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El hospital de Vinaròs da por
normalizado el servicio de ginecología
La directora territorial, Azucena Martí defiende la inversión en mejoras técnicas
y de personal en el centro y el director territorial de Presidencia, Adolf Sanmartín
acusa al PP de hacer “partidismo” utilizando la sanidad
La directora territorial de Sanidad, Azucena Martí, el
director territorial de Presidencia, Adolf Sanmartín y la
gerente del hospital de Vinaròs, Ana Arizón, comparecieron
el pasado viernes 16 de marzo para explicar lo acontecido
en el servicio de ginecología del hospital en los últimos
días y para asegurar que la situación ya se ha normalizado.
“Queremos concretar y matizar informaciones que han
aparecido y que la población sepa realmente la situación
que se está produciendo”, señaló Martí. La directora
territorial explicó que el problema en esta área arrancó
cuando una ginecóloga optó a una plaza en otra área
de salud. El equipo directivo del hospital se movilizó
entonces para encontrar una sustitución. “Como era
cuestión de días se reprogramaron las visitas que habían
más próximas y que correspondían a esta profesional
que tenía que marcharse y hasta la llegada de la nueva
profesional que venía a sustituirla”, explicó. Según
Martí, en abril ya se integra una nueva ginecóloga y la
profesional que marcha a otro centro permanecerá en el
hospital de Vinaròs hasta que llegue su sustituta. También
explicó que en esta especialidad “había otras bajas por
cubrir, y ahora estamos pendientes de que una residente
acabe aquí el MIR y después obtenga un contrato que
tenemos vacante por una comisión de servicios, con lo
que tendríamos una profesional más para el servicio de
ginecología”. También está prevista la contratación de
otro especialista en ginecología por acúmulo de tareas
hasta el mes de octubre con la posibilidad de quedarse
después por interinidad. En cuanto a las dos bajas por
maternidad, aseguró que se integrarán al servicio en
verano. “No hay ninguna situación alarmante ni de falta
de cobertura de las plazas”, aseguró.
En cuanto a las críticas por la infrafinanciación del hospital,
Martí defendió que en lo que se lleva de legislatura se han
invertido en el centro más de 3,3 millones en renovación
de equipamiento. “En el último año de la legislatura del PP
invirtieron 255.000 euros en este hospital y nosotros este
invertiremos más de 1,2 millones. Y en toda la legislatura
del PP se financió este hospital con 1,6 millones y nosotros
faltando aún más de un año de legislatura ya hemos
invertido más de 3,3 millones, por lo que no podemos
hablar de infrafinanciación”, indicó.
Respecto a las críticas al respecto de que la plantilla no
cubre las necesidades del hospital, Martí dijo que “es una
crítica que vierten precisamente los anteriores gestores,
que dejaron una comunidad autónoma intervenida y
este centro en estas condiciones, y nosotros, con las
dificultades que supone crear nuevos puestos de trabajo,
cuya contratación tiene que pasar por Hacienda y con
una financiación por parte del Gobierno Central muy
deficiente, en lo que llevamos de legislatura hemos
contratado un farmacéutico más para el hospital, dos
médicos para primaria, tres celadores para el centro de
salud de Peñíscola y dos técnicos de informática que van
a poner en marcha el Orion Clinic en el hospital”.
En este sentido, dijo que la próxima semana se inaugurará
el nuevo departamento de informática, que además de
digitalizar el historial clínico también pondrá en marcha
una página web.
Martí también informó que está prevista la apertura de la
tercera planta de forma permanente, con 19 habitaciones
individuales, lo que incrementará el personal en 10
enfermeras nuevas, 9 plazas de auxiliares, una de celador

y una de anestesista.
“También
está
prevista
la
ampliación a lo
largo de este año
y
del
próximo
programas
como
el de daño cerebral
con tres plazas más,
mientras que para
este 2018 se cubrirá
ya la plaza de nefrología para atender los enfermos
renales, y para salud mental se dotarán este año dos
plazas más, al igual que para la unidad de endoscopias,
y otros cinco profesionales para la unidad de resonancia
que se pondrá en marcha a finales de este año o principios
de 2019”, explicó.
“Creo que son noticias importantes para el área de Vinaròs,
un departamento que en el momento en que llegué
y me puse en contacto con sindicatos y asociaciones
vecinales sentían como muy abandonada y que nosotros
quisimos restituir en infraestructuras, recursos y nuevos
profesionales que hiciera que la atención mejorara, y
también en devolver derechos a la población y que cada
vez las personas estén mejor asistidas y se tengan que
desplazar menos al General de Castellón”, concluyó, tras
alabar al equipo directivo del centro.
“Muchas veces la dificultad de contratar profesionales
viene dada porque no hay especialistas en paro, porque
las plazas y el dinero están, pero no hay los especialistas”,
señaló.
Críticas
Por su parte, el director territorial de presidencia,
Adolf Sanmartín, lamentó las críticas “partidistas”
y pidió al alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez,
“lealtad institucional”, lamentando “que se dude de la
profesionalidad” de la plantilla del hospital. “No se puede
permitir que se utilice el hospital de Vinaròs como tablero
de disputas políticas y para hablar de recortes o falta de
presupuesto en el centro porque es rotundamente falso.
Lo sucedido ha sido un problema de agenda laboral que
la dirección del hospital ha cubierto rápidamente. Me
parece deshonesto que se utilice la atención sanitaria
para la disputa política”, indicó.
Sanmartín quiso aclarar que solo se reprogramaron las
visitas de ginecología del 9 al 12 de marzo. “Afectó a 65
mujeres y desde aquí pido disculpas a las usuarias, pero
hay que decir que a partir del día 12 ya funcionaba todo
con total normalidad”, subrayó.
En cuanto a la carencia de profesionales, Sanmartín dijo
que “la dificultad de cubrir plazas no es sólo en Vinaròs,
sino en todos los hospitales periféricos”. Por eso, se mostró
favorable a que se estudien medidas como el cambio de
baremos de puntuación o ajustes horarios que beneficien
a los profesionales que escojan hospitales periféricos
para trabajar. “La comarcas de interior necesitamos
en este sentido que se discrimine positivamente, se
incentive en determinados sectores, porque esta carencia
de profesionales puede afectar a más áreas, también a la
educación, por ejemplo. Espero que pronto podamos
llegar a un acuerdo sindicatos y formaciones políticas y se
apruebe alguna medida”, concluyó.
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El PP exige soluciones “para los más de 300 pacientes
a los que se les ha anulado la cita con el cardiólogo”

Agresiones
En cuanto a que el hospital de Vinaròs
haya sido uno de los que más agresiones
denunciadas a profesionales ha habido
según un informe de la Conselleria, la
directora, Ana Arizón dijo que “en este
centro hay especial sensibilidad para
declarar y denunciar las agresiones. Creo
que es un registro más alto, no porque
haya más, sino porque se declaran más”.

La secretaria general y portavoz adjunta del PP en el
Ayuntamiento de Vinaròs, Carla Miralles, ha asegurado
que “la situación en el Hospital de Vinaròs es de
extrema gravedad mientras que la Conselleria sigue
intentando ocultar la realidad a los ciudadanos de la
comarca y presentando parches que no han aplicado
mientras los problemas no han saltado a la luz pública”.
Miralles señalaba que “diversos sindicatos del hospital
de Vinaròs nos han trasladado que desde el mes de
noviembre falta un cardiólogo y que por tanto hace
cuatro meses que se están anulando las consultas de
los pacientes, una situación que según esos propios
sindicatos alcanzaría ya a más de 300 personas que
siguen esperando a ser llamados para acudir al
cardiólogo”.
Los populares de Vinaròs han afirmado que “las
cortinas de humo con las que ahora pretende

esconder el problema la Conselleria de Sanidad
únicamente demuestran que durante meses no han
hecho absolutamente nada para revertir una situación
que perjudica gravemente a centenares de personas
de nuestras poblaciones”.
La portavoz adjunta también señaló que “la situación
de cardiología es grave pero no única ya que en
servicios como digestivo, neumología, ecografías y
ginecología las listas de espera se han incrementado
con la gestión en la Generalitat de Ximo Puig y Mónica
Oltra”.
Miralles finalizaba apuntando que “desde el Partido
Popular seguiremos en contacto con los sindicatos del
hospital y con las decenas de personas que nos están
transmitiendo en las últimas semanas sus problemas
con el hospital de Vinaròs para conseguir una sanidad
de calidad”.

Insignia de oro
Por otro lado, Martí informó que el colegio
de enfermería ha otorgado la insignia de
oro al hospital de Vinaròs.
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El PSPV-PSOE de Ports-Maestrat, satisfet amb les solucions adoptades
per conselleria davant la falta de personal de l'Hospital Comarcal
El secretari comarcal de PSPV-PSOE
de Ports-Maestrat, Evaristo Martí,
ha mostrat la seva satisfacció per
la ràpida actuació de la conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública,
davant la problemàtica sorgida a
l'Hospital Comarcal de Vinaròs, arran
de les denúncies fetes públiques per
la falta de ginecòlegs.
Per a Martí, “la resposta de la
conselleria, ha estat contundent
i de fet ja s'ha anunciat la ràpida
incorporació d'un nou especialista
en ginecologia i obstetrícia, que en
breu prestarà consultes externes i
atendrà intervencions quirúrgiques”.

En aquest sentit, el secretari comarcal
socialista ha anunciat que, des del
PSPV-PSOE de Ports-Maestrat s'ha
demanat una reunió a la gerència
de l'Hospital de Vinaròs, amb
l'objectiu de “seguir millorant la
gestió del nostre centre sanitari de
referència”.
Evaristo Martí recorda, d'altra
banda, que la consellería de Sanitat
ha inclòs en l'esborrany de la futura
Borsa de Treball una sèrie de mesures
dirigides a cobrir les vacants de zones
assistencials sensibles i que dins
d'aquest any es crearan 33 noves
places de professionals sanitaris

La Policia Local fa balanç de les tasques realitzades durant 2017
Entre les accions dutes a terme destaca la incorporació de la Policia Local al
sistema VioGén, les xerrades a escoles i la millora de la visibilitat a Internet i a
les Xarxes Socials
La Policia Local de Vinaròs acaba de
presentar la seua memòria de labors
del 2017, un any que, assenyala el
comissari Juan Manuel Doménech, "ha
vingut marcat significativament per un
salt qualitatiu i quantitatiu en la tasca
de la Policia Local de Vinaròs, amb la
incorporació de la nostra policia en el
sistema VioGén, sistema de Seguiment
Integral en els casos de Violència de
Gènere ".
Això ha suposat la posada en marxa d'un
protocol de col·laboració amb la Guàrdia
Civil de Vinaròs en aquesta matèria,
així com la constitució d'una Taula de
Coordinació entre els dos cossos policials.
Es destaca també la realització, per part
de components de la Policia Local, de
xerrades sobre l'ús de les xarxes socials i
la prevenció del bulling en els diferents
centres educatius de la localitat, arribant

les xerrades a més de 1.200 alumnes.
També s'ha continuat amb les xerrades
d'Educació Vial, als alumnes de 3r i 6è de
Primària, portant la formació a més de
600 alumnes.
Durant l'any 2017 es van realitzar més
de 230 controls de seguretat viària
(alcoholèmia, drogues, cinturó de
seguretat, SRI, documentació, ...), aspecte
en què s'ha posat molta atenció, afegeix
el comissari Doménech, "per tal d'evitar
que es condueixi sota la influència
d'alcohol o havent ingerit drogues en
l'organisme ".
Finalment, l'acostament al ciutadà s'ha
materialitzat en l'adaptació de la policia
a les tecnologies de la informació i la
comunicació, a través de la pàgina web i
del perfil a Twitter de la Policia Local, amb
més de 400 tweets i més de 23.600 visites
durant l'any 2017.

Apareix un enorme forat al vial de la costa nord, prop de la cala Saldonar
La Policia Local va haver de barrar el
dimarts a la tarda d'urgència un tram
de la costa nord de Vinaròs, a l'altura
de la coneguda de la Platja Saldonar,
en haver aparegut una gran forat
de 2,60 per 1,50 metres en part del
vial que suposava un risc per a la
circulació. La brigada de serveis el va
arreglar dimecres al tractar-se d’una
obra d’emergència, amb farciment
de formigó. No és esta la primera
foradada que sorgeix en el vial de
la costa nord, ja que fa dos anys va
haver-hi un altre d'important, també
a l'altura de la platja de Saldonar.
Alsina lamentava l'escassa inversió
que des del Ministeri s'ha realitzat en
la costa vinarossenca. “Han anunciat
inversions per al sud de la província
i ens alegrem, però lamentem que,
4

com sempre, el nord de la província
i especialment la costa de Vinaròs
segueixi oblidada”, va apuntar Alsina,
que va assegurar que “no ha arribat
ni un sol euro per als danys dels
temporals en 2017 i tan solament
hi ha hagut petites inversions en
reparacions de temporals anteriors
que estaven pendents”.
L'edil socialista requeria d'una
actuació urgent en el litoral de la
capital del Baix Maestrat, recordant
que hi ha veïns que viuen en la
costa sud que no poden entrar a
les seves cases. “No és possible que
davant les festes de Setmana Santa
i la proximitat de l'estiu aquí seguim
esperant al fet que s'actuï, i exigim
solucions immediates i urgents”, va
concloure.
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Obres d’asfaltat de l’accès a l'Ecoparc de Vinaròs

El president del Consorci de Residus de la Zona
1 i alcalde de Rossell, Evaristo Martí, juntament
amb l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i el regidor
d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi Moliner, han
visitat les obres que s'estan portant a terme a
l'Ecoparc de Vinaròs.

Aquesta inversió, assenyala Moliner, supera els
26.000 euros i permetrà disposar d'un accés
totalment asfaltat i en òptimes condicions,
complint d'aquesta manera amb una demanda
dels propis usuaris, que reclamaven aquesta
millora des que l'Ecoparc va canviar d'ubicació.

Presentamos
skin caviar

"Creiem que era una obra necessària i per això
aquest dijous hi haurà les màquines treballant
durant tot el dia, per poder millorar l'entrada i les
instal·lacions per a totes aquelles persones que
utilitzen aquest servei", ha conclòs el regidor.

Seguiu al Vinaròs.News

ABSOLUTE FILLER
www.vinarosnews.net

Durante la semana del 9 al 13 de abril,
la Consejera de Belleza de La Prairie
estará a su disposición en Perfumería
Yolanda en la c/Socorro, 1 VINARÒS.
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22
para concertar día y hora de su
tratamiento promocional.

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII, 24 - BENICARLÓ

Recibirá un detalle muy especial
por la compra de dos productos
La Prairie
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Concentració
per demanar millor pensions
La Plataforma en Defensa del Sistema Públic de Pensions
“Comarques de Castelló” va reunir prop d’un miler de persones,
majoritàriament pensionistes i jubilats, però també veïns en
actiu, a la plaça Parroquial en l’acte convocat per demanar una
millora del sistema de pensions. Van intervindre en els parlaments
representants de l’associació de veïns Migjorn, Mi mano es tu
apoyo, i diferents pensionistes, a més de l’alcalde, Enric Pla. Per
concloure l’acte es va llegir un comunicat. E.Fonollosa

El Mercat presenta la primera campanya
promocional de la nova targeta de fidelització
Fins el 28 d'abril els clients del mercat poden acumular participacions en les seues
targetes electròniques per participar en el sorteig de 20 talonaris de xecs de 30 euros
per a compres.

Pluja de xecs al
Mercat
EL 2 DE MAIG
SORTEGEM
20 XECS
DE 30 €

Sol·licita la teua TARGETA del MERCAT i
del 20 de març al 28 d'abril
acumula participacions per al sorteig.

El regidor de Turisme i Comerç, Domènec
Fontanet, el president de l'Associació de Venedors
del Mercat Municipal, Ángel Martínez, i una de les
responsables del programa de fidelització, Ana
Goyenechea, han presentat la primera campanya
promocional per als clients que tinguen la nova
targeta electrònica del Mercat.
Martínez ha explicat que des que es va posar en
marxa el programa de fidelització, fa un poc més
de dues setmanes, l'acceptació ha estat molt
bona i ja s'han imprès gairebé mil targetes de
fidelització. Per això, després d'arribar a un acord
amb els comerciants, s'ha decidit posar en marxa
la primera campanya promocional.
Es tracta d'un sorteig de 20 talonaris de xecs
6

de compra per un valor total de 30 euros, que
podran gastar-se en les diferents parades del
Mercat Municipal de forma fraccionada. Les
persones que vulguen participar tan sols hauran
de comprar, entre el 20 de març i el 28 d'abril
al Mercat, i mostrar la targeta per anar sumant
participacions en funció del total de compra.
Finalment, ha indicat Goyenechea, el 2 de maig
es realitzarà el sorteig dels talonaris, com una
forma de premiar els clients del mercat. "Per
tant, a partir d'avui animem als nostres clients
a utilitzar la targeta i si encara no la tenen
que vinguen a buscar-la, ja que és totalment
gratuïta", ha agregat.
En aquesta mateixa línia s'ha manifestat el

regidor de Comerç, Domènec Fontanet, qui a
més de felicitar els impulsors d'aquesta iniciativa
i animar a la població a participar, ha recordat
que els emprenedors que vulguen obrir una
parada al Mercat tenen ara l'oportunitat de ferho amb unes condicions molt bones.
"En aquests moments disposem de 5 espais
disponibles per a productes diversos i un lloc
per a botiga de verdures. Animo a tots els que
vulguen iniciar un negoci a aprofitar aquesta
oportunitat, que surt per una quota fixa d'uns
320 euros, taxes incloses ", ha conclòs Fontanet,
que ha destacat el gran salt qualitatiu i tecnològic
que ha donat el Mercat Municipal en els últims
anys.
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Presentats els actes de la Setmana Santa de Vinaròs
David Roca Biosca serà el pregoner
El president de la Federació de Confraries, Marc
Méndez, acompanyat del Consiliari Mosén Emili
Vinaixa i els regidors de Cultura i Tradicions, Marc
Albella i de Turisme, Domènec Fontanet, van
presentar dimecres els actes més destacats de la
Setmana Santa de Vinaròs, festa d'interès turístic
autonòmic, que tindrà lloc del 23 de març a l'1
d'abril. Destaquen les diferents processons que
se celebren, com la del Dijous i Divendres Sant
-29 i 30 de març-, que sortiran des de la plaça
parroquial a les 21 hores, a més de la processó
de la Matinada, el 28 de març a les 5 hores, i la de

la Trobada, l'1 d'abril. També hi haurà el dissabte
24 de març la quinzena trobada de bombos i
tambors que organitza la Confraria Crist de la
Pau.
El pregoner d'aquesta edició serà el farmacèutic
local David Roca Biosca, president fundador de
la Fundación El Alto.
Aquest any no hi haurà representació de la
Passió d'Ulldecona en l'ermita, com s'ha fet en
els tres últims anys, amb un bon acolliment. La
Federació de Confraries ha optat per celebrar en
el seu lloc un concert en la parròquia Arxiprestal

per part de la Coral García Julbe.
Hi ha també activitats turístiques i culturals
programades per a aquests dies per part de les
regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament
de Vinaròs. La fira d'artesania i disseny, amb
animació i activitats infantils en la pèrgola
del Passeig Colón és una d'elles, així com
l'exposició de passos de les diferents confraries
de la Setmana Santa, una mostra dels diferents
cartells guanyadors al mercat municipal o visites
guiades teatralizadas com la dedicada a el
‘Vinaròs modernista del segle XIX’.

Mercedes Pastor Vives ha complert 100 anys i en companyia de la seua família va bufar les veles del pastís d’aquest aniversari tan especial. A més, va rebre la visita de
la regidora de Benestar Social, Mamen Ruiz.

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
VENTA AL PÚBLICO
En tu nueva carnicería de Vinaròs, podrás encontrar calidad
y confianza en nuestra amplia oferta de productos
Ofertas del 24 al 30 marzo 2018
en venta directa de tienda hasta fin de existencias.

CUARTO DE CORDERO
Procedencia Zona Els Ports

ENTRECOT LOMO BAJO AÑOJO

9.00 €/kg
11.99 €/kg

PECHUGA DE POLLO

5.50 €/kg

HAMBURGUESA MIXTA

5.49 €/kg

LOTE ESPECIAL ELABORADOS

9.99 €/kg

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

N-340a, km 1052,1 VINARÒS

964 45 08 28

www.dicocar.com
HORARIO:

Lunes a viernes de 8.30-13.30h. / 16.00-19.00h.
Sábado de 9.00-13.30h.
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AECC Vinaròs busca voluntaris
L'Associació Espanyola contra el Càncer de
Vinaròs ha informat que busca voluntariat
perquè col·laborin amb l'entitat per realitzar més
activitats, després d'haver-se reobert la seva seu
física fa ja un any. La seva presidenta, Núria Ferrer,
va explicar en la seva compareixença al costat
del coordinador provincial de la AECC, Gonzalo
Romero, que actualment l'entitat a Vinaròs
disposa d'una psicòloga i d'un fisioterapeuta
a la disposició dels pacients, però es va dirigir
a la ciutadania en general perquè sorgeixin
nous voluntaris que col·laborin oferint xerrades
o tallers per millorar la qualitat de vida dels
pacients i la seva atenció. “Ens agradaria poder fer
més coses però ens falta voluntariat. En aquests
moments solament som sis membres en la junta
de l'entitat a Vinaròs i ens resulta difícil poder
fer més coses de les quals ja fem”, va explicar.
Per la seva banda, Romero va destacar el treball
de la junta a Vinaròs i va detallar les activitats
que realitza AECC a la província. “Ha estat un any

molt positiu a la província de Castelló, on hem
passat de tenir 56 a 88 juntes, i això és mostra
de la serietat i la transparència de AECC”, va
explicar. El passat 5 de març de van complir 65
anys de l'associació treballant en la lluita contra
el càncer. L'entitat té seu en diferents poblacions
de la comarca del Baix Maestrat, com Cervera,
Traiguera, La Jana, Canet lo Roig o Sant Jordi. A
nivell nacional, l'associació té més de 700.000
socis, 7.000 dels quals són de Castelló, i hi ha
52 juntes provincials al país, amb 2.000 juntes o
delegacions locals. El passat any va haver-hi un
milió de participants en accions de prevenció en la
lluita contra el càncer i més de 42.000 beneficiaris
dels seus serveis professionals, així com
386.000 persones beneficiàries del voluntariat.
Pel que fa als activitats que realitza l’associació,
Romero indicava que són tres pilars bàsics,
informar i conscienciar, donar suport i acompanyar
i per últim, investigar. Romero repassava els
accions que realitza l’Associació Espanyola

Contra el Càncer a nivell de província, destacant
que treballa en molts municipis amb l’objectiu
de donar suport als malalts, a més realitzar
campanyes informatives i de prevenció.
També va destacar Romero que tots els serveis de
l’associació són gratuïts i que la transparència de
l’entitat és “total”.

Esmorzars saludables al mercat
Aquesta
setmana
han
començat els tallers de
esmorzars saludables al Mercat
de Vinaròs, amb els xiquets i
xiquetes de 4t i 5è de primària
de tots els centres educatius de
la localitat. Gràcies a l' IES José
Vilaplana per l'assessorament
nutricional i a l'Associació
de Venedors del Mercat pels
productes i la seua implicació
en aquesta iniciativa que busca
donar a conèixer als més petits
les bases per a una alimentació
adequada.

Acord Ciutadà exigeix la convocatòria immediata dels Consells de Turisme,
Comerç, Cultura, Medi Ambient i de Benestar Social
Lluís Batalla: « El futur immediat, a curt termini, del nostre poble no està en mans d’un Pla Estratègic de Vinaròs, sinó en els seus Consells i en escoltar al poble» .
La coalició Acord Ciutadà demana la convocatòria
immediata dels Consells de Turisme, de Comerç
i Cultura a més de la constitució del Consell de
Medi Ambient, i de Benestar Social "per tal de
traçar d’una vegada per totes, les actuacions que a
curtíssim termini necessiten aquests sectors". Per al
seu portaveu, Lluis Batalla, "han estat ja massa les
vegades que s’ha preguntat per la no convocatòria
d’aquests consells i la resposta ha estat, sempre, el
silenci".
Acord Ciutadà assenayla que "volem passar a
l’acció, i requerim la seua convocatòria. Amb els
diners del poble s’ha fet un Pla de màrqueting
Turístic que ens ha costat fins ara més de 50.000€
i una de les conclusions de dit pla és engegar el
Consell de Turisme. No anem a preguntar perquè
no s’ha convocat. Exigim que es convoque".
El Consell de Comerç, continua Batalla, "s’ha reunit
l’última vegada, després de molts mesos, per ser
assabentat i preguntat de si havia d’obrir o no una
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gran superfície en un dia festiu. La situació del
comerç a curt termini és suficientment preocupant
com per activar un pla de reunions trimestrals
per tal d’analitzar com es van desenvolupant les
diferents cites comercials que es convoquen i a més
per escoltar iniciatives d’aquest sector. Estarà bé el
Pla Estratègic de Vinaròs, però aquest se n’ocupa
d’accions a mig i llarg termini". ACORD CIUTADÀ
considera vital també la convocatòria d’aquest
Consells per accions a curt termini escoltant als
implicats d’aquest sector.
A més, recorda que el Consell de Cultura porta més
d’un any sense convocar-se. Ningú dóna motius.
"No sabem si la cultura és només un ornament
polític per a l’equip de govern , però per a ACORD
CIUTADÀ Cultura és Revolució, a més d’un sector de
participació, educació i econòmic molt interessant
per a Vinaròs. Exigim que es convoque". Batalla
assegura que "des del govern no s’ha volgut crear
ni constituir un Consell de la Dona, no s’ha volgut

constituir un Consell Econòmic Local, i ja veurem
què passa amb el Consell de Joves. Totes tres han
estat propostes d’ACORD CIUTADÀ. I sí està creat el
Consell de Medi Ambient, però no s’ha constituït".
Per a Batalla, "la política de Medi Ambient no es
pot reduir només a recollir gossos, o esbrinar el seu
ADN o la recollida de restes de poda; a més, s’han
pres decisions, en aquests tres anys, molt dubtoses
mediambientals com l’enllumenat públic a la costa
sud optant per les grans companyies elèctriques
i no per energia solar, per no parlar que va ser
ACORD CIUTADÀ qui va denunciat l’ús del Glifosat".
Finalment ha exigit que es pose en marxa el
Consell de Benestar Social Local.
"Estan molt bé els actes simbòlics i commemoratius
però si no hi ha Consell perdem el dia a dia. La befa
ha acabat. Exigim la reunió immediata i constitució
dels principals Consells Sectorials de Vinaròs", ha
conclòs.

24 març de 2018

ACTUALITAT

La vinarossenca Anna Grañana participa en un informe presentat davant l’ONU
sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats a Espanya

Publicat a la web de la UB

Un estudi alerta de les situacions en què es troben
els menors estrangers no acompanyats que
arriben a l’Estat espanyol i del tracte que reben
de les administracions públiques, que en molts
casos impliquen una vulneració de principis i drets
reconeguts expressament en la Convenció sobre
els Drets de l’Infant i els seus protocols facultatius.
L’informe, que es va presentar davant el Comitè
dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, l’han
fet l’Associació Noves Vies i la Fundació Raíces, i
hi han col·laborat dos estudiants de la Facultat de
Dret de la Universitat de Barcelona, Pau Chavarria
i Anna Grañana. Aquesta participació és fruit d'un
treball col·laboratiu en el marc del projecte dret
al Dret de la Facultat de Dret, i forma part de les
pràctiques curriculars que han dut a terme els
dos estudiants a l’entitat Noves Vies i al despatx
d’advocats Uría Menéndez.
Vulneració de drets bàsics
Durant l’any 2017, van arribar a Catalunya
1.489 adolescents sense referents familiars que
s'havien vist obligats a fugir dels seus països,
principalment a causa del terrorisme, la guerra i
els desastres naturals, i que s'havien embarcat en
un llarg i dur procés de migració del qual resulten
extremadament vulnerables i víctimes fàcils del
crim organitzat, en què pateixen tot tipus d’abusos
i explotació laboral o sexual.
L'informe que van presentar a les Nacions Unides
l’Associació Noves Vies i la Fundació Raíces, dues
organitzacions socials que defensen i promouen
els drets i la inserció social de diversos col·lectius,
en especial els menors estrangers no acompanyats,
és un text alternatiu al cinquè i sisè informes
d'aplicació de la Convenció sobre els Drets de
l'Infant que va presentar Espanya el 5 de maig del

2016. Les dues entitats socials van ser convidades
a explicar les conclusions del seu estudi a la seu del
Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides,
a Ginebra (Suïssa), el juny del 2017. El text es va
presentar acompanyat de material audiovisual en
què s’incloïa el testimoni i la realitat viscuda per
aquests joves.
L’escrit assenyala que des del primer moment en
què els adolescents són localitzats en territori
espanyol no reben una atenció immediata, fet
que demora el seu ingrés al sistema de protecció
de menors. A més, en certs casos, tenir un
passaport autèntic no és suficient perquè se'ls
consideri menors d’edat, ja que es presumeix que
la documentació no és vàlida i es procedeix a ferlos proves mèdiques per determinar-ne l’edat, tot
i que està demostrat científicament que aquestes
proves presenten grans marges d’error. Això
implica que, en ocasions, quedin exclosos del
sistema de protecció de la infància i l’adolescència,
i que, de vegades, fins i tot se’ls arribi a ingressar als
centres d’internament d’estrangers (CIE).
A més, l’informe apunta que no s’assigna a aquests
adolescents un representant legal independent,
tampoc se’ls proporciona la informació oportuna
sobre les vies legals de protecció, ni se’ls dona
l’oportunitat real de queixa en cas que hagin patit
maltractament, fins i tot als mateixos centres de
recepció. D'altra banda, l’estudi denuncia la dilació
a l'hora d’obtenir la documentació —permisos de
treball, de residència o obtenció de la nacionalitat
espanyola—, la insuficiència de recursos destinats
a la protecció dels nois i noies i a atendre les seves
necessitats específiques d’educació i formació, o
les devolucions en calent d’aquests menors que es
produeixen a Ceuta i Melilla.

Les recomanacions de les Nacions Unides
Com a resposta a aquest informe, a mitjan febrer
d’aquest any, el Comitè dels Drets de l’Infant
de les Nacions Unides va formular per escrit les
conclusions i recomanacions a l’Estat espanyol en
diverses matèries que els generen inquietud, entre
les quals es troba l’atenció i protecció proporcionada
als menors estrangers no acompanyats.
El Comitè dels Drets de l’Infant va instar a protegir
de manera efectiva aquests adolescents, fins i tot
del tràfic de persones, i va adoptar diverses de
les recomanacions que es formulen en l’informe
alternatiu presentat en el marc del projecte dret
al Dret de la UB. Primer, en relació amb les proves
de determinació de l’edat, les Nacions Unides
han instat l’Estat espanyol a establir un protocol
uniforme de determinació d’edat, que utilitzi un
mètode multidisciplinari, i que només es puguin
fer servir les proves quan hi hagi un dubte real
sobre l’edat, i per tant, quan no es disposi de cap
documentació autèntica, d’acord amb la doctrina
del Tribunal Suprem.
També es va assenyalar la falta o la tardança en
l’assignació d’un representant legal, o la falta
d’informació proporcionada als infants i adolescents
tan bon punt són identificats en territori espanyol.
Un altre dels punt remarcats és l’establiment de
centres de recepció de menors estrangers no
acompanyats adaptats a les seves necessitats i
l’establiment d’un mecanisme de queixa efectiu als
centres de protecció de menors per tal de denunciar
possibles situacions de maltractament perquè
puguin ser investigades. Per últim, l’organisme de
drets humans va recomanar a l’Estat espanyol que
acabi amb les devolucions en calent, tenint en
compte la condició de menors d’edat.
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fotonotícies
La Farinà d'Or de Ca Massita 2018 ha estat per a quatre dones que són la "memòria viva" d'aquest
ancestral forn vinarossenc i es que fa més de 60 anys que van a comprar-hi el pa dia a dia.
E.Fonollosa

24 març de 2018

DIÀLEGS PREMATRIMONIALS
Els passats dies del 5 al 9 d’aquest mes de març, vam celebrar el
primer curset prematrimonial. Sis parelles van participar en les
cinc sessions que es van impartir per ajudar-los reflexionar sobre
la vida de parella , acompanyats per uns monitors Ivan i Montse,
Juan i Nereida, Francisco i Raquel , Mihai i Szidonia , Fernando
y Saray i Juan i Amaya van dialogar sobre diferent aspectes de
la vida matrimonial i el darrer dia el Mossèn els va parlar del
matrimoni com a sagrament i la celebració.
Van quedar contents per que els va ajudar a preparar millor el seu
pròxim matrimoni.
Am unes pastes i una copeta de cava vam tancar este primer curset.
La enhorabona als “novios “.

Els alumnes de Segon de Primària del CEIP Assumpció de Vinaròs aprenenen educació vial al
Parc de Trànsit Santo Espíritu de Gilet, amb classes teòriques i conduint cars. E.Fonollosa

Taula de recollida de firmes el dissabte 17 de març, a la plaça del Mercat.

La mona de Pasqua, per al col·legi
d'Educació Especial Baix Maestrat
La mona de Pasqua que
elabora cada any Pastisseria
Macip i dóna la Fundació
Caixa Vinaròs a un centre
educatiu públic de la
localitat la gaudiran aquest
any els alumnes del Centre
d'Educació Especial Baix
Maestrat. Aquesta és la
22ª edició d'aquesta dolça
iniciativa que en aquesta
ocasió Agustí Macip ha
dedicat als dibuixos animats
PJ Mask. La mona ha estat
elaborada amb 20 quilos de
cobertura de xocolata. Es
lliurarà el 10 d'abril, primer
dia lectiu després de les
vacances de Setmana Santa.
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FEMME FORÇA VINARÒS COMENÇA LA RECOLLIDA DE FIRMES
PER MILLORAR EL SERVEI DE GINECOLOGIA DE L'HOSPITAL
L'Associació feminista Femme Força Vinaròs (FFV) ja ha començat
la campanya de recollida de signatures per impulsar la millora
del servei de ginecologia de l'Hospital Comarcal de la nostra
localitat. Des de Femme Força Vinaròs som conscients que
aquestes signatures no poden obligar a un canvi legal, però sí que
serveixen per fer pressió i deixar clara la voluntat popular, així que
demanem que es prenguen les mesures necessàries per cobrir
les 9 places de la plantilla el més prompte possible (actualment
només hi ha 5 ginecòlegs), a més de l'augment d'una plaça més
en ginecologia, per tindre un millor servei i que els professionals
de la salut puguen treballar en millors condicions.
Esperem que aquesta iniciativa de FFV, associació políticament
plural que treballa per defensar tot tipus de qüestions relacionades
en la dona, servisca també d'impuls per millorar altres mancances
a l'hospital de Vinaròs i perquè la ciutadania de la comarca es
mobilitze. Totes les persones interessades a fer-se'n sòcies, poden
contactar amb nosaltres al facebook Femme Força Vinaròs. També
us invitem a participar de les nostres activitats.

Se han iniciado las obras
de mejora de la zona
de desembarco frente a
la lonja, que tienen un
periodo ejecución de tres
meses. Tras elaborarse
un plan de desembarco
de pescado, durante
este tiempo las barcas
desembarcan en el lado
norte del muelle de la
lonja de pescado.
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SOCIETAT

Antonio González se jubila tras 37 años como conserje en el IES Vilaplana
Ha sido conserje del IES José Vilaplana durante
37 años. Antonio González Jiménez, de 63
años, se ha jubilado tras estar desde principios
de marzo de 1981 trabajando en el instituto
vinarocense y haberse mantenido hasta la
fecha con todas las direcciones que ha habido
en el centro educativo. Entró a trabajar en el
centro tras informarse cuando aún estaba
en construcción y optar a la plaza, y se dio la
circunstancia de que cuando accedió a su
puesto no había aun ni alumnos ni profesorado
porque en el centro se estaban haciendo los
últimos retoques de la obra. “Allí sólo estaban
los albañiles, aun realizando los remates
finales de la obra, y hubo unos meses en los
que tan solo iba a recoger el correo. No había
nada más que hacer, porque aún estaban en
obras”, explica. En 1988 sacaron la plaza a
oposición, y la aprobó teniendo la plaza ya en

propiedad. “He trabajado a gusto todos estos
años, y si no fuera así no hubiera aguantado
y hubiera pedido el traslado, pero como en
todos los trabajos hay altos y bajos”, explica.
Antonio destaca que la relación con alumnos y
profesores “en mi opinión ha sido buena, y creo
que me he llevado bien con todos, aunque
quizá a veces, como puede pasar en todos los
sitios, se han podido dar situaciones”.
Antonio asegura que tenía ganas ya de
jubilarse. “Por supuesto, me apetecía, han sido
muchos años trabajando y creo que al llegar
a una cierta edad hay un momento en que a
todos nos gustaría dejar el trabajo”, apunta.
Aficionado a la petanca y también a las motos,
tendrá ahora más tiempo para dedicarse a sus
hobbies o “la vida pasiva”, como él mismo dice.
“Un poco de ocio, pescar y estar entretenido
en lo que pueda me vendrá bien”, concluye.

Los escolares vinarocenses se previenen ante el bullying
EMILI FONOLLOSA

Los colegios de Vinaròs están programando charlas
con los alumnos de los cursos superiores de Primaria
para prevenir sobre el acoso escolar o “bullying”. Los
colegios, en colaboración con las AMPAS, ofrecen a
sus pupilos interesantes charlas que se completan
con actividades y talleres sobre el tema.
Para estas labores se cuenta con Javier Buj López,
con una experiencia profesional de 12 años,
miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
ejerciendo como Mosso d’Esquadra. Buj pertenece a
la Unidad de Seguridad Ciudadana, especializado en
comunicaciones, asistencia a víctimas de violencia

de género, mediación y gestión de conflictos en el
ámbito de menores. Fue delegado en la zona norte
de la provincia de Castellón de AVALCAE, Asociación
Valenciana Contra el Acoso Escolar y ahora es
presidente y fundador de la asociación sin ánimo
de lucro VINACAE (Vinaròs Contra l’Assetjament
Escolar).
Los alumnos de 5º y 6º disfrutan aprendiendo con
sus explicaciones y los talleres, “sabemos de buena
tinta que les ha impactado realmente el tema ya que
quizás la mayoría de ellos no se había puesto en el
papel de la víctima y ahora incluso saben que ellos
pueden ser parte del problema y de la solución”

decía Mau de la Cruz, presidenta del AMPA del CEIP
Assumpció. Los alumnos de 4º y 3º también pueden
disfrutar de las dinámicas de Javier y en dicha AMPA
piensan preparar un taller familiar con él, “porque ya
sabemos que esto de la maternidad/paternidad es
una formación contínua”.

Orígenes de la Fiesta de los toros en nuestras comarcas
Juan Chaler

Es indiscutible que esta fiesta está intrínsecamente
unida a la historia de este pais. Entre las muchas
conjeturas que se han hecho, una bruma de
leyenda envuelve los orígenes de la Fiesta de los
toros, muchas opiniones se han dado respecto a sus
remotos principios pero ninguna se ha impuesto
por su absoluto fundamento histórico. El que
nos da una luz más clara sobre el origen en estas
comarcas donde los pastos, las aguas o el clima, y
tal vez las tres causas naturales reunidas comunican
ingénita fiereza y acometividad al ganado vacuno.
El labrador, ávido de aprovechar para la agricultura
las grandes fuerzas de estos animales salvajes,
tuvo que hacerse torero, a caballo, a pie con lazos
a fin de dominarlos y meterlos para engancharlos
a la carreta como argumento a la necesidad y
subsistencia. Y de ahí, al espectáculo no hay más
que un paso al que recorrieron.
Tratando de completar nuestra afición a ese
espectáculo viene tanto como del valor de los
españoles y de la ferocidad de los toros que se crian
en nuestras abundantes dehesas y salitrosos pastos
son dos cosas tan notorias desde la más remota
antigüedad.
Las noticias más antigüas que existen de
celebraciones de fiestas de toros acreditan que
se organizaban en nuestras calles con sus puertas
de barrotes y líneas de vallado unido para cerrar
que tanto cuestan de montar y desmontar. Y el
aficionado se vuelca allá donde la figura del toro
crea ambiente, en la calle o en la plaza.
A la sombra de una gran afición se realizó el
gigantesto esfuerzo de levantar la nueva plaza

de toros vinarocense, y abre por vez primera sus
puertas al público, el año 1870, el panorama taurino
español se presenta como una continuidad del de
muchos años atrás que con la plaza de madera.
La Fiesta luminosa sigue atrayendo a las gentes
nuestras y de fronteras más allá con su empuje, su
belleza y la singularidad de este juego dramático y
alegría. Los toros seguían más que nunca
En aquel ambiente hicieron su aparición en nuestro
coso las famosas rivalidades entre las figuras
cumbres de la torería revestidas de notoriedad
y fama, y la afición vibró de emoción, de pasión y
de entusiasmo ante aquellas figuras que venían
a escribir la Edad de Oro del toreo de la plaza de
Vinaròs. Son dignos de memoria en el proceso
de la historia la conjunción de figuras: Fabrilo, El
Gallo, El Gordito, Espartero, Freg, Frascuelo, Padilla,
Joselito, Belmonte, Rafael, Guerrita, Chicorro, Pepe
Hillo, Mazzantini, Lagartijo, Vicente Pastor, Saleri,
Bombita, Minuto, Machaquito, Granero, Marcial
Lalanda, Villalta, y tantos otros.
Evocamos la plaza de temporada con la llegada de
la industralización y el turismo por la importancia
que tiene, nos preocupa la continudad de nuestra
tradición torera sin merma, desde que aparece
aquel arquero en Cueva Remigia y que por pies sale
corriendo delante del toro. En el devenir del tiempo,
entre los años1965 y 1993 las gradas de los tendidos
se poblaban de aficionados y que trascendía a
todo el ámbito nacional al celebrarse más de cien
corridas de toros. Un brillante historal de la plaza
en muchos años durante la temporada veraniega
superó a muchas plazas de superior categoría, y con
indudable éxito para las taquillas, y en el ambiente

Cueva Remigia de Ares. Arquero y toro salvaje herido. El
cazador, primitivo poblador de la comarca interior

brotaron las peñas, ya que por el albero marinero
cruzaron para hacer el paseíllo las primeras figuras
del escalafón que se acartelaban: Luis Miguel
Dominguín, Bienvenida, Carlos Arruza, El Turia,
Manuel Benítez "el Cordobés", Paco Camino, El Viti,
Diego Puerta, Miguel Márquez, recien fallecido,
Joselito, Litri, Vicente Barrera, Joaquín Bernadó,
Chamaco, Mario Cabré, Curro Romero,Campuzano,
Clavel, Yiyo, Antoñete, Roberto Domínguez, Esplá,
Mondeño, César Rincón,, César,Curro y Efraín Girón,
Dámaso González, Niño de la Capea,, Jesulín, El
Juli, Manzanares,, Miguelín, Victor Mendes, Emilio
Muñoz, Paco Ojeda, Ordóñez, Ortega Cano, Ostos,
Palomo Linares, Enrique Ponce, Paquirri, Julio
Robles, Espartaco, El Soro, Gregorio Sánchez, Ruiz
Miguel, Finito, Angel Teruel, Curro Vázquez, El Fandi,
Juan José Padilla, y tantos otros. Y la fiesta sigue
sin escándalos tan de rabiosa actualidad en otros
espectáculos. Para que luego digan...
Sin abandonar el sentimiento del toreo, la gente que
ama a esta fiesta obligación tiene de preservarla y
entregarla a generacionmes venideras lo menos
como se la ha encontrado sino mejor, y en cuanto al
toro preservar los encastes en peligro de extinción.
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Mi visión sobre los pasos de la Semana Santa de Vinaròs (4)
Por Salvador Quinzá Macip.

En esta semana presentaré tres imágenes de la Virgen María, todas ellas relacionadas. Primeramente la de los pasos de la “Virgen de las Angustias” y de la “Virgen de los
Dolores” o “Dolorosa”. Seguidamente comentaré la imagen de la Virgen “Nuestra Señora de la Merced”.

Virgen de las Angustias y Virgen de los Dolores

Ntra. Sra. de la Merced

Veo en el paso de la “Virgen de las Angustias” el dramatismo más grande y que aquí alcanza una de sus
cumbres. Veo a Jesús muerto, y veo a la Madre con su mirada perdida hacia lo alto. Ambas imágenes son
para mí, las más expresivas de nuestros pasos de la Semana Santa vinarocense.
En el paso de la “Virgen de los Dolores”, veo la soledad. La más grande soledad de una madre después de
haber estado presente en la pasión y muerte de su hijo. Su mirada también está perdida mirando al cielo
y llorando. Pienso que no hacen falta ya más comentarios. Miremos las imágenes. A continuación les voy
a detallar unos preciosos versos a la Stabat Mater Dolorosa.
(a dos columnas debajo de este comentario)

Veo en la imagen de la Virgen, unos ojos
rasgados, con lágrimas, pienso que por la
tristeza de ver Cautivo a su Hijo que va delante.
Veo un rostro emocionado y una mirada
ensimismada y melancólica. Triste.
El paso de esta Cofradía de la “Hermandad de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y
Ntra. Sra. de la Merced”, es al estilo de la Semana
Santa de Málaga. Procesionan un “Cristo”
delante, y detrás de Él, procesiona la Virgen.
Escogió este Cofradía un nombre muy acertado;
“Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Merced”. Jesús
Cautivo va con sus muñecas atadas por una
cuerda, y detrás va la Madre, precisamente la
patrona de los presos, o de los cautivos, como
Vds. prefieran.
La imagen de “Ntra. Sra. de la Merced” se
presenta como redentora del “Cautivo”, su Hijo,
y a la vez, de todos los cautivos o presos.
Aparte de este bello nombre, también la llaman
“Virgen de la Merced”, o de las “Mercedes” que
significa “gracias”, y también con un nombre
que en nuestra ciudad de Vinaròs, nos dice y
representa mucho, “Ntra. Sra. de la Misericordia”.
Como dato curioso, si miramos con detención
la imagen del “Cristo de la Paz”, la cual está a la
entrada de nuestra Arciprestal de La Asunción,
en la primera capilla de la derecha, veremos que
una vez restaurada la imagen, quedan a la vista
sendas marcas de la cuerda en ambas muñecas.

1
La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el hijo pendía;
cuya alma, triste y llorosa,
fiero cuchillo tenía.
2
¡Oh cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena
cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena!
3
¿Y cuál hombre no llorara
si a la Madre contemplarase
Cristo en tanto dolor?
¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?
4
Por los pecados del mundo
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al hijo amado,
que rindió desamparado
el Espíritu a su Padre.
5
¡Oh dulce fuente de amor!
Hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en Él que contigo.

6
Y, porque a amarle me anime,
en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí.
Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora
las que padeció por mí.
7
Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo
en la cruz, donde le veo,
tu corazón compasivo.
8
¡Virgen de vírgenes santas!,
llore ya con ansias tantas
que el llanto dulce me sea,
porque su Pasión y muerte
tenga en mi alma de suerte
que siempre sus penas vea.
9
Haz, que su cruz me enamore
y que en ella viva y more
de mi fe y amor indicio;
porque me inflame y encienda,
y contigo me defienda
en el día del juicio.
y 10
Haz que me ampare la muerte
de Cristo, cuando tan fuerte trance
vida y alma estén;
porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma
a su eterna gloria. Amén.
Secuencia de la misa del
15 de septiembre
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La “Hermandad de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Cautivo
y Ntra. Sra. de la Merced”
organiza el “XXII Quinario”.
Por Salvador Quinzá Macip.

El pasado sábado día 17 del presente mes, esta
Cofradía de la Semana Santa de nuestra ciudad de
Vinaròs, celebraba ya su “XXII Quinario” dedicado a
sus pasos e imágenes de “Jesús Cautivo” y “Ntra. Sra.
de la Merced”.
Hagamos un poco de historia:
Fue mossèn Miquel Romero, el bien recordado
párroco de la Parroquia de “Santa Magdalena” en
aquellos tiempos, el que fundó un 14 de marzo de
1991, lo que fue un “triduo” a “Jesús Cautivo y Ntra.
Sra. de la Merced”. Finalizaba el día 16 sábado de este
año, y se fue manteniendo año a año hasta el 1996,
siempre una semana antes del “Viernes de Dolores”
en que se realiza el “Solemne Pregón de Semana
Santa de Vinaròs”.
Tuvo tanto éxito de seguimiento y participación, que
en el año 1996 decidió ampliarlo a “quinario”, el cual
sigue hasta la fecha actual, siendo este año 2018 su
ya “XXIIª edición”.
A las 19, 30 horas y en la Parroquia de “Santa
Magdalena” de nuestra ciudad, se daba inicio a una
solemne Eucaristía, oficiada por el párroco mossèn
Cristobal Zurita, y a la vez, consiliario de la Cofradía.
Asistieron a la misma cofrades y costaleros de esta
cofradía, así como hicieron acto de presencia,
cofrades de otras tantas, y fieles en general.
Finalizada la homilía dirigida por mossèn Cristóbal,

en la cual se hacía mención a la cofradía y a su
quinario, se procedía a realizar el“Voto de silencio”de
los costaleros y las costaleras, que llevan a hombros
a ambas imágenes, en el cual y leyendo cada uno de
ellos el voto en voz alta, se comprometen a guardar
silencio, durante el recorrido de las procesiones del
Jueves y Viernes Santo. Al finalizar la lectura, los
capataces de los pasos, recogen los votos leídos,
los colocan en sendos sobres y los depositan en las
manos de ambas imágenes.
Al finalizar la Eucaristía se procedía también como
es habitual, a la bendición de las nuevas medallas
que se presentan a mossèn Cristóbal, bendición
por el realizada.
Seguidamente se leyeron las preces del último día

del “quinario”, dándose por finalizado el mismo en
este año 2018. El punto final se daba con el cordón
de costaleros/as, que forman e lo largo del pasillo
de la iglesia, para los que lo desearon fueron a
besar la medalla con las imágenes del “Cautivo” y
de “Ntra. Sra. de la Merced”.
Nos comunicaba el “Hermano Mayor” de la Cofradía
José Antonio Plaza, que como novedad tienen un
cambio en las capataces del paso de la “Merced”.
Sigue como primera capataz Ana María Cabrera, y
entra como segunda Cristina Estrada.
Les deseamos a la Cofradía y a la nueva capataz,
toda clase de bienes, y que vivan y nos hagan vivir,
una gran Semana Santa tal como la merece nuestra
ciudad.

“La Dolorosa”, vestida per al tridu

Comida hermandad 60 aniversario Cofradia la Oración del Huerto

E.FONOLLOSA, fotos MERCEDES BAILA

Imatges de la preparació de la Mare de Déu dels Dolors
amb les seues millors gales per al tridu, que comença avui
dimecres a l’església de Sta. Magdalena i durarà fins aquest
Divendres de Dolors.

Cofrades fundadores de la Cofradia la Oración del Huerto. Vinaròs 1958-2018

Divendres de Dolors es portarà fins a l’església Arxiprestal,
per tal d’estar present en l’acte del pregó d’inici de la Setmana
Santa.
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La fotografia antiga, un document de gran valor
L’Associació Cultural Amics de Vinaròs vos vol
oferir una nova proposta cultural que estem
ben segurs que será de l’interés de molts. .
Estem organitzant un taller per treballar la
fotografia antiga com un document que
pot proporcionar moltíssima informació. Els
objectius del taller són:
Conèixer la manera de vida dels
nostres majors i comprendre el seu passat.
Conèixer l'arxiu fotogràfic personal
de cadascun o el de l'Associació Cultural
Amics de Vinaròs
Saber llegir tota la informació que
pot contenir una fotografía
Tindre unes nocions bàsiques de
conservació de fotografia antiga

La metodologia que utilitzarem será:
Es treballaran fotografies que
reflectisquen canvis en la imatge de Vinaròs,
que mostren hàbits de treball o la forma de
celebrar festes i tradicions.
S'emplenarà una fitxa de cadascuna
que incloguen les dades tècniques, la
descripció de la foto, la història que conta i la
imatge de la foto.
Si vos interesa, podeu inscriure-vos mitjançant
aquest correu. El taller tindrà lloc en la nostra
seu tots els divendres del mes d'abril, en
horari de 17 a 19h. La inscripció és de 20€ per
a socis i 25€ per a no socis.
Desigem que aquesta proposta tinga una
bona acollida entre tots vosaltres

-

Estudian canalizar los pluviales de la Arciprestal
para evitar el deterioro de las arquitecturas fingidas
Un informe certificará si se puso una capa de hidrofugante en su restauración
El Ayuntamiento de Vinaròs ha solicitado un informe
que certifique si se puso o no una capa hidrófuga
tras la restauración de las arquitecturas fingidas
de la fachada de la Iglesia Arciprestal por parte de
‘La llum de les Imatges’. Unas pinturas que están
ya dañadas en parte debido a la humedad y los
hongos. Así lo ha asegurado el concejal de Cultura
y Patrimonio, Marc Albella, que también informó
que los técnicos de la conselleria que acudieron a
Vinaròs han aconsejado canalizar de otro modo las
aguas pluviales del templo para evitar que vuelva
a suceder. “En principio nos han dicho que lo que
se debería hacer es canalizar las aguas de pluviales
de otra forma, ya que ahora las gárgolas trasladan

el agua a la vía pública y es precisamente en las
partes de la fachada donde cae esa agua donde más
acumulación de moho hay. Se trataría de canalizar
las aguas por la parte de arriba y bajarlas por una
nueva tubería”, explicó Albella.
El Ayuntamiento, según el edil socialista, va a solicitar
varios presupuestos a empresas para acometer esta
obra “y de ellos informaremos tanto a la iglesia
como a la conselleria para ver la envergadura de
la obra necesaria y si podemos colaborar todas las
partes en hacerlo”.
Tras canalizar las aguas, la segunda fase sería
restaurar las partes de las arquitecturas fingidas
afectadas.

Casa Ayguals

En cuanto a la pintura de un gran velero aparecida durante las obras de restauración de la Casa Ayguals
que está acometiendo la iglesia como propietaria del inmueble, Albella señaló que va a preservarse
esta obra. “Lo que se ha hecho ha sido tapar esta pintura, que están en bastante buen estado, para que
puedan proseguir las obras de este inmueble sin que sufran daños. Una vez finalizada la obra habrá
que ver cuál será la mejor manera de recuperarla y ponerla en valor, para lo cual no se necesitará
mucha intervención porque se encuentra en buen estado”, concluyó.
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Un artista de fama internacional, guanyador de la
primera edició del concurs d'art mural "Vinaròs Art Urbà"
Properament XAV visitarà la localitat per poder plasmar la seua obra en una paret situada
entre la rotonda del Carrer del Pilar i l'avinguda de Pablo Ruiz Picasso
Javier Robledo, originari de Xixón i conegut amb el
nom artístic de XAV, és l'artista de carrer guanyador
de la primera edició del concurs Vinaròs Art Urbà.
El seu projecte d'art mural, que es plasmarà en
els propers mesos en una paret situada entre la
rotonda del carrer del Pilar i l'avinguda de Pablo
Ruiz Picasso, ha estat seleccionat entre un total
de sis propostes realitzades per grafiters de tot
Espanya.
"Tots els projectes rebuts han estat d'una gran
qualitat, però havíem de decidir-nos per un i el
jurat, compost pel fotògraf professional José
Conceptes, els dissenyadors gràfics de Pruñonosa
Studio, Cinta Barberà de l’Escola Municipal d’Art,
el Regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, i jo
mateix , vam decidir apostar en aquesta ocasió per
la proposta de XAV ", ha indicat aquest matí en roda
de premsa el regidor de Cultura, Festes, Tradicions i
Joventut, Marc Albella.
Tot i que el disseny de l'obra encara no ha estat
revelat, Albella ha avançat que XAF és un artista
amb una important projecció internacional, que ha
participat en projectes d'envergadura com pintar la
mitgera d'un bloc de 20 pisos a Kíev. Aquest i altres
treballs han captat l'atenció dels mitjans i Robledo

ha estat protagonista de diversos reportatges en
mitjans nacionals tan importants com El País.
"Estem molt contents i il·lusionats per tindre una
obra permanent d'un artista d'aquest nivell a
Vinaròs; aquesta serà la primera de moltes que
formaran part d'aquest museu a l'aire lliure que
esperem tenir a la localitat", ha indicat el regidor,
que ha afegit que l'Ajuntament facilitarà a XAV tots
els mitjans que necessite per dur a terme la seua
obra i, a més, l'artista rebrà un premi de 1.500 euros
en efectiu.
L'artista local Francisco López, Chile, qui està a
càrrec de la coordinació d'aquesta iniciativa, ha
felicitat el guanyador i a tots els participants i
patrocinadors que estan col·laborant amb aquest
projecte i ha avançat que, a més d'aquest concurs,
en 2018 hi ha previstes altres accions per donar
a conèixer l'art del graffiti. Entre elles ha explicat
que es realitzarà properament un taller i exhibició
al Centre d'Educació Especial Baix Maestrat, un
mural homenatge a Carles Santos i també tindrà
lloc una intervenció artística al passatge on s'ubica
el Centre Municipal de la Tercera Edat, on també
participaran els propis usuaris.
"Creiem que serà molt divertit i encara hi ha moltes

altres iniciatives per vindre, pel que animem a tota
la població a interessar-se per elles i a seguir-nos a
través de la pàgina de Facebook Vinaròs Art Urbà,
en la qual anirem informant de totes les novetats
que sorgeixin relacionades amb aquesta iniciativa
", ha conclòs López.

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
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.

T. 689 30 37 61
Sant Ramon, 1 - 4º A
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com
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Hallan tras una demolición lo que podría ser parte
del foso de la antigua muralla de Vinaròs
El Ayuntamiento espera aún la documentación del servicio arqueológico que confirme el hallazgo

La demolición de una vivienda en la calle
Socorro, en pleno centro de Vinaròs, ha dejado
al descubierto lo que según todos los indicios es
parte del foso de la antigua muralla de la localidad.
El concejal de Ordenación de Territorio, Jan Valls,
explicó que “se trata de un terreno privado, una
ejecución subsidiaria que hizo el ayuntamiento
después de casi tres años de expediente para
que el propietario realizara la demolición, ya que
estaba declarada en ruina”.
Fue tras iniciarse las obras, según Valls, cuando
“tuvimos noticias de que podría estar allí parte del
trazado de la antigua muralla de Vinaròs”. Por ello,

desde el Ayuntamiento, por parte de los servicios
técnicos, se contrató un servicio de vigilancia
arqueológica de esta obra para que se ejecutara
con la máxima cautela por si se hallaba algún
elemento patrimonial, al ser la antigua muralla un
Bien de Interés Cultural. Los trabajos de demolición
se han realizado pues, señaló Valls, “con el máximo
cuidado, así como la recogida de residuos, y
han aparecido diversos elementos, como arcos
de sustentación de las casas perimetrales, lo
que quiere decir que hay estructuras antiguas
posiblemente patrimoniales que van a quedar
inventariadas y documentadas”. Valls indicó que

“también han aparecido unos restos que al ser
unas obras muy parciales hace muy difícil discernir
si se trata de parte de una torre o una parte de la
muralla” y que desde el consistorio se está aún a
la espera de recibir el documento final por parte
del servicio arqueológico contratado y los técnicos
de la Diputación para que realicen las hipótesis
adecuadas respecto a este hallazgo. “Estamos ante
una finca que se situaba en el foso de la antigua
muralla, lo que es evidente por la gran altura
donde estaba el sótano, pero hay que esperar al
informe para poder decir con certeza lo que se ha
hallado”, concluyó.

El patrimoni natural de les oliveres mil·lenàries
Grup de Debat i Recerca Tràngol

El proper dijous, 22 de març, a la fundació Caixa
Vinaròs i a les 19.30 hores, el grup de debat i recerca
Tràngol ens proposa una altra activitat. Es tracta
de la conferència que sota el títol “Les oliveres
mil·lenàries”, ens oferirà Ramon Mampel, secretari
general de La Unió de Llauradors i Ramaders del
País Valencià.
Mampel ens farà un repàs dels 30 anys de lluita que
ell, personalment, junt al seu sindicat, han portat a
terme des que es van començar a vendre algunes
oliveres mil·lenàries al Maestrat. Ens explicarà com,
des de finals dels anys 80, van creure convenient
desenvolupar una activitat al voltant d’aquest
patrimoni d’oliveres mil·lenàries que sense dubte
era únic al món. No sols ens parlarà de quines
actuacions van portar a terme per a protegirles, sinó també com dinamitzar actualment la
comarca al voltant d’aquestes i altres qüestions
com ara el patrimoni, el desenvolupament rural, el
despoblament, trobar aliances amb altres sectors,

etc,.
Sense cap dubte, ens parlarà d’història, de
patrimoni, de la Llei que protegeix aquest
patrimoni, d’olis, de la seua lluita pel salvament…
Però sobretot d’un sentiment arrelat, d’unes
persones amb un gran amor per esta comarca que
han buscat i busquen un futur millor.

Biografia

Ramon Mampel, natural i resident a Traiguera
(Maestrat), està casat i té dos fills, un d’ells es dedica
també a l’agricultura en les explotacions familiars.
Amb estudis de Capacitació Agrària, és productor
d’oli i fruits secs amb unes 25 hectàrees de cultiu.
Destacat defensor del patrimoni mil·lenari de
les oliveres, la seua gran afició és fer agricultura
de subsistència per a casa conservant llavors
tradicionals d’hortalisses autòctones.
A més a més, és president de la cooperativa Clot

d’En Simó de desenvolupament rural, patró de
la fundació Intercoop, membre de la Comissió
Executiva en els darrers vuit anys i Coordinador
Sindical de les comarques de Castelló. També ha
estat responsable del sector de l’oli de La Unió.
Per últim, cal destacar que Mampel va ser president
del Proder Maestrat-Plana Alta i vicepresident de la
cooperativa de Traiguera.

50 aniversario Quintos Marina del 68

Paella en el Tentadero de Vinaròs
Primera píndola literària de la temporada, presentada per Mariola Nos i amb
l'escriptor i professor valencià Francesc Mompó, autor de la novel·la eròtica
"Com ales d'àngel negre". E.Fonollosa
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OPINIÓ
Defensar als nostres jubilats:
una obligació política
Per Mamen Ruiz

Com tot el poble sap, aquest
dissabte passat es va realitzar
a la plaça de l'Ajuntament una
concentració en defensa d'unes
pensions dignes. Veïns de Vinaròs i
de tota la comarca ens vam reunir per fer sentir el
nostre rebuig a les actuacions d'un govern estatal
que troba diners de baix les pedres per rescatar
Castors, bancs i autopistes, però que no estan
disposats a augmentar el que cobra una persona
jubilada segons la pujada del preu de la vida.
Vam trobar a faltar a molts polítics que als plenaris
de l'Ajuntament se'ls ompli la boca dient que estan
a la política per "defensar als veïns de Vinaròs",
però a l'hora de la veritat tornen a evidenciar que
només estan per obeir les ordres que els donen
des de Madrid o València. Repetim que creiem que
és en aquests casos que afecten a tothom quan
els polítics hem de demostrar que, a pesar de les
diferències ideològiques que ens poden separar,
són els interessos i el benestar de la gent del nostre
poble el que ens ha d'unir a l'hora de treballar.
Però res. A pesar que la convocatòria va ser en tot
moment apolítica i la tribuna va estar oberta a
qualsevol persona que desitges parlar sobre aquest
assumpte, els que sempre falten quan es tracta
de lluitar per les millores socials dels que més ho
necessiten, van tornar a faltar.
No volem acabar aquesta setmana sense parlar de
la presentació de la memòria de labors que la Policia
Local va realitzar fa uns dies. Com van destacar els
comandaments, aquest any 2017 ha significat un
gran salt qualitatiu i quantitatiu en la tasca d'aquest
cos. La incorporació d'un sistema de Seguiment
Integral en els casos de Violència de Gènere, la
posada en marxa d'un protocol de col·laboració i
d'una Taula de Coordinació amb la Guàrdia Civil de
Vinaròs o la implementació de xerrades als centres
educatius del poble per prevenir entre els nostres
xiquets i xiquetes el mal ús de les xarxes socials o el
bulling, són només alguns dels fets que han tornat
a deixar clar que amb voluntat política de treballar
es pot millorar i molt la gran feina que ja venien fent
els treballadors d'aquest Ajuntament.
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El PP a la desesperada

Entre parche y zanja

Per Jordi Moliner Calventos.

Por Elísabet Fernández

Ja fa unes setmanes
que
estem
veient
com
el
PP està instaurat en una campanya d'entorpiment,
mitges veritats o el que és el mateix mitges
mentides i sobre tot culpabilitzat a tots els
demes de les situacions que ells han creat. Tant el
PP local, comarcal, o el de País executen el mateix
argumentari. Últimament ací a casa nostra el seu
"mantra" està canviant un colp està esgotat, el
tema dels sous, dedicacions, inutilitats, etc etc.
Ara estan intentant fer-nos responsables de tots
els desastres que hem heretat d'ells. Podríem
repassar algunes de les fal·làcies que ells, amb una
això si molt bona campanya mediàtica, amb el
suport d'alguns diaris provincials, televisions
i algun diari digital, que s'encarreguen de ferlos de "correveidiles" s'encarreguen d'escampar.
Les pintures figurades de l'arxiprestal tema en el
qual hi ha molt a veure, però que s'està treballant
des de la Conselleria, restauració feta en temps
del PP i que ja estan per tornar a treballar en elles,
com és possible que en poc més de 5 anys es hagi
de tornar a fer? L'hospital de Vinaròs eixe cau
d'endollats pel PP, a on era molt comú a prop de les
eleccions veure a personal amb els cordons portaidentificacions del PP, amb un orgull i prepotència
que no és molt normal, ara ja no es veu cap ni del PP
ni de cap partit que és el que deu ser. Un hospital
abandonat pel govern del PP, que s'està intentant
adreçar, més lentament del que voldríem, sí. Però
s'està treballant a adreçar-ho. Aquests són dos
exemples de situacions creades pels anys de
governs Populars dels quals ara ens demanen
solucions immediates. La passada tertúlia dels
dimarts a la qual vaig assistir el representant
Popular ens tirava en cara que encara no havíem fet
res, i ells en quatre anys que van fer? RES. Ni piscina,
ni Carril Lúdic Esportiu, ni estació d'autobusos, ni
Jaume 1er, ni ampliació del Vilaplana, ni solucionar
els problemes de l'hospital ni res de res. Nosaltres
encara no hem acabat la nostra legislatura i
algunes coses es quedaran en el tinter però altres
seran realitat. El que és un exercici de cinisme per
part dels populars és acusar-nos a nosaltres de
les seues carències. Les mentides dites sense cap
pudor davant de la regidora de l'àrea d'hisenda,
a on inclús el representant del pvi li va recriminar
que no tenia raó. Aquesta tècnica és molt vella,
la va posar en marxa per primera volta a escala
total Goebbles, i ara el PP la està duent a terme.

El tripartito de este
Ayuntamiento nos tiene
www.ppvinaros.es muy
acostumbrados
a vender humo. Es
constante encontrar noticias en las que lo único que
les importa es su propia imagen y no el beneficio de
los vinarocenses. Para el tripartito lo fundamental es
una buena fotografía donde lo prioritario sea que
los concejales estén en primer plano, aunque lo que
se transmita sea poca información o información
que no corresponde con la realidad. Por mucho
que se vanaglorien de que se trata de un gobierno
muy transparente y participativo la realidad es la
contraria.
Durante estos casi tres años que llevan de gobierno
hemos visto como su gestión ha sido a salto de
mata, improvisando, sin hoja de ruta, obedeciendo
todos a las directrices de uno solo, y como ejemplos
el plan estratégico de turismo y ahora la realización
de un plan estratégico de ciudad. Puede que las
conclusiones de ambos sean contradictorias,
pero eso da igual, la foto es lo importante y las
conclusiones son lo de menos. Asfaltar terrenos
para acondicionarlos como aparcamientos y a los
cuatro días estar lleno se socavones y parecer que
allí no se ha hecho nada, no convocar los consejos
sectoriales, realizar folletos promocionales y dejarse
varios actos destacables que se realizan en Vinaròs y
así suma y sigue.
Y cada vez es más evidente que los concejales de los
distintos grupos políticos que forman el tripartito
(Som-Podemos, PSPV-PSOE y Compromís) se van
desvinculando los unos de los otros, ya que pronto
se acercan las elecciones y a ver quién se pone más
medallas y los galones de las pocas actuaciones
que se han realizado. Ya queda menos para ver qué
aparece en cada programa electoral y comprobar
como vuelven a prometer lo que prometieron en
2015.
Lo que no es normal, y eso demuestra la poca
previsión que ha tenido este gobierno durante
estos años, es que ahora ya en plena Semana Santa
prácticamente donde se espera que el turismo
nos visite, siendo que es uno de los motores
fundamentales, nos encontremos Vinaròs lleno de
pequeñas obras de escaparate que siembran de
zanjas estéticas la ciudad ofreciendo una imagen
que no beneficia para nada a nuestra localidad.
Aun así, desde el Partido Popular, esperamos que
durante estos días todas las cofradías, vinarocenses y
visitantes disfruten de las procesiones y actividades
que se realizan.
de Vinaròs
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OPINIÓ
De què ens serveix l’Estat ?

La setmana santa de Vinaròs

Per Agustí Romeu i Sospedra

Per Maria Dolores Miralles

El terme “política” hauria de
dur implícit la paraula social. A
Vinaròs hem viscut en poc temps
dos mobilitzacions que tenim en
compte el que ens costa sortir de
casa tenen especial rellevància.
I tot per incompliments d’una part de la classe
política que sembla ser que antepose moltes
qüestions ( bancs, autopistes, castors, etc ) a tot allò
que realment hauria de fer i que és el que realment
interessa a la ciutadania: el Benestar Social.
En concret, dissabte passat, la plaça de l’Ajuntament
estava plena de gent preocupada i també
emprenyada pel tema de les pensions. Deixant de
banda algun intransigent i deixant de banda que
des d' ACORD CIUTADÀ ens agraden els moviments
veïnals i per tant que, col.lectius i associacions
prenguen la iniciativa i no cap representant de
partits ( dissabte no tocava ), ens quedem amb
el quid de la qüestió: 0’25 % augment pensions =
poca vergonyes.
Les infraestructures d’un Estat han d'anar
encaminades a aconseguir respostes socials a les
necessitats de la població com, entre d’altres, la
sanitat, l’educació i, molt important, la tranquil.litat
quan ens fem grans, o sigue una jubilació digna.
Segons Rajoy, revaloritzar les pensions al ritme del
IPC costaria 2.300 milions d’euros i l’Estat no s’ho
pot permetre. Bé, farem una mica de números
d'aquest “Estat”.
Perdona milions d’euros a grans empreses i fortunes
per culpa de Montoro en prendre decisions.
Perdona milions d’euros al Banc Santander,
Caixabanc i Bankia per l’impost de societats.
Perd milions d’euros en rescat d’autopistes. Perd
milions d’euros per la corrupció en la contractació
pública. Perdona milions d’euros en bonificacions
en les cotitzacions dels empresaris. Perdona
milions d’euros en cotitzacions a les empreses que
contracten empleats amb sous superiors a 40.000
euros. Gasta milions d’euros en vehicles militars.
Gasta milions d’euros en mantenir una institució
tant anacrònica com la monarquia (com és possible
que una xiqueta de 8 anys cobre 102.464 euros?).
Tot això que us acabem de comentar, i podríem
seguir, puja més de 133.000 milions d’euros molt
lluny dels 2.500 que havíem comentat en relació a
les pensions Segons per a què sembla que sí que
hi ha diners.
Pareix que ens prenguen per tontos. De què ens
serveix un Estat que no pot garantir el benestar de
la seva gent?

Aquesta
setmana
ens
endinsem en la Setmana
Santa de Vinaròs, una
celebració molt vistosa però també emotiva, on la
devoció, l’art, el colorit i la música s’entremesclen
per recordar la mort de Jesucrist.
Des del PVI, creiem que la nostra Setmana Santa ja
fa temps que ens ofereix tres vessants enllaçades
entre si, que l’han convertit en un referent d’entre
totes les que es celebren en el Mediterrani. Una
és la vessant turística, per la qual cosa els actes
programats són un espectacle que atrau els
visitants que s’apropen a veure-la. També fins
aquest any trobavem la vessant cultural, però
malauradament aquest any no es posssible perquè
no gaudirem d’una nova representació de “La
Passió d’Ulldecona”, (declarada d'Interès Turístic
Nacional), al santuari de l’ermita de la Misericòrdia.
Sense cap dubte ens reafirmem a dir que aquest
acte donava més rellevància encara a la Setmana
Santa vinarossenca, per això no entenem que
aquesta representació aquest any hagi marxat a
la ciutat de Nul.les. Per últim, tampoc cal oblidar
la vessant religiosa, on conflueixen tradició i fervor
popular.
Els actes religiosos centren la programació
d’aquests dies festius. Comença el 23 amb el
Pregó, la tradicional trobada de Bombos i Tambors,
on participen bandes de diferents ciutats de
la província de Castelló, Tarragona i Terol. La
1ª processó ha estat el divendres 2 de març,
coneguda com “La processó del Pinets , seguida de
la dimecres 28 d'abril, coneguda com “La processó
de la Matinada”, acte litúrgic recuperat fa pocs
anys. El dijous i el divendres, quan començarà
a fosquejar , els carrers dels centre històric de
Vinaròs, s’ompliran de gent per contemplar a les
11 confraries que participen en les processons del
Dijous i Divendres Sant, amb els seus “passos”. A
més a més també es podrà gaudir de tot un seguit
d’activitats culturals, com concerts i exposicions,
activitats lúdiques, que complementen l’agenda
litúrgica i tradicional, per la qual cosa converteixen
aquestes festes religioses en culturals i festives.
La Setmana Santa de Vinaròs, és una festa d'Interès
Turístic Autonòmic. Nosaltres creiem que ha
d’haver -hi encara una major implicació per part
de totes les institucions. Cal potenciar molt més
els actes, cal sumar esforços, perquè tots hem de
mirar pel creixement econòmic local mes enllà dels
personalismes partidistes.
Volem felicitar la Junta de Confraries per apostar
per les noves tecnologies, pels magnífics vídeos
promocionals on es resumeix a través de les
imatges la nostra Setmana Santa, on la música
central d’un d’ells gira al voltant de la música «Crist
de Crist», del nostre gran músic vinarossenc Carles
Santos. A dia d’avui no es pot entendre el món
fora de les xarxes socials; ens donarà a conèixer a
tothom la història de cadascuna de les confraries
i dels seus passos, que tanmateix són cultura i
tradició de Vinaròs.
Per concloure volem agrair a la Federació de
Confraries i a tots els confrares el seu treball,
perquè un any més totes les il·lusions i promeses
es convertisquen en realitat. També animen als
ciutadans a participar-hi activament.
BONES PASQÜES
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ESPORTS
Andrés Albiol

Despedida del invierno con mar azotado por mistrales

Entramos el martes en unas aguas primaverales pero batidas por fríos vendavales invernales
procedentes del noroeste. Mar adentro el viento rolaba a norte, para no dejar a la flota faenar.
Semana de 3 ó 4 jornadas según la modalidad al ser el lunes festivo. Las capturas resultaron muy
flojas. En cambio las cotizaciones elevadas.
La pesca de arrastre a pesar de ser la menos perjudicada por los secos y huracanados aires de
mestral, en algún día sólo partieron a caladero dos bous. El resto de jornadas se faenó normal. Los
desembarcos fueron a base de especies de fondos medios, poco langostino, calamar, pescadilla,
salmonete, galera, peluda, rape, caracol, móllera, caballa, jurel, canana, pulpo roquero y morralla.
El cerco al principio no pudo salir a pescar.
Las barquitas artesanales, las trasmalleras tampoco se hacían a la mar.
El palangrillo costero dos embarcaciones arribaron de pescar con éste arte de anzuelos lubina,
dorada, pagel, sargo y pargo.

Ecos de ‘Mar’; Actuaciones de Salvamento Marítimo

En el 2017 las asistencias y seguridad marítima realizadas en España por los vigilantes del mar (
el ente público Sasemar) en los mas de 127 millones de Km2 de aguas colindantes de la franja
de nuestro litoral, han sido superiores al 2016. Así que los barcos, lanchas, aviones, helicópteros,
estaciones en tierra, etc., comandados por personal especializado coordinaron la búsqueda,
rescate o asistencia a 36.079 personas (el 50% mas que el año anterior) en especial a inmigrantes
irregulares o en pateras. En casi la mitad de intervenciones (315) hubo resultado de muerte o
desaparición. En las aguas asignadas de la provincia de Castellón en la cobertura de la lancha de
Salvamar actuó en 63 ocasiones.
Éste Salvamento Marítimo, en especial en el Mare Nostrum durante el año pasado participó en la
búsqueda y operaciones de rastreo de 1.211 pateras, para rescatar a 18.937 personas (un 182%
mas que el 2016, con 153 desaparecidos o fallecidos.
Más de 40% de actuaciones se produjeron por actividades relacionadas con embarcaciones,
como veleros, winsurf, submarinismo o caídas de gente desde rocas, etc. Y el 10% restante es de
fallecimientos en buques mercantes, pesqueros y de recreo.
Por clase de barcos, los que mas incidencias registraron son los yates recreativos con 2.470, luego
los pesqueros con 490 y los buques mercantes con 381.

Esponja renyó

Este animal invertebrat marí és cridat així
per l'aparença vistosa amb el dit òrgan
glandular. En castellà també li diuen
esponja riñón. El seu nom científic és
Chondrosia reniformis.
Pertanyent al tipus dels Porífers i a la
classe Demosponja, exteriorment la seua
superfície és llisa, brillant, rígida, resistent
i amb forats de bords eixamplats. Esquelet
sense espícules, ni fibres d'espongeta,
sent de col·lagen, d'ací que s'empre per a
usos farmacèutics i alimentaris per tindre
a més bon sabor.
Grandària 10 cm. És de color variable per
a predominar del gris al terrós negre,
i segons la intensitat de la llum solar
és blanquinosa. Habita per este litoral
de 2 a 50 m.de profunditat, igual per
llocs arenosos que en cavitats ombries
orientades al nord.
La seua reproducció pot ser sexual i
asexual. Emet lliures a la corrent marina
els espermatozoides, que són absorbits
per una altra esponja i es fecunda
els seus òvuls, que després alliberarà
fecundats per a eixir larves que es fixaran
al substrat. I també a partir d'un rovell es
clona en moltes més per a fer una colònia.
Creix inhalant l'aigua per mitjà dels seus
innumerables porus que la recobrixen i
la trasllada circulant per mitjà de canals
ramificats a unes cambres, on cèl·lules
retenen partícules per a alimentar-se,
i l'oxigen per a la respiració. Finalment
expulsa l'aigua filtrada i les restes de
materials no digeribles pels grans forats
de la zona exterior.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER D’ESPÈCIES PER MODALITAT DEL MES DE FEBRER DE L’ANY 2018 (I)
PEIXOS:
Seitò (Boquerón)
675 Kg.
Máira (Mare del lluç)
102
Escrita (Raya)
128
Besuc (Besugo)
32
Boga i Xucla (Bogue-Picarel) 2.609
Burros (Gobios)
41
Caballa (Verdel)
1.536
Vetes (Cintas )
124
Congre (Congrio)
378
Gall (Pez de S. Pedro)
53
Orà (Dorada)
206
Mussoles (Escualos)
25
Móllera (Fanéca)
1.566
Gallineta (Cabracho)
32
Sorells (Jurel, Chicharro)
5.248
Asparrall (Raspallón)
123
Palá (Lenguado)
54
Sard (Sargo)
5
20

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

13
28
43
596
966
634
5.105
2.518
2
323
3.836
2.282
863
13
24
631
863
4
48

Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerey)
Saboga (Alosa)
Chopa (Cántara)
Morruda (Sargo picudo)
Vidrià (Mojarra)
Rom (Rèmol, Rombo)
Varis (Varios)
Total.............................

9
52
58
32
10
2
2
11
6
15
________
31.927

CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
460
Escamarlà (Cigala)
34
Llagostí (Langostino mediterrá.) 258
Galera (Estomatoideo)
3.601
Llagosta (Langosta)
16

Gamba (Camarón, Quisquilla)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sépia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón)
Caragol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)

84
_____
4.451

460
99
4.284
296
843
1.118
502
3
147
2
_____
Total……………….…….. 7.752
Total d’Arrossegament....... 44.138
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Campionat Autonòmic Sub 16 Indoor
El passat cap de setmana del 3 de març de 2018
es va celebrar, a les pistes d'atletisme cobertes de
València, aquest campionat autonòmic, el mes
important de la comunitat, de la categoria sub 16,
en el que el Club Esportiu Vinaròs FACSA Aigües de
Vinaròs, va estar representat per 3 atletes del club.
Aquests atletes són Luz Altaïr, Miguel Cruz i Ruth
Miralles.
Els resultat van ser:
Luz Altaïr va finalitzar amb una millor marca de
1: 46.75 minuts en la prova de 600 ml i amb un
excel·lent 5è lloc.
Miguel Cruz va obtenir una millor marca personal
en la prova de Salt de perxa i un meritori 12è lloc.
Ruth Miralles va obtenir un 7è lloc en la prova de 3
km marxa, amb un temps de 18:46 minuts.
Des del club es felicita per la seva classificació en
els campionats i els resultats obtinguts.

BALASTEGUI PARTICIPA EN LA MARATÓ DE
BARCELONA
Aquest cap de setmana, l'atleta del Club Esportiu
-Facsa Aigües de Vinaròs, Paco Balastegui participà
en la marató de Barcelona. Una vegada més,
aconseguí una magnífica marca tal i com ens té
acostumats. En aquesta ocasió, creuà en un temps
de 2h50'22", finalitzant el 12é de la seva categoria i
el 160 de la general.
5K VOLTA A PEU DE CASTELLO LUIS ADSUARA
Aquest diumenge 11 de Març es van desplaçar
fins Castello per a competir i disfrutar del 5K Volta
a peu de Castello Luis Adsuara alguns del nostres
atletes. Van ser el seguents;
Edu Pla Segura 6º -00:16:28
Pau Forner Sales 15º -00:17:39

Kaiko Beltran Arques 36º -00:19:18
Maribel Arenos Balaguer 5ª -00:21:09

Campeonato de España de Cross Country
Este domingo se ha disputado la segunda
prueba del Campeonato de España de
Cross Country en el Circuito Las Arenas
de Malpartida de Cáceres , prueba
organizada por el Moto Club Las Arenas
con un espectacular circuito combinando
parte del circuito de motocross con zonas
indoor y una gran asistencia de público, ya
que el día por fin acompañó a asistentes
y pilotos.
En categoría Scratch y Senior la victoria se
la ha llevado Iván Cervantes,seguido por
Sergio Navarro y José Morillo. En Junior

victoria para un gran Alejandro Navarro, en
lo que nos concierne en categoría Master
victoria para Francisco Javier Arribas,
segundo nuestro Javier Castejón falló en
la salida y luego tuvo que ir a remolque
las tres horas de carrera logrando este
segundo lugar en el cajón, esto hace que
pase a liderar de nuevo su categoría en la
suma de las dos carreras celebradas.
Ahora toca la próxima el día 22 de Abril
aquí en Vinaròs organizada por el moto
club Vinaròs , esperemos que esta vez lo
podamos ver en lo más alto del pódium.

Campionat d'Espanya
de Marxa en Ruta
Aquest
cap
de
setmana
es
va
celebrar a Castelló
el
Campionat
d'Espanya de Marxa
en Ruta.
A les 11:15h del matí
es donava la sortida a
la categoria Absoluta
femenina amb una
distància de 20km.
Una carrera d'alt
nivell, ja que presents
estaven Juali Tákacs i
Raquel
González
m a r x a d o r e s
olímpiques,
entre
altres internacionals.
En aquesta distància
estaven en joc cinc
places per a la Copa
del Món de Marxa. Entre elles estava la marxadora
vinarossenca que defensa els colors del C.A. Platges
de Castelló, Andrea Cabré.
Andrea va fer molt bona carrera, però en els últims
cent metres va ser avançada per una marxadora
madrilenya, encara així va acabar en 9a posició en
categoria absoluta i 6a en categoria sénior.

Campionat Europa Indoor
Gaspar Mateu campió d'Europa M40 Indoor
A la ciutat de Madrid, del 19 al 24 de Març,
s'estan celebrant el Campionat Europeu Màster
d'atletisme indoor. El Club Esportiu Vinaròs
FACSA Aigües de Vinaròs, està sent representat
per alguns atletes del club o amb vinculació a
aquest.
Els primers que han iniciat la seva participació
han estat Sebastian Cid i Gaspar Mateu, els
quals van debutar el dilluns 19 de març a les 13
hores.
Sebastian, en la seva primera participació en
uns campionats internacionals, va participar
en la disciplina de salt d'alçada categoria M45.
Sebastian va efectuar un millor salt de 1,50
mtrs i va finalitzar en 15è posició.
Gaspar per la seva banda, participava en la
prova de salt de perxa en la categoria M40.
Gaspar va realitzar un millor salt de 4,50 mtrs
en la seva primera temptativa, proclamant-se
així Campió d'Europa Indoor, posteriorment
va intentar 4,77 mtrs, que hagués suposat un
rècord d'Espanya i dels Campionats, però que
finalment no va poder ser.
L'endemà, 20 de març, seria el torn de la nostra
també debutant, Rosa Castell en la prova de 3

km marxa indoor W40. Rosa va aturar el crono
en els 21: 09.35 min i es va classificar en 10a
posició.
Des del club felicitar els atletes del club i
desitjar bona sort als que entre els dies 21 al 24
participessin en aquest campionat.
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Fin de semana Intenso con 4 equipos en 3 competiciones
Este largo fin de semana ha sido muy intenso
para el club de Fútbol Americano y Fútbol Flag
Ironmans Vinaròs, ya que ha disputado partidos en 3
competiciones diferentes con 4 equipos junto con un
curso arbitral en Vinaròs.
Arrancaban los más pequeños del club el sábado 17
en Vinaròs con una mañana gélida y lluviosa, tocaba
enfrentarse a un rival directo por para disputar la
primera posición en la clasificación.
Ironmans Vinaròs 41 - 0 Barberá Rookies White
Primer encuentro que solventaron los locales en la
primera parte, frente a unos jóvenes jugadores de
rookies que estuvieron dando la talla durante todo
el partido, aún siendo para algunos la primera vez
que competían en esta modalidad deportiva. Muy
buen juego de los vinarocenses que recuperaban
a Santi en su posición de Quarterback y pese a un
inicio titubeante, enseguida retomó el acierto que
le caracterizó durante la Copa. Grandes carreras de
Sebastián que junto las buenas manos de Gerard
dejaron la segunda parte para que los más jóvenes
del club continuasen sumando minutos de juego,
carreras de Judith por la banda, anotaciones de Pau
que alternaba en la posición de Center con Adam, y un
touchdown de Marius dejaron el encuentro en un 41-0
final.
Ironmans Vinaròs 38 - 0 Barcelona Bufals
Tocaba enfrentarse al primero de la clasificación, unos
Barcelona Bufals que se presentaban en vinaròs con
0 anotaciones en contra, una defensa estratosférica
que no había encajado ningún punto en toda la
competición. Aunque en el partido anterior, Terrassa
Reds habían roto esta racha ganandoles en un
ajustado 21-19 en el campo contiguo. Los de Vinaròs
sabían que pagarían caros los fallos ante un equipo
de calidad y supieron cumplir con creces dejando sin

opciones a los de Barcelona. Unas jugadas muy bien
ejecutadas enseguida adelantaron pusieron tierra
de por medio en el marcador dejando sin opciones a
Bufals que con una gran actitud imprimían un ritmo de
juego rápido que los de Vinaròs supieron reaccionar
con 2 intercepciones que mataron el encuentro. Gran
papel de Yassir en su posición de center que está
demostrando su buena evolución en este deporte.
Albert continuó con su buen juego realizando buenas
recepciones a las que ya nos tiene acostumbrados.
Estos dos resultados ponen al equipo de Vinaròs en
primera posición de la clasificación asegurando su
participación en la fase final.
El domingo tocaba un duro desplazamiento para la
categoría Open que disputaba su jornada de la liga
Valenciana de Fútbol flag en la localidad de Albacete al
jugar en la liga Valenciana como invitados.
Ironmans Vinaròs 34 - 42 Linces Elche
Mal encuentro para los langostineros que no supieron
solventar un partido frente a unos Linces que se
presentaron con muchas bajas y dieron un golpe de
autoridad en el campo imponiéndose a los de Vinaròs
en inferioridad numérica. La defensa de Ironmans no
supo ajustarse a la velocidad de los atléticos jugadores
de Linces recibiendo un duro golpe que les hace
peligrar su clasificación para la fase final.
Ironmans Vinaròs 33 - 7 Albacete Knives
Tocaba recuperarse del mal partido anterior y no
se podía fallar para mantener las aspiraciones a
disputar la fase final, y así lo hicieron los jugadores de
Ironmans que supieron entrar en su juego y dejaron
pocas opciones a los locales. En un partido intenso
con muchos pañuelos los de Vinaròs no perdieron la
concentración y sacaron adelante el encuentro.
Larga jornada con un gran desplazamiento aunque
cabe agradecer al equipo local Albacete Knives la

El equipo de ajedrez Ruy López
de Vinaròs campeón en la
categoría preferente

DIA:
HORA
16,00
16,00
18,45
DIA:
HORA
12,00
DIA:
HORA
10,15
10,30
11,45
12,00
16,15
16,15
17,45
DIA:
La mañana del domingo 18 de marzo se celebró en Vinaròs el HORA

último encuentro correspondiente a la novena y última ronda
de la Lliga Catalana en categoría preferente.
Se enfrentaban el líder (Ruy López A) frente al colista, el CE
Espluga de Francolí, y la victoria no tardó en decantarse a favor
del club de Vinaròs. Los locales se impusieron por un claro 7,5 a
2,5 puntos.
Victorias de Ye Yé Martínez, Ramón Segura, Salvador Jardí,
Agustín Fontes, Esteban Grima, Diego Zafra, y Juan José
Figueredo. Tablas por parte de Stephan Oomen.
Por tanto el CE Ruy López ya es virtualmente un equipo de
segunda categoría catalana. Durante el mes de abril y mayo
se celebrarán las eliminatorias que enfrentarán a los otros
equipos campeones en el resto de provincias catalanas, y que
delimitarán el Campeón de Catalunya de esta categoría.
Nuevo éxito y nuevos retos de los de Vinaròs quienes el próximo
año deberán luchar duro por la permanencia en tan complicada
categoría. Pero ésto será otra historia.
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organización de su primera jornada de Fútbol Flag y
los obsequios que recibimos por parte de uno de sus
patrocinadores Miguelitos Ruiz
El lunes tocaba el turno a la nueva liga de Fútbol Flag en
modalidad Open que se está disputando por primera
vez en la provincia de Castellón, en la que Ironmans
Vinaròs presenta 2 equipos junto con Almazora Eagle
Rays que también se presenta con 2 equipos más.
Esta jornada fue predecida por un curso de árbitros de
fútbol flag que fue impartido por Manu responsable
arbitral de la Comisión de Fútbol Americano de la
Comunidad Valenciana. Gran asistencia al curso por
parte de ambos clubs de Castellón.
Por la tarde se disputaron los 4 encuentros
correspondientes a la segunda jornada de la liga
Castellón con los siguientes resultados:
Ironmans Blue 18 - 18 Ironmans Red
Ironmans Blue 40 - 14 Almazora Eagle Rays White
Ironmans Red 54 - 0 Almazora Eagle Rays Black
Después de estos resultados, Ironmans Red se sitúa
en primera posición desplazando a Ironmans Blue
a un segundo puesto, todo apunta a que en estos
dos equipos estará la lucha por el título de esta
competición.
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PISTA ATLETISME
ESPORT
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PISTA ATLETISME

ATLETISME

A

INFANTIL

BASE

ENCONTRE
VINAROS EFC “B” - CF JOVENTUT ALMASSORA “B”
VINAROS EFC “A” - CF JUBELAMA DE CASTELLÓN “B”
VINARÒS EFC “B” - CF TORREBLANCA
ENCONTRE
VINARÒS EFC “A” - ESPORTIU VILA-REAL “A”
ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS “B” - CD VALL D’ALBA “A”
CF UNITED VINAROS BLAU – EF ALCANAR BLAU
CF UNITED VINARÒS “A” - ESPORTIU VILA-REAL ”A”
CF UNITED VINAROS BLANC – EF ALCANAR GRANA
CF UNITED VINARÒS “D” - CF AT. BAIX MAESTRAT
CF UNITED VINAROS MORAT – CF AMPOSTA ROIG
CF UNITED VINARÒS “A” - CF ALCALÀ
ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS “B” - CF JUBELAMA DE
CASTELLÓN “B”
VINARÒS CF – CF VILLAFRANCA
ENCONTRE
C.B GIL COMES – TAU CASTELLÓ
C.B GIL COMES – CB BURRIANA
C.B. GIL COMES VINAROS – C.B. LA PLANA
C.D. VINAROS F.S. “A” - CFS JPM BURRIANA
ENCONTRE
C.B GIL COMES – CD DON BOSCO
CBM VINARÒS –BENIMACLET
ENCONTRE
CONTROL ESCOLAR + ABSOLUT D’ATLETISME
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ESPORTS
Jaume Querol del C.T.T. Tortosa guanya el Campionat Provincial Federat de Veterans de Tennis de Taula
José Miguel Rodríguez
Aquest mes de març s'ha celebrat a Vinaròs el
Campionat Provincial Federat de Veterans de Tennis de
Taula 2018. Com que és un campionat de veterans (a
partir dels 40 anys endavant) els participants solen ser
cares conegudes pel públic que acudeix, però de tant
en tant es van incorporant nous jugadors com és el cas
de Ricard Martín (Lira Vendrellenca) i Jordi Gázquez
(Reus Deportiu). Els jugadors del nostre club, el C.T.T.
VINARÒS, han estat Roberto Bueno, José Luis Arín, i
els ja habituals germans Zaragozá, Paco i Rafa. En la
fase de grups, 8 grups de 4 jugadors per grup i on es
classificaven els dos primers de cada grup, destacar la
bona actuació de Roberto Bueno 2n del seu grup, que
encara que va ser derrotat pel jugador de gran nivell
Ernesto Carbonell ( CJ Ulldecona), va poder batre un
jugador difícil i de joc ultradefensiu com és Josep M.
Serret (CTT la Selva) i havent a més d'aixecar 4 punts
de partit. Ja en 8º de final no va poder amb el que fet i
fet seria un dels semifinalistes, un Ivan Sanahuja (C.T.T.
Tortosa) cada any més en forma, però caient per un
honrós 3-1. Pel que fa a José Luis Arín, no va poder fer
per classificar-se en un grup molt difícil amb J.Gázquez,
un altre semifinalista, i R.Martin. Per la part dels
germans Zaragozá, Paco va ser primer de grup i Rafa no
va poder ser més que segon en caure derrotat pel gran
Josep Pajuelo (Reus Deportiu), un altre semifinalista i
moltes vegades guanyador d'aquest campionat.
A causa d'això la sort va fer un cop més que haguessin
de enfrontar-se abans de semifinals, aquest cop a la

primera cruïlla, 8è de final; però aquesta vegada el
guanyador va ser Rafa que, coneixedor del sempre
difícil joc defensiu molt tallat del seu germà, va saber
batre per primera vegada en un campionat. Ja a 4t
d'final R.Zaragoza va perdre contra el magnífic jugador
J.Gázquez, un jugar diferent, de toc precís i molt
subtil, de pocs moviments llargs de cames, però amb
un posicionament immillorable a la taula de joc que
fa que sembli que guanya sense esforç, sense donar
opcions al rival. A la primera semifinal, J.Pajuelo contra
Jaume Querol (CTT Tortosa), els qui havent batut amb
aparent comoditat per 3-0 als seus rivals en 8º i 4t
d'final, Querol a Albert Bàssora (CTT Almoster) i Carlos
Loren ( Club Gimnàstic), J.Pajuelo a R.Martin i Guillem
Santiago (Club Gimnastic), s'enfrontaven de nou en
un campionat i més d'una vegada a la final d'aquest.
El resultat va ser a favor de J.Querol, qui sembla que
li té presa la mesura a l'incombustible J.Pajuelo,
però que tot i així va perdre només per 3-2. En l'altra
semifinal s'enfrontava J.Gázquez contra I.Sanahuja,
Gázquez havent batut a Raul Fusté (CJ Ulldecona)
per 3-0 i per 3-1 a R.Zaragoza, I.Sanahuja derrotant a
Agustín Sánchez (Club Gimnàstic) per 3-0 ja R.Bueno
per 3-1. Difícil papereta per al cada vegada millor
jugador Sanahuja, que no va poder fer front al més
tècnic Gázquez, que col·locava la pilota aparentment
on més mal feia. Tot i així Iván va aconseguir guanyar
un joc i va perdre per 3-1 després de lluitar i arriscar
el que li demanava un rival d'aquesta qualitat. Així
es va arribar a la final. J.Querol contra el nou veterà,

J.Gázquez. A priori tots estàvem expectants de com
anava a discórrer la partida final, el més físic i agressiu
Querol contra el jugador de toc més subtil però de
menys esforç Gázquez. Els atacs de Querol potents
al fons de la taula, i la majoria de les vegades ben
col·locats, van impedir que Gázquez pogués contestar
amb els seus contraatacs de toc delicat però veloços al
mateix temps al saber "tornar la velocitat" amb què li
pogués venir; simplement no tenia precisió per l'excés
de velocitat amb que li arribava la pilota i al lloc on es
l'enviava. Tot tipus de joc té el seu límit i el de Querol
semblava que sobrepassava el seu límit, tot i que fa
Gázquez té un joc molt estàtic de cames i no es feta cap
enrere apartant-se de la taula; a més quan intentava
atacar, sent també com és un gran atacant, no tenia
encert. Així va transcórrer tota la partida, excepte en el
joc on Querol va fallar diversos punts i que li va servir
a Gázquez per almenys perdre per 3-1. Tots ens vam
quedar una mica decebuts per la facilitat aparent amb
què va guanyar el ja diverses vegades campió d'aquest
campionat Jaume Querol.

Crecer, aprender, sufrir y ganar
El fin de semana para el CD Vinaròs FS, en lo
deportivo, no fue todo lo exitoso a lo que nos tiene
acostumbrado, con un triunfo y un empate como
resultados positivos en los cuatro duelos que se
jugaron, uno de ellos a domicilio.
CD Vinaròs FS 2-4 CFS Navarti ‘A’ (Cadetes)
Los de Miguel Francisco Galeote no pudieron
brindar a su afición una nueva victoria en
competición doméstica con la visita al Municipal
de Vinaròs del quinto de la tabla. Los visitantes,
que se adelantaron muy pronto en el marcador,
temieron por los tres puntos en el inicio del
segundo acto, con el tanto de Sergio Rio para el
1-2, pero el doblete del jugador vinarocense llegó
tarde como para creer en una remontada.
CD Vinaròs FS 3-1 CFS Alcalà de Xivert
(Infantiles)
Tercera victoria consecutiva de los de Juan Puchal

para seguir defendiendo la tercera posición de la
Liga, a solo un punto del segundo. Isaac Suescun
otorgó ventaja a los locales a pocos minutos del
descanso y Óscar Castel, ya en la segunda mitad,
sentenció en favor de un equipo que se adjudicó
un nuevo derbi comarcal ante el sexto.
CD Vinaròs FS 2-7 CFS Navarti ‘A’ (Alevines)
Agotaron sus opciones de pódium los jugadores
de José Antonio Ángel Baca, a falta ya de tres
jornadas para que se acabe la Liga. La empresa era
complicada, con la visita del segundo, y aunque el
gol de Neo Mayor les dio esperanzas, los visitantes,
con cinco goles de Achraf Kabbouri, se fueron en el
marcador, solo maquillado en los instantes finales
con el tanto de Emilien Galben.
CFS Bisontes Castellón 5-5 CD Vinaròs FS
(Benjamines)
Empieza la cuenta atrás para bajar el telón de la

HANDBOL
Copa federació infantil masculí grup 7
nord
Almassora BM. 26 C.Bm Vinaròs 11
Vinaròs. Amare, unai (2), Martin (3),
Leandro, Carlos, Nestor, Yannick (2),
Biel (3) i Andres (1)
Amonestats. Martin i Biel.
Exclosos. Biel (2).
Partit en més pena que glòria, el
disputat contra l’Almassora, on els
locals van escombrar als vinarossencs.
Des del principi, els locals van imposar
la seua llei i no van deixar entrar al
partit al equip roget.
Una segona part més o menys intensa
dels locals, i una proposta inteligent
dels visitants, al no deixar córrer a l’
equip local, va evitar una derrota més

gran.
Un equip vinarossec on tenía ausències
importants va donar la cara dintre de
les seues possibilitats.
Copa federació cadet masculí grup 7
nord.
Almassora BM 40 C.Bm. Vinaròs
13
Vinaròs. Pol, Nogales, Sergi, Quim (4),
Didac, Biel (2), Ayza, Pere, Oualid (3),
Victor, Iker, Marcos (4) i Tomas.
Exclosos. Ayza.
Quan hi ha tanta diferència es fa
complicat escriure algo sobre un partit.
L’Almassora, en jugadors de 2 anys més,
es va aprofitar d’un pobre Vinaròs que
se li feia costa amunt menejar la pilota
davant la forta defensa local, que es

competición regular en esta categoría, la de los
más pequeños, en la que los del club vinarocense
siguen dando pasos hacia adelante. Este fin de
semana, siendo los únicos que competían a
domicilio, lograron puntuar en la capital de la
provincia. Se adelantaron con una renta a favor de
cuatro tantos, tres de Vladislav Tsvetomirov y uno
de Bilal Manni, pero los locales le dieron la vuelta
a la tortilla. El póker de Vladislav, a cuatro minutos
del final, significó el empate definitivo.

dedicava a recuperar i a contraatacar i
perforar la porta rojeta.
Copa federació juvenil masculí Castelló
grup 1
C. Bm. Vinaròs 23 H. Onda
31
Vinaròs. Juanma, Xavi (4), Sergi (5),
Quim, Steven, Rodrigo (3), Cristian (2),
Edgar (4),Iker (3) i Carlos (2).
Amonestats. Sergi.
Exclosos. Rodrigo.
Si juntem les baixes i la empanada
mental que arrastra el juvenil, es

compensa el partit del diumenge.
Una desastrosa primera part fent
tot el contrari del que se havia
preparat,
fallant innumerables
llançaments clars cara a porta, i en
uns últims 10 min. que, l’Onda, en un
parcial de 1 a 6, va arribar al descans
doblan al Vinaròs 8-16.
Al menys, la segona part amb el partit
perdut es va intentar jugar una mica i
sobretot defensar una miqueta millor
i se va empatar, però el mal ja estava
fet.

23

24 març de 2018

24

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

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

24 març de 2018

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

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

25

26

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

(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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Tauler Municipal
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EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

EXAMEN

MATRÍCULA

DATA

STARTERS (YLE)

19-04-2018

02-06-2018

MOVERS (YLE)

19-04-2018

02-06-2018

FLYERS (YLE)

19-04-2018

02-06-2018

www.divinaprovidenciavinaros.es
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Tauler Municipal
AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA HORARIS BIBLIOTECA
Enguany, des del 6 de febrer i fins que comence la nova
campanya del Biblioestudi a la primavera, la Biblioteca
Municipal de la nostra ciutat, amplia els seus horaris d'apertura
al públic. De dilluns a divendres obrirà de les 9.00 fins les 14.00
i per la vesprada de les 15.30 fins a les 20.30h. Els dissabtes
l'apertura al públic serà de 9.30 a 13.30 h oferint un total de 54
h. setmanals. El públic, podrà fer ús de l'hemeroteca, estudi i
consulta en sala i de l’accés a Internet.
BASES II CONCURSO DE FOTOGRAFIA SEMANA SANTA DE VINARÒS
1ª-- Podran participar todas aquellas personas que lo deseen, sin limitación
alguna.
2ª--El tema de las fotografias será referido a la Semana Santa de Vinaròs,
valorandose especialmente las que mejor reflejen aspectos singulares y
caracteristicos que definen y configuran la identidad de todos los actos de
la Semana Santa.
3ª-- Las fotografias presentadas deberan ser ineditas. No serán
seleccionadas fotografias que pudieran haber sido reproducidas con
anterioridad en prensa,catalogos,carteles o cualquier otro tipo de
publicación, así como las que hubieran sido premiadas en otros concursos.
4ª-- Se podran presentar fotografias en color y B/N, en cualquiera de sus
variantes ( sin retoques) en el tamaño folio DIN-A4 ( 21 cm x 29,7 cm). Las
fotografias iran montadas en soporte rigido del mismo tamaño.
Las fotografias no podran ir firmadas por sus autores. Con cada fotografia
se adjuntará en sobre cerrado, una copia en formato digital , así como los
datos del autor ( titulo, nombre, dirección y telefono).
5ª--Cada autor podrá presentar 3 fotografias, optando a un solo premio.
6ª--Las fotografias deberan entregarse desde el 9 Abril a 23 Abril, en la
oficina de Turismo, Paseo Colon s/n 12500 Vinaròs ( concurso de fotografia
S. Santa 2018) se podran entregar en persona, por mensajero, o correo
postal.
7ª--El jurado designado y cuya composición se hara publica al tiempo que
el fallo emitido, realizará una selección de los trabajos presentados en
virtud de las bases 2ª 3ª 4ª .
8ª -- Las fotografias presentadas estaran expuestas en la Capilla Sta
Victoria (Auditorio Wenceslao de Izco) durante los dias comprendidos del
8 al 22 Mayo 2018 ambos inclusive.
9ª--De las fotografias seleccionadas y expuestas, el jurado otorgará los
siguientes premios:
PRIMER PREMIO dotado con 300 € y diploma
SEGUNDO PREMIO dotado con 150 € y diploma
ACCESIT
dotado con 50 y diploma.
Los premios pueden declararse desiertos, si a criterio del jurado no
reunieran las condiciones para ser adjudicatarias de los mismos.
10ª--La entrega de los premios se realizará el 18 Mayo en en mismo lugar
de la exposición a las 19,00 horas.
11ª--Las tres fotografias premiadas, quedaran en propiedad de la
federación de Cofradias( está se reserva el derecho exclusivo de utilización
y reproducción publica cuantas veces considere oportuno). Y con las
fotografias restantes se hará una exposición, se anunciara en los medios
de comunicación de la ciudad.
12ª ---Los autores de las fotografias ganadoras, se comprometen a no hacer
uso de ellas sin la prrevia autorización de la Federacipn de Cofradias, en el
pperido comprendido desde la publicación del fallo y pasada la semana
santa 2019. Si pasado este periodo las cediesen, deberan hacer constar
que han participado en dicho concurso.
13ª-- Una vez finalizada la exposición , dcurante el mes siguiente los
autores podran retirarlas. En caso contrario quedaran en propiedad de la
Federación de Cofradias.
14ª --El fallo es inapelable, el hecho de participar en este concurso conlleva
la aceptación de sus bases, así como del jurado y su fallo.
Vinaròs Marzo 2018
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per poder
accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es
durà a terme la seva tramitació serà el dia 6 d’abril de 2018
Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

ANUNCI LICITACIÓ
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 LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per la Junta de Govern Local de data 5 de
març de 2018, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació del
SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L’ARRENDAMENT, INSTAL·LACIÓ I
DESMUNTATGE DE CARPES, ESCENARIS I CASETES AMB MOTIU D’ACTES
DIVERSOS AL MUNICIPI DE VINARÒS (EXP. 11102/2017).
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza.
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: 16 d’abril 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.
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agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona
turística
nord,103
11
18 març
desembre MATEU
VALLS
c. Sant
Francesc,
24
19
25
20
26
21
27
22
28

desembre TORREGROSA
MATeU
març
desembre PITARCH
TORReGROSA
març
desembre Vinaròs
PITARcH
Farmacia
març

23
29

desembre FERRER
MARTÍNeZ
març
desembre
FeRReR
març
ROCA

30

març

GUIMERÀ

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

31

c. Sant Francesc,
103
av. Llibertat,
9

c.av.
delLlibertat,
Pilar, 1209
c. del
Pilar, 120
av. País
Valencià,
15
av.pl.País
Valencià,
15
Sant
Antoni, 39
Sant
Antoni, 39
c.pl.
Sant
Francesc,
6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

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

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

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

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


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

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

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

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


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

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

Llévate
el

CC “El Portal Mediterráneo”
Carretera Nacional 340, Km 1049
12500 Vinaroz

tus
compras.

FINANCIA

EN VALE

%

25

de tu
compra
en toda la
tienda

Oferta válida para clientes Bricobonus

y si tu
compra es
superior a 50€
te regalamos el

EN VALE

%

15

29

Jueves
marzo

Hay milagros
que no
ocurren a diario...

