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Dia de la Dona
Vinaròs protagonitza la més gran manifestació fins a la data

Concert de primavera de la Societat Musical La Alianza

L’Hospital, centre del debat per la falta de personal
•	 Les baixes no cobertes denunciades per CCOO minven l’atenció en ginecologia i aviven l’etern 

debat del perquè de la falta d’especialistes al centre sanitari

•	 La direcció demana disculpes per haver-se ajornat consultes en ginecologia, però assegura que 
no s’ha suspès el servei i anuncia la contractació de nous especialistes i més personal

•	 Femme Força impulsa una recollida ciutadana de firmes, Migjorn demana una reunió urgent del 
departament de salut, el PP presentarà una moció al ple i Podem vol un pla estructural per al centre

Així será la 56ª edició de la Fira de Vinaròs
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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

El Hospital Comarcal de Vinaròs ha recibido un nuevo 
especialista en Ginecología y Obstetricia que se incorporará 
de inmediato al servicio y participará tanto en la 
programación de consultas externas, como en la actividad 
quirúrgica. 
Así lo ha anunciado Azucena Martí, directora territorial de 
Sanitat en Castellón tras una reunión con Ana Arizón, gerente 
del Departamento de Salud de Vinaròs, en la que asegura 
que “se han planificado diversas medidas con el objetivo de  
trazar una estrategia que permita optimizar la gestión de 
personal en el área”. Cabe destacar que el sindicato CCOO 
había denunciado previamente de forma pública que en el 
área de ginecología se había pasado de 9 a 5 profesionales 
y que estaban desbordados y aseguraron que se habían 
parado las consultas ginecológicas, manteniéndose solo las 
de obstetricia, quirófanos y urgencias.  
Martí ha destacado que “durante este año 2018 el 
Departamento de Vinaròs creará 33 nuevas plazas de 
profesionales sanitarios, a los que se suman las 6 ya creadas, 
con el objetivo de ofrecer estabilidad a los trabajadores que 
opten por ésta área de salud limítrofe y calidad asistencial a 
los vecinos de estas comarcas”.
Entre estas propuestas destaca la incorporación en el 
borrador de la normativa que regulará la nueva Bolsa de 
Trabajo de unos baremos más altos para aquellos puestos 
asistenciales de difícil cobertura y la puesta en marcha 
de redes asistenciales que atiendan pacientes de varios 
departamentos en ámbitos asistenciales sensibles. Además, 
Martí ha recordado que ha sido “ésta Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública la que ha vuelto a situar al Hospital 
Comarcal de Vinaròs en el mapa asistencial destinando el 

triple de inversión que en la legisltatura 2011-2014, lo que 
ha permitido -añade Martí- la renovación tecnológica de la 
mayoría de servicios”
“Esta renovación de tecnología es esencial para la 
permanencia de los equipos asistenciales en el Hospital 
de Vinaròs, ya que permite a los facultativos desarrollar 
su labor asistencial, implementar nuevas técnicas 
diagnósticas y ofrecer tratamientos punteros a los 
pacientes”, asegura Martí. En esta línea, la directora 
territorial destaca la puesta en marcha del láser holmium 
para el tratamiento de la litiasis urológica, la central de 
esterilización, la terapia ECMO, los humidificadores 
respiratorios de alto flujo, equipos de diálisis portátiles, 
nuevas torres de anestesia, videogastroscopio, colposcopio, 
laparoscopio, camas eléctricas, videonistomografía, motores 
quirúrgicos, la construcción de una sala blanca de Farmacia, 
etcétera.

Apertura de la tercera planta de hospitalización
Y para este año 2018, Martí ha adelantado la contratación 
de 31 nuevos profesionales, que permitirán activar la tercera 
planta de hospitalización y  entre los que se incluye además 
una plaza de nefrología, dos plazas de salud mental, dos 
plazas para la unidad de endoscopias, y otras dos plazas 
para la puesta en funcionamiento de la nueva resonancia 
magnética. A estos nuevos profesionales, se suma el nuevo 
farmacéutico, dos médicos de familia y tres celadores para 
Atención Primaria, ya incorporados, y la contratación de 
dos técnicos de Informática que están desarrollando la 
implantación del Orion Clínic, cuyo inicio se prevé para este 
mismo mes de marzo. En total 39 nuevos profesionales.

Vinaròs sigue pendiente de la situación de falta de 
especialistas en algunas áreas del hospital comarcal. La 
asociación Femme Força se reunió el lunes con la gerencia 
del centro y anunció que va a iniciar una recogida ciudadana 
de firmas. El lunes por la mañana representantes de la 
asociación feminista Femme Força mantuvieron una reunión 
con la gerencia del hospital. Lara Doménech, presidenta 
de esta asociación, señaló que pidieron esta reunión tras 
haber leído la noticia sobre la carencia de especialistas en 
ginecología. “Nos han dicho que realmente no ha habido 
una suspensión del servicio, sino una reorganización debido 
a varias bajas en las que ya están trabajando para suplir en su 
totalidad de aquí al mes de junio, cuando contarán con tres 
especialistas más, uno cuya incorporación es ya inmediata 
y otros dos previstos para antes de esta fecha”, explicó. 
Doménech explicó que van a iniciar una recogida de firmas 
“para que en ginecología se restablezcan cuanto antes estas 
plazas, porque queremos ayudar y presionar, movilizando a 
la ciudadanía, para que nuestros médicos puedan trabajar 
en buenas condiciones y se dispongan más medios y más 
profesionales. Merece la pena hacer presión para que se 
revisen criterios y se tomen medidas, y si no se protesta 
esto no sucede”. Doménech insistió en que la gerencia “nos 
ha manifestado su voluntad total de normalizar el servicio 
y nos han comentado que el aplazamiento de visitas es 
habitual en otros hospitales y se ha tenido que hacer en 
otras ocasiones, pero  creemos que es una situación que no 

se debe normalizar”.
Por su parte, Livia Álvarez, también representante de 
Femme Força, señaló que como usuaria, el pasado 9 de 
marzo fue atendida por el servicio de seguimiento del 
embarazo y la sala de espera de paritorios estaba llena. 
“Había nueve pacientes por delante de mí y en un momento 
dado la ginecóloga salió de la consulta a pedir disculpas por 
el retraso, pedía paciencia y nos comunicó que el servicio 
estaba desbordado esta mañana. Pude percibir que la 
carga de trabajo que tiene el equipo de ginecología es 
insostenible”, explicó. 
Y concluyeron que “esta comarca tiene una queja histórica 
porque no recibe todos los servicios que debería, teniendo 
en cuenta la enorme población que hay y sobre todo en 
verano”.

El Hospital comarcal de Vinaròs contrata un nuevo 
especialista en Ginecología y la directora territorial asegura que 
prevé contratar a 39 profesionales este año
Sanitat incluye en el borrador de la futura Bolsa de Trabajo una serie de medidas dirigidas a cubrir las 
vacantes de zonas asistenciales sensibles

Femme Força inicia una recogida de firmas 
para paliar la carencia de ginecólogos en el hospital de Vinaròs
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CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
VENTA AL PÚBLICO

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

8.40 €/kgCUARTO DE CORDERO
Procedencia Zona Els Ports

11.99 €/kgENTRECOT LOMO BAJO AÑOJO

5.50 €/kgPECHUGA DE POLLO

4.99 €/kgLONGANIZA DE CERDO FRESCA

En tu nueva carnicería de Vinaròs, podrás encontrar calidad
y confianza en nuestra amplia oferta de productos

Ofertas del 16 al 24 marzo 2018
en venta directa de tienda hasta fin de existencias.

HORARIO:
Lunes a viernes de 8.30-13.30h. / 16.00-19.00h.

Sábado de 9.00-13.30h. 

9.99 €/kgLOTE ESPECIAL ELABORADOS
4 morcillas arroz, 4 hamburguesas mixtas, 4 longanizas cerdo,
4 chorizos parrilleros, 4 pinchos cerdo y 500gr. albóndigas. 

La gerente del hospital de Vinaròs, Ana Arizón, 
compareció el martes tras las noticias en torno a la 
precariedad del servicio de ginecología, donde se 
ha pasado de nueve a cinco profesionales, lo que 
motivó un aplazamiento de consultas. “Tuvimos 
que hacer un reajuste de las consultas externas y 
de la programación de quirófano debido a que a las 
bajas maternales que no teníamos cubiertas se le 
sumó que otros profesionales fueron llamados de 
otros hospitales. Había que cubrir esas ausencias, y 
esto se ha demorado unos días. Hubo que aplazar 
algunas consultas pero no fue en ningún momento 
una suspensión del servicio”, señaló. 
Arizón pidió disculpas a las personas que han 
sufrido esta demora y aseguró que el próximo 1 de 
abril está prevista la incorporación de una nueva 
ginecóloga y de aquí a junio se reincorporarán las 
bajas al haber pasado su periodo de baja maternal, 
con lo que “se recuperará la normalidad”.  Además, 
aseguró que “hay otro candidato a venir pero 
antes tiene que acabar la especialidad y el área se 
reforzará con otra persona de cara al verano para 
suplir las vacaciones y compensaciones horarias 
que tengamos que dar por el esfuerzo que están 
haciendo ahora los profesionales del área”. 
También se refirió a las nuevas plazas anunciadas 
de profesionales que se crearán en el hospital. 
Estos son, según señaló “personal de enfermería 
y auxiliares para la apertura de la tercera planta, 
que consta de habitaciones individuales, nuevo 
personal que permitirá ampliar servicios como 
el de salud mental, el refuerzo del servicio de 
endoscopias para disminuir las listas de espera  y 
también para el servicio de radiodiagnóstico”. 

En cuanto a la carencia de profesionales en 
cardiología o digestivo, dijo que “estamos 
buscando profesionales que puedan venir a cubrir 
estas plazas. No es un problema de falta de plazas, 
que existen, sino que en digestivo y cardiología 
estamos buscando la forma de que un profesional 
ocupe esa plaza”. 
Arizón se refirió al hecho de que los especialistas 
no quieran acudir a un centro hospitalario 
periférico como el de Vinaròs. “Hay disciplinas que 
tienen más dificultad para cubrir que otras y hay 
especialistas que por motivos familiares prefieren 
otros hospitales en ciudades más grandes. Esto 
dificulta el hecho de cubrir algunas plazas, y esta es 
una característica histórica del hospital de Vinaròs 
que repercute en este sentido”.
La directora del centro consideró que una opción 
para que los especialistas se decidan a elegir el 
hospital de Vinaròs puede ser cambiar el baremo 
de puntuación. “Son propuestas que en diversas 
reuniones han surgido, y que podrían alentar a 
que se mejorara su estancia en el hospital, y una 
podría ser beneficiar en bolsa de trabajo a las 
personas que trabajen aquí un tiempo, pero hay 
que debatirlo y debe aprobarse políticamente”, 
indicó. 
En radiología hay quince meses de lista de espera 
para realizarse una ecografía a pesar de estar todas 
las plazas cubiertas. Arizón señaló al respecto que 
“cuando hay tanta demanda hay que priorizar lo 
más urgente frente a lo que puede esperar”. 
La directora del hospital aseguró que los medios de 
los que dispone el centro son correctos. “Tenemos 
una tecnología que es acorde a las técnicas que 

se realizan en el hospital. En marzo de este año 
se ha empezado a implantar la historia clínica 
electrónica del centro y los medios técnicos son 
los adecuados. En estos dos años se ha renovado 
mucho equipamiento”.  
Arizón descartó que el hospital esté peor ahora 
que hace tres años en cuanto a personal, y 
calificó la situación de variable. “La situación es 
cambiante. Cuando yo llegué había dificultades 
para cubrir urología y radiología, y ahora hemos 
tenido dificultades en cardiología, digestivo y 
ginecología. Es una situación intrínseca al ser 
un hospital periférico y depende también de los 
especialistas que salen en cada momento”, explicó. 
“Quiero tranquilizar a la población. En ningún 
momento se ha suspendido el servicio de 
ginecología, sino que se ha reorganizado. Tenemos 
unos especialistas muy capaces y que se están 
dejando la piel para suplir estos momentos de 
reorganización. Pido disculpas a la gente que ha 
sufrido a las demoras y agradezco al personal que 
está llevando a cabo estas tareas”, concluyó. 

Ana Arizón, gerente del hospital

“Hemos tenido que aplazar consultas de ginecología por bajas, 
pero en ningún momento se ha suspendido el servicio”
La directora  del centro destaca que el 1 de abril se incorpora un nuevo especialista 
y que se cubrirán todas las bajas en esta área antes de junio

Davant de la greu situació esdevinguda per 
la suspensió de les visites de ginecologia al 
Departament de Vinaròs, agreujada per les 
deficiències de personal en aquest Departament, 
l’Associació de Veïns Migjorn ha demanat  una 

reunió urgent i extraordinària del consell de salut 
del departament de salut de Vinaròs. “Cal donar 
una visió col·lectiva d’aquesta situació en l’òrgan 
de participació ciutadana del Departament, 
donat que el Consell de Salut és l’òrgan col·legiat 

consultiu pel foment de la participació social i per 
l’enfortiment del grau de control dels ciutadans 
sobre la seua pròpia salut i on tenen veu els 
diferents col·lectius amb interessos en la matèria”, 
han assenyalat des de Migjorn.

Migjorn demana la reunió urgent del departament de salut 
davant una situació a l‘hospital que considera  “precària”
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El PP de Vinaròs ha anunciado mediante su 
portavoz, Juan Amat, la presentación de una 
moción en el próximo pleno ordinario para instar 
a la Generalitat a que realice un plan de urgencia 
inmediato para dar solución a la problemática 
de falta de especialistas en el hospital comarcal. 
Asimismo los populares proponen que se solicite 
a todos los grupos parlamentarios de las Cortes 
Valencianas a que requieran al Gobierno de la 
Generalitat a explicar la carencia de medios que 
sufre el Hospital Comarcal de Vinaròs, “así como 
el trato discriminatorio que se nos está dando 
con respecto a los medios que se destinan a 
otros Hospitales de la Comunidad Valenciana con 
situaciones mejores que la nuestra”.
Amat señaló que en sanidad “nunca se habían 
aplicado recortes tan severos como en esta 
legislatura”, y aseguró que “la degeneración en 
el servicio sanitario en los últimos tres años es 

gravísima” destacando que el hospital de Vinaròs 
“está discriminado con respecto a otros centros 
sanitarios”.
El portavoz popular hizo un repaso de las carencias 
en distintas especialidades, como en ginecología, 
recordando que hace más de un año que se dejó 
de pasar consulta por la tarde, en radiología, donde 
hay una plantilla mermada y más de 15 meses de 
espera para realizar una ecografía, cardiología, 
con tan solo dos especialistas, neumología, con 
esperas de hasta 10 meses o digestivo, donde se 
ha estado muchos meses sin contar con un solo 
especialista. 
“Si hace tres años el servicio ya presentaba 
carencias, ahora la situación ha empeorado. Asusta 
ver esta precariedad en el hospital de Vinaròs y 
se requiere de una solución integral. No valen 
parches”, concluyó.
El portavoz popular finalizó destacando la 

necesidad de que en Vinaròs “Podemos, PSPV-PSOE 
y Compromís dejen de anteponer sus intereses 
partidistas y comiencen a reivindicar en favor de 
los vinarocenses, aunque ello conlleve poner de 
relieve la ineficacia y el trato discriminatorio que la 
Generalitat dispensa a nuestro Hospital”.

El diputado a les Corts y responsable 
de Sanidad de Podem PV, Daniel 
Geffner, y el diputado a les Corts 
por la provincia, César Jiménez 
comparecieron el martes a las 
puertas del hospital acompañados 
de Maria de la Riva, de CCOO y 
la concejala de Bienestar Social, 
Mamen Ruiz.
Ruiz señaló que “este hospital 
siempre ha estado infradotado y 
desde conselleria se está haciendo 
un esfuerzo para recuperar todo lo 
que no se ha hecho anteriormente. 
Es además un hospital periférico,  
con falta de comunicaciones, como 
trenes de cercanías, y esto afecta a la 
llegada de nuevos profesionales”. 
Jiménez por otro lado indicó que “lo 
producido la semana pasada en el 
servicio de ginecología es un hecho 
puntual a lo que hay que responder 
con medidas a corto plazo, pero no 
hay que olvidar que este territorio 
tiene un problema estructural de 
fondo y es la falta de infraestructuras, 
que afecta directamente a 
las posibilidades de que los 

profesionales sanitarios se asienten 
en estas comarcas.  Necesitamos 
unos trenes de cercanías que hagan 
posible a estos profesionales la 
permanencia aquí  y una autovía que 
no sea de pago, es decir, que se libere 
la AP-7. Hay que poner solución a 
esto”.
Por su parte, Geffner dijo que “es 
un problema importante que se ha 
revelado con la falta de especialistas 
en ginecología y ya se han puesto 
medidas, pero no significa que se 
haya superado el problema. Este 
centro lleva un retraso histórico en 
falta de inversiones, de recursos 
materiales y humanos. Hay que 
agradecer a los profesionales que 
trabajan día a día en este centro 
con situaciones de tensión al faltar 
estos recursos humanos. Ha habido 
un aumento de las prestaciones 
sanitarias, de técnicas y servicios 
que no se ha acompasado con un 
aumento de la plantilla. Y que sea el 
último centro donde instalan el Orion 
Clinic revela un poco que ha sido una 
zona periférica para las consellerias. 

Su retraso es histórico. Hay escasez 
de especialistas que quieran venir 
a este centro y esto es un problema 
estructural que tiene que solucionar 
a medio plazo la conselleria haciendo 
un estudio de la necesidad de 
plantilla y solucionar este problema. 
No es posible que una persona que 
viva en estas comarcas esté peor 
atendida que otra que viva en otro 
lugar de la Comunidad Valenciana y 
esta inequidad hay que solucionarla”.   
Respecto a un posible cambio de 
baremos para que la gente que 

acuda a departamentos periféricos 
tenga más puntuación, señaló que 
“esta medida debe ser acordada con 
los sindicatos y aprobarse”. 
Al respecto, Maria de la Riva, de 
CCOO, dijo que “podría ser una forma 
de poder tener más profesionales, 
siempre y cuando no sea para que 
se vayan después, sino para que 
permanezcan. Hay que estudiarlo 
y ver realmente que pueda ser una 
posibilidad de que se queden y no 
un trampolín para que se marchen a 
otros hospitales”.

La Regidoria de Medi Ambient, en 
col·laboració amb APNAL, ha instal·lat 
noves caixes niu per a espècies 
insectívores.
En total, s'han col·locat 16 caixes 
niu: 10 en l'edifici dels antics jutjats, 
a la Plaça Sant Antoni, i altres 6 a la 
casa parroquial annexa a l'Església 
Arxiprestal, a la plaça Sant Valent.
"D'aquesta manera continuem 
reforçant l'estratègia de lluita 
biològica contra les plagues, ja que els 
ocells i els ratpenats ajuden a mantenir 

l'equilibri de manera natural", ha 
destacat el regidor de Medi Ambient, 
Jordi Moliner.
Moliner ha agraït a la institució 
eclesiàstica que donés permís per 
col·locar aquestes caixes niu en la seua 
propietat, per cobrir aquesta part tan 
important del centre urbà.
Cal recordar que en els dos darrers 
anys ja s'han instal·lat caixes niu 
similars en altres edificis i punts clau 
de la localitat, com l'Ajuntament o 
l'antic col·legi Sant Sebastià.

El PP presentará una moción para que la Generalitat adopte 
un plan de urgencia para dar solución a la falta de médicos del hospital

Geffner pide un plan estructural para dotar de más recursos 
humanos y materiales al hospital de Vinaròs

S'instal·len noves caixes niu en el centre urbà de Vinaròs
Amb això es busca reforçar l'estratègia de lluita biològica contra les plagues per la qual aposta la Regidoria de Medi Ambient
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La Regidoria d'Agricultura continua netejant 
i millorant els camins i solars del terme 
municipal, gràcies als recursos propis de 
què disposa. Algunes de les zones en què 
s'està actuat o es va a actuar en les pròximes 
setmanes són: Colònia Europa, el camí 
paral·lel a la via del tren i el Camí Racons.

Aquest dijous passat el departament 
de Noves Tecnologies de l'Ajuntament 
de Vinaròs va presentar a València, en 
el context del Demo Day Smart Cities 
organitzat pel Think Thank Avaesen, 
les accions realitzades fins a la data 
en l'àmbit de les ciutats intel·ligents 
i aquelles que té programades per el 
2018. Es van presentar els diferents 
projectes i accions, juntament amb els 
ajuntaments de València, Alcoi, Altea, 
Torrent i El Verger.
El think thank Avaesen està conformat 
per diputacions, municipis, universitats 
i empreses de tota la Comunitat 
Valenciana i de l'estat espanyol. 
Aquest òrgan, amb el suport de 
l'Institut Valencià de la Competitivitat 
Empresarial (IVACE), fomenta bones 
pràctiques al voltant de les ciutats 
intel·ligents, interrelacionant els 
diferents actors que treballen amb 

l'objectiu d'oferir millors serveis als 
ciutadans d'una manera més eficient, 
eficaç i innovadora.
Vinaròs, des de 2015, ha començat 
a projectar diferents actuacions 
relacionades amb la gestió eficient i 
eficaç dels recursos públics, accions 
que se situen sota el paraigua de les 
Smart City o ciutats intel·ligents. Entre 
aquestes accions destaquen: l'extensió 
de la xarxa de fibra òptica municipal 
a totes les dependències municipals, 
la posada en marxa del sistema de 
gestió d'incidències, infraestructures 
municipals i planificació urbanística, la 
implantació del sistema de control de 
trànsit centralitzat a la Policia Local, el 
pilot de sensorització d'infraestructures 
utilitzant tecnologia UVAX, la 
plataforma d'interoperabilitat de ciutat 
intel·ligent i la plena implantació de 
l'administració electrònica municipal.

L’Ajuntament de Vinaròs va participar en el DEMO DAY Smart Cities a Valencia
El departament de Noves Tecnologies va presentar les accions realitzades i les que té programades per al 2018 en l’àmbit de les ciutats intel·ligents

Aquesta setmana s'ha dut a terme al Saló de Plens 
de l'Ajuntament de Vinaròs la reunió periòdica 
del Consell de l'Estratègia de Desenvolupament 
Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), del qual formen 
part regidors i regidores de tots els grups polítics, 
representats en els ajuntaments de Vinaròs i 
Benicarló.
"Després d'una primera reunió a Benicarló, ara 
ha tocat fer-la a Vinaròs. Durant aquesta trobada 
del dimecres, es va fer un seguiment de les 
accions relacionades amb l'etapa final per a la 
contractació de l'assistència tècnica licitada per 
part de l'Ajuntament de Benicarló i de la posada 
en marxa del pla que permetrà començar a 
executar les diferents línies de l'estratègia ", ha 
assenyalat Pla.
L'alcalde ha indicat que, en els propers 6 mesos, 
ja haurien de començar diverses de les accions 

previstes i ha recordat que aquest 2018 cadascun 
dels dos ajuntaments ha de contractar 3 milions de 
despesa en el marc de l’EDUSI. "Estem esforçant-

nos per complir amb el calendari marcat i aprofitar 
aquesta subvenció, que repercutirà de forma molt 
positiva en els dos municipis", ha conclòs Pla.

Vinaròs acull la reunió periòdica del Consell de l'EDUSI
Pla indica que, en els propers mesos, començaran diverses accions previstes de l’EDUSI tant a Vinaròs com a Benicarló
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Presentades les inversions als polígons industrials 
de Vinaròs, Acord Ciutadà ha manifestat que la 
seua postura "sempre ha estat de no rebutjar cap 
ajut que vingue de fora, encara que en aquest cas , 
que era de més d’ 1 milió euros, haguéssim preferit 
més incentius per a la instal.lació d’empreses que 
no certes accions que ara s’han fet i que no veiem 
la seua eficàcia, o haver ajudat per igual a totes les 
empreses d’aquests polígons".
El portaveu d'Acord, Lluis Batalla va recordar que 
per part d’Alcaldia i Urbanisme, es va anunciar 
que «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», així com que la inversió 
final "havia estat no de 1 milió d’euros sinó de 
787.185,37 euros dins del pla d'ajudes de la 
Generalitat Valenciana".
 Des d'Acord Ciutadà s'ha volgut fer esment 

"de la part que no es conta dins de la política 
propagandística del govern municipal", asenyalant 
que "han hagut empreses i parts dels polígons 
als quals se’ls ha deixat fora d’aquestes millores". 
"Parlem, per exemple, del vial del Polígon de 
la carretera d’Ulldecona on estan les empreses 
d’automoció, ferros, etc ,que no han gaudit de cap 
millora encara que paguen impostos com tots. No 
tenen  millor d’enllumenat públic, ni possibilitat 
de fibra òptica, afegint l’altíssima perillositat de la 
via de servei, competència de Carreteres. Alguns 
d’ells inclús han hagut d’emprendre amb els diners 
propis millores dels vials públics. A això no hi ha 
dret", ha dit Batalla.
També considera Acord que "en tot el procés , hem 
posat en dubte l’eficàcia dels carrils bici ; si pensem 
en treballadors i treballadores pot ser útil en zones 
pròximes al casc urbà,però en el cas de Portal 
Mediterràneo tenim els nostres dubtes de la seua 
utilitat. Una obrera o un obrer al migdia el que vol 

es arribar el més aviat possible a casa".
Respecte el carril -bici també ha esmentat "la 
queixa que ens arriba d’eliminació de zones 
d’aparcament davant de les empreses la qual cosa 
dificulta l’arribada de proveïdors o comercials".
També apunta Batalla que "no s’ha dit, perquè no 
ha interessat, la part de posar en marxa la fibra 
òptica  i la despesa que suposarà negociar amb 
les empreses comercialitzadores". Finalment, 
ha apuntat que "si la imatge ecologista de les 
millores i de sostenibilitat són les «tres zones verdes 
autosostenibles» s’ho podrien haver estalviat, 
perquè molta gent ens pregunta per la seua utilitat 
mediambiental i no la trobem".
I respecte a les zones d’aparcament extra que 
"notem a faltar un estudi sobre la seua possible 
utilització i eficàcia ja que són moltes les hores 
al dia que estan completament buits , sobretot a 
Capsaes".

La asociación Apfercom Nord Castelló ha 
denunciado una incidencia registrada en el 
centro de diálisis de Vinaròs que asegura que 
causa “inquietud” entre los pacientes y piden una 
revisión de todas las baterías de las máquinas. 
Afirman que sobre las 14:00 horas del viernes se 
produjo una avería en la instalación eléctrica del 
centro, “y el generador de electricidad no funcionó 
hasta pasados cuatro intentos, unos quince 
minutos, y después ha seguido funcionando todo 
el turno de diálisis”. 
Según Apfercom “que no ha habido apagón nos 
lo han confirmado los vecinos del edificio de al 
lado del centro”. Además, señalan que “ha habido 
incidencias en las máquinas ya que a alguna le ha 
fallado la batería de seguridad, y no se ha podido 
volver a conectar al paciente hasta no estar 

otra máquina preparada, otros quince o veinte 
minutos más de espera por lo que el paciente se 
ha negado, razonablemente, a que le conectasen 
con las líneas anteriores y ha exigido que se le 
pusieran líneas y dializador nuevos”. 
Para esta asociación “lo que ha pasado volverá a 
pasar cualquier otro día y viene a demostrar que 
el generador no funciona correctamente y que las 
máquinas no se revisan con la debida diligencia”. 
También lamentan que “a la llegada del técnico 
sobre las cinco de la tarde, habiendo pacientes que 
estaban conectados, este señor ha entrado en la 
sala sin ningún tipo de protección (bata, guantes 
etc.) y se ha puesto a manipular una máquina 
al lado de la que estaban desconectando a otro 
paciente”. Y apuntan que “cualquier colaborador 
del centro (taxistas, conductores de ambulancia, 

etc.) entran y salen de la sala en pleno turno de 
diálisis como si estuvieran en su casa, esta práctica 
es frecuente, incluso, la consideran normal”. 
“Los constantes fallos del generador de 
electricidad, las múltiples averías de las máquinas 
de diálisis, la entrada en sala de personas que no 
forman parte del personal sanitario es perjudicial 
para la salud de los pacientes y pueden ser 
fuente de infecciones no deseadas por nadie”, 
indican desde Apfercom, que concluyen 
solicitando “que se prohíba la entrada en sala 
de toda persona que no sean los pacientes, 
facultativos, enfermeras y auxiliares de turno, y 
que, inmediatamente, se ponga solución a lo que 
consideramos negligencias del equipo técnico de 
mantenimiento y que se revisen todas las baterías 
de las máquinas”.

Acord Ciutadà denuncia "que hagin quedat parts de polígons i d’empreses 
per atendre quan han sobrat diners del Pla de Millora"

Apfercom denuncia fallos en la electricidad y las máquinas del centro de diálisis de Vinaròs

  El senador de Compromís per Castelló,  Jordi 
Navarrete, ha denunciat que el Govern manté en 
l'oblit un vial que és molt utilitzat a la comarca 
com és la N-238. "Aquesta carretera, de tan sols 13 
quilòmetres", explica el senador "serveix d'accés 
a l'AP-7, dóna accés a localitats com Alcanar i 
Ulldecona i comunica zones industrials com el 
Castor i diferents polígons de la zona però es 
troba en un estat de manca de manteniment 
preocupant, a més de ser molt perillosa per 
l'absència de vorals".
El senador ha registrat diverses preguntes a 
petició de treballadors i usuaris de la zona que 
han transmès la seua preocupació a la coalició ja 

que "el ferm es troba en molt mal estat i el vial, 
tot i ser una carretera de titularitat estatal, no 
presenta vorals, el que augmenta la perillositat 
dels que circulen per ella".
Les preguntes busquen saber les actuacions que 
té previst realitzar el Govern de cara a tornar la 
seguretat a aquesta carretera o dotar-la de millors 
condicions per a la conducció, la quantitat de 
trànsit estima el Ministeri de Foment que circula 
per aquest vial diàriament, així com el nombre 
d'accidents (lleus, greus o mortals) que s'han 
produït al vial en els últims 5 anys.
Navarrete ha manifestat que "la justícia en les 
inversions, la mobilitat segura dels usuaris i la 

competitivitat empresarial és un aspecte que ens 
preocupa. Recentment demanàvem enllaçar els 
dos trams no connectats de l'A-7, vergonyosament 
frenats a l'aeroport de Castelló i els projectes 
va deixar caducar l'actual Govern. També hem 
denunciat l'accidentalitat de la N-340 amb el 
trànsit pesat que aboca la CV-13, reclamat el 
rescat de l'AP-7 i posat sobre la taula el problema 
de la inexistència dels trens de rodalies fins a la 
comarca al Senat, amb mocions que el PP ha 
votat en contra de forma sistemàtica i en solitari. 
El Govern de Rajoy d'una vegada ha de ser just 
amb aquest territori i invertir en infraestructures 
i comunicacions", ha conclòs.

El Govern segueix sense prendre mesures per reduir la perillositat 
de la N-238, segons el senador de Compromís, Jordi Navarrete
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Los populares consideran que en 
Vinaròs no se ha cumplido aún con la 
resolución de Les Corts de retirar las 
placas de los condenados 
El Partido Popular de Vinaròs 
presentará una moción en el pleno 
del mes de marzo en la que solicitará 
que el Ayuntamiento de Vinaròs retire 
la placa del mercado municipal con 
el nombre del exalcalde socialista, 
Jordi Romeu, condenado por la 
Audiencia Provincial de Castellón 
por prevaricación administrativa, 
al haber realizado contrataciones 
irregulares a distintas empresas 
durante su mandato.
El portavoz adjunto del PP de 
Vinaròs, Lluis Gandía señaló que esta 
moción ha sido presentada porque 

“las Cortes Valencianas en octubre 
de 2015 aprobaron por unanimidad 
retirar de todos los espacios públicos 
las placas de las inauguraciones que 
contengan el nombre de políticos 
condenados en firme y en Vinaròs 
el tripartito de Podemos, PSPV-PSOE 
y Compromís están incumpliendo 
desde hace meses esta resolución 
del parlamento valenciano”.
Gandía indicó que el alcalde, Enric 
Pla, “al que tanto le gusta hablar de 
corrupción está obviando que el 
único político local condenado en 
Vinaròs es el socialista con el que 
negoció el pacto que precisamente 
le permite ser primer edil”.
El portavoz adjunto ha señalado 
que “vamos a poner al tripartito 

delante del espejo para que 
demuestren con sus votos aquello de 
lo que se llenan la boca. Lo hubiesen 
podido hacer por iniciativa propia 
pero visto que son reticentes a 

cumplir las resoluciones de las Cortes 
Valencianes cuando los afectados 
son ellos seremos el Partido Popular 
quien les obligará a posicionarse 
públicamente sobre este asunto”.

La nova executiva del PSPV-PSOE de Ports-Maestrat, sorgida 
després del congrés comarcal de Peníscola, es reunia aquest 
dimarts, 6 de març, a Vinaròs, amb l'objectiu de traçar les línies 
de treball del comitè comarcal, presidit per Evaristo Martí.
“L'executiva està molt il·lusionada, amb ganes de treballar i en 
aquesta primera presa de contacte ens hem marcat la forma en 
la què funcionarem”, ha explicat el secretari comarcal socialista.
En aquest sentit, Martí ha comentat que l'últim dimarts de cada 
mes, tots els membres de l'executiva es reuniran i ho faran de 
forma alternativa en diferents poblacions dels 4 partits judicials, 
que s'integren dins de la comarca de Ports-Maestrat.
A més, durant el transcurs de la reunió, l'executiva va aprovar el 
manifest del Dia Internacional de la Dona, que es commemora 
el 8 de març. “El compromís del PSPV-PSOE Ports-Maestrat està 
amb les dones i per açò novament ens posicionem a favor d'un 
vertader canvi social, que supose una profunda transformació 
estructural en la qual les dones siguen protagonistes i 
coparticipants de tot”, ha assenyalat.

El PP pedirá al Ayuntamiento que retire la placa del mercado municipal 
al exalcalde, Jordi Romeu

La nova executiva del PSPV-PSOE Ports-Maestrat marca la seua línia de treball

Recordamos a las y los cofrades de 
la Cofradía Portantes de la Virgen 
de Los Dolores que los próximos 
dias 21,22 y 23 de marzo a las 
19.30 H., en la Parroquia de Santa 
Magdalena, tendrá lugar el Triduo 
en honor a la Virgen y difuntos de 
la Cofradía. Esperamos vuestra 
asistencia
Un saludo,   La Junta
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La 56a edició de la fira Agromoció, 
de maquinària agrícola, automòbils 
i productes de quilòmetre zero de 
Vinaròs, tindrà lloc els dies 7 i 8 d’abril 
a l’entorn de Fora Forat. 
En total hi haurà vora 70 expositors, 40 
dels quals de productes de proximitat, 
23 grans empreses i 6 food trucks 
seran presents en un recinte d'uns 
22.000 metres quadrats a la zona de 
Fora del Forat, dels quals 6.000 seran 
d'estands, com ha explicat el regidor 
d'Agricultura i Medi Ambient Jordi 
Moliner.
Moliner ha avançat que aquest any 
una de les principals novetats és la 
posada en marxa d'una pàgina web 
pròpia de l'esdeveniment (www.
agromoció.com ) en la qual totes 
aquelles persones interessades a 
assistir poden consultar l'agenda 
de la fira, els expositors que estaran 
presents i informació general de 
l'esdeveniment.
L'agenda d'activitats en la fira en 
aquest cap de setmana és molt 
variada, i entre elles destaquen una 
exhibició de doma clàssica, d’ agility, 

obediència canina, de tall amb 
motoserra, Disc Dog, una xerrada 
veterinària i inflables i tallers infantils. 
També es lliurarà un reconeixement 
a una persona per la seva trajectòria 
dins del món agrari. 
La inauguració del recinte serà el 
dissabte 7 d'abril a les 10.30 hores i anirà 
aquest any a càrrec de Rafael Climent, 
conseller de Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, 
María Dolores Parra Robles, directora 
general d'Internacionalització i María 
Teresa Cháfer, directora general de 
Desenvolupament Rural i Política 
Agrària Comuna.
A més, "aquest any hem volgut donar-
li un especial impuls a les jornades 
que es realitzen paral·lelament a la 
fira, sobre temes relacionats amb 
l'agricultura ecològica i el món rural. 
Aquestes es realitzaran al Vinalab els 
dies 12 i 13 d'abril i seran gratuïtes per 
a tot tipus de públic ", ha destacat el 
regidor.
Una fira preparada amb recursos 
propis
Durant la roda de premsa de 

presentació de la nova edició de la 
fira Agromoció, el regidor d'Obres i 
Serveis, Guillem Alsina, ha destacat 
l'important auge que Agromoció 
va cobrar en la seua anterior edició i 
ha agraït a la brigada municipal tota 
la feina que realitza per fer possible 
aquest esdeveniment sense haver 
de subcontractar a altres empreses. 
"Això suposa un important estalvi per 
a les arques municipals", ha destacat 
Alsina.
El regidor ha afegit que la Brigada 
estarà treballant durant dues 
setmanes per preparar el recinte, que 
comptarà amb 1,2 quilòmetres de 
tanca i 40 carpes per als expositors. 
D'aquestes, 30 són pròpies de 

l'Ajuntament i altres 10 són prestades 
per l'Ajuntament de Benicarló, gràcies 
al conveni de col·laboració que per a 
tal fi van signar els dos consistoris per 
optimitzar recursos.
"En total hi haurà 9 operaris treballant 
per Agromoció, un esdeveniment 
que implica molta feina a nivell de 
muntatge elèctric", ha afegit Alsina, 
que ha explicat que aquest any també 
s'instal·laran 8 càmeres de vigilància 
al recinte per a una major seguretat i 
vigilància durant els dies que dure la 
fira.
Tant Alsina com Moliner han acabat 
convidant a tota la població de 
Vinaròs i de poblacions veïnes a 
assistir a aquest esdeveniment. 

El president de l'Agència Valenciana 
de Turisme, Francesc Colomer, 
l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i 
el regidor de Turisme i Comerç, 
Domènec Fontanet, han presentat 
aquest matí al Saló d'Actes de la 
Biblioteca Municipal, el Sistema 
Integral de Qualitat turística en 
Destinacions (SICTED).
Es tracta, ha explicat Fontanet, "d'un 
projecte d'abast nacional que pretén 
fomentar una cultura de la qualitat 
entre els empresaris turístics locals 
per tal d’augmentar la satisfacció 
del turista a través d'una sèrie de 
bones pràctiques que permetisquen 
incrementar la competitivitat 
turística de l'empresa i, per tant, 

l'atractiu de la destinació ".
En aquesta línia Colomer ha remarcat 
la idea que no són accions aïllades, 
sinó que la idea és "remar tots 
junts cap a un mateix objectiu, 
ja que aquest és un compromís 
conjunt, no individual". La inscripció 
a aquest programa, ha afegit, és 
gratuïta i, a més d'accés a formació 
i visites d'assessorament, permet 
a l'empresari obtenir un distintiu 
atorgat per la Secretaria d'Estat de 
Turisme i avalat per la Generalitat 
Valenciana.
"Aquest distintiu reconeix l'esforç 
i el compromís de cada empresa i 
el seu compromís amb la qualitat 
en l'atenció al turista", ha conclòs 

Colomer, alhora que ha recordat que 
poden sumar-se a aquesta iniciativa 
sectors molt diversos, des d'hotels 
i agències de viatge , a càmpings, 
empreses de transport turístic, 
cases rurals, artesans, comerços 
turístics, bars, cafeteries, serveis 
turístics de salut o neteja urbana 
i llocs d'interès o d'informació 
a nivell turístic, entre d'altres. 
Finalment, l'alcalde Pla ha animat 
els empresaris locals a unir-se a 
aquest compromís i a aprofitar 

aquesta oportunitat, indicant que 
ja són més de 180 les destinacions 
que formen part d'aquesta 
iniciativa. Per a qualsevol dubte 
les persones interessades poden 
dirigir-se a la regidoria de Turisme, 
o també per mitjà del web www.
calidadendestinos.es. Per a aquesta 
primera anualitat de funcionament 
del SICTED a Vinaròs, el termini 
d’inscripció per a les empreses 
interessades finalitza el 21 de març.

La fira Agromoció 2018 tindrà 70 expositors
La 56ena edició de la fira agrícola de Vinaròs es durà a terme els dies 7 i 8 d'abril 
Els dies 12 i 13 d'abril es realitzaran al Vinalab les Jornades Agromoció

Vinaròs es converteix en una destinació turística amb el segell de qualitat SICTED
Els empresaris locals interessats es poden inscriure de forma gratuïta i 
tindran accés a diversos avantatges, com accés a formació i la possibilitat 
d'obtenir un distintiu oficial
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El centre de coneixement Vinalab va acollir dimecres 
la segona edició de la jornada "Emprenem en 
femení". La regidora María Cano va inaugurar a 
primera hora formalment aquestes jornades que van 
incloure diverses xerrades i experiències de dones 
emprenedores. La primera va ser a càrrec d'Ángela 
Pita, de la Federació Valenciana de Cooperatives 
de Treball Associat (FEVECTA),  i posteriorment va 
haver-hi 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, d'Estudi Web Dotze. 
La jornada va concloure al migdia amb un torn de 
preguntes i intercanvi de visions i experiències amb 
els assistents.

Vinaròs va celebrar les segones jornades ‘Emprenem en femení’

Las tiendas salieron de nuevo el 
pasado domingo  a las calles el 
centro de Vinaròs para ofrecer 
a los clientes sus productos a 
precio rebajado en una nueva 
edición de 'Les botigues al carrer', 
una iniciativa que organiza la 
Asociación de Comerciantes de 
Vinaròs en colaboración con la 
Concejalía de Comercio desde 
hace años.
En esta ocasión han sido 38 los 
establecimientos participantes, 
que ofrecieron productos 
variados de textil, complementos 
en piel, calzado, menaje para el 
hogar, lencería e inmobiliarias. 
Hubo también talleres de 
pintacaras para los más 
pequeños en una jornada que se 
desarrolló de 9 a 20 horas.

Les ‘botigues al carrer’

Fotos E.Fonollosa
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El Centre de Formació de Persones Adultes  Llibertat  
ha volgut posar el seu  granet d’arena  en la celebració 
del 8 de març, Dia Mundial de la Dona, mitjançant  
un llenguatge universal: les imatges. Hem inaugurat 
una exposició de fotografia, amb les dones com a 
protagonistes, que estarà exposada  fins al 8 d’abril.
Aquesta és , principalment,  una activitat reivindicativa 
i de sensibilització per a que la igualtat entre homes 
i dones sigui una realitat; però també hem volgut 
treballar  altres objectius del nostre currículum de 
comunicació com són  els conceptes de denotació i 
connotació; i la creació de textos narratius a partir de 
les fotografies.
Donat que les imatges no estan limitades a una emoció 
o perspectiva, el públic pot aportar la seua visió 
personal, impregnada dels  seus valors i de les seues 
experiències , escrivint-la en un post-it  i pegant-la al 
costat de la fotografia. Totes aquestes interpretacions 
ens ajudaran a trobar –li més  elements interessants, a 
conèixer i gaudir molt més de la mostra.
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”

Dia de       la Dona

Lectura del manifest
Divendres 8 de març al migdia a la plaça Parroquial, 
representants de les associacions ‘Mi mano es tu 
apoyo’ i ‘Femme força Vinaròs’ van llegir el manifest 
municipal per conmemorar el Dia Internacional de la 
Dona, realitzant una crida a favor de la igualtat i per 
la fi de la violència masclista. La corporació municipal 
es va sumar a aquests actes en els quals també es van 
repartir llaços morats i rams de flors. 

Este año Alba Isabel  por fin ha visto 
cumplido su sueño de ser de la Falla La 

Barraca y salir en la cabalgata del ninot.

Calçotada Penya Barça

La Falla l’Embut ha dedicat una falla al periodista presentador dels informatius de C56, Pau Marmaña

Antonia Sanz Miralles va complir el passat dia 9 de març l’edat de 
100 anys en companyia de la seua família i va rebre la felicitació de 
l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla.

Benicarló també ha dedicat una  falla 
a Julián Zaragozá
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Multitudinària manifestació 
A la tarda, a les 19 hores a la mateixa plaça Parroquial es va iniciar una manifestació en la qual va haver-hi una aturada 
a la platja del Fortí, on s'havien instal·lat les 739 creus de les víctimes de la violència de gènere en l'última dècada a 
Espanya, i on es van dipositar flors i veles. També es van posar dos noves creus, de víctimes de violencia masclista a 
Vinaròs en dates anteriors a la última década, en un acte especialment emotiu.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, va destacar el gran èxit de convocatòria que van tenir a nivell local els actes del 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona.
"Crec que  es van visibilitzar moltes de les desigualtats laborals reals que encara pateix la dona en la nostra societat. 
Feia temps que no hi havia a Vinaròs una manifestació tan multitudinària i vull felicitar a totes les persones que van 
participar per fer valer els seus drets", ha assenyalat Pla.
L'alcalde ha afegit que, des de l'Ajuntament, "seguirem treballant per tal que aquesta igualtat sigue efectiva i, de 
fet, durant aquest mandat ja s’han pres algunes mesures importants, com la millora de l'horari dels treballadors i 
treballadores per facilitar la conciliació laboral i familiar, així com la redacció el futur Pla d'Igualtat, en el qual ja s'està 
treballant ".
En els pressupostos locals de 2018 també s'ha destinat per primera vegada una partida a Igualtat, que anirà destinada 
principalment a la realització de campanyes informatives i formació. Vinaròs compta, a més, amb una agent d’Igualtat 
que, entre altres funcions, ofereix un serveix d’assessorament ciutadà. 

Dia de       la Dona

Monòlegs
A les 20 hores es va dur a terme una 
compilació de monòlegs sobre la dona, a 
càrrec de l'Aula de Teatre en les instal·lacions 
de la Fundació Caixa Vinaròs.
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Simplemente JULIÁN
Estaba pensando, entre otras cosas, que mejor lo de escribirte en 
valenciano lo dejamos para más adelante, se me hace muy raro 
dirigirme a ti en otra lengua que no sea el castellano, además, 
recordemos que los idiomas no eran lo tuyo. Dicho esto, cuando 
se acercan las fechas de las fallas y me dispongo a hacer el escrito 
del “Diariet”, en realidad lo que debo hacer es un resumen de lo 
que hablo de pensamiento durante todos los días del año, y 
concentrarlo en las líneas que me exigen desde el semanario no es 
fácil, pero haré lo que pueda.
Del tema “la pasión que nos une”, que decirte, escuchaba la otra 
noche en una tertulia deportiva las reflexiones de un periodista, 
con el que me sentí totalmente identificado, en la que decía que 
a lo largo de su vida se ha emocionado seiscientas veces con 
cada uno de los goles del Mesías que no envió el todopoderoso 
para que lo disfrutásemos mientras pudiésemos, i aún, a medida 
que pasan los años las emociones son más sentimentales i tienes 
que experimentarlas ya que no se pueden explicar, estoy seguro 
que desde donde estés me entiendes perfectamente porque 
a buen seguro alguna cosa también experimentas tú. Aunque 
la temporada pasada no acabó mal, pero no todo lo bien que 
podíamos esperar, este año ya tiene otra pinta y algo me dice que 
nos volveremos a emocionar, espero explicártelo en la próxima 
columna del “diariet”. Lamento que no lo podamos compartir.
La otra vertiente a la que hacía referencia en mi última reseña, la 
territorial, ha llegado a unos límites inimaginables, y cuando digo 
inimaginables es porque son inimaginables. Traspasados todos 
los límites incluso llegando a usar la violencia más cruel contra 
los más indefensos y hacer responsables a estos últimos de las 
represalias recibidas. De verdad, que en esta cuestión me gustaría 
tener una charla frente a frente contigo ahora, para conocer tu 
opinión al respecto, que a buen seguro tendría la ecuanimidad 
que la situación requiere. Y lo peor de todo es que no tiene visos 
de solución ni a corto ni a medio plazo, y si algún día llega, dejará 
secuelas imborrables en el imaginario, seguro. De todas formas te 
mantendré informado.
Al hilo de lo que te decía al principio, de la conversación mental 
que tengo contigo frecuentemente, independientemente de 
su contenido… pienso que todo y tenerte presente en todo 
momento, te echamos mucho de menos. Podría llorar porque te 
fuiste, o podría sonreír porque viviste. Podría cerrar los ojos y rezar 
para que vuelvas, o podría abrirlos y ver todo lo que dejaste; mi 
corazón vacío porque no te puedo ver, o puede estar lleno de la 
amistad que compartimos. Puedo llorar, cerrar mi mente, sentir el 
vacío y dar la espalda, o puedo hacer lo que a ti te gustaría: Sonreír, 
abrir los ojos, disfrutar de la amistad y seguir. Prometo hacer esto 
último porque estoy seguro que es lo que me dirías.
Como decía aquella cita anónima: “El valor de las cosas no está en 
el tiempo que duren, sino en la intensidad con que sucedan. Por 
eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y persona 
incomparables”. Sabes a quien me refiero, verdad, Julián ???
     ALFONSO CARCELLER

Cruz Roja Asamblea Local de Vinaròs
Jornada de puertas abiertas

El próximo viernes día 23 de marzo, desde las 9 hasta las 15 horas, vamos a proceder en 
nuestra sección de Vinaròs, a una “JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS”.
Va dirigida a nuestros socios, voluntarios  y al público en general, tanto de nuestra ciudad 
como de la comarca. El objetivo es que conozcan los actuales proyectos que estamos 
llevando a cabo, su información y seguimiento de los mismos.
Les invitamos a pasar por nuestra sede, la cual está situada en la C/. Carreró s/nº, esquina 
Avenida Llibertad de nuestra ciudad.
Dado lo interesante de esta jornada, y aprovechando la misma para que nos puedan conocer 
mejor, les invitamos a la misma.
                                                                           Mercedes Lucena Nadales
                                                                                        Presidenta

Els xiquets i xiquetes de segon de Primària del CEIP Mare de Déu de l'Assumpció han estat en 
el Saló de Plens de l'Ajuntament, on, durant gairebé una hora, han preguntat tots els seus 
dubtes sobre el consistori a l'alcalde Enric Pla i a la Policia Local

Concentració mensual contra la violència de gènere, per Mi mano es tu apoyo. E.Fonollosa
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El pasado domingo día 11 del 
presente mes, en el “Auditorio 
Municipal Wenceslao Ayguals de 
Izco” de nuestra ciudad de Vinaròs, se 
llevaba a cargo este primer concierto 
que nuestra banda de música nos 
ofrece en el presente año.
Estuvo presentado por Ángela 
Caballer, la cual saludaba al alcalde 
de nuestra ciudad Enric Pla, 
Marc Albella regidor de cultura, 
fiestas tradiciones y juventud, y a 
los miembros de la corporación 
municipal presentes, familiares, 
amigos y público en general que 
llenó el auditorio. 
Nos presentaba Ángela el programa 
comenzando por comentar que 
este “Concert de primavera”, a la 
vez estaba dedicado a realizar 
un reconocimiento a las mujeres, 
en concreto a las mujeres de “La 
Alianza”. Recordaba que la primera 
mujer que ingresó en la banda fue 
Dña. Araceli Mir un 11 de abril de 
1952. Como anécdota contó que en 
la procesión del Jueves Santo, tanto 
el arcipreste como el alcalde no 
querían que saliera en el pasacalle 
por ser mujer. Ella falleció el pasado 
año.
Destacaba que un 40% de “La 
Alianza” son mujeres, y un 90 % 
de la “Jove Orquestra” también. 
Recordó a la primera presidenta de 
la entidad Ana Rosa Escuin, presente 
en el concierto. Agradecía también 
la colaboración de la “Floristería 
Vinaflor”, precisamente regentada 
por una mujer.
La presentadora nos fue 
desgranando el contenido de cada 
obra que interpretaron con el 
siguiente

PROGRAMA
Carmen (Fantasia de la ópera) 
                            G. Bizet 
Preludio del acto III de “Lohengrin”  
                 R. Wagner
(1ª audición) 
Los maestros cantores (Marcha de 
las corporaciones)  R. Wagner
  Music for a 
festival   P h i l i p 
Sparke 

  Camino Real  
  Alfred Reed
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

Como hacemos en varias 
ocasiones, hemos dirigido nuestras 
preguntas para que nos comente el 
concierto, al maestro y director José 
Ramón Renovell Renovell, al cual 
agradecemos sus comentarios.
José Ramón, ¿Cuál es el motivo del 
concierto de hoy?.
Si bien nuestra banda ya ha tenido 
varias actuaciones este año 2018, 
en la cabalgata de reyes y fiestas de 
Sant Sebastià y Sant Sebastianet, este 
de hoy es el primer concierto que 
realizamos este año, concretamente 
en nuestro auditorio. Cada año lo 
titulamos “Concert de primavera”, 
y este año, debido a las fechas de 
tan solo unos días en la celebración 
del “Dia internacional de la dona 
treballadora”, nos hemos querido 
adherir al mismo, rindiendo homenaje 
a estas mujeres, y más concretamente 
a nuestras mujeres de “La Alianza”, 
desde la fundación de la banda.
¿De qué consiste el programa que 
has escogido para hoy?.
Pues iniciamos el mismo con una 
“fantasía” de la conocida ópera 
“Carmen” de G. Bizet, en la cual se 
reivindica a Carmen como mujer 
trabajadora, libre y no sometida 
a ninguna estructura machista. 
Luego seguiremos con dos obras 
de R. Wagner, la primera de ellas 
“Preludio del acto III de Lohengrin” 
que tocamos en primera audición, 
la cual espero que sea del agrado 
del público, y seguimos con la obra 
“Los maestros cantores”. Hasta aquí 
podríamos denominar como primera 
parte del concierto, con una música 
clásica. Seguimos con un corte más 
moderno interpretando las obras de 
“Music for festival” de Philip Sparke, 
y cerramos el concierto con la obra 
de Alfred Reed “Camino real”. Esta es 
una gran obra, en la cual podremos 
escuchar sonidos de guitarras de 
flamenco,  y otros estilos, al principio 
música que se basa en una Jota, y 
en la segunda parte se basa en el 
Fandango. En general es una pieza 

que sigue el modo de composición 
tradicional, con tres tiempos; lento-
rápido y termina en lento de nuevo, la 
cual espero les guste a todos.
También he querido realizar un 
homenaje a todas nuestras mujeres 
que hoy estarán presentes en nuestra 
banda, y al finalizar el concierto, les 
pediré que como homenaje a ellas, 
que se pongan de pie para saludar al 
público.
Pues por mi parte José Ramón, 
como siempre te agradezco estos 
comentarios del concierto.
Quisiera  resaltar, que en la última 
obra interpretada de nuevo pudimos 
escuchar las preciosas notas del 
arpa. También gustó mucho la obra 

segunda que estrenaron, tuvo un 
importante principio con mucho 
brío, si bien, su final nos desorientó 
al no conocerla, sin saber si se había 
finalizado o no. Es una obra realmente 
bella.
Y para finalizar y como nota curiosa, 
no vimos al amigo y gran aficionado 
a la música y a nuestra banda, 
nuestro Pepe Palacio. Esperamos 
seguir viéndonos y saludándonos en 
próximos conciertos.
Mis felicitaciones de veras, al 
maestro director, a los músicos y a la 
directiva de nuestra “Alianza”, por tan 
extraordinario concierto.

Extraordinario Concert de primavera “Reconeixement a les dones” 
de la Societat Musical “La Alianza”

Salvador Quinzá Macip
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Mi visión sobre los pasos de la Semana Santa de Vinaròs (3)
Por Salvador Quinzá Macip.
En esta semana, voy a comentar primeramente el paso del “Cristo de la Paz”, veo a este Cristo, como un Cristo vivo y con su mirada al cielo en los últimos momentos de 
su vida. Seguidamente les comentaré los Cristos de los pasos de “La familia Juan” y el “Crist dels Mariners”. Ambos con sus cabezas caídas y ojos cerrados, y con la herida 
de la lanzada en el costado, son unos Cristos ya fallecidos. Seguidamente a estas imágenes realizaré mi opinión sobre el paso más voluminoso, con más imágenes y 
con más altura de nuestra Semana Santa vinarocense, “El Descendimiento”. Y finalizaré mis comentarios esta semana, con el paso del “Santo Sepulcro”. Para mí, el 
evangelista Juan comenta al más fiel detalle, ya que él ha estado presente, los temas que hoy les comentaré. Por lo tanto, y cogiendo su evangelio, mis comentarios 
estarán por el guiados.

Cristo de la Paz
¡Qué  nombre más bello 
para este paso!. Formaron la 
Cofradía excombatientes de 
los dos bandos de la guerra 
in-civil española y acertaron 
plenamente en poner a 
este Cristo este nombre del 
“Cristo de la Paz”. Por otra 
parte, mirando fijamente y 
durante algo de tiempo el 
rostro del Cristo, nos irradia 
PAZ. Veo en la mirada de 
nuestro Cristo, que antes 
acaba de pronunciar sus siete 
últimas palabras: “Padre, 
perdónalos porque no saben 
lo que hacen”. “Yo te aseguro, 
hoy estarás conmigo en el 
paraíso”. “Mujer ahí tienes a 
tu hijo. Ahí tienes a tu madre”. 
“Dios mío, Dios Mío, ¿por qué 
me has abandonado?. “Tengo 
sed”. “Todo está cumplido”. 
Y “Padre, en tus manos 
encomiendo tu espíritu”. 
Veo de nuevo la condición 
humana de este Cristo en 
esta palabra: “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?. 
La Cruz, en los tiempos de 
Jesús y del dominio de los 
romanos, era un instrumento 
de tortura infamante y 
terrible. En ella, el crucificado 
agoniza por la asfixia en 
medio de indescriptibles 
dolores. Me aterra la muerte 
en cruz de Jesús, más si antes 
pienso en el martirio sufrido 
en el palacio de Pilato, y la 
subida con la cruz al patíbulo, 
al Calvario. 

Cristo de la familia Juan y Crist dels Mariners 
Tomando el evangelio de Juan, este nos dice en este instante: 
“Todo está cumplido”. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. 
Como era el día de la Preparación, para que no quedasen los 
cuerpos en la cruz el sábado – porque aquel sábado era muy 
solemne -, los judíos rogaron a Pilato que les quebraran las 
piernas y los retiraran. Fueron, pues, los soldados y quebraron 
las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al 
llegar a Jesús, como le hallaron ya muerto, no lo quebraron 
las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el 
costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lo 
atestigua el que lo vio y su testimonio es válido, y él, sabe que 
dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto 
sucedió para que se cumpliera la Escritura: No se le quebrará 
hueso alguno. Y también otra escritura dice: Mirarán al que 
traspasaron”. Realmente, Cristo murió. 

Descendimiento 
Las siete imágenes de este paso 
son muy expresivas. Solo falta 
que lo miremos con atención.
Que valentía tuvo José de 
Arimatea de pedir el cuerpo ya 
fallecido de Jesús. Compró una 
sábana y lo descolgó ayudado 
de Nicodemo, San Juan, María 
la Magdalena, María la de Joset 
y la Virgen María.
Pero vayamos a lo que nos dice 
realmente el evangelio de Juan:
“Después de esto, José de 
Arimatea que era discípulo de 
Jesús, aunque en secreto por 

miedo a los judíos, 
pidió autorización 
a Pilato para retirar 
el cuerpo de Jesús. 
Pilato se lo concedió. 
Fueron pues, y 
retiraron el cuerpo”. 
Mirando el paso, veo 
a estos personajes 
que se esfuerzan por 
bajar a Jesús de la 
cruz, con una serie 
de artilugios que 
pasan por sábanas, 
escaleras, tenazas 
para desclavarles 
los clavos…

Santo Sepulcro 
Me quedo mirando esta 
imagen, la de un Jesús 
muerto y bajado de la 
cruz. Recuerdo en nuestro 
viaje a Tierra Santa, que a 
la entrada de la “Basílica 
de la Resurrección” o 
“Iglesia del Santo Sepulcro” 
en Jerusalén, nada más 
cruzar la entrada y en 
un atrio cubierto, todos 
nos arrodillábamos y 
besábamos con cariño y 
emoción la piedra. Tiene 
unas dimensiones de unos 
220 x 90 centímetros. Este 
lugar del Calcvario, en 
tiempos de Jesús era una 
gran cantera. Pues en este 
lugar fue limpiado el cuerpo 
de sus heridas, preparado 
y ungido en lo que llaman 
“piedra de la deposición”, 
también llamada “piedra 
de la unción”, donde con 
sumo cuidado y cariño 
envolvieron con especies 
de mirra, en un paño nuevo 
o sábana de lino que no 
se había usado nunca con 
nadie, el cuerpo ya sin vida 
de Jesús.
Esta “piedra de la unción” 
es muy venerada por los 
ortodoxos, y está adornada 
con candelabros y con 
lámparas. Un mosaico en el 
tabique frontal, nos ilustra 
con este episodio.
Seguidamente, el cuerpo 
muerto de Jesús pasaría a 
brazos de su Madre.

Hasta la próxima semana.
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T. 689 30 37 61
 

Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
consulta@dermatologiaestela.com

El president de l'Associació Cultural 
"Amics de Vinaròs", José Luis 
Pascual, i el regidor de Cultura, 
Tradicions, Festes i Joventut, Marc 
Albella, han formalitzat la donació 
documental que l'entitat realitza a 
l'Arxiu Històric Municipal, a càrrec 
del tècnic Sergio Urzainqui.
Es tracta de la donació del 
Document 19, que es correspon 
amb un projecte de l'arquitecte 
Pedro García Faría i l'enginyer 
Hermenegildo García per a la 
construcció d'un Mercat Municipal 
a Vinaròs. Aquest document està 
datat en l’any 1899 i, a més de la 
memòria tècnica, hi ha diversos 
plans, un plec de condicions i un 

pressupost.
"Es tracta d'un document que es 
troba en bon estat de conservació 
i que ofereix informació de valor 
sobre la història del nostre Mercat 
Municipal. Estem, per tant, molt 
contents i agraïts amb aquesta 
donació d'Amics de Vinaròs a 
l'Arxiu, posant aquesta informació 
en un lloc segur i a l’abast dels 
investigadors", ha expressat el 
regidor, qui ha recordat que això 
forma part de les donacions 
periòdiques que aquesta entitat 
cultural fa a l'Arxiu, en unes 
instal·lacions públiques que ara 
estan preparades per rebre aquest 
tipus de documentació.

L’Associació 
d’Alumnes del 
Consell Municipal 
d’FPA convoca el 
IV Concurs de 
Fotografia
Un any més l’Associació d’Alumnes del 
Consell Municipal d’FPA convoca el 
concurs de fotografia, marcat enguany 
per la circumstància d’haver estat 
premiats per la loteria de nadal. Per 
això  va sorgir la idea del tema: La Sort, 
i també l’ampliació dels premis i de les 
dotacions.  
Les bases es poden consultar a la 
Fanpage: Consell epa Vinaròs, o 
recollir-les a l’antic col·legi Sant 
Sebastià. El termini de presentació 
de fotografies serà del 3  d’abril al 
8 de maig. Els premis s’entregaran 
el 17 de maig, i totes les fotografies 
presentades s’exposaran al públic 
posteriorment. 
Encoratgem a tothom a agafar la 
màquina fotogràfica o el telèfon mòbil 
i buscar-li una imatge a la deessa sort, 
que per presència o per absència 
sovint estira del fil de les nostres vides.

Les regidories d'Educació i Cultura de l'Ajuntament 
de Vinaròs rellancen els concursos literaris infantil 
i juvenil que enguany ja presenten la dotzena i 
onzena edició respectivament.
Amb la col·laboració del Servei d'Educació 
Plurilingüe de la Direcció General de Política 
Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana es 
convoquen enguany els certàmens amb novetats 
destacades, algunes proposades pels mateixos 
centres educatius, com el fet que en primària 
s'adrece exclusivament a 5é i en secundària a 1r 
i 3r d'ESO. També es convoquen amb una imatge 
renovada, obra de l'il·lustrador vinarossenc Sebastià 
Casanova.
El XII Concurs de Contes Infantils durà el nom d'Eloi 
Miralles en reconeixement a la trajectòria personal i 
professional d'aquest vinarossenc, figura destacada 

en l'educació, en la cultura i en la dignificació del 
valencià a la nostra ciutat.
Cada centre participant presentarà les obres 
seleccionades, d'entre les quals es triarà una 
finalista i de les finalistes de cada centre es triarà 
l'obra guanyadora de cada categoria. La cerimònia 
de lliurament de premis se celebrarà el dia 21 d'abril 
de 2018, durant la celebració de la Fira del Llibre de 
Vinaròs. 
Des de les regidories animem tot l'alumnat de 5é 
de primària i de 1r i 3r d'ESO de la nostra ciutat 
perquè participen en els concursos i puguen optar 
als premis, que inclouen, a més dels diplomes 
acreditatius de la participació, xecs per valor de 
100 € per a les obres guanyadores i de 20€ per a 
les finalistes, que es podran bescanviar per material 
escolar en qualsevol de les llibreries i papereries de 
Vinaròs.

Ajuntament i Amics de Vinaròs formalitzen una nova donació a l'Arxiu Municipal
Es tracta d'un document de 1899, que es correspon amb un projecte per a la construcció d'un Mercat Municipal a Vinaròs.

Les regidories d'Educació i Cultura rellancen 
els concursos literaris infantil i juvenil
El XII Concurs de Contes Infantils durà el nom d'Eloi Miralles
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EDUSI, Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat 
del area urbana de Benicarlo-Vinaròs

Què és una ciutat intel·ligent?

Una ciutat intel·ligent pròpiament dita és una ciutat que 
fomenta el creixement econòmic, equitatiu i sostenible, 
millorant la qualitat de vida dels ciutadans a través d’una 
gestió eficient dels recursos i promovent una governança 
participativa. Aquesta evolució és possible gràcies a la 
transformació de la informació en coneixement, una 
característica bàsica per a millorar la vida dels ciutadans.

On veurem reflectida la transformació de la ciutat?

•	Promoure l’ús de les TIC i la infoinclusió mitjançant 
accions de sensibilització, informació i formació. 
Un dels objectius a destacar en aquest sentit serà 
l’impuls de l’administració electrònica.

•	Posar en marxa sistemes de gestió 
d’infraestructures: rec intel·ligent, mesura de la 
qualitat de l’aire, eficiència energètica.

•	 Establir una nova forma de treballar basada en la 
complementarietat, la coordinació i l’aprofitament 
del potencial endogen: prestar de forma més 
eficient els serveis urbans, com també fiscalitzar 
la gestió de les qüestions relacionades amb el 
planejament municipal i la gestió urbanística, 
optimitzant la gestió d’expedients i llicències.

Què implica el projecte de transformació de la 
ciutat? 

Avaluar les oportunitats que tenim al nostre abast per 
a construir la visió del que volem que Vinaròs esdevinga 
a llarg termini.

Tenir en compte la tecnologia no com a objectiu, sinó 
com a mitjà i facilitador clau per generar eficiències.

Comunicar ho és tot, per això s’ha de fer d’una forma 
oberta, inclusiva i participativa. La transformació de la 
ciutat s’ha de fer PER A i AMB els ciutadans, d’aquí que 
la seua participació siga essencial.

És un projecte de ciutat, que involucra tots els 
interessos i agents. No sols hem d’incentivar la 
ciutadania a participar, l’alcalde, els regidors i regidores 
i tots els òrgans de govern també han de creure en 
aquesta visió de ciutat.

L’estructura organitzativa és molt important i per tant 
s’integraran tots els àmbits: serveis urbans, cultura, 
educació, turisme, comerç.

És una oportunitat per fer les coses d’una manera 
diferent, més smart. Ja siga:

•	maximitzant els recursos. Demanar 
subvencions internacionals, promoure el 
finançament privat a través de nous models 
de col·laboració público-privada. Crear un 
ecosistema per generar sinergies, alinear els 
agents i maximitzar els recursos.

•	o avaluant/mesurant els impactes. Quantificar 
els retorns de les inversions i el retorn a la 
societat i quin és l’impacte de la transformació 
en l’àmbit social, econòmic i mediambiental.

Es desenvoluparà el Pla Smart City de Vinaròs amb una 
visió a llarg termini, alineat i encabit en el Pla Estratègic 
de Ciutat; amb l’objectiu d’impulsar la transformació de 
la ciutat i la manera de treballar del mateix Ajuntament, 
així com per endreçar les iniciatives existents i les que 
s’impulsaran a través de l’EDUSI.
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PLÀ ESTRATÈGIC DE CIUTAT

Més informació: 
www.participa.vinaros.es

FEM
VINAROS

1. Què creu que aportarà el Pla 
Estratègic de Ciutat a la seua àrea 
d’actuació, en el seu cas, la cultura?

Penso que pot ajudar a definir la idea de 
quina classe de cultura volem per a la nostra 
ciutat i deixar a les futures generacions. Com a 
historiadora de l’art i especialista en patrimoni 
penso que puc donar-li una visió més de cura 
del que tenim en l’actualitat, per a ensenyar a 
les generacions futures el Vinaròs d’ara.

Coses que s’han fet malament fins ara: ende-
rrocar el convent de Sant Francesc. No vull que 
torne a passar el mateix amb un altre monu-
ment que forme part del patrimoni de la ciutat. 
I per això necessitem una normativa estricta o 
que puga penalitzar, ja siga a les persones que 
fan grafitis en un monument o al propietari que 
vol pintar la casa de color verd quan tradicio-
nalment sempre ha sigut blanca. Mitjançant un 
reglament s’han de poder aturar les accions 
que puguen deteriorar el patrimoni.

També vull un Vinaròs on no es confonga 
cultura i oci. L’oci i la cultura van de la mà i no 
separades, com actualment vénen les progra-
macions actuals.

2. Quins són els reptes de futur en 
l’àmbit de la Cultura? 

• Consciència del lloc on es viu, que la gent 
sàpiga què pot fer i què no pot fer. M’explico, si 
una persona viu al centre històric ha de saber 

que no pot destruir una finestra gòtica o del 
segle XIX i que si volen restaurar la seua casa, 
que abans vaja un arqueòleg i certifique que a 
sota no hi ha restes arqueològiques.

Aquesta consciència no s’ha d’imposar mai 
sinó que s’ha de fer des de la divulgació.

• Seguint aquest fil, s'hauria de considerar el 
patrimoni com una cosa de tots, un llegat que 
els nostres avantpassats ens han deixat.

• I per últim, la proposició i conseqüent cons-
trucció d’un Museu Històric o qualsevol altra 
infraestructura cultural que siga necessària.

3. Creu que hi ha d’haver una major 
coordinació entre les administracions 
i el sector privat quant a la posada en 
comú d’objectius? 

Si, ha d’haver-hi una col·laboració. En el 
camp del patrimoni l'única manera que es té 
de tirar endavant és mitjançant la iniciativa 
privada (associacions culturals, fundacions...) 
si no, quedaria coixa econòmicament. Eixa 
ajuda també hauria de vindre donada per 
les administracions públiques. És la unió de 
l’Administració i els ciutadans la que farà 
funcionar el patrimoni. Un exemple d’esta 
col·laboració podrien ser les bonificacions 
des del sector públic al sector privat, a les 
persones que cuiden del patrimoni voluntària-
ment i desinteressadament.

Per tant, el paper que ha de jugar 
l’Administració és de seguiment i de recol-
zament al sector privat. Ha d’ésser com un 
pare: ha de vigilar-lo perquè no caiga i també 
premiar-lo quan ho fa bé. Eixe és el paper de 
futur que, sota el meu punt de vista, ha de 
jugar l'Administració pública.

4. Quin creu que és el paper dels 
principals actors en la cultura, en la 
definició del futur de Vinaròs?

Penso que des de la cultura el futur es veu 
negre. Per eradicar-ho o canviar-ho hem de 
treballar via projectes o activitats, demostrant 
a tothom que el patrimoni és un valor de futur. 
Un patrimoni cuidat és una font de riquesa, 
que es podria convertir en una inversió i revertir 
en Vinaròs d’una manera positiva.

HELENA ROMAN
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat

Historiadora de l’Art i Màster en Investigació. Doctoranda

Membre de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs
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Defensem el treball de totes i tots

Per Hugo Romero

I les vinarossenques vàrem parar…
Per Helena Román

OPINIÓ 

Aquesta setmana es va fer 
recompte de per part del 
regidor d'Urbanisme del pla 
de millores dels polígons 
industrials al nostre poble. Ha 

sigut una inversió de vuit-cents mil euros que 
ha permés entre altres actuacions l'instal·lació 
de fibra òptica, la millora de l'enllumenat, de 
millores de senyalització a través de rètols 
i panells informatius, de visualització a les 
xarxes amb la creació d'una web o el muntatge 
de càmeres de videovigilància connectades 
amb la Policia Local. Com sempre s'ha fet des 
d'aquest equip de govern a l'hora d'iniciar unes 
obres d'aquesta magnitud, en primer lloc es 
va consultar amb els afectats, en aquest cas 
les indústries de la zona, quines eren les seues 
preferències a l'hora d'invertir aquests diners.
A Tots i Totes Som Vinaròs creiem que encara 
que el turisme siga el motor econòmic del 
nostre poble en aquests moments, ha sigut el 
sector secundari qui ha fet i té que continuar 
fent de Vinaròs la capital comarcal i referència 
industrial del nostre país. És per això que ara 
una vegada acabades aquestes inversions, des 
de la regidoria d'Urbanisme ja es treballa a 
pressupostar i demanar ajudes per la millora i 
modernització dels nostres polígons allí on les 
administracions n'oferisquen.
No volem acabar aquesta setmana sense 
aplaudir la massiva participació de la ciutadania 
de Vinaròs durant els actes del Dia de la Dona 
del passat vuit de març, però sobretot volem 
celebrar el gran treball que les associacions 
feministes locals han fet per visualitzar el 
transcendental problema que és la violència de 
gènere. Treball que ha portat al nostre poble a 
ser portada d'aquest reivindicatiu dia a tots els 
mitjans de comunicació i a tornar a demostrar 
que Vinaròs és un poble progressista i lluitador. 
Això últim ho tornarem a demostrar aquest 
dissabte, quan tornarem a sortir al carrer per 
defensar el present i futur de les pensions de la 
gent treballadora.

A Vinaròs hi ha 
14.301 (2017) 
dones, és el 50,4% 

de la població, però només hi ha 8 regidores a 
l’Ajuntament.
A Vinaròs, hi ha 4086 dones afiliades a la Seguretat 
Social , enfront de 4533 homes. El que es tradueix 
en una major taxa d’atur entre les dones de Vinaròs, 
i d’entre elles,  les dones entre 25 i 44 anys. On hi ha, 
treballant i cotitzant per al seu futur, quasi el doble 
d’homes que de dones. Fixeu-vos que es tracta de 
la franja d’edat en què una dona decideix ser mare.
Per estes dades i unes altres, Compromís per 
Vinaròs, va donar suport a la vaga feminista 
laboral, estudiantil, de consum i de cures que 
va ser convocada per al dia 8 de març pel 
moviment feminista, i  va animar a totes les 
persones a participar en les manifestacions i actes 
reivindicatius que van tindre lloc arreu de tot el 
territori. A més, tal  com es va anunciar totes les 
dones amb càrrec institucional i orgànic, així com 
les treballadores de la coalició, van secundar la 
vaga i van donar el seu dia de salari a entitats que 
treballen per la igualtat i contra les violències de 
gènere.
La vaga feminista ha estat una protesta global on 
les dones ens hem agermanat per a fer visibles les 
desigualtats que patim arreu del món pel fet de 
ser-ho. Una oportunitat on fer visible la necessitat 
que la meitat de la població no tinga més privilegis 
que l’altra. El 8 de març hem sortit al carrer per 
a mostrar el nostre rebuig als masclismes que 
s’amaguen en l’escletxa salarial, en els sostres de 
vidre, en la feminització de la pobresa, en el treball 
domèstic, en la criança, en la sexualització dels 
nostres cossos, en les violències masclistes, en les 
distintes opressions i marginacions per l’orientació 
i expressió sexual, i en tantes i tantes situacions de 
desigualtat.
Per tot això, les dones de Compromís ens hem 
sumat a la vaga feminista promovida per  les dones 
organitzades i empoderades d’arreu del món. 
Perquè fer política és sobretot escoltar la ciutadania 
i donar-li suport. També és saber quan s’ha de fer 
un pas endavant i quan l’has de fer enrere. Per això, 
els homes de Compromís per Vinaròs, també estan 
implicats en esta lluita.
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Per Lluís Batalla i Callau

Acord Ciutadà per Vinaròs Hacer a medias

Per Juan A Blanchadell

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Están jugando con la salud
Por Amparo Martínez

Las listas de espera del 
hospital de Vinaròs han 
ido en aumento desde que 
el gobierno de PSPV-PSOE 

y Compromís con el apoyo de Podemos gobierna 
en la Generalitat Valenciana. Es un hecho que 
nadie puede negar hasta el extremo de que hoy los 
vinarocenses deben esperar 15 meses para que se 
les haga una ecografía, 10 meses para una consulta 
con el neumólogo, más de 6 meses para una visita 
del digestivo o cardiólogo y más de un año y medio 
para las revisiones ginecológicas.
Desde el Partido Popular hemos presentado una 
moción que se debatirá el próximo jueves en el 
pleno para exigir a la Generalitat Valenciana que 
en lugar de gastarse más de 100 millones de euros 
para tener una televisión autonómica invierta en 
la sanidad pública del norte de la provincia de 
Castellón porque no somos ciudadanos de segunda.
Ximo Puig y Mónica Oltra han encontrado dinero 
suficiente para contratar a 500 personas para abrir 
la televisión autonómica pero no tienen dinero 
para contratar a un ginecólogo, un cardiólogo o un 
digestivo que cubra las bajas que provocan listas 
de espera interminables. Estas son sus prioridades, 
la propaganda y el autobombo en lugar de las 
personas.
Que casi un centenar de mujeres hayan visto 
cancelada su consulta con el ginecólogo, 
precisamente en la semana del 8 de marzo, y 
nadie haya explicado nada todavía por parte de 
la Conselleria de sanidad es un menosprecio a las 
mujeres y a los habitantes del norte de la provincia 
que vemos como el hospital de Vinaròs cada vez 
funciona peor porque desde la dirección no están 
gestionando ni preocupándose por los problemas 
reales del hospital.
Quienes prometieron transparencia deben 
demostrarlo y para ello es imprescindible que la 
gente sepa de forma periódica el tiempo que deberá 
esperar para ser citado por su médico especialista. 
La ocultación de los datos por parte de la Generalitat 
Valenciana es la demostración del deterioro de la 
sanidad pública que vive nuestra comarca.
Por último, queremos agradecer a todos los 
profesionales su trabajo diario y constante por 
ofrecer un servicio óptimo a pesar de las deficientes 
directrices políticas que están sufriendo en primera 
persona. Sin el esfuerzo diario de todos y cada uno 
de ellos hoy estaríamos hablando de un desastre 
mucho mayor y de consecuencias impredecibles. 
Necesitamos soluciones. No a la marginación por 
parte de la Generalitat Valenciana a las comarcas del 
norte de Castellón. 

A ACORD CIUTADÀ ens 
movem per buscar solucions 
als problemes que presenta 
la nostra ciutat. Hi ha, pot ser, 
una altra manera d’afrontar la 

responsabilitat en política municipal: esperar 
que vinguen a tocar la porta; així ho han fet i 
ho van fer en el seu moment l’equip de govern 
actual quan, per exemple, va obrir una borsa 
d’espais per a dependències municipals, « de 
qualsevol tipus» van dir, o una borsa d’espais 
per a associacions o ONG’s. El resultat ha estat 
la bona voluntat d’uns pocs vinarossencs i 
vinarossenques que han pogut oferir-ho, i 
poca cosa més. Contemplar els carrers des d'un 
despatx no és el camí.
En canvi, ACORD CIUTADÀ està on se li demana 
que estigui: tocant carrer. Aquesta setmana li 
vam suggerir a l’equip de govern, com tantes 
coses que li hem suggerit en aquests tres anys, 
que prengui la iniciativa en l’adquisició, o 
no, d’un local de 350 metres quadrats quasi 
al centre de Vinaròs. ACORD CIUTADÀ ha 
vist l’oportunitat de donar vida a un espai 
mort i de donar aire a moltes iniciatives i a 
associacions culturals  de la nostra ciutat. 
No és la primera vegada en aquests darrers tres 
anys que convidem a qui governa a emprendre 
iniciatives valentes. Ho vam fer demanat 
l’adquisició de naus industrials per estrenar, 
o abandonades, unes d’aquestes a la zona de 
l’actual Ecoparc de Vinaròs. Tot un estalvi a mig 
termini. No cal seguir pagant lloguers si els 
preus de mercat en la compra són assequibles. I 
també una oportunitat de reactivar una zona ara 
mateix aturada. Resposta de l’equip de govern: 
cap comentari, ni a favor, ni en contra ni interès 
per part de qui governa, però la nostra obligació 
és donar solucions malgrat els silencis. Sembla 
que l’equip de govern està només per penjar-se 
medalles en actes simbòlics puntuals. 
ACORD CIUTADÀ en canvi és una coalició que 
toca carrer i així ho perceben les persones 
del nostre poble que ens plantegen les seues 
diferents problemàtiques, persones que ens 
voten i persones que no ens voten, però 
que veuen en ACORD una formació seriosa 
d’esquerres que vetlla per solucionar els 
problemes de les nostres veïnes i veïns. Així ho 
anem fent des de juny de 2015, en una tasca 
continuada. Als tres anys de feina a l'ajuntament, 
estem molt contents de saber que no hem fallat 
als nostres votants.

Si la semana pasada 
criticábamos al tripartito 
por su afición tardía en  las 

postrimerías de la legislatura en realizar estudios 
y planes estratégicos para Vinaròs, esta semana 
no nos queda otra que criticar el como los están 
llevando a cabo.
No como miembro del PVI sino como industrial, 
he sido convocado a las reuniones de la mesa 
económica del nuevo Plà Estratègic Vinaròs y pude 
asistir a la primera que se celebró el pasado 13 de 
febrero, puesto que la hora fuera de la jornada 
laboral a las 19.15 h me lo permitió.
A pesar de que la opinión del PVI, y también 
la mía personal, es que para revertir la grave 
desindustrialización que padecemos en Vinaròs, 
más que planes sobre papel lo que hace falta es 
desarrollar y promover suelo industrial abundante 
y económico, y ahí tenemos los terrenos de la 
primera fase de les Soterranyes que se pueden 
ejecutar o los de la ampliación gestionada por el 
PP en la anterior legislatura, pese a que somos más 
de actuaciones que de estudios, hubiera querido 
asistir la siguiente convocatoria que tuvo lugar la 
semana anterior y participar activamente tal cual 
hice en la primera, pero no pudo ser.
Los horarios probablemente adaptados a la 
conveniencia de los moderadores que desplazados 
de Valencia no querrán llegar muy tarde a 
casa, al coincidir con nuestras jornada laboral 
imposibilitaron mi asistencia y la de algunos otros 
participantes que algo hubiéramos aportado, con 
lo que este plan estratégico ya no será todo lo 
completo y real que debería.
Un hacer a medias que aparece por cualquier 
parte y en cualquier acción de gobierno del actual 
gobierno tripartito, empezando por los horarios de 
la media jornada por las tardes de dos de los cinco 
concejales de las dedicaciones parciales, que van 
al Ayuntamiento cuando los funcionarios ya están 
en su casa.
Que está en las obras no de mejora sino de 
“empeoramiento” de polígonos industriales, con 
carriles bicis junto a paredes, con rayas pintadas 
sobre asfaltados de pena, con falta de farolas, 
con tendidos aéreos de la fibra óptica, con aceras 
inacabadas o sin enlosar, etc. Es decir sin aplicarse 
ellos el mismo nivel de exigencias que gobiernos 
anteriores nos impusieron a las industrias de 
los polígonos si queríamos tener la licencia de 
actividad.
O también castigando a los usuarios de los 
aparcamientos y de la zona azul con incrementos 
de plazas, pero sobre todo por el brutal aumento de 
las tarifas de un 11 y de un 23 % respectivamente, 
exprimiéndonos los bolsillos pero también 
complicándonos el aparcar con la ocurrencia 
de tener que marcar la matrícula del coche para 
obtener el boleto, a la vez que le han entregado 
una perita en dulce a la compañía que explota el 
servicio.
O con el colegio Jaime Primero que, en el año que 
queda de legislatura, aunque comenzase ahora ya 
no se acabará.
O dejando que perdamos categoría de capitalidad 
comarcal al entregarle y supeditarnos a Benicarló 
en la gestión del EDUSI.
En fin, …. ¿Seguimos?
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Andrés Albiol
Sama

RESUMS DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPECIES DEL MES DE GENER DE L’ANY 2018 (i III)

En castellà també li diuen chacarona. El 
seu nom científic és Dentex maroccanus. 
Pertanyent a la família dels Espárids, i al gènere 
dels dentols, esta espècie de peix té un cos 
oval, comprimit pels costats. De perfil convex 
en el dors i el ventral recte. Cap massis. Boca 
obliqua, amb fortes mandíbules armades cada 
una amb quatre canins molt desenrotllats i 
esmolats, en especial els ganxuts superiors. 
La resta de dentició no és molaniforme. 
Els seus ulls són molt grans. Posseïx 17-19 
brànquies sobre el 1er. arc branquial i 9-12 en 
els inferiors. El seu orifici nasal posterior és en 
oval allargat. En la seua línia lateral hi ha 46-
51 escates grans i pectinades. Sobre les galtes 
i els opercles posseïx 5/6 sèries d'escamació. 
Composició aletes; D XII-10/11 que els tres 
primers ràdios creixen en escala i tots acerats 
es repleguen en un solc. A III-8/9, V I-5, P 16/17 
i C 3+18+3.
És de color rosat clar sent més accentuat en 
dorsalment i en el rostre. Corporalment té 
reflexos platejats. La regió interorbitària del 
maxil·lar superior està pigmentada, sent la 
mandíbula inferior blanca. La part abdominal 
en blanquinosa. L'escotadura de la cabal té 
el bord rogenc carmí i la resta d'aletes mes 
rosades. Talla 40 cm. En l'època de reproducció, 
a l'estiu, exteriorment intensifiquen els colors 
ambdós sexes. Són hermafrodites. Després de 
la fresa els ous eclosionarán en el corrent marí, 
per a créixer primer en grups per aigües litorals 
i després anar per zones més profundes, en 
especial de majors, que arriben als 400 m. de 
fons, per a fer-se solitaris. Les seues carns són 
d'excel·lent qualitat a més d'un elevat preu. Es 
captura amb arts de tremall i palangre.

Mar con cálidos coletazos otoñales
Comenzó la semana con unas aguas batidas por vientos de poniente, que hicieron subir las temperaturas 
y no dejaron faenar en alguna modalidad. Tras amainar quedó una mar apaciguada y se faenó normal 
en todas las pesqueras. Las capturas fueron aceptables. Y las cotizaciones siguen estabilizadas.
La pesca de arrastre en éste periodo semanal operaron 8 de los 9 bous, ya que uno estaba averiado. 
Sus desembarcos fueron de langostino, cigala, calamar, pescadilla, gallo, salmonete, pez de S. Pedro, 
peluda, rape, móllera, caballa, jurel, pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco el lunes no faenó por los fuertes y nocturnos aires del SW. El martes en cambio entre tres 
traíñas pillaron 600 cajas (6 Kg/caja) de boquerón y 200 de sardina. El miércoles una llum atrapó 300 
de seitó y 100 de sardina. La procedencia era; una de Vinaròs, una de Castellón y la otra de Barcelona.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras, la mitad caló las redes cerca del litoral en busca 
de sepia, sargo y mabre. Luego, tres lo hacen en lugares mas profundos y alejados para llevar bastante 
lenguado, rodaballo, rombo y raya. Y uno llevó langosta, cabracho, chopa, dentón y mamona.
Y el palangrillo costero, tres embarcaciones pescaron con anzuelo lubina, dorada, pagel, sargo y 
pargo. 

Ecos de ‘Mar’; Mercado de pescado en Internet
La venta on-line de pescados en los mercados centrales de nuestro país está aumentado, en 
concreto, Mercamadrid (que es el 2º mercado central del mundo, el 1º es Tokio) y es donde va buena 
parte del pescado vinarocense, en el último año computado ha crecido hasta un 18%. Por ello, hay 
asociaciones de empresarios mayoristas de pescado, que ante retos para el presente-futuro ya están 
apostando por ésta vía de comercio electrónico.
En cuanto a las ventas portuarias en las lonjas de pescados, existe la posibilidad de comprar en 
subasta por medio de internet, como ya está ocurriendo en Vinaròs, con algún comprador desde 
otra localidad, que compite y adquiere diversas especies de mariscos, etc., y que en dicha incipiente 
forma de comprar, aún no llega aquí al 1% de la productividad pesquera local.
También, casualmente hemos visto en éste mismo  Diariet, cómo se anuncia una empresa para 
vender pescado, bien por teléfono o por internet, y te mandan el pedido a destino.
En fin, son nuevas herramientas de correo digital del sistema financiero mundial en éste sector, y 
que poco a poco va derivando en éstos rumbos que se van implantando en un mundo globalizado.

PEIXOS                               
Seitó (Boquerón)                              762 Kg
Melva (Canutera)                                    2
Maira (Mare del lluç)                            66
Escrita (Raya)                                     1.122
Xuxo (Mantes, Batoideos)                    6
Besuc (Besugo)                                115
Boga i Xucla (Boga y Picarel)       1.476
Rallat (Bonito)                                      1
Burros (Góbits, Gobios)                    176           
Caballa (Verdel)                             1.147
Vetes (Pez cinta)                                  90          
Congre (Congrio)                               552
Gall (Pez de San Pedro)                    101
Orá (Dorada)                                      556
Mussoles (Escualos)                              6
Móllera (Fanéca)                             2.177           
Gallineta (Cabracho)                          149
Sorell (Jureles, Chicharros)             7.487
Esparrall (Raspallón)                          130                
Palá (Lenguado)                             1.408
Sard (Sargo)                                      287

Lliri (Anjova)                                        2                         
Llobarro (Lubina)                                31
Penegal (Bocanegra)                          17   
Mabre (Herrera)                                176
Aranya (Vívora)                                719  
Pagell (Pagel, Breca)                      1.705
Peluda (Solleta)                              1.009                                       
Lluç (Pescadiila, Merluza)              7.297
Rap (Rape)                                    3.630
Aspet (Espetón)                                  6
Rom empetxinat (Rodaballo)              4 
Juriola (Rubios)                              337
Moll (Salmonete)                          6.947
Morralla (Serranos, etc.)              3.142
Sardina                                          857
Mero (Cherna)                                  6         
Letxa (Pez limón, Serviola)           49
Sorella (Jurel real)                       782
Bacaladilla                                   563
Llisa (Mújols)                               56
Pagre (Pargo)                             259
Bis (Estornino)                             55

Gatet (Pintarroja)                         138
Roncador (Roncón)                       13
Rata (Miracielo)                             74
Tigre (Lenguado portugués)           2
Miseria (Gallo)                              287
Peix de rei (Pejerrei)                     355
Mamona (Brótola de roca)               6
Saboga (Alosa)                                  3
Dèntol (Dentón)                             17
Chopa (Cántara)                              12
Palomita (Palometa blanca)            8
Reig (Corvina)                                 6              
Vidrià (Mojarra)                               52
Salpa (Salema)                               28
Tords (Tordos, Lábridos)                   5                                
Rom (Rèmol, Rombo)                     26
Palaí (Acedia)                                   3
Varios (Varios)                                 22
                                                  ______
       Total    ..................           46.441 
CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                           546

Escamarlà (Cigala)                    41   
Llagostí (Langostino)                          137                    
Galera (Estomatoiedo)                      5.945
Llagosta (Langosta)                               22
Gambes (Camarones)                           77
Llomàntol (Bogavante)                           10                             
                                               _____
Total      ...........................     6.780
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         630
Sepió punxa (Choquito)                      178
Canana (Pota, Volador)                    2.353
Sèpia (Jibia, Choco)                          178
Polp roquer (Pulpo roquero)             2.353
P. blanc (P. Blanco)                          1.057
P. mesquer (P. almizclado)                624
Polpa (P. patudo)                                  1
Cargol punxent (Cañailla)                  143
                                                 _________
Total     .............................. 7.399
TOTAL EXTRACCIÓ…...   60.619
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Excel·lent participació la dels vinarossencs Jordi 
Ribera i Sergi Castell, cel Club Natació Castalia, al 
Campionat d’Espanya de natació FEDDI, celebrat 
del  7 a l’11 de març a San Fernando Cádiz. 
Ribera ha tingut un destacat nivell competitiu en el 
seu primer any d’adaptació a la categoria absoluta, i va 
millorar les seues marques en 50 i 100 metres lliures. 

De la seua banda, Castell ha protagonitzat moments 
molt emocionants acomiadant-se de la categoria 
júnior de la millor manera, aconseguint 4 medalles 
d’or en les proves de 50, 100 i 200 metres lliures i 
50 metres braça. D’esta manera, Sergi entra en el 
programa de tecnificació de la Federació Espanyola 
i s'està acostant a les mínimes internacionals que li 

donarien accés al Campionat d'Europa Júnior.
Els pupils de Mónica Beat continuen en clara 
progressió, i tindrà la seua continuació en el 
Campionat d'Espanya Absolut per a persones amb 
discapacitat que se celebra en dues setmanes a 
Castelló, i on a més de Sergi participarà la medallista 
paralímpica Ariadna Edo.

L'Ajuntament de Vinaròs i especialment el Consell 
Municipal d'Esports (CME), dependent de la 
Regidoria d'Esports, volen donar l'enhorabona als 
esportistes locals pels seus recents èxits esportius, 
en aconseguir el campionat d'Espanya en diverses 
disciplines.
Concretament, el nedador Sergi Castell Ferreres, 

acaba de guanyar l’or en els 100 lliures en categoria 
júnior, coronant-se Campió d'Espanya en les proves 
organitzades per la Federació Espanyola d'Esports 
per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual que 
es van dur a terme a San Fernando, Cadis.
A més, Gaspar Mateu Carceller i Miguel Ángel 
Carvajal, del Club Esportiu Vinaròs, s'han 

proclamat Campions d'Espanya M40 i M50, 
respectivament, al Campionat d'Espanya Màster 
Indoor celebrat a Salamanca del 2 al 4 de març de 
2018. "Moltes felicitats a els esportistes i les seues 
famílies i entrenadors, per tots aquests èxits que 
posen en alt el nom de Vinaròs", ha expressat el 
CME.

El vinarossenc Sergi Castell, 4 medalles d’or al Campionat d’Espanya de natació FEDDI
Jordi Ribera millora les seus marques personals en 50 i 100 lliures

L'Ajuntament i el CME feliciten als esportistes locals pels seus recents èxits
Tres esportistes de Vinaròs són proclamats campions d'Espanya en les seues respectives disciplines.

El Consell Municipal d'Esports (CME) ha presentat aquest 
dimarts la nova edició de la Pasqua Esportiva, que enguany 
es durà a terme entre el 3 i el 6 d'abril, de 10:00 a 13:00 hores.
Durant 4 dies els xiquets i xiquetes de P5 a 6è de primària que 
s'apunten a aquest programa de vacances, podran gaudir de 
totes les activitats multiesportives que hi ha programades.
El preu de l'Escola de Pasqua serà de 10 euros i les places són 
limitades. Les inscripcions es realitzaran a la seu del CME els 
dies 21 i 22 de març, en horari de 9:00 a 14:00 hores.
"Des d’ Esports també hem volgut oferir una opció a les 
famílies perquè els xiquets i xiquetes de la localitat puguen 
aprofitar les vacances de Pasqua i passar-ho bé, a més 
d’ajudar els pares a conciliar la vida familiar i laboral", ha 
comentat la regidora d'Educació i Esports, Begoña López.
La regidora ha acabat animant a tots els petits amants de 
l'esport a apuntar-se a aquest programa, en què a més de 
practicar exercici podran relacionar-se amb altres xiquets i 
fer molts amics.

El CME presenta una nova edició de la Pasqua Esportiva
Les inscripcions podran fer-se a la seu del Consell Municipal d'Esports els dies 21 i 22 de març de 9:00 a 14:00 hores
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Rafa Marcos

1 0
0 2
3 1
1 0
5 1

2 2
1 1

 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS.
1 Torreblanca 22 19 1 2 69 23 58
2 Borriol "b" 23 13 4 6 44 32 43
3 Atzeneta 22 12 5 5 48 26 41
4 VINARÒS 22 12 4 6 53 27 40
5 Vall d'Alba 22 11 5 6 49 38 38
6 Xert 23 12 2 9 48 43 38
7 Alcolea 23 10 6 7 45 36 36
8 Càlig 22 9 1 12 35 42 28
9 Benassal 23 7 7 9 34 41 28

10 Rossell 22 8 4 10 29 43 28
11 Tírig 23 7 6 10 28 47 27
12 Salzadella 22 6 6 10 24 29 24
13 Albocàsser 22 6 4 12 41 52 22
14 Cinctorra 23 2 5 16 26 58 11
15 Vilafranca 22 2 4 16 27 63 10
16 Les Palmes "b" 0 0 0 0 0 0 0

Resultados Jornada 24

C.F. Borriol "b"

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

DESCANSA

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

U.D. Atzeneta

Jornada 25

C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca C.F.U.E. Alcolea

C.E. Cinctorra

Esportiu Rossell
VINARÒS C.F.

U.D. Atzeneta
C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.

C.D. Xert

U.D. Benassal

C.E. Cinctorra
C.D. Xert

VINARÒS C.F.
C.F.U.E. Alcolea

Esportiu Rossell

Copa federació infantil masculí grup 7 nord 
C.Bm Vinaròs     23 C.H. Benicarló   15
Vinaròs.   Amare,Unai (2), Martin   (2), Carlos   (1), 
Nestor Yannick  (6), Biel  (4ñ, Raga  (8) i Andres. 
Amonestats. Carlos i Yannick. 
Exclusions.  Carlos. 
Gran partit del infantils, on esta vegada ha sortit 
cara. La victòria s'ha fonamentat des de la defensa, 
molt més agressiva deixant a l'equip benicarlando 
sense idees.
El partit va començar de cara al nostres, però 
una gran reacció dels visitants van posar el 3-6 a 
l'electrònic. Encara que va ser un mal somni, perquè 
a partir d'aquest moment van despertar a la bèstia, 
i un parcial de 9-0 va deixar clar qui manava avui, 
amb un 12-3 al final de la primera  part.
La segona part va ser un tràmit, on els locals van 
incrementar encara més el marcador. 
El millor i més complet partit dels Infantils en copa, 
van decantar la victòria asfixiant i desesperant 
als visitants en base a una molt bona defensa. 
Enhorabona i endavant infantils!!!
Copa federació cadet masculí   grup 7
C.Bm Vinaròs      24     C.H. Benicarló     22
Vinaròs.  Pol, Nogales,  Sergi, Raga  (7), Marcos  (2), 
Ayza  (1), Tomas,  Iker  (6), Joan,Victor, Oualid  (2), 
Biel,  Didac  (1), Casanova  (3), Quim  (2).
Amonestats.  Raga i Iker.
Exclusions.  Raga  (2) i Oualid. 
Enorme partit viscut en el pavelló de Vinaròs. On 
els cadets van aconseguir una victòria meritòria en 
front el Benicarló.
Un partit que des de l'inici es va vore que seria 
un encontre molt disputat. L'equip vinarossenc 
va manar en el marcador en petites diferències 
durant la primera part, encara que els visitants 
van acabar guanyant-la per la mínima, 9-10 en els 
últims segons.
En la segona part, el locals desplegant un esforç 
titànic,   ràpidament van agafar la davantera a 
l'electrònic, en petites avantatges fins al final, on 
l'equip benicarlando va intentar-ho, però els locals 
els van desesperar.
Uns cadets que sempre van creure en la victòria, 
i s'ha basat en una gran concentració durant tot 
el partit. Una gran defensa i atacs acadèmics molt 
ben estructurats han segut fonamentals per a l'èxit 
final.
Copa federació juvenil masculí Castelló grup 1.
C.H. Betxi     27       C.Bm. Vinaròs  19

Vinaròs.   Juanma, Xavi,   Sergi(7),   Ferran 
(1),  Rodrigo,  Carlos, Quim (7),Edgar(1) ¡ Iker(3).
      Amonestats. Quim i  Ferran .
       Excluits. Iker i Edgar. 
 El juvenil no troba la xispa i va a tornar a perdre de 
manera merescuda contra un equip que només 
va aprofitar els despropòsits dels nostres. Es veritat 
que la falta de Christian se nota i molt a este equip, 
però això no lleva la falta de concentració i la pasiva 
actitud en defensa que al final passen factura.
En una primera part igualada l'equip encara va 
aguantar la distància al marcador, però ja es veia 
la falta de concentració en defensa i poques idees 
en atac. Se jugaven tirs sense posicions clares 
i es defenia acaminant i el Betxi va vore el forat i 
anava anotant en facilitat, tot i això al descans es 
va arribar en un 14-11.
La segona part encara es va baixar més la 
intensitat i sumat a la pèrdua de 3 balons seguits 
i 2 penals fallats van acabar d' afonar a un equip 
sense capacitat de reacció.  Cal destacar al porter 
Juanma Doello que es té que multiplicar per parar 
balons i l' adaptació dels cadets.
Quim Sanz, Edgar Cruella i Iker Gil.  Desitjem una 
prompta   recuperació a Ferran Ferreres que va 
patir una fractura a un dit i estarà unes setmanes 
de baixa.
Els fallos sabem quins ston, ara a treballar per 
buscar solucions i recuperar la confiança per 
jugar.1
Autonòmica masculina 
Bm. Juan Comenius 23 C.Bm  Vinaròs     29
Vinaròs. Marc, Gabri  (6), Serrano  (10, Juanolo  (3), 
Sergi, Max,  Adrià, Jesús  (2), Toni  (2), Manu  (2) i 
Bryan  (4).
Amonestats. Serrano, Jesús i Bryan. 
Excluits.  Serrano i Gabri. 
Molt bon partit el jugat per el senior en la matinal 
del diumenge a Benetusser, en una gran defensa 
i un Marc Sanz que partit a partit va agafant 
la confiança per estar segur baix la porteria. 
La defensa 5-1 que feia el equip local es veia 
superada en facilitat pels rojets finalitzant sempre 
als exterios en uns inspirats Joan Collado, Toni 
Fariñas, Manu Giner i Agustin Serrano. 
A la segona part els locals van intentar tapar els 
exteriors i llavors  van apareixer el joc del central 
Gabri Albiol i el pivot Bryan Navarro que van 
acabar per trencar els valencians que es veien 
impotents davant d'un gran Vinaròs.

Handbol

El domingo dio por finalizada 
la Liga Padel Menores La 
Closa Vinaròs, jugándose 
los últimos partidos de la 
categoría bronce donde se 
decidió todo en el último 
partido y donde también 
hicimos la entrega de trofeos 
a los 2 primeros clasificados 
de la liga   y las medallas a 
al resto de participantes, 
además de entregar dos 
menús para 2 personas en 
Sook Food Vinaros para 
los ganadores, dos cortes 
de pelo en la Peluquería 
Hiraldo de Vinaròs   para los 
subcampeones y el sorteo de 
dos menus más del Sook Food 
y dos visitas nutricionales de 
la Nutricionista 4 camins de 
Vinaròs 

Agradecer a los sponsors 
Sook Food Vinaròs,Peluqueria 
Hiraldo Vinaròs,Nutricionista 
4 camins y Cranc Bikebroker 
Vinaros su implicación en la 
liga y por último felicitar a los 
ganadores y subcampeones 
de las categorias Gold y 
Bronce.
A partir del 7 de abril 
empieza la segunda Liga 
Menores   para todos los 
niveles, esta vez en el Club de 
Tenis Vinaròs, os esperamos.

Liga Bronce 
Ganador  Ferran Herrera 
Subcampeón Leyre Hernadez
Liga Gold
Ganador Pablo Romero
Subcampeón David Batiste

Liga de Pádel de menores La Closa
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El cap de setmana del 10/11 Març, ha sigut molt 
intens per al Club Natació Vinaròs, han competit els 
més grans del club, gent que per motius diversos 
no estan a Vinaròs, però segueixen en actiu, per tal 
d'ajudar a portar el nom de Vinaròs per tot arreu.
Començarem amb Xavi Bordes, nadador que 
milita a una universitat de Chicago, a la ciutat 
de Columbus (Georgia), va competir el nacional 
de la lliga NAIA, sent un destacat fondista 
d'aquesta federació, quedant tercer en les 1650 
yardes, donant mostra de la qualitat que té. 
El nadador també Vinarossenc Joan Ferrer, que 
milita a Genesee Community College (Nova York), 

va competir el nacional de la lliga de College, 
sent integrant del relleu de 4x200 lliures que 
obtingueren la tercera posició, nadant moltes 
proves i de diferents estils, mostrant la seva 
versatilitat.
El nadador de Vinaròs David León també  va 
competir en un grup selecte de la federació 
Valenciana, anaren a Sabadell al circuit Català 
de natació, va tenir una actuació molt destacada 
entrant a la final de 200 papallona i sent el 5è 
classificat, s'ha de tenir en conté el nivell d'aquest 
campionat.
També va competir Joel Segura, nadador que està 

a Itàlia, a la regió de Friuli Venècia , per motius 
acadèmics. Va competir en una competició de 
gran nivell, al Centro Liberale di Trieste, sota les 
segles del C.N.Vinaròs obtenint una sisena posició 
en 50 Braça, Joel és tot un expert en proves de 
velocitat.
Acabarem en Alberto Castañeda, ques desplaçar 
fins Elda per poder competir en 50 papallona, sent 
el segon de la competició, després és va  desplaçar 
fins a Valencià per agafar més ritme de competició, 
com la resta de companys que entrenen en Vinaròs 
per poder afrontar la copa de clubs, ques disputarà 
el mes d'abril en la localitat de la Nucia (Alacant).

Tres triunfos en cuatro encuentros permitieron a 
las categorías inferiores de la entidad vinarocense 
recuperar, en muchos casos, posiciones de podio. Los 
juveniles e infantiles aseguraron y se reafirmaron, 
mientras que el Infantil escaló una plaza para volver 
a ser tercero, con opciones de alcanzar el segundo 
escalón la semana próxima.

CD Moreres A 2-6 CD Vinaròs FS (Juvenil)
Los de Ismael Albert defendieron la segunda 
posición en la clasificación a domicilio, 
consiguiendo la undécima victoria de la 
temporada. Mohamed Zouwabi y Javier Lores, 
antes del descanso, adelantaron al Hotel Crystal 
Park Vinaròs, que sentenciaron a la vuelta de 
vestuarios con los goles de Gerard Carlos, Óscar 
Carbajo y el doblete de Eduardo Camacho.

CFS Burriana 5-2 CD Vinaròs FS (Cadete)
No pudieron vencer los jugadores de Miguel 
Francisco Galeote en una de las pistas más 
complicadas de la categoría. Los locales se 
pusieron muy pronto por delante, apenas en el 
primer minuto de juego, y disputados quince el 
marcador era de renta de tres favorable a los azules. 

En la segunda mitad, pese a todo, los vinarocenses 
no bajaron los brazos y consiguieron igualar ese 
parcial con los tantos de Soufyane El Ouaaziki y 
Óscar Castel.

Club Vila-Sport 3-5 CD Vinaròs FS (Infantil)
Victoria espectacular de los de la comarca del 
Baix Maestrat para escalar, de nuevo, a la tercera 
plaza de la clasificación, a solo tres puntos del 
segundo. Pese a que el inicio fue complicado, con 
el gol local, los vinarocenses lograron reponerse de 
inmediato y empatar por medio de Isaac Suescun, 
quien cerraría el marcador y triunfo. Antes, un 

doblete de Óscar Castel permitió a los de Juan 
Puchal remontar y completar la remontada con la 
anotación de Joan Meseguer.

CFS Burriana 2-5 CD Vinaròs FS (Alevín)
Los de José Vicente Mir se aseguraron la cuarta 
posición, como poco, después de ganar al primer 
equipo de la entidad local. Los vinarocenses, eso 
sí, tuvieron que voltear el electrónico con el tanto 
de Leandro Marqués. Erik Kharkavchuk completó 
la remontada y Neo Mayor, con un doblete, amplió 
una renta que Adam Azlou, cerca del final, rubricó 
con el quinto y definitivo gol visitante.

Nadadors del club Natació Vinaròs competint arreu del món

El CD Vinaròs FS regresa al lugar que le corresponde
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óptica CALLAU informapublirreportajeGafas de deporte
graduadas
Somos muchos los apasionados del deporte y es fantástico saber que 
cada año más hombres y mujeres mejoran su salud y calidad de vida 
practicando deportes como el tenis, pádel, ciclismo, running, fútbol, 
baloncesto, golf, esquí, natación, senderismo, etc...

Requisitos generales que deben de cumplir una gafa de sol deportiva 
o de protección con o sin graduación

Consejos a la hora de elegir monturas para practicar deporte:
● Han de ser cómodas y ligeras. Además el  frente de 

la  montura  debe ser de materiales  orgánicos de 
gran  resistencia  a impactos y golpes, como el O-matter o el 
spx.

● Las  varillas  más recomendadas son las  de goma 
moldeables  (al menos en la parte final). Este tipo de varillas 
quedan más ajustadas a nuestra cabeza, consiguiendo así una 
mejor sujeción. En algunos casos de deportes de contacto es 
recomendable incluir una  goma de sujeción  para conseguir 
mejor agarre.

● Es muy recomendable  que  tengan curvatura  (sean 
envolventes) y así  conseguir una buena protección lateral 
de los  rayos uv  y evitar que entren partículas en los ojos. Si 
eres alérgico con más motivo todavía, ya que el polen provoca 
gran irritación en los ojos.

●  Si elijes una gafa con el puente nasal regulable conseguirás 
que te quede más cómoda y ayudarás a evitar que las lentes se 
te empañen.

● Las lentes han de ser de materiales orgánicos de alta 
resistencia, como el policarbonato. Existen diferentes filtros 
solares dependiendo donde se realice el deporte: en carretera, 
en hierba, en agua o en montaña, dando mejor precepción de 
la imagen.

Gafas deportivas graduadas para ciclismo, running, trekking, 
esquí, pesca…
Si tienes miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia ya no es una 
excusa para comprar una gafa deportiva porque actualmente existen 
muchísimas alternativas que ofrecen soluciones estupendas para todos 
estos deportes.

Gafas graduadas con clip interno

o Esta es la opción  más económica y popular.

o Lo bueno de este tipo de  solución con clip es que permiten 
llegar a graduaciones bastante altas, y si cambia la graduación 
el reemplazo de las lentes es económico.

o Un ejemplo son las monturas deportivas Adidas

Gafas deportivas con cristales graduados a medida
o Esta es la opción ideal, siempre que tu  graduación  y tu 

presupuesto lo permitan.

o Tanto Oakley como Adidas gradúan lentes muy curvas y 
diseños muy especializados  para ciclismo o running,   que 
a simple vista no hace  pensar  que tengan graduación. Son 
idénticas a la gafa original tanto en color de las lentes como en 
forma.

o Si necesitas  progresivas  y quieres practicar deporte, 
Oakley  ofrece la opción de fabricar  diseños especiales de 
lentes progresivas para ciclismo, golf y pesca optimizando 
los campos de visión que más se precisan en esas actividades.

Gafas graduadas de natación
● Es poco recomendable usar 

lentes de contacto para nadar 
o bucear  porque corremos 
el riesgo de contraer una 
infección. Lo ideal es tener 
unas  gafas de natación o de 
buceo graduada y así poder ver 
con nitidez dentro y fuera del agua.

●  Puedes conseguirlas  con  graduaciones  de  miopía  e  hiper-
metropía, e incluso con diferente graduación en cada ojo. En 
Óptica Callau se encargarán del montaje y supervisión de las 
mismas.

Gafas deportivas graduadas 
para jugar a deportes de pelota
Ten mucha precaución porque 
para estos deportes no vale una 
montura normal, ya que hay mucho 
riesgo de recibir un  balonazo y 
poder  sufrir daño en la cara y  ojos. 

o Las lentes deben de ser de policarbonato, pues tiene alta 
resistencia a impactos y protección casi del 100% a los rayos uv. 

o Las monturas especiales para realizar este tipo de deportes son 
flexibles, con un puente anatómico de silicona o goma.

o Varillas preferiblemente de goma  y con un ajuste perfecto. 
En muchos casos se  sustituyen las varillas por una goma 
de sujección que permite un mejor agarre al movimiento o al 
recibir un golpe.

o Además tienen una zona de ventilación en la parte superior 
de la montura, para evitar empañamiento de las lentes. Si aun 
así se empañan, siempre puedes limpiar las lentes con un spray 
antivaho. 

Cualquier deportista necesita tener una agudeza visual del 100% para 
mejorar su rendimiento en el deporte, por eso es importante tener una 
visión óptima. 

Si tienes problemas de visión, te animamos a consultar a tu óptico-
optometrista de confianza, él te aconsejará el tipo de montura y lentes 
idóneas para el deporte que practiques, de esa forma mejorará tu 
rendimiento, te protegerá de lesiones y disfrutarás al 100% del paisaje 
que te rodea captando todos los detalles.

Recuerda que una buena prevención es la base  
para una buena salud visual

Departamento optometría
Optica Callau

Si tienes alguna duda o consulta, nuestro equipo de ópticos optometristas te atenderá 
en óptica Callau en Plaza Parroquial, 11 VINARÒS o llamando al Tel.: 964 451 948
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

Tauler Municipal

LA REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I 
DISCAPACITAT INFORMA

PROGRAMA BO RESPIR   DE TERCERA EDAT 2018

OBJECTE

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives convoca el Programa 
Bo Respir per a l’any 2018. Es tracta de la convocatòria d’ajudes 
destinades a finançar distintes modalitats d’estades de caràcter 
temporal o no permanent en residències de tercera edat en l’any 
2018.

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris del Programa Bo Respir les persones 
dependents que, encara que estan ateses habitualment al seu 
domicili, necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat, ja 
que presenten un nivell de dependència que necessiten les cures 
d’una altra persona per a dur a terme les activitats habituals de la 
vida diària, i que eventualment no poden ser prestats per la persona 
que les cuida habitualment.

Quan una persona major depenent acredite esta necessitat i 
no dispose de mitjans econòmics suficients, la Generalitat li 
proporcionarà una ajuda per al pagament de la seua estada. L’import 
de l’esmentada ajuda estarà determinat en un o més bons,  la quantia 
dels quals consistirà en la diferència entre el que pot pagar a càrrec 
dels seus ingressos i l’import de la seua estada en el centre que trie 
per a la seva atenció segons la classe i modalitat.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'1 mes, comptat a 
partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV 
núm 8217, de 22.01.2018

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

    Regidoria de Política Social, igualtat i Discapacitat

Pl. de Sant Antoni, 19-Pb

Horari: 9:00 a 14:00                        Tel. 964 45 00 75

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

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.

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

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.

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.

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

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), 

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
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BASES II CONCURSO DE FOTOGRAFIA SEMANA SANTA DE VINARÒS

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.

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

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.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret de l’Alcaldia, de data 8 de març de 2018, 
va aprovar l'expedient i plecs per a contractar el SERVEI DE VIGILÀNCIA 
AMBIENTAL DE L'EMISSARI SUBMARÍ D'AIGÜES RESIDUALS URBANES 
UBICAT A LES AIGÜES QUE BANYEN EL TERME MUNICIPAL DE VINARÒS. 
(EXP. 943/18). 
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: 26 de març de 2018 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà  (Pl. Jovellar, núm. 
2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Vinaros a 12 de març de 2018.

ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia, núm. 450, de data 6 de març 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'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 13/03/2018), 
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.

ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia, núm. 370, 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 BIBLIOPLATJA, 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 13/03/2018), 
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.

ANUNCI LICITACIÓ

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS
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agenda

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

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20, 
17.35 i 19.45. 

*

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15 
i 19.45. 

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol, 
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20, 
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45, 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
8.45, 12.30 i 16.45 
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.25 8.30 8.45 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 8.50 9.05 9.15 9.25 9.40 9.50
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, 
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00, 
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Passeig 29 Setembre                        *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h 
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán 

dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la 
policía local 964 40 77 04

17 març VINARòs FARMAcIA av. País Valencià, 15

18 març FERRER pl. Sant Antoni, 39

19 març ROcA c. Sant Francesc, 6

20 març GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

22 març sANZ c. Pont, 83

23 març VALLs zona turística nord, 11

24 març MATEU c. Sant Francesc, 103

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, 
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00, 
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39




