último clasificatorio
valedero para la gran final, y
contó con la participación de 128
jugadores, una vez finalizado se
disputó el Mundial de Bola 8 Chino,
con una participación de los 64
finalistas mundiales en esta nueva
modalidad de billar, mezcla de billar
americano y snooker inglés.
Agradecer
la
invitación
del
representante Joao Silva de JOY
IBERICA EUROPA a participar a tan
importante evento mundial que se
desarrolló entre los días 3 al 12 de
enero en el Palacio de Deportes de
Qinhuangdao, Hebei con un total de
24 mesas JOY
JOY IBERICA invitó a 6 jugadores
Españoles
al
clasificatorio
y
posteriormente, a asistir a la fase

final de este evento mundial.
Los
jugadores
participantes
fueron:Ramon Vilchez Fernandez,
(Bcn Cornellá); Carlos Garcia Planas
(Bcn San Boi del Llobregat); Jordi
Zaragoza (Vilafranca del Penedes) el
junior Roger Roig Pérez (Bcn Sabadell)
y los vinaroçencs Manuel Lorente
Flores y Jorge Rene Castillo Lavoz,
mas la participación de un jugador

español invitado a la finalisíma,
Nacho Schmit (Bcn Mollet), tanto
Roger Roig, Manuel Lorente y Rene
Castillo lograron pasar una ronda.
En suertes, tanto a Ramon Vilchez
como J. René Castillo les tocó jugar
en 1 de las 4 mesas televisadas en
directo y con transmisión para todo
el mundo. La duración de ambos
campeonatos fue de 15 dias.

3 de 4 para Ironmans Vinaròs
Este fin de semana el club de fútbol
americano y fútbol flag Ironmans
Vinaròs disputaba una doble
jornada con dos de sus categorías en
competición llevándose un balance
de tres victorias y una derrota. El
sábado los jugadores de la categoría
S-13 se desplazaban a terrassa para
jugar su segunda jornada de la liga
catalana de Fútbol Flag frente a
Barberá Rookies Blue y L’hospitalet
Pioners.
IRONMANS VINAROS 31 - 6
L’HOSPITALET PIONERS
Primer encuentro de la jornada
contra un equipo joven que se
estrena en esta categoría. Los de
Vinaros hicieron valer su experiéncia
y la rapidez del juego terrestre para
adelantarse en el marcador en los
primeros compases y sentenciar el
encuentro en la primera parte, cosa
que se aprovechó para dar más
minutos de juego a los jugadores
S-11 que están apoyando en
esta categoría y aumentando su
experiéncia en el juego.

IRONMANS VINARÒS 42 - 0
BARBERÁ ROOKIES BLUE
Pese al resultado abultado del
final, los primeros compases del
encuentro fueron emocionantes
frente a unos jugadores de barberá
con buena forma física, rápidos y con
buen lanzamiento de balón. Empezó
atacando Ironmans anotando en su
primer drive y completando el punto
extra. Tocaba a Rookies mostrar su
juego y en 2 jugadas se plantaron a la
yarda 5 de los Vinarocenses, pero con
una defensa rozando la perfección
supieron aguantar los 4 downs
muy complicados. En el siguiente
ataque, ironmans volvía a hacer
bien su trabajo y dejaba el marcador
14-0, siguió el encuentro con un
partido expectacular por parte de los
jugadores de Vinaròs que no dejaron
opciones a Rookies para entrar en su
juego.
Después de esta jornada Ironmans
consolida su segundo puesto en la
clasificación general liderada por
unos Barcelona Búfals que están

intratables en defensa y no han
recibido aún ningún touchdown en
lo que llevamos de liga.
El domingo tocaba el turno a los
mayores en la categoría Open que se
desplazaba a Valencia para jugar su
tercera jornada de la liga Valenciana
de Fútbol Flag Open.
IRONMANS VINAROS 0 - 20 SAN
JUAN DOLPHINS
Primer partido de la tarde con
unos Ironmans muy flojos que no
encontraban su juego ofensivo y les
costaba llegar a primer down. Una
primera parte que fue un intercambio
de balones entre los de Alicante
y Vinaròs que finalizó con una
anotación en los últimos segundos
de Dolphins que dejó el marcador
en un indeciso 6-0 a la media parte.
Ironmans no se recuperó y Dolphins
tuvo más certeza en la segunda parte
cosa que dejó el marcador a cero
para los de Vinaròs, un mal resultado
que no se había producido aún en
esta temporada

IRONMANS VINARÒS 47 - 20
ALICANTE SHARKS
Segundo y último partido, había
que hacer bien las cosas. Sharks se
presentaba luchador y no quería
dar opción a los de Vinaròs a entrar
en su juego, pero esta vez las cosas
salían mejor y el ataque ganaba
yardas y completaba sus drives en
anotaciones, aunque una defensa
titubeante dejaba ver los huecos
que eran aprovechados por los
de alicante para acercarse en el
marcador. Encuentro no muy vistoso
pero que Ironmans supo controlar
para llevarse una victoria y continuar
teniendo opciones para disputar la
final a cuatro y luchar por el título de
liga.
21
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VinarÒs C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 23
VINARÒS C. F. 1, C.F. TORREBLANCA 2
16h. del sábado, 3-3-2018

Árbitro del encuentro: NICOLÁS ADELL TOMÁS.
Fue cuestionado en los dos goles rivales por poder
estar en fuera de juego, pero siempre hay que
alegar que: qué difícil es juzgar sin ser asistido en
las bandas!
CRÓNICA DEL PARTIDO:
Magistral encuentro el realizado por los pupilos
de Santi ante el todopoderoso Torreblanca. La
primera parte estuvo más igualada, demostrando
los dos conjuntos de su buen hacer y preparación
técnica y física, destacando un doble palo en una
misma jugada de ataque del Torreblanca. Pero
la segunda parte fue en todos los aspectos de
color blanquiazul, desarrollando un gran nivel de
juego y de entrega, buscando siempre la victoria
ante un rival que ha demostrado durante toda la

actual campaña estar un pelín a sobre del resto
de equipos. Así, en el 51’, Javi García se inventa
un chut de fuera el área que se cuela por toda la
escuadra. Pero el Torreblanca dejó ver su clase en
dos esporádicas buenas jugadas de ataque por
banda que acabaron por dar la vuelta al marcador,
en los min. 59’ y 83’.
El equipo titular estuvo formado por: LLUC, DANI,
ESTELLER, CAMÍ, el recién fichado FERNANDO,
KEVIN, JUANJO, MANOLO, JAVI GARCÍA, TAYO
y RAÚL. Todos valorados con 5 puntos en la
regularidad dado el gran nivel mostrado a nivel
general, destacando una vez más la figura de JAVI

GARCÍA con 6, por su gran esfuerzo y entrega
en defensa y su valerosa aportación al juego de
ataque. POLET sustituyó a Juanjo en el 74’ y MOHA
a Kevin en el 79’.
Para finalizar, decir que en estos momentos
nos encontramos inmersos en un pañuelo de
seis equipos que aspiran de manera directa a la
segunda posición que adjudica matemáticamente
la posibilidad de promocionar a primera regional.
Esto hace que nos planteemos un final de liga de
emoción por todo lo alto. Y añadir que no volvemos
a jugar hasta el 25 de marzo ante el Villafranca en
nuestro feudo por parón liguero y demás.

Rafa Marcos

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
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.

Jornada 23
7
2
2
4
1
1
7

Jornada 24

U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
DESCANSA
C.F. Vilafranca

3
1
5
4
1
2

C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
DESCANSA
C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.

1

PARTIDO ATRASADO
(JORNADA 19) ATZENETA - 3 CINCTORRA - 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Torreblanca
VINARÒS
Atzeneta
Borriol "b"
Xert
Alcolea
Vall d'Alba
Càlig
Benassal
Rossell
Tírig
Salzadella
Albocàsser
Cinctorra
Vilafranca
Les Palmes "b"

J.
21
22
21
22
22
22
21
21
22
21
22
21
21
22
21
0

G.
18
12
12
12
12
10
10
9
7
8
6
5
6
2
2
0

E.
1
4
4
4
2
6
5
1
7
3
6
6
3
5
3
0

P.
2
6
5
6
8
6
6
11
8
10
10
10
12
15
16
0

G.F.
64
53
47
42
48
44
46
35
34
27
27
23
40
25
25
0

G.C.
22
27
25
32
42
31
37
40
40
41
47
29
51
55
61
0

PTOS.
55
40
40
40
38
36
35
28
28
27
24
21
21
11
9
0

Hoy los alumnos de la escuela de pádel La
Closa de vinaros se lo han pasado en grande
en la 1jornada del circuito Macdonald s padel
kids tour 2018 celebrado en el padel colors de
tortosa
En la categoria bronze leyre y sara han llegado
a semifinales sin perder ni un partido de la
liguilla y en.semifinales los nervios les han
jugado una mala pasada y han perdido por un
5 4 muy justo
En la categoria plata se estrenaba pau timoteo
y en su primer torneo y en una categoria
superior a la suya aun asi ha dado la cara y ha

competido como el que mas.
Y ya por ultimo en la categoria oro Pablo roca
tambien en su primer torneo ha llegado a la
final de la categoria ,exhibiendo un muy buen
nivel.de padel para el poco tiempo que lleva
entrenando y jugando contra jugadores con
mas experiencia y muchas mas horas de pista
Felicitar a todos los jugadores por su lucha y
sacrificio y ahora a seguir entrenando para
intentar mejorar los resultados.
Y sobretodo agradecer a los padres su esfuerzo
y dedicación GRACIAS desde la escuela de
Padel y Tenis La Closa Vinaros.

Gran matinal de BTT dels membres del Club Ciclista Maikbike Vinaròs
i del Maikbike XC Cycling Team al Memorial Roberto Vidal a Traiguera,
Valenciana, Spain, se'n el club més nombrós amb 18 ciclistes, i on el
CLUB CICLISTA TRAIGUERA ens ha preparat un magnífic recorregut.
En els pòdiums del recorregut de 44km, Domingo Castejon Mata 2º
absolut i 2º M-30, César BOix RoIg 3r absolut i 1r Elit, Raul Carbo Garcia
1r M-40, Carlos Merchán M-40, i Alberto Puig 15º, Maikel Castejon Mata
18º, David Gil Valera 22º, Carlos Forner Sospedra 32º, Eric Armela 38º,
David Arques 42º, Sergio Marín Montoro 49º, David Torres 56º, Joan
Benlliure Comas 62º, Carlos Puig 78º, Alejandro Esteller Arán 115º,
En el recorregut de 75km, Javy Miralles 32º , Sergio Macias Redondo
48º, Javi Benlliure 2º local i 58 absolut
Cal destacar la nombrosa participació dels membres del Club Ciclista
Maikbike Vinaròs i l'equip al complet Maikbike XC Cycling Team
Pròxima parada, Xc Maraton Diputacion De Castellon a Vall D'Alba,
Valenciana, Spain
Un agraïment als patrocinadors.
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ESPORTS

CAMPIONAT D'ESPANYA MÀSTER INDOOR. MIGUEL ANGEL CARVAJAL I GASPAR MATEU
CAMPIONS D'ESPANYA. SALAMANCA 2-4 DE MARÇ DE 2018
A Salamanca, entre els dies del 2 al 4
de Març, s'ha disputat el Campionat
d'Espanya Màster Indoor. El Club
Esportiu Vinaròs va estar representat
per tres atletes, membres de la Junta
i organització del club. Aquests
atletes són el Miguel Angel Carvajal,
Eva Sorli i Gaspar Mateu.
En la jornada vespertina del
divendres 2 de març va arrencar la
participació amb els 3 km marxa,
on l'atleta Miguel Angel Carvajal
va vèncer amb autoritat la prova i
va aturar el crono en 13:37 minuts,
proclamant-se Campió d'Espanya
M50.
La jornada de dissabte era el
moment del debut de Gaspar Mateu
i Eva Sorli. Gaspar seria el primer a
obrir la participació a les 18:00 hores,
moment que es va iniciar la prova de
Salt amb perxa. Finalment Gaspar es

proclamaria Campió d'Espanya M40
amb un millor salt de 4.48 metres.
Posteriorment a les 21 hores seria el
torn d'Eva en la prova de 800 metres
llisos. Va realitzar una excel·lent
carrera, on va poder avançar atletes
que posseïen millor marca, quedan
finalitzant en 11a posició.
L'última jornada dels Campionats,
diumenge a jornada matutina, seria
l'última participació dels nostres
atletes, amb la participació d'Eva
en el relleu 4x200m, on patiren
una petita falta de coordinació en
el lliurament a una de les postes,
acabant en 4t lloc i acariciant així la
medalla de bronze.
CAMPIONAT AUTONÒMIC SUB-18
El passat dissabte 3 de març en
jornada de vesprada, es va disputar
el campionat autonomic sub-18 a les

pistes LLuis Puig de València.
I van pendre part Naiara Redondo,
que es va classificar 8a a la prova de
triple amb una marca de 9'70 i tambe
va competir a les semifinals de 60
tanques, on va fer 10"30 i 3a de la
seva serie. Tambe als 60 tanques va
competir Lidia Cruz, amb una millor
marca de 9"90 q li donava el pas a la
final, on seria 6a. Tambe va fer alçada,
superant el llisto a 1'33m.

Guillermo Carvajal no va tenir sort
i va fer tres intents nuls al salt amb
perxa.
Lucia Aguilar, que amb 6'70 va
aconsegir la 9a plaça al llançament
de pes.
Destacar la competició de Juan
Arnau, a la prova de control de triple,
on va superar per primera vegada
els 12m, deixant la seva mmp en
12'12m.

Copa federació infantil masculí .
C.Bm. Vinaròs 21
C.Bm Virgen de Gracia Altura 26

Vinaròs. Amare, Unai (4), Martin (2), Carlos (2),
Nestor, Yannick (1), Biel (5), Raga (7) ¡ Andrés .
Amonestats. Martin i Raga.
Exclosos. Andres i Biel (2)
Com sempre, els partits dels infantils no passen
inadvertits. Tampoc ha pogut ser, davant un equip
com l'Altura, on l'agressivitat defensiva ha decantat
el marcador al seu favor.
El partit va començar molt viu en alternànces a
l'electrònic pels dos equips. Però acabant la primera
part, un atac amb dos pals, va descentrar el nostre
equip, i els visitants van aprofitar aquesta situació
per agafar un avantatge que van mantindre fins a
la mitja part.
A la segona part, l'Altura, a base d'un bona defensa,
anava salvaguardant aquests cinc gols fins al
final. Encara que quan quedaven tres minuts per
acabar, una exclusió dels visitants afegit a que
havíem trencat aquesta barrera, ens va posar a tres
gols, teniem la pilota i la possibilitat de retallar la
diferència, però un altra vegada el pal ens va aturar
la remuntada.
No obstant això, el sacrifici i l'esforç que ens
deixa l’infantil és digne d'admirar. Fem un fort
aplaudiment per la seua l'entrega fins al final.

- Copa Federació Cadet Masculí Preferent.
C.Bm Vinaròs 27
C Bm Virgen de Gracia Altura 24

Vinaròs. Pol, Nogales, Sergi, Casanova (9), Raga(9),
Didac (2), Ayza, Tomas, Marcos (2), Victor (1),
Pere (1),Daniel(3).
Amonestats. Sergi, Dani i Victor.
Exclosos. Casanova (2) i Victor.
Gran partit del cadet que, recuperant lesionats, li
va agafant el punt a la categoria i va conseguir una
merescuda victoria davant de un correòs Altura
que mai es va donar per vençut. Sempre va manar
el Vinaròs en la recuperació de Andreu Raga que
en 9 gols i també Joan Casanova amb 9 gols van

liderar un equip que va a més cada partit que juga.
La primera part va acabar en 3 de ventatja pels
locals i la segona part va continuar igual, un Vinaròs
que no acabava de anar-se’n al marcador i un Altura
que no afruixava i feia posar nerviosos als nostres.
Però, el poder disposar de canvis i les ganes per la
victòria dels nostres van conseguir a la fi que es
quedesen els dos punts a Vinaròs.

Copa federació juvenil masculí Castelló grup 1.
C.H. Benicarló 29
C. BM. Vinaròs 25

Vinaròs. Juanma, Xavi,Sergi (7), Quim (2),
Steven, Rodrigo, Carlos (1), Iker (2), Alin (1), Edgar
(2) i Christian (10).
Amonestats. Xavi, Sergi i Rodrigo.
Exclosos. Sergi i Rodrigo.
Havien ganes de Revenja del Benicarló del partit de
lliga a Vinaròs , en el que va haver alguna cosa fora
de lloc, i el recibiment d’un personatge membre
del Benicarló , així ho va demostrar. Per desgràcia
per la falta de àrbits, ens pita molts partits un àrbit
vinarossenc , i cada partit te que demostrar que es
imparcial, cosa que comporta que tot el dubtos
ho pite en contra nostra, normal per la presió que
te que soportar. I a Benicarló, no va ser menys i, a
sobre, amb tota la presió no va ser un partit normal.
Després del teatre per part dels entrenadors
benicarlandos , es va disputar el partit.

Durant la semana quan es preparava el partit es
va posar incapeu a dos coses, una la disciplina de
l’equip i l’altra la defensa. Doncs bé, la primera
els juvenils la van portar a la perfecció, ni una
sola protesta i ni una entrada a les constants
provocacions dels benicarlandos. La segona, la
defensa no va funcionar i de ahí el resultat. De un
5 a 2 inicial es va arrivar a un 7 a 7, però perdues de
balons i desjusts defensius vam arribar al descans
amb un 13-10. La 2a part més del mateix, fins a falta
de 18 min se va arrivar a la màxima ventatja local de
25 a 20, i ahí va surtir l’entreno de la semana i a falta
de 6 min 26-25 i baló nostre, però una trascada més
dels locals va acabar amb Christian, jugador més
determinant dels vinarossencs, a l’hospital en una
distensió de lligaments i ahí es va acabar el partit.
El partit el vam perdre natros en defensa, però més
val oblidar i que no passe més el botxorno que vam
passar a aquella pista i pense en seguir treballant.
Desde aquí volem donar ànims a Christian i que
tingue una ràpida recuperació.
Per últim el CBm Vinaròs va Fer el Domenge 4 una
surtida a Barcelona per a veure el FCB Barcelona
contra el Pick Szeged , de Hungría, corresponen a
la última jornada de la Lliga de Champions, el partit
va estar molt igualat, en que finalment el Barcelona
es va emportar el Partit per un ajustat 28-27, tot els
aficionats del Balonmano Vinaròs van gaudir de un
Handbol de Luxe.
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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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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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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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

ANUNCI LICITACIÓ

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

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia de data 7 de març de
2018, acorda aprovar l’expedient per a la contractació de les OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DE 96 NÍNXOLS EN DOS BLOCS (Exp. 2155/2018),

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

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pl.
Parroquial, n.º 12, 2º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina
www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 23 de març de 2018.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar,
núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
L'Alcalde

LA REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I
DISCAPACITAT INFORMA
PROGRAMA BO RESPIR DE TERCERA EDAT 2018
OBJECTE

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.

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.

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.

BENEFICIARIS

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.

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

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA

Diumenge 11 de març de 2018 a les 12.00 hores
AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS D’IZCO”
CONCERT DE PRIMAVERA “ Reconeixement a les dones”
PROGRAMA
Carmen (Fantasia de la ópera)		
G. Bizet			
Preludio del acto III de “Lohengrin”		
R. Wagner
Los maestros cantores (Marcha de las corporaciones)		
R.
Wagner
Music for a festival				
Philip Sparke
Camino Real					
Alfred Reed
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
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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

Tauler Municipal
AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA HORARIS BIBLIOTECA
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.
BASES II CONCURSO DE FOTOGRAFIA SEMANA SANTA DE VINARÒS

10 març de 2018

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per poder
accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es
durà a terme la seva tramitació serà el dia 6 d’abril de 2018
Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

1ª-- Podran participar todas aquellas personas que lo deseen, sin limitación
alguna.
2ª--El tema de las fotografias será referido a la Semana Santa de Vinaròs,
valorandose especialmente las que mejor reflejen aspectos singulares y
caracteristicos que definen y configuran la identidad de todos los actos de
la Semana Santa.
3ª-- Las fotografias presentadas deberan ser ineditas. No serán
seleccionadas fotografias que pudieran haber sido reproducidas con
anterioridad en prensa,catalogos,carteles o cualquier otro tipo de
publicación, así como las que hubieran sido premiadas en otros concursos.
4ª-- Se podran presentar fotografias en color y B/N, en cualquiera de sus
variantes ( sin retoques) en el tamaño folio DIN-A4 ( 21 cm x 29,7 cm). Las
fotografias iran montadas en soporte rigido del mismo tamaño.
Las fotografias no podran ir firmadas por sus autores. Con cada fotografia
se adjuntará en sobre cerrado, una copia en formato digital , así como los
datos del autor ( titulo, nombre, dirección y telefono).
5ª--Cada autor podrá presentar 3 fotografias, optando a un solo premio.
6ª--Las fotografias deberan entregarse desde el 9 Abril a 23 Abril, en la
oficina de Turismo, Paseo Colon s/n 12500 Vinaròs ( concurso de fotografia
S. Santa 2018) se podran entregar en persona, por mensajero, o correo
postal.
7ª--El jurado designado y cuya composición se hara publica al tiempo que
el fallo emitido, realizará una selección de los trabajos presentados en
virtud de las bases 2ª 3ª 4ª .
8ª -- Las fotografias presentadas estaran expuestas en la Capilla Sta
Victoria (Auditorio Wenceslao de Izco) durante los dias comprendidos del
8 al 22 Mayo 2018 ambos inclusive.
9ª--De las fotografias seleccionadas y expuestas, el jurado otorgará los
siguientes premios:
PRIMER PREMIO dotado con 300 € y diploma
SEGUNDO PREMIO dotado con 150 € y diploma
ACCESIT
dotado con 50 y diploma.
Los premios pueden declararse desiertos, si a criterio del jurado no
reunieran las condiciones para ser adjudicatarias de los mismos.
10ª--La entrega de los premios se realizará el 18 Mayo en en mismo lugar
de la exposición a las 19,00 horas.
11ª--Las tres fotografias premiadas, quedaran en propiedad de la
federación de Cofradias( está se reserva el derecho exclusivo de utilización
y reproducción publica cuantas veces considere oportuno). Y con las
fotografias restantes se hará una exposición, se anunciara en los medios
de comunicación de la ciudad.
12ª ---Los autores de las fotografias ganadoras, se comprometen a no hacer
uso de ellas sin la prrevia autorización de la Federacipn de Cofradias, en el
pperido comprendido desde la publicación del fallo y pasada la semana
santa 2019. Si pasado este periodo las cediesen, deberan hacer constar
que han participado en dicho concurso.
13ª-- Una vez finalizada la exposición , dcurante el mes siguiente los
autores podran retirarlas. En caso contrario quedaran en propiedad de la
Federación de Cofradias.
14ª --El fallo es inapelable, el hecho de participar en este concurso conlleva
la aceptación de sus bases, así como del jurado y su fallo.
Vinaròs Marzo 2018
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PUBLICITAT

ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de:

Juan Catalá Casanova
Que falleció en Vinaròs
el día 3 de marzo de 2018,
a los 90 años de edad.
D.E.P.

Tu esposa, hijos, nietos, hermana y demás familia
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.

Pregueu a Déu per l’ànima de

Sebastiana Resurrección
Doménech
Que va morir cristianament a Vinaròs
el dia 26 de febrer de 2018
a l’edat de 86 anys
E.P.D.
El teu marit, les teues filles, els teus néts, gendres
i més família et portaran sempre en el seu cor.
Preguem una oració per la seva ànima.

30

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
zona turística
nord, 11
18 març
desembre GUIMERÀ
VALLS
pl. Parroquial,
10

21
13
22
14

c. Sant
Francesc,
103
desembre ADELL
MATeU
av. Pius
XII (cant.
Picasso)
març
av.c.Llibertat,
desembre SANZ
TORReGROSA
Pont, 839
març
c. del Pilar,
desembre VALLS
PITARcH
zona turística
nord,120
11
març
av.
País
Valencià,
15
desembre
MARTÍNeZ
c. Sant Francesc, 103
març
MATEU

16

març

19
11
20
12

23
15

desembre TORREGROSA
FeRReR
març
PITARCH

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

17

pl. Sant
Antoni, 39
av. Llibertat,
9
c. del Pilar, 120

av. País Valencià, 15

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)
964
05333
16
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
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

TRENS A BARCELONA 				

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

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

