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

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat una moció 
presentada per Tots i totes Som Vinaròs contra el recurs 
d'inconstitucionalitat de la llei valenciana de funció 
social de l'habitatge, llei promoguda per la conselleria 
d'Habitatge de la Generalitat. La moció mostrava 
el seu rebuig a l'actuació del govern de l'estat “que 
va contra lleis que protegeixen a les persones més 
vulnerables” i lamenten “la seva falta de sensibilitat al 
no haver formulat cap normativa de protecció per a les 
persones més vulnerables afectades per una situació de 
falta d'habitatge malgrat els requeriments de la Unió 
Europea”. S'insta a més al govern d'Espanya a demanar 
perdó públicament a les famílies sense habitatge al 
llarg dels propers mesos per culpa d'aquest recurs 
d'inconstitucionalitat i ofereix el seu suport al govern 
de la Generalitat “a continuar treballant per les persones 
més vulnerables”. El punt es va aprovar amb els vots a 
favor de tots els grups excepte el PP, que va votar en 
contra. 
Per part de Tots i totes Som Vinaròs, Jan Valls va explicar 
que hi ha molts habitatges de titularitat privada que estan 
desocupats, molts d'ells propietat d'entitats financeres i 
que malgrat els esforços de l'administració per arribar a 
acords de cessió, no ha estat possible. “En el cas concret 
de Vinaròs, la meitat de les ajudes sol·licitades per les 
famílies en serveis socials es destinen al pagament del 
lloguer i durant el 2017 s'han rebut 210 sol·licituds, 

destinant-se per part de l'Ajuntament 187.230 euros”, 
va explicar Valls. Els socialistes també van argumentar 
el seu vot a favor en considerar aquesta llei “bàsica” 
per als ciutadans, com va assenyalar el seu portaveu 
Guillem Alsina, que va dir que els habitatges buits a la 
Comunitat és d'un 15%. Per part de Acord Ciutadà, Lluis 
Batalla, va votar favorablement, però es va preguntar si 
existeix un registre d'habitatges deshabitats a Vinaròs i 
si es podria facilitar el llistat de denúncies als habitatges 
deshabitats de forma permanent a Vinaròs. 
Compromís, en paraules del seu portaveu Domènec 
Fontanet, va lamentar el recurs del Govern a una llei 
valenciana que venia a posar solució a la problemàtica 
social de l'habitatge. 
Per part del PP, Lluis Gandia, va assenyalar que aquesta 
moció “només busca un culpable”, i va acusar al tripartit 
d'haver promès posar ordre en 2015 al problema de 
l'habitatge “que van presentar com si fos un problema 
dantesc, de forma immediata, jugant amb les esperances 
de molta gent que van dipositar la seva confiança 
en vostès, però no han fet res”. També va acusar a la 
Generalitat de “haver fet aquesta llei a pedaços i no 
dóna cap resposta al problema de l'habitatge”, i va 
assenyalar que el Govern considera que aquesta llei 
envaeix competències que són de l'estat i la comunitat 
s'hauria atribuït funcions que no li corresponen i que cal 
esperar al fet que el Tribunal ho resolgui.

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat declarar la caducitat 
definitiva del PAI SUD Salines, situat en la costa sud de 
la localitat, i la resolució de condició d'urbanitzador a la 
mercantil Proyexva S.L. per incompliment dels terminis 
d'execució. 
El regidor d'Urbanisme, Jan Valls, va explicar que aquest 
PAI, de 185.000 metres quadrats i on estava prevista 
la construcció de més de 1.500 habitatges, consta de 
tres sectors i va ser adjudicat l'any 2005. El projecte va 
ser aprovat cinc anys més tard, i en el mes de març de 
l'any 2010 es va sotmetre a informació pública. L'any 
2014 el ple de l'Ajuntament de Vinaròs ja va aprovar 
una suspensió temporal d'aquest PAI que inicia ara els 

tràmits per caducar-lo de forma definitiva. 
Valls va explicar que no era el moment de desenvolupar 
aquest PAI i que també així ho van demanar els 
propietaris al consistori en una reunió de fa dos anys, ja 
que estaven pagant l'impost de l'IBI dels terrenys com 
a urbans en estar classificat el sòl com a urbanitzable. 
“Considerem que era desproporcionat realitzar aquest 
urbanisme, i recentment es va realitzar una reunió de 
veïns a la qual van assistir gairebé tots els propietaris 
que per gran majoria també van manifestar estar en 
contra d'aquest desenvolupament i van demanar 
revertir la situació de sòl urbanitzable a sòl rústic”, va 
explicar Valls.

L'Ajuntament mostra el seu rebuig al recurs 
d'inconstitucionalitat del Govern a la Llei Valenciana 
de la Funció Social de l'Habitatge de la Generalitat

L'Ajuntament aprova la caducitat del PAI SUR Salines
Situat en la costa sud, va ser adjudicat en 2005 i tenia prevista la construcció d'1.500 habitatges
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ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs ha retirat la placa 
d'inauguració del mercat municipal i de la 
ciutat esportiva on hi constava el nom de 
l’exalcalde socialista Jordi Romeu, condemnat per 
l'Audiència Provincial de Castelló per prevaricació 
administrativa, en considerar que va realitzar 
contractacions irregulars a diferents empreses 
durant el seu mandat. Es va donar la circumstància 
que el PP de Vinaròs presentava una moció per 
demanar aquesta retirada en el ple ordinari de 
març, però no es va debatre, al no aprovar la 
urgència els membres de l'equip de govern i 
argumentar l'alcalde, Enric Pla, que ja s'havia 
procedit a llevar-la. 
Per part del PP, Lluis Gandia va recordar que aquesta 

moció, que van anunciar al març, es presentava 
perquè les Corts Valencianes a l'octubre de 2015 
van aprovar per unanimitat retirar de tots els 
espais públics les plaques de les inauguracions que 
continguin el nom de polítics condemnats en ferm 
“i a Vinaròs el tripartit de Podemos, PSPV-PSOE i 
Compromís estan incomplint aquesta resolució 
del parlament valencià”.
Gandia va indicar que la placa ha estat retirada “en 
l'últim moment”, ja que el dimecres, en junta de 
portaveus “es va anunciar per part d'alguns partits 
de l'equip de govern que es votaria a favor de la 
urgència de la moció i per tant es debatria, però 
el dijous a les 14.30 hores l'alcalde ens diu que l'ha 
retirat per iniciativa pròpia”. 

Així i tot, des de les files populars van insistir que 
no s'havien retirat totes les plaques amb el nom 
de Romeu que hi ha en instal·lacions municipals, 
ja que hi havia una altra a la ciutat esportiva, -que 
va ser retirada el divendres, dia després del ple- i 
Gandia va assenyalar que se seguia incomplint 
aquesta resolució dels Corts, per la qual cosa va dir 
que tornaran a presentar la moció. 
L'alcalde, Enric Pla, va convidar als populars a 
presentar-la de nou “amb temps i forma en el 
proper ple”, en considerar que el PP va esperar fins 
a l'últim moment per incloure-la en aquesta sessió. 
“Els vam dir que acceptaríem la urgència perquè 
em semblava urgent llevar la placa, però ara ja està 
retirada”, va concloure. 

Vinaròs aprova compatibilitzar l'edifici 
de l'estació de tren amb l'ús hoteler
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat 
compatibilitzar l'edifici de l'estació de tren de Vinaròs amb 
el seu ús hoteler, en haver rebut una sol·licitud per instal·lar 
una pensió en la seva primera planta. L'edil d'Ordenació 
del Territori, Jan Valls, va explicar que era necessari el 
posicionament plenari per aprovar-ho o no ja que hi havia 
dues normatives contradictòries quant a la seva possible 
compatibilitat. Des de l'oposició es va indicar que és una 
possibilitat d'inversió i creació d'ocupació en el municipi 
i que estaven d'acord a compatibilitzar aquest edifici 
per a ús hoteler.  Tan sol el PP, encara que també va votar 
favorablement, va ser més crític amb l'equip de govern, 
retraient el seu portaveu Juan Amat la tardança a portar-ho 
a ple. “No entenem perquè si la petició és de setembre de 
2016 hagin posposat aquesta aprovació fins ara”, va indicar.

L'Ajuntament retira les plaques de l’exalcalde Romeu del mercat i la ciutat esportiva

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per 
unanimitat una moció presentada per Tots 
i totes Som Vinaròs a petició de l'associació 
feminista Femme Força, perquè hi hagi 
una major presència femenina en els noms 
dels carrers de la ciutat. La moció insta a 
incrementar el nom de carrers amb noms de 
dona en carrers existents o de nova obertura. 
La representant de l'associació Femme Força, 
Anna Fibla, va explicar que després d'un 
estudi dels carrers de la localitat es desprèn 
que davant les 58 carrers amb noms de 
personatges il·lustres masculins només hi 
ha 6 de personatges il·lustres femenins, un 
9,4% de representació femenina, davant el 
90,6% de representació masculina “una clara 

descompensació tenint en compte que el 
sexe femení és l'altra meitat del món”. 
Quant als carrers dedicats a sants i santes, hi 
ha 33 carrers dedicats a noms masculins i 13 
noms femenins. Femme Força va proposar 
una varietat de noms il·lustres femenins que 
poden posar-se en nous carrers o ja existents 
en la costa sud però actualment nomenats 
amb una lletra, que esperen que es puguin 
tenir en consideració. 
Des del PP, el seu portaveu Carla Miralles 
va matisar que estan d'acord en aquesta 
reivindicació sempre que sigui en carrers de 
nova obertura i no un canvi de nom de carrer i 
no suposi d'aquesta manera una molèstia per 
tant per als veïns.

Vinaròs tindrà més presència femenina en el nom dels seus carrers
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ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat 
una moció presentada pel PSPV de Vinaròs en la qual 
se sol·licita l'ampliació de la plantilla d'examinadors 
de trànsit i la recuperació dels exàmens teòrics a la 
capital del Baix Maestrat. 
El portaveu socialista, Guillem Alsina, va explicar que 
és un fet que s'arrossega de fa diversos anys amb 
l'agreujant a Vinaròs que ja no es realitzen les proves 
teòriques ja que van ser traslladades a Castelló, i 
s'exigeix que es retornin. Alsina va lamentar que hi 
hagi esperes de fins a 3.000 persones i 4 mesos per 
optar a l'examen pràctic de conduir en haver passat 

de 900 examinadors en 2009 a 600 a Espanya i d'11 a 
6 a la província de Castelló. “A la nostra comarca això 
encara s'agreuja més, en haver-se traslladat l'examen 
teòric a Castelló, la qual cosa és un altre greuge 
comparatiu respecte a altres ciutats”, va assenyalar. 
Per part de Compromís, Jordi Moliner va assenyalar 
que centralitzar els exàmens teòrics a Castelló va 
en detriment de la ciutadania de la comarca i va 
recordar que l'edifici del Vinalab està preparat per 
poder acollir aquestes proves. També va lamentar 
que les autoescoles hagin de desplaçar-se a Castelló 
per fer les proves pràctiques i teòriques. “Això suposa 

que cada setmana una autoescola ha de fer molts 
quilòmetres, i els ciutadans perden molt del seu 
temps”, va indicar. 
L'alcalde, Enric Pla, va mostrar també el suport a la 
moció indicant que cal seguir reivindicant aquests 
serveis. 
Finalment, Juan Amat com a portaveu del PP, va 
sol·licitar a l'equip de govern que programin una 
reunió amb la Direcció general de trànsit i anar “tots a 
l'una” en aquest assumpte. “És una reivindicació justa 
i els usuaris són els damnificats per aquest mal servei”, 
va concloure.

    El PP de Vinaròs ha anunciado la presentación 
de una moción para que se celebre un pleno 
extraordinario y reprobar la actuación del 
exalcalde socialista, Jordi Romeu, condenado por 
prevaricación administrativa. Los populares han 
optado por esta vía al no haber podido debatirse 
esta moción –que también pedía la retirada 
de placas con su nombre en dependencias 
municipales- en el pleno ordinario, ya que no se 
aprobó la urgencia al votar en contra Som Vinaròs, 
PSPV y Compromís, argumentando el alcalde, Enric 
Pla, que ya se había retirado la placa del mercado 
municipal con su nombre. El PP recordó que aún 
había otra placa inaugural con su nombre y al día 
siguiente fue retirada la del campo de fútbol de la 

ciudad deportiva. El portavoz del PP, Juan Amat, 
acusó al equipo de gobierno de “tratar de impedir 
que se reprueben las acciones del exalcalde 
socialista en un ejercicio de oscurantismo” y acusó 
al alcalde, Enric Pla de “tapar las vergüenzas a su 
socio de gobierno”. Sobre las declaraciones del líder 
socialista, Guillem Alsina, que indicó que a Romeu 
se le condenó por “hacer lo mismo” que hicieron 
los alcaldes Jacinto Moliner, Juan Bautista Juan o el 
propio Enric Pla, que el portavoz socialista “debería 
denunciar si considera que ha habido actividad 
delictiva y si no, Pla debería exigirle la dimisión”.
Por otro lado, Amat lamentó que no se hubiera 
aprobado en el pasado pleno otra moción 
presentada por el PP para instar a la Generalitat a 

que invierta en un plan urgente de mejora en el 
hospital. Amat acusó al equipo de gobierno de no 
haber tenido iniciativa propia para presentar ellos 
mismos una moción al respecto tras los últimos 
hechos acaecidos en el centro sanitario, y lamentó 
que tampoco hubieran apoyado la moción 
popular. “Estamos ante el equipo de gobierno más 
complaciente con la Generalitat de los últimos 
años, los mismos que reclamaban hace unos años 
tras una pancarta una sanidad de calidad en una 
situación del centro sanitario mucho mejor de lo 
que está ahora”, concluyó.

Vinaròs sol·licita l'ampliació de la plantilla d'examinadors de trànsit i la tornada dels exàmens teòrics

El PP presenta de nuevo la moción para reprobar la acción 
de gobierno de Romeu en un pleno extraordinario
Amat acusa al equipo de gobierno de ser “complaciente” con la Generalitat por no aprobar una moción 
que instaba al Consell a realizar un plan urgente en el hospital

El secretari comarcal del PSPV-PSOE de Ports-
Maestrat, Evaristo Martí, així com diversos 
membres de l'executiva socialista, s'han reunit amb 
la gerència de l'Hospital comarcal de Vinaròs, amb 
l'objectiu de conèixer de primera mà, la situació 
del centre i el seu funcionament. Per a Martí 
“ens ha quedat clar el servei que s'està prestant, 
en cadascuna de les especialitats i sobretot les 
importants millores, que s'han introduït en els dos 
últims anys”. Així, els socialistes valoren com molt 
“positiva, constructiva i col·laborativa la reunió, 
que ens permet seguir treballant amb l'únic 

objectiu de tenir l'Hospital comarcal, que la gent 
del nostre territori es mereix”.
Al mateix temps, des de l'executiva comarcal del 
PSPV-PSOE de Ports-Maestrat asseguren que  
“estarem al costat de les persones i per descomptat 
treballarem, braç a braç, amb la gerència de 
l'Hospital per a poder disposar de tots els mitjans 
materials i humans, que ens permeten ser millors, 
després de molts anys de manques”. Per a Martí 
“és evident que hi ha coses que millorar, però el 
camí cap a un hospital millor per a les persones 
del nostre territori s'ha iniciat i ara fa falta seguir 

millorant-ho”.
Finalment des del Partit Socialista han volgut 
mostrar tot el seu suport al personal de l'Hospital 
comarcal de Vinaròs i a la seua gerència i s'han 
posat a la seua disposició per a “que el nostre 
Hospital estiga en les millors condicions de 
funcionament possibles”.

L'executiva del  PSPV-PSOE de Ports-Maestrat es reuneix amb la gerència de l'Hospital Comarcal de Vinaròs
Evaristo Martí, secretari comarcal: “des del PSPV-PSOE treballarem , colze a colze, amb la gerència de l'Hospital per a poder 
disposar de tots els mitjans materials i humans, que ens permeten ser millors, després de molts anys de manques”

Vinaròs ha iniciat ja els preparatius per a la posada 
en funcionament de l'Escola Oficial d'Idiomes per 
al proper curs. Dimarts la cap del servei d'educació 
de la Direcció territorial de la Conselleria d'Educació, 
Maria José Palmer, el sotsdirector de l'Escola Oficial 
d'Idiomes de Castelló i coordinador d'extensió, Joan 
Ramón Monferrer, l'alcalde, Enric Pla i el director de 
l'IES Leopoldo Querol Andreu Branchat, van estar 
veient les aules i necessitats que tindrà el centre 
educatiu per acollir-la. “És una visita per coordinar-
nos amb el director de l'Institut i veure tots els 
espais que necessitarem perquè l'escola d'idiomes 
del Maestrat sigui possible. La impressió ha estat 
favorable i hi ha una gran predisposició i així ho anem 
a  transmetre al director territorial i la Conselleria”, 
va assenyalar Almer, que va explicar que la idea és 
que aquesta seu estigui uns anys en l'IES Leopoldo 

Querol però que a la llarga pugui continuar de 
forma definitiva en un espai independent. 
Per la seva banda, Monferrer va explicar que “fa més 
de 20 anys que es va crear l'extensió de Vinaròs, 
i era una reivindicació històrica que aquesta 
ciutat tingués la seva pròpia escola d'idiomes i 
definitivament el proper curs l'IES Leopoldo Querol 
albergarà la seu de l'Escola d'Idiomes del Baix 
Maestrat”. Monferrer va recordar que aquest institut 
“va ser el primer a acollir una extensió de l'Escola 
d'Idiomes a Espanya i a la Comunitat Valenciana en 
el curs 1997-98. Aquesta extensió s'ha consolidat 
al llarg dels anys i definitivament, i amb justícia, 
l'escola d'idiomes del Baix Maestrat es farà aquí com 
a escola independent, amb la qual cosa els alumnes 
ja no hauran de desplaçar-se a Castelló”.
Aquesta escola d'idiomes del Baix Maestrat, com va 

explicar Monferrer, tindrà extensions a Benicarló i 
Morella “i esperem que a poc a poc es consolidi i es 
amplie”.
Per part de la direcció de l'IES Leopoldo Querol i 
l’alcalde, Enric Pla, es va reiterar el seu compromís 
per albergar aquesta seu després de tants anys sent 
una extensió de la de Castelló.

Vinaròs inicia els preparatius per albergar la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes del Maestrat
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Carretera N-340a - Km. 1052 - 12500 Vinaròs
Tel. 964 400 254  - E-mail: comercial@calsan.es

¡ Ven a Visitarnos !

Servicio Oficial Ford para Vinaròs y Comarca
Nos encontrarás los días 7 y 8 de abril  en Agromoció, la Fira de Vinaròs 
donde tendremos expuesta nuestra ámplia gama de vehículos: 
turismos y comerciales... y podrás ver nuestro nuevo EcoSport

Descubre nuevos caminos
NUEVO FORD ECOSPORT
Descubre nuevos caminos
NUEVO FORD ECOSPORT
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ACTUALITAT

El PSPV de Vinaròs ha anunciat que presentarà 
al ple d’abril una moció per demanar millores a 
l’hospital, apuntant que la moció presentada pel 
PP “només tracta de culpar a la conselleria”. Els 
socialistes van assegurar que la falta de personal és 
una qüestió que s'arrossega de fa anys i no només 
d'ara, i han recopilat totes les dades de l'hospital i 
les seves diferents àrees. 
Al respecte, José Chaler va apuntar que la falta de 
personal és deguda al fet que costa molt trobar 
especialistes per falta d’infraestructures, recordant 
la falta de servei de rodalia i els trens que hi ha no 
s’adapten a l’horari laboral i el fet que la ciutat està 
a una hora de Castelló. 
Per això, proposen que s’estudie la possiblitat 
d’oferir un plus econòmic als que vinguen a 
l’hospital de Vinaròs a treballar o ajudes al 
transport, i tamabé la possibilitat de millorar la 

seua puntuació dins la borsa de treball però per 
un periode de 3 o 4 anys per evitar que siga un 
trampolí per marxar a un altre centre a curt termini. 
La implantació dels trens de rodalia, la gratuïtat 
de l’Ap-7, demanar al Govern central un augment 
de places MIR i la proposta d’un conveni entre la 
Conselleria i la UJI per fomentar l’estudi del grau de 
medicina a la comarca són altres de les propostes 
socialistes.  
Finalment, des del PSPV han lamentat que el PP 
presentés una moció perquè es retiri la placa 
del exalcalde socialista Jordi Romeu del mercat 
municipal. Alsina va dir sobre aquest tema que 
“és una moció desproporcionada i que intenta 
posar al mateix nivell a Romeu que a polítics 
que s'han portat diners, cosa molt diferent de la 
sentència per irregularitats administratives de 
Romeu”. Per Alsina, que el PP presentés aquesta 

moció “solament representa guerra interna que 
actualment està establerta en el si del PP de 
Vinaròs per la successió de Juan Bautista Juan. Els 
tres aspirants, Carla Miralles, Lluis Gandia i Juan 
Amat, l'única cosa que fan ara és buscar el seu 
moment de glòria”.

El senador de Compromís per Castelló, Jordi 
Navarrete i el senador territorial Carles Mulet, 
presentaran de nou preguntes per conèixer els 
motius del maltractament reiterat de la companyia 
Renfe als usuaris del minso servei de trens regionals 
que comunica el Maestrat amb Castelló i València 
pel sud i amb Tarragona i Barcelona pel nord.
Navarrete ha recordat que "la problemàtica no és 
nova, l'hem denunciat i sembla que Renfe no ha 
après dels seus errors i segueix enviant trens de 
composició simple incapaços de transportar a tots 
els estudiants del Maestrat i resta d'usuaris que 
utilitza els seus trens".
Concretament diumenge passat el suposat tren 

Regional va arribar en forma de tren de Rodalies, 
cosa que a priori no ha de suposar un problema, 
encara que si genera problemes d'incomoditat 
per a viatges fins a València, per la duresa dels 
seients, absència de lavabos i pel fet que es paga 
per un tren d'unes característiques ben diferents, 
amb seients encoixinats i amb uns estàndards 
determinats que no es compleixen. En les últimes 
setmanes el servei ha registrat més problemes de 
puntualitat i demores. Ahir mateix el tren va arribar 
a Benicarló procedent de Vinaròs pràcticament ple, 
el que genera problemes a la resta de la cadena i es 
donen les imatges de gent asseguda a terra, sobre 
les seues maletes o apinyades com sardines fins a 

arribar al seu destí. La companyia va preveure un 
servei addicional d'autobusos.
"El borreguero tradicional tot i els anuncis, segueix 
sense millorar i per això exigim al Govern l'arribada 
dels 12 trens de Rodalies diaris que van prometre 
per a la primavera", ha abundat el senador 
castellonenc. La coalició recorda, com sempre ha 
defensat, el revulsiu que pot suposar per al turisme 
de la comarca, la seguretat en els trasllats o la 
millora en la cobertura de places de treballadors 
en l'administració pública (hospitals, jutjats ...) 
l'existència d'un servei de qualitat i puntual que 
fins al moment, per desgràcia, no es presta.

El PSPV presentará una moció al ple d’abril per milllorar la sanitat 

Compromís pregunta quan van a arribar al Maestrat els trens 
de Rodalies davant els problemes que se segueixen registrant
La coalició preguntarà pels motius de la companyia per enviar trens de composició simple i més incòmodes als estudiants

L'Ajuntament de Vinaròs ha 
anunciat que s'ha cursat una 
denúncia després que el passat 
dissabte 24 de març aparegués 
una pintada amb l'esvàstica nazi al 
monument en reconeixement a les 
víctimes que van morir als camps 
d'extermini.
Fa sis mesos ja es va produir una 
pintada de similars característiques, 
pel que la la Regidoria d'Obres i 
Serveis va decidir prendre mesures 
per evitar que aquests fets tornessin 
a repetir-se. D'aquesta manera es 
va decidir realitzar una inversió de 
3.000 euros per a col·locar càmeres 
a tot el recinte del cementiri.
Després de revisar les imatges, s'ha 
pogut veure com es va produir 
aquest acte vandàlic, de manera 
que les autoritats estan avançant 

en la identificació i localització 
del sospitós. Mentre avancen 
les indagacions policials, des de 
l'Ajuntament ja s'està treballant 
per netejar la pintada i el regidor 
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, 
ha garantit que el monument 
estarà a punt per dur a terme l'acte 
d'homenatge a les víctimes que 
cada any es realitza a principis de 
maig.
"Lamentem profundament el que 
ha passat i esperem que una cosa 
així no torne a succeir. Per la nostra 
part i per part estem prenent 
totes les mesures per evitar-ho. 
Demanem a la població civisme i 
respecte pels difunts que tant van 
patir als camps d'extermini nazi 
i pels seus familiars", ha conclòs 
Alsina.

L'Ajuntament de Vinaròs denuncia l'aparició d'una pintada 
de simbologia nazi al Cementiri Municipal
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fotonotícies

El pasado día 22 de Marzo en Gentsana tuvimos el placer de contar con la presencia 
de Raul Cacho, instructor internacional de actividades dirigidas como Aerobic, Cubbá, 
Latinos, etc..... nos ofreció con todo su carisma y genialidad una clase magistral de la cual 
disfrutamos muchísimo. Gracias Raul, vuelve cuando quieras, te recibiremos encantados.

La junta de las Amas de Casa, a la salida de la comida celebrando 
la fiesta de nuestra patrona

Moltes felicitats Teresa. A pels 93

Paula 
Igual i 
el meu 
pare, en 
l’ofrena. 
T’estimo 
iaia Lola Els alumnes de segon del CEIP Assumpció aprengueren a fer mones de Pasqua, de la forma més pràctica, 

gràcies a la col·laboració d’un dels pares, el professor de cuina del Centre Integrat Públic de Formació 
Professional (CIPFP) de Benicarló  Sergi Viana

Estas son las super bailarinas 
de Hip-Hop de GENTSANA que 

este pasado domingo día 18, se 
desplazaron a Barcelona para 
participar en la competición 

Show Tour Dance 2018. 
Agradecer a todas y cada una 
de ellas su entusiasmo. A Raul 
Solá, profesor y coreografo, la 

gran motivación que transmite, 
y a Ruth Pastor y Paula Danta, la 

entrega máxima en el escenario, 
que las hizo quedar en un 2° 

lugar muy merecido.

Información:
C/ San Francisco, 78 - 12500 Vinaròs (Castellón) - Tel.  629 127 319  

EN EL CENTRO DE VINARÒS  (CALLE PILAR, 42)
Bajo edificio Hogar del Jubilado

¡ A LA VENTA ÚLTIMA
PLAZA DE PARKING !

9.500 €

*IMPUESTOS NO INCLUIDOS

AMPLIA
PLAZA

DE 19 M2
APROX.
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SOCIETAT

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
VENTA AL PÚBLICO

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

9.00 €/kgCUARTO DE CORDERO
Procedencia Zona Els Ports

11.99 €/kgENTRECOT LOMO BAJO AÑOJO

5.50 €/kgPECHUGA DE POLLO

5.49 €/kgHAMBURGUESA MIXTA

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

Ofertas del 31 de marzo al 7 de abril de 2018
en venta directa de tienda hasta fin de existencias.

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

Sábado de 9.00-13.30h. 

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

En el ya completo programa de grandes festivales 
de música electrónica con que cuenta España, 
se va a añadir desde este año otro, a celebrar en 
el Circuito   de Catalunya, Montmeló, ha logrado 
contratar a los números uno de Europa para 
este nuevo evento. Daydreamfestival, éste es su 
nombre, espera contar con una asistencia de más 
de 20.000 personas en cada uno de los dos días en 
que durará (30 y 31 de marzo). 
Dani, como director de las contrataciones, ha 
hecho posible que hasta Daydream vengan los 
mejores del momento para este que será con 
características prácticamente únicas en España 
hasta la fecha. Hasta el momento, en Bélgica 
lleva ya siete ediciones, con gran éxito (se venden 
40.000 entradas por día) y ahora se ha logrado 
una licencia durante 7 años para hacerlo también 
en “versión española”, como también ya se hace 
en México y se hará en Canadá. Dani Jiménez se 
dedica profesionalmente a la contratación de 
artistas y a él ha confiado este festival la labor de 
contactar y contratar a todos los numerosos artistas 
que participarán. También es quien establece la 
programación de actuaciones.  
“Este festival es para mi un reto y una buena 
oportunidad para contactar con toda la industria 
musical porque he conseguido contratar a más 
de 50 dj’s internacionales, entre los que están los 
números uno y dos de distintos géneros (EDM 

(electro dance music, la música más comercial), 
techno y underground) como son Dimitri Vegas 
& Like Mike, Steve Angelo o Marco Carola” como 
destaca Jiménez. 
La experiencia lograda durante los diez años que 
lleva en este mundillo de la contratación de artistas, 
le ha servido de mucho para poder lograrlo. Son 
características diferenciales del Daydreamfestival 
que se haga en un espacio natural y tendrá unas 
dimensiones enormes, en concreto ocupará 
114.000 metros cuadrados, que viene a ser como 
once campos de fútbol, lo que da cabida a 30.000 
personas. 
“Todo estará decorado y ambientado para que 
sea un entorno de fantasía, con hadas, duendes… 
como un bosque encantado de verdad, además de 
los disc-jockeys, habrá todo tipo de actividades, 
como una noria, castillo hinchable,,, y más cosas a 
parte de lo meramente musical”. Al hacerlo a finales 
de marzo, se convertirá en el que abre la temporada 
de festivales españoles, lo que le da otro aliciente. 
Daydreamfestival, https://daydreamfestival.es/ 
, se situará dada la envergadura con que arranca 
entre los tres o cuatro mejores de España, según 
las perspectivas iniciales. 
Dani Jiménez también ha podido desarrollar su 
labor profesional en la provincia castellonense, 
aunque habitualmente reside en Barcelona y trabaja 
en ámbitos mayores. Así, fue asistente del director 

del Electrosplash cuando se estuvo celebrado 
en Benicàssim. Respecto a este festival que dejó 
de celebrarse en Vinaròs, lamentaba que ahora 
esta cudad no tenga más ofertas en este sentido, 
“Vinaròs y comarca tienen suficiente entidad para 
que pueda arraigar un festival de música dentro 
del ámbito provincial o autonómico, pero para 
que tuviera repercusión nacional e internacional, 
no lo tengo tan claro, serían necesarios espacios 
muy grandes y promotores locales con mucha 
disposición para hacer una apuesta fuerte”.

E.F.
Coincidint amb l'arribada de les vacances de 
Pasqua, el CEIP Assumpció acaba d'editar un nou 
número de la seua revista trianual "Xerinola", 
que és ja el 45. Aquesta edició té dos continguts 
fonamentals: el projecte vertical que va 
desenvolupar tot el col·legi sobre les oliveres i el 
passat Carnaval. S'edita en paper per a totes les 
famílies però també té una secció online a la web 
del col·legi  http://www.assumpcio.es/revista.htm 
i es pot consultar íntegrament online a  https://
issuu.com/ceipassumpcio La “Xerinola” és possible 
gràcies al patrocini de l’empresa de càtering del 
menjador, Servalia.

Un vinarocense, Dani Jiménez, responsable de contrataciones del nuevo Daydream festival
EMILI FONOLLOSA 

La revista del CEIP Assumpció 
"Xerinola" arriba al número 45
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El pasado viernes día 23 de marzo, a las 20,30 horas y 
en la parroquia de La Arciprestal de la Asunción, daban 
inicio todos los actos programados con el pregón.
Anteriormente y desde la parroquia de Santa 
Magdalena, se iniciaba la procesión hasta La Arciprestal, 
con todos los estandartes de las cofradías, así como la 
bella imagen de la “Virgen de los Dolores”, portada a 
hombros por los costaleros de la Cofradía del “Paso de 
San Pedro”. Les acompañaron la sección de “Bombos y 
tambores” de la Cofradía de “Jesús Cautivo y Ntra. Sra. 
De la Merced”. 
En la parte musical del pregón, cantó desde el coro, 
el “Orfeó Vinarossenc”, dirigido por Carlos Vives. En la 
música organística, escuchamos varias piezas a cargo 
de Enric Melià i Fortuna.
Mossen Emilio Vinaixa, párroco de La Asunción, y 
consiliario de la “Federación de Cofradías de la Semana 
Santa de Vinaròs”, agradecía la presencia de los allí 
reunidos, y presentaba al pregonero de este año 2018, el 
jóven David Roca Biosca, farmaceutico, director técnico 
de la ortopedia “Orto-Roca”, antropólogo y presidente 
de la ONG fundación “El Alto”.
El pregón que nos realizó David Roca, persona 
conocida, joven y vinculada en nuestra ciudad, a modo 
de resumen sería el siguiente:
“ Os deseo transmitir mi estancia en diferentes paises, 
y he querido a la vez transmitir estos valores. Se basa 
en cómo podemos encontrar poder transmitir los 
valores de lo que es la Semana Santa en las propias 
personas, principalmente en las que más sufren y 
más en los imigrantes que llegan a Vinaròs. Creo que 
debemos ser más abiertos a estas personas que vienen 
a nosotros y que están sufriendo como los refugiados, 
ya que pienso que los desfavorecidos del mundo son 
los elegidos de Dios. La Semana Santa debe ser para 
humanizar. Las redes sociales con valores mas allá de los 
puramewnte materiales, pueden ayudar si se utilizan 
bien, a vivir nuestra Semana Santa. Mi experiencia en 
la fundación “El Alto” me ha servido para que tenga una 
buena reflexión, y finalmente me he centrado en tres 
conocidos personajes cuales son:
Pere Casaldáliga, obispo en el Mato Groso Brasileño, 
Noam Chomsky, filósofo americano y estudioso de la 
realidad actual, y por último San Óscar Romero, obispo 
que acaba de firmar la órden de canonización el Papa 
Francisco, el cual tuvo un gran amor por las personas 
mas desfavorecidas, y que fué asesinado a tiros mientras 
oficiaba la Eucaristía en El Salvador. Os invito a que en 
estos días leais unas páginas de estos tres personajes y 
que reflexioneis, ya  que ayudarán a comprender, vivir 

Salvador Quinzá Macip

Solemne Pregón de la Semana Santa
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y lo más necesario es a que pongamos en práctica, todo lo 
que nos dicen. Finalizaba agradeciendo a todos los que han 
colaborado en la realización de esta Semana Santa”.
Finalizado el pregón escuchamos de nuevo a la coral y 
órgano, para que tomara de nuevo la palabra mosén Emilio, 
agradeciendo y felicitando a el pregonero por sus palabras, 
y animándonos a todos los presentes, que como el mismo 
había indicado, que interiorizáramos y viviéramos con 
nuestros ejemplos esta Semana Santa que se iniciaba.
Como cada año , la imagen del “Cristo de la Paz”, presidía el 
presbietrio, y al finalizar el pregón, a hombros de sus cofrades, 
se trasladó hasta la cancela de la puerta principal de la 
parroquia, para más tarde, colocarla en su lugar de costumbre.

Al día siguiente, sábado, a las 19 horas y en la Arciprestal de La Asunción, se procedía a la 
celebración de la misa en memoria de los cofrades fallecidosw de todas las cofradías durante 
este año. Ofició la misa mossen Emilio Vinaixa.

Organizado por la Cofradía del “Cristo de la Paz”, el mismo sábado a las 20,30 horas y en la 
Plaza Parroquial, se daban cita 14 formaciones de tambores y bombos para realizar esta ya 
15ª edición. El toque inicial fué a cargo de Victor Mestre, presidente de la “Asociación de 
Pastelerías de Vinaròs”, con el bombo de Edgar Benito.
A continuación se procedió a realizar un recorrido por las calles más céntricas de nuestra 
ciudad, para llegar de nuevo a la Plaza Parroquial. Diez fueron las asociaciones que realizaron 
exhibición en la misma plaza. La despedida fué a cargo de unas palabras del presidente de 
la “Federación de Cofradías”, el cual indicó, que “si ayer todo Vinaròs a traves del pregón se 
enteraba del inicio de nuestra Semana Santa, hoy doce poblaciones serán las pregoneras de 
dar a conocer la Semana Santa de Vinaròs”.

Misa en memoria de los cofrades difuntos.

XV Trobada de Bombos y Tambores
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Domingo de ramos
Las dos parroquias de nuestra ciudad 
organizaban a las 11,30 horas la 
procesión y posterior bendición de 
ramos. En la parroquia Arciprestal, y con el 
acompañamiento de la banda de “Bombos 
y Tambortes” de la Cofradía del “Cristo de 
la Paz”, se llegaba hasta el Paseo Colón 
para realizar la bendición.
En la parroquia de Santa Magdalena, y 
con la participación de la Cofradía de 
“Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Merced”, 
acompañaron a la procesión con su banda 
de “Cornetas y Tambores” y con la popular 
“borriquilla”, que cada año presta para 
la ocasión Cinta Griñó. La bendición se 
realizó en la Plaza 1º de Mayo.

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

Presentamos
skin caviar 
ABSOLUTE FILLER

A las 13 horas se inauguraba la exposición de Semana 
Santa expuesta en el “Auditorio Municipal”, la cual estará 
abierta hasta el día 2 de abril.

Inauguración de la 
exposición de la Semana Santa
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Vía Crucis en la ermita

Salvador Quinzá Macip.

Como cada año y también con la colaboración 
de la “Frater”, se realizaba a las 17 horas en 
nuestra ermita de nuestros santos patronos, 
el Vía Crucis. Presidido por mossèn Emilio 
Vinaixa, se realizó el recorrido desde la misma 
puerta de la iglesia de la ermita, recorriendo 
las diversas capillitas, hasta llegar a la Cruz, 
donde mosén Emilio nos dirigió unas sentidas 
palabras invitando a la meditación, reflexión 
y participación en esta Semana Santa. Tuvo 
palabras para todas las personas que están en 
nuestra misma ciudad, y que lo estan pasando 
hoy en día muy mal.
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Mi visión sobre los pasos de la Semana Santa de Vinaròs (y 5)
Por Salvador Quinzá Macip.
Durante estas cuatro últimas semanas he intentado expresarles mis sentimientos mirando y admirando cada uno de los pasos de nuestra Semana Santa de Vinaròs. 
Hasta esta semana hemos vivido a traves de las imágenes, las escenas dedicadas a la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos por la “Oración en el 
huerto”, inicio de su pasión, y finalizábamos la pasada semana con el sentimiento y el sufrimiento de la Madre de Jesús, la Virgen María, a traves de las advocaciones de; 
Virgen de las Angustias, Virgen de los Dolores y Virgen de la Merced.
Esta semana finalizamos con una explosión de júbilo ante la resurrección dee Nuestro Señor Jesucristo. Fe de ello nos la darán las últimas dos imágenes; “Jesucristo 
Resucitado” y la “Virgen del Encuentro”, las cuales procesionan en el Domingo de Resurrección el la “Procesión del Encuentro”. 

Virgen del Encuentro
Desde hace muchos años, no sabemos cuantos, varias familias de nuestra 
ciudad, a traves de la Cofradía de los “Portantes de la Virgen del Encuentro”, 
se cuidan de sacar procesionalmente en sus hombros, y con los niños de estas 
familias portando los “descansos”, esta entrañable imagen que representa para 
nuestra ciudad “Nuestra Señora de la Misericordia”, patrona de Vinaròs. Con 
qué mimo y con qué cariño portan los “costaleros” en sus hombros la diminuta 
imagen de la Virgen. ¡Cómo la quieren!. 
Si miramos detalladamente su rostro, irradia amor, simpatía, gozo, júbilo. ¡Que 
bella está la imagen de la “Virgen de la Misericordia”.
Su Cofradía, antes de su salida en la Plaza San Agustín, le tapan el rostro con 
una mantilla negra, símbolo del pesar, del luto que tiene por no tener todavía 
a su Hijo resucitado. Ambas imágenes se encontrarán en la Plaza San Valente, 
donde la Cofradía mretirará la mantilla negra, y con la suelta de las “palomas 
de la paz”, los acordes de la música, y el gozo de las personas que abarrotamos 
la plaza, la Virgen se dirigirá hacia la imagen de su Hijo resucitado, realizando 
el encuentro entra la Madre y el Hijo.
Este día, el “Domingo de Resurrección”, es el de más jubilo dentro de los actos 
de la Semana Sanata de nuestra ciudad. 

Jesucristo Resucitado
Es la victoria del “Jesús de Nazaret”ante su muerte, de verdad, 
en la cruz. Hemos de estar contentos, que desde el año 1999, 
tenemos en nuestra ciudad esta imagen del “resucitado”, 
en la que pocas poblaciones a lo largo de España, tenían 
para procesionar en aquellas fechas. La imagen es una talla 
obsequio de la familia Vives-Ayora, la cual fué bendecida en 
los oficios del sábado santo, en la “Vigilia Pascual”, un 3 de 
abril de 1999, saliendo en procesión el próximo día, “Domingo 
de Resurrección”.
Lo mejor que nos puede comentar este episodio de la 
Resurrección , son el evangelio de San Juán que nos dice:
“El primer día de la semana va María Magdalena al sepulcro de 
madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y ve que la piedra 
estaba quitada del sepulcro. Echa a correr, llega donde Simón 
Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y le dice: 
“Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos donde le 
han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al 
sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió 
mas que Pedro, y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio 
que estaban las vendas en el suelo, pero no entró. Llega tras 
él Simón Pedro, entra en el sepulcro y ve las vendas en el 
suelo, y plegado en un lugar aparte, no junto a las vendas, el 
sudario que cuvrió su cabeza. Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado antes al sepulcro; vio y creyó, 
pues hasta entonces no habían comprendido que según la 
Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos”.

T. 689 30 37 61
 

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

consulta@dermatologiaestela.com

Espero y deseo que estos cinco capítulos hayan sido del agrado de nuestros 
amables lectores. Yo por mi parte, ni soy un historiador, ni un teólogo, ni un 
especialista en la materia, soy como dije en el pregón de la Semana Santa de 2010, 
“un simple católico de alpargata”, y he realizado en estos sentidos y humildes 
comentarios “a mayor gloria de Dios”.
Desearía finalizar aclarando comentarios de personas relevantes, los cuales 
he visto, tanto por la T.V., como que he leído. Las cofradías de la Semana Santa 
de Vinaròs son un total de 15, y los pasos que procesionan a lo largo de toda la 
Semana Santa son 17.
¡Feliz Semana Santa en la resurección de Nuestro Señor Jesucristo!.
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Entrevista al pregonero de la Semana Santa de Vinaròs 2018 David Roca Biosca

Salvador Quinzá Macip

Humanidad, vitalidad, grandeza, disponibilidad, 
amor, cariño y juventud, son algunas de las cualidades 
que podemos colocar a nuestro pregonero, a 
nuestro entrevistado. Yo prácticamenete lo conozco 
desde niño en su etapa de estudios en el “Colegio 
de la Consolación” de nuestra ciudad, y conociendo 
a su familia, les puedo decir aquello de que “de 
casta le viene al galgo”. El entregarse a los demás 
desinteresadamente escogiendo los más pobres 
de los pobres, el marcharse a “estos paises de Dios” 
por medio de su ONG “El Alto”, dice mucho de la 
personalidad de David.
Creo que ha sido una buena elección escogerlo 
como pregonero de nuestra Semana Santa 
vinarocense, y una vez finalizado el pregón y con 
paz y tranquilidad y agradeciendo nuestra sincera 
amistad, tanto de él como de su familia, le dirijo las 
siguientes preguntas.
David, para conocertee mejor, tu como te 
presentarías.
Nací en Valencia por situación de mis padres, 
pero provenimos de Vinaròs, y me considero 
un “Vinarocense de pura cepa”, ya que a los tres 
meses ya vinimos para Vinaròs. Comencé mis 
estudios en el “Colegio de la Consolación” de 
nuestra ciudad. La E.G.B. la realicé en el “Colegio 
de La Salle” de Benicarló, posteriormente estudié 
el bachillerato en el “Instituto Leopoldo Querol” 
de nuestra ciudad. Para estudiar la carrera lo hice 
en la “Universidad de San Pablo CEU” en Madrid 
licenciándome en farmacia. Luego estudié 
ortopedia en la “Universidad Complutense” de la 
misma ciudad. A nivel personal estoy casado con 
Patricia, una mujer maravillosa, valenciana, y que 
ha venido a vivir a Vinaròs, y tenemos una niña 
estupenda que tiene dos años y que se llama Lola.
¿Nos puedes comentar cómo fué el fundar la 
ONG “El Alto”?.
Al finalizar mis estudios me fuí de viaje a 
sudamérica durante unos meses. Finalicé mi 
estancia en Bolivia, en La Paz y estuve un un 
suburbio que se llama “El Alto”. Fuí co-.fundador 
de “El Alto” junto con dos amigos más, todos 
licenciados en farmacia, por lo tanto comenzamos 
allí a trabajar aportando nuestras carreras de 
farmacia. Nuestra fundación de “El Alto”, en la 
actualidad está trabajando en tres paises: Etiopía, 
Chat y Uganda, y llevamos farmacia a sitios 
donde no hay, donde no existe. La farmacia que 
llevamos es de buena calidad, la misma que existe 
en Europa. También si es necesario colaboro con 
ellos con mi carrera de ortopedia.
También eres Antropólogo.
Seguí estudiando a raiz de este viaje que realicé 
y te acabo de contar, y realicé el “master” de 

“Antropología Médica”. Realicé mis estudios en la 
“Universidad Rovira y Virgili”, es una universidad 
de las más prestigiosas a nivel muindial, en lo 
que respecta a los estudios de antropología. 
Finalizados ya los estudios, volví y me instalé en 
nuestra ciudad, donde ayudo a mis padres en la 
farmacia, y me encargo de la ortopedia “Orto-
Roca”.
¿Cual es tu vinculación en la Semana Santa de 
Vinaròs?.
Yo me considero un privilegiado y me siento 
orgulloso de mi ciudad, de mi familia, y de mi 
abuelo Rafael Roca, en cual llegó a Vinaròs en 
el año 1923 y montó la “Farmacia Roca”. Él a los 
pocos años de estar en Vinaròs, ayudó a montar 
la Semana Santa junto con otros fundadores. Fué 
co-fundador de la Cofradía de la “Virgen de las 
Angustias”, a la cual pertenecemos toda la familia, 
por supuesto. Tanto mis padres, como mi primo 
Adolfo Cabadés y familia y yo mismo salimos a las 
procesiones, yo desde muy pequeño. Siento un 
orgullo muy grande de tener la Semana Santa que 
tenemos en nuestra ciudad. Como curiosidad, te 
diré, que al finalizar mi etapa de estudios, les pedí 
a mis padres un tambor, y con el participé en la 

banda de “Bombos y Tambores” de la Cofradía del 
“Cristo de la Paz”. Esto fué en el año 2005.
¿Como te enteraste David de tu nombramiento 
como pregonero de esta Semana Santa 2018?.
Pues fué a traves del presidente de la “Federación 
de Cofradías” Marc  Méndez Viver, que pasó a 
buscarme por la farmacia. No estaba en este 
momento, y nos intentamos ver en varias 
ocasiones. Al final pudimos vernos personalmente, 
y le pregunté si le hacía falta algún aparato de la 
ortopedia, muñequera, etc.. a lo cual me dijo que 
venía a pedirme si quería ser el pregonero de la 
Semana Santa. Como comprenderás me quedé 
muy sorprendido, ya que pienso que hay muchas 
más personas y más preparadas y mayores que 
yo. Acepté consultando con mi familia, ya que por 
supuesto no me podía negar.
Que representa para ti, pregonar nuestra 

Semana Santa.
Yo creo que es el reto que con más emoción he 
aceptado al decir que sí a ser pregonero. Para el 
pregón que he realizado, como habéis escuchado, 
ha tenido un valor añadido el haber viajado mucho, 
ver como funcionan ciertas cosas en diferentes 
paises sudamericanos, o del sur de África, como 
en Oriente. Personalmente me ha hecho sentirme 
orgulloso de la Semana santa y lo que representa 
en nuestra ciudad. Con su historia datada ya desde 
el s. XVII, y que ha ido transmitiéndose de padres a 
hijos, como ha sido mi caso y el de tantos jóvenes.
Como nos resumirías el pregón que nos has 
dirigido.
Comienzo por decirte el título de mi pregón; 
“Humanizando la Semana Santa”. He querido 
transmitir como he dicho antes, mi estancia en 
diferentes paises, y he querido a la vez transmitir 
estos valores. Se basa en cómo podemos encontrar 
poder transmitir los valores de lo que es la Semana 
Santa en las propias personas, principalmente 
en las que más sufren y más en los imigrantes 
que llegan a Vinaròs. Creo que debemos ser más 
abiertos a estas personas que vienen a nosotros y 
que están sufriendo como los refugiados, ya que 
pienso que “los desfavorecidos del mundo son los 
elegidos de Dios”. La Semana Santa debe ser para 
humanizar. Por otra parte la he enfocado sobre 
los aspectos de la sociedad, las redes sociales 
con valores mas allá de los puramente materiales. 
Mi experiencia en la fundación “El Alto” me ha 
servido para que tenga una buena reflexión, y 
finalmente me he centrado en tres conocidos 
personajes cuales son:
Pere Casaldáliga, obispo en el Mato Groso 
Brasileño, Noam Chomsky, filósofo americano 
y estudioso de la realidad actual, y por último 
San Óscar Romero, obispo que acaba de firmar 
la órden de canonización el Papa Francisco, el 
cual tuvo un gran amor por las personas más 
desfavorecidas, y que fué asesinado a tiros 
mientras oficiaba la Eucaristía en El Salvador. Os 
invito a que en estos días leais unas páginas de 
estos tres pesonajes y que reflexioneis, ya  que 
ayudarán a comprender, vivir y lo más necesario 
es que pongamos en práctica, todo lo que nois 
dicen. Finalizaba agradeciendo a todos los que 
han colaborado en la realización de esta Semana 
Santa.
Para finalizar, ¿cuales son tus deseos para esta 
Semana Santa?.
Mi deseo para esta Semana Santa es que la gente 
pueda reflexionar en personas de toda clase, no 
solo los católicos, sino los ateos, los agnósticos, 
personas de otras religiones que también 
conviven con nosotros en nuestra ciudad. Pueden 
aprovechar este tiempo para centrarse, descansar 
y pensar en las personas, también como poder 
hacer una ciudad mejor, un mundo mejor y más 
inclusivo. Creo que este es un deseo para todos, 
para todas las personas de bien. También como 
he dicho en el pregón, me gustaría que leyeran 
algunos capítulos de las tres personas que he 
mencionado antes, y que les sirva para llegar a 
esta reflexión.
Pues David, muchas gracias por atenderme, y espero 
y deseo como has mencionado en tu pregón, que 
interiorizemos y vivamos con hechos esta Semana 
Santa de Vinaròs. Que así sea.
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Tauró babós 

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE FEBRER DE L’ANY 2018 (II)

Apaciguado mar en la Semana Santa
Comenzó éste periodo semanal de dos días con unas aguas de resaca por los nortes y mitrales acaecidos la 
semana anterior, con un oleaje de fondo de norte que fue a menos. De nuevo la mayoría de embarcaciones 
se vieron dificultadas por la marejadilla, pero la mayoría logró faenar. Las extracciones resultaron flojas pero 
variadas de pescados y mariscos. Y las cotizaciones seguían elevadas en éstos días de Cuaresma de cara a la 
Pascua.
La pesca de arrastre operó a diario, con desembarcos de langostino, cigala, calamar, pez de S. Pedro, 
choquito, pescadilla, gallo, salmonete, peluda, rape, caracol, móllera, galera, caballa, jurel, gobios, 
arañas, cintas, cangrejo, pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco el lunes una traíña local pilló 100 cajas de boquerón (6 Kg/caja) y 20 de sardina. El martes no 
vieron pescado azul.
La flota artesanal, la trasmallera comenzó faenando la mitad de barquitas, para llevar unas a subasta 
sepia, corva y mabre. Otras atraparon lenguado, rodaballo, rombo y raya.Y una capturó langosta, 
cabracho, dentón, chopa y mamona.
El palangrillo costero dos embarcaciones arribaron de capturar con anzuelo lubina, pagel, dorada, 
pargo y sargo. 

Ecos de ‘Mar’; Colonizadoras ‘Aguas de lastre’
Hay grandes buques de transporte que cuando van de vacío, para facilitar la seguridad navegando en 
estabilidad, etc., absorben en sus tanques-bodegas agua de mar, y al llegar en el lugar o puerto de carga 
sueltan dichas aguas lastradas, para inundar indirectamente la zona con animalitos microscópicos, 
plantónicos, huevos, algas, etc., procedentes del sitio que la han absorbido, y que muchos de éstos 
organismos pueden llegar a sobrevivir y fructificar en este novedoso hogar costero. De hecho, éstas 
especies invasivas son las responsables de 39% de las extinciones de especies conocidas, ya que se 
convierten en una plaga en los lugares que no hay depredadores nativos.
Ahora ha entrado en vigor parte del Convenio Internacional auspiciado por la OMI, que gestiona y 
controla medidas, como que al menos el 95% de las aguas de lastre, se intercambie lejos de la costa, a 
200 millas de distancia de tierra en 200 metros de profundidad, a excepción entre el cabotaje nacional 
según distancias y puertos, además de la nueva instalación a bordo de equipos y sistemas homologados 
de tratamiento de ésta agua, para mitigar el trasvase de especies invasoras de unos océanos a otros. 
Éste plan con su paquete de controles de cara a que los navieros cumplan con las normas, para no 
dañar los ecosistemas con los organismos dañinos en cada medioambiente de la zona, poco a poco se 
irá implantado. 

En castellà li diuen jaquetón picoto, tiburón de 
hocico grande, narizudo i baboso, en anglés 
bignose shark, en alemany schleimiger Hai i en 
francés requin babose. El seu nom científic és 
Carcharhinus altimus. 
Pertanyent a la família dels Carcarínids és un 
seláceo de cos cilíndric i fusiforme. Cap ample, 
aplanat. Morro llarg i arredonit. Solapes nasals 
altes i punxegudes. Boca gran i arquejada, amb 
plecs labials curts. Dents triangulars, altes i serrats, 
amb 28/30 per cada mandíbula i 2/4 sinfisaris. Les 
superiors són de base ampla i punta alta, triangular 
i inclinada. Les inferiors de cúspide estreta i 
recta. Ulls xicotets, circulars, amb membrana 
nictant. Posseïx cinc obertures branquials per 
costat. Peduncle de la cua amb fosetes precabals. 
L'aleta cabal té una mossa posterior. La 1a dorsal 
és falciforme, igual que les escapulars. Carena 
interdorsal ampla i pronunciada. Sense bufeta 
natatòria. El seu gran fetge oliós fa funcions de 
flotabilitat. 
De color gris-blau bronze. Ventre aclarit en blanc. 
Corporalment revestit per una pell de cuiro, amb 
denticles dèrmics recoberts d'esmalt i dirigits cap 
arrere. 
Talla quasi 3 m. Sexes separats. Després de l'acoble, 
ella gesta ventrades fins de 15 fetus, que naixen 
ja nadant i viuen pel seu compte. S'alimenta de 
gran varietat d'espècies de peixos, cefalòpodes, 
carronya, etc. Fugisser, no perillós per a l'home. 
Pelàgic. Viu fins als 400 m. de profunditat en mars 
tropicals i temperats. Només s'acosta per aigües 
succintes de la plataforma continental durant la 
nit. Es captura amb ham per l'art la marrajera en 
alta mar. Les seues carns no són molt apreciades. 
Al ser un animal cartilaginós, ha de ser sagnat i 
desviscerad prompte per a mantindre's amb gel, 
en cas contrari la seua carn pot oldre a amoníac.

PEIXOS:
     Escrita (Raya)                           5 Kg. 
     Orá (Dorada)                             357
     Sard (Sargo)                               34
     Pagell (Pagel, Breca)                 104
     Pagre (Pargo)                             79
     Vidriá (Mojarra)                            4
     Tords (Tordos, Lábridos)              6
                                                   _____
             Total…………………….     589
MOL·LUSCOS:
 Polp roquer (Pulpo roquero)             4
                                                            ____
           Total………………………        4
Total Palangre …………………   593

PIEXOS:
Seitó (Boquerón)…………….  30.100
Sardina……………………….     6.221
                                                    _______
Total Cerco …………………..   36.321

PEIXOS:          
Escrita (Raya)                                       222 Kg.
Caballa (Verat)                                        3 
Congre (Congrio)                                     7
Gall (Peix de S. Pedro)                            4 
Orá (Dorada)                                         203
Móllera (Faneca, Capellán)                        2
Gallineta (Cabracho)                                13
Sorell (Jurel)                                            31
Asparrall (Raspallón                                  8
Palá (Lenguado)                                  1.915
Sard (Sargo)                                         125
Lliri (Anjova)                                             5
Llobarro (Lubina)                                    12
Mabre (Herrera)                                      149
Pagell (Breca)                                        393
Peluda (Solleta)                                         20
Lluç (Pescadilla, Merluza)                          45
Rap (Rape)                                             236
Aspet (Espetón)                                     130

Rom empetxinat (Rodaballo)                      7
Jurioles (Lucerna, Rubios)                        47
Moll (Salmonete)                                     34
Mero (Cherna)                                         2
Letxa (Pez limón, Serviola)                      3
Sorella (Jurel real)                                    3                         
Llises (Lisa, Mújol)                                 83
Pagre (Pargo)                                        136
Gatet (Pintarroja)                                     8
Roncador (Roncón)                                4
Rata (Miracielo)                                       5
Corva (Corvallo)                                    25
Mamona (Brótola de fango)                     3
Déntol (Dentón)                                      56
Chopa (Cántara)                                      12
Palomida (Palometa blanca)                     1
Reig (Corvina)                                         11
Morruda (Sargo picudo)                            3
Vidriá (Mojarra)                                        28
Salpa (Salema)                                        37

Tords (Tordos, Lábridos)                           9
Rom (Rémol, Rombo)                              10
Palaí (Acedia)                                            5
                                                          _____
     Total……………………………..        4.047    
CRUSTACIS: 
Galera (Estomatoideo)                              31
Llagosta (Langosta)                                   12
Llomàntol (Bogavante)                               5
                                                           _____
      Total......................................         48      
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         3
Sépia (Choco)                                        861                                    
Polp roquer (Pulpo roquero)                    360                              
Caragol punxent (Cañailla)                         31
                                                           _____
       Total……………………            1.254      
Total Tremall i d’Altres Arts........  5.350
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EDUSI, Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat 
de l’àrea urbana de Benicarló-Vinaròs

Un dels objectius temàtics que inclou l’EDUSI és una 
economia baixa en emissions. Per a dur-la a terme s’han 
definit dos línies d’actuació:

1. El foment de la col·lectivitat de l’àrea urbana a 
través de carrils bici i camins per als vianants, i 
l’optimització del sistema de transport públic 
interurbà via infraestructures noves i un 
transport net lliure d’emissions de CO2. 

La poca distància que separa Vinaròs de 
Benicarló (només 8 km) fa que es plantege la 
necessitat d’augmentar la seua connectivitat 
mitjançant concessions per la costa i per l’interior 
metropolità. Amb l’aprofitament dels marges de 
les infraestructures existents i els camins agrícoles 
es desenvoluparan itineraris de vianants i ciclistes, 
que al mateix temps connecten els nuclis urbans i 
estiguen degudament senyalitzats.

Esta iniciativa es complementarà amb campanyes 
de promoció de la mobilitat interurbana:

- Adequació a l’estacionalitat

- Regulació dels horaris i eficàcia dels traçats 
existents

- Realització de campanyes per a atraure nous 
usuaris i millorar el servei a partir d’enquestes de 
mobilitat

2. L’aplicació de mesures d’eficiència energètica 
i foment de l’ús d’energies renovables en 
equipaments i estructures publiques.

La factura de la llum i la il·luminació urbana són 
dos de les majors preocupacions de qualsevol 
Ajuntament, ja siga en la seua vessant econòmica 
o en referència a la qualitat de vida.

Amb esta línia d’actuació es vol aconseguir 
disminuir la demanda energètica i al mateix 
temps rebaixar les emissions de CO2. Per a 
dur a terme esta millora del nivell de gestió i 
d’eficiència energètica en edificis públics (oficines, 
centres educatius, equipaments culturals i 
esportius), es realitzaran en primera instancia 
auditories, estudis o anàlisis amb l’objectiu 
d’identificar les necessitats energètiques dels 
equipaments públics i escollir així el millor 
sistema de subministrament alternatiu per a cada 
equipament a fi d’estalviar energia. Al mateix 
temps, s’aconseguirà sensibilitzar a la població 
de l’ús de les energies renovables, les quals 
proporcionaran un alta rendibilitat energètica, 
mediambiental i econòmica.

Pel que fa l’enllumenat públic, després d’una anàlisi 
prèvia, també s’emprendran actuacions com la limitació 
de la resplendor lluminosa i la contaminació lumínica.

OBJECTIU TEMÀTIC 4: ECONOMIA DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS
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PLÀ ESTRATÈGIC DE CIUTAT

Més informació: 
www.participa.vinaros.es

FEM
VINAROS

1. Què creu que aportarà el Pla Estratègic 
de Ciutat al desenvolupament econòmic 
de Vinaròs?

Pot aportar moltíssim per una senzilla raó, perquè 

es mirar cap al futur. El passat ja ho hem vist, ja ho 

coneixem. De cara al futur, necessitem saber el camí 

per on hem d’anar.

Crec que també seria molt apropiat, a tots els nivells, 

que el Govern nacional tingui un pla estratègic per 

totes les àrees, com per exemple en infraestructures 

o educació i, que per desgràcia no existeix. 

Al mateix temps, a la ciutat de Vinaròs, també ho 

hem de plasmar al nostre nivell, però amb una 

cosa molt clara, que tots els grups polítics vigents 

estiguin implicats. Sigui com sigui, mani qui mani, a 

les pròximes eleccions, si es fa un pla de futur a llarg 

termini, qui governi haurà de seguir aquestes direc-

trius, almenys que hi hagi alguna cosa extraordinària 

que hagi de variar-ho.

2. Quin creus que es el paper de les 
empreses i sectors econòmics en la defi-
nició del Vinaròs del futur?

Les empreses, per descomptat, crec que tenen 

un paper extraordinari, ja que són les que poden 

donar-li el treball i és evident la seua mancança. 

Llavors, si aconseguim que les que estan sobrevis-

quen, a la vegada que vinguin d’altres, seria una 

gran alegria per Vinaròs. 

Per aquest motiu, és importantíssim marcar aquest 

pla de futur.

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

Personalment, crec que és essencial. A través de 

l’administració, es poden obrir nous camins i buscar 

avantatges  per tal que vinguin empreses de fora, 

com per exemple, amb l’oferta adequada de 

terrenys. 

Ha d’haver-hi una bona coordinació! Per tant, el 

paper que ha de jugar l’Administració és de segui-

ment i de recolzament al sector privat. Ha d’ésser 

com un pare: ha de vigilar-lo perquè no caiga i 

també premiar-lo quan ho fa bé. Eixe és el paper 

de futur que, sota el meu punt de vista, ha de jugar 

l'Administració pública.

4. On apunta el futur de l’economia a 
Vinaròs?

La pregunta és complicada perquè no sabem què 

ens pot deparar el futur, però si que puc dir que 

quan era més jove, Vinaròs tenia quatre sectors ben 

diferenciats: 

· La mar, que era productiva, amb més de 100 

barques.

· El camp, principalment amb la taronja, era rendible.

· El moble, on hi havia moltes pymes i donava feina a 

moltes famílies.

· El turisme.

Aquestes eren els pilars de la localitat. Ara, malaura-

dament, a la mar sobreviuen tan sols 10 barques; el 

camp, està en hores baixes; les empreses del moble, 

són insuficients; i el sector del turisme podríem dir 

que es l’únic que es manté, encara que ens falta 

una estructura hotelera per poder acollir una major 

quantitat de turistes. 

Respecte al turisme, abans teníem un turisme de 

qualitat. Per exemple, els alemanys que ocupaven 

els xalets de la zona nord. Aquest turisme ha deixat 

Vinaròs perquè es troba amb inseguretat ciutadana 

i una manca d’oferta cultural.

Per tant, podríem dir que la única base que ens 

queda és el turisme. Encara que, aquest, juntament 

amb el serveis, per millorar-los, necessitem una cosa 

esencial, les comunicacions.

Ho sigui, els vinarossencs, per anar a qualsevol 

lloc, hem de pagar una autopista A7, ja sigui cap a 

Barcelona o cap a València. Si parlem de comunica-

cions ferroviàries, caldria tenir un accés òptim a les 

capitals. 

Sembla ser, que amb la via de l’arc mediterrani, ens 

podrem aproximar a Europa, però per a que resper-

cutisque amb un efecte positiu a la indústria de la 

nostra zona, caldria tenir una estació inter-modal 

que facilités l’entrada i l’eixida de mercaderies indus-

trials.

I a més, faltaria l’A-68, que seria una solució que 

facilitaria l’accés al turisme i la industria de la zona 

aragonesa.

5. Quin és el paper real de la tecnologia 
del futur d’una ciutat com Vinaròs i com 
està relacionat amb els diferents sectors 
econòmics de la localitat?

Ja estem veient que cada cop els treballs es poden 

realitzar des de casa. A través de la tecnologia pot 

haver-hi qualsevol persona treballant per al municipi 

des de qualsevol indret del planeta. Per tant, hem 

d’adquirir una red suficientment potent (a Vinaròs 

encara hi ha punts deficitari on no hi arriba internet), 

mitjançant la millora de la infraestructura on-line i 

fibra òptica. Aquesta mesura també duria a cap una 

altra manera de crear noves empreses i treball a la 

localitat.

6. Diversitat econòmica o focalitzar 
esforços en uns pocs sectors econòmics? 

La meva opinió es “no posar mai tots els ous en la 

mateixa cistella”. Per tant, diversificar sempre.

SEBASTIÁN CASANOVA
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Quina tristor 
Per Hugo Romero

Autoescoles, examinadors 
i el centralisme provincial

Per Jordi Moliner Calventos.

www.canal56.com964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

OPINIÓ 

Consens

Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

Aquest dimarts passat ens 
vam despertar amb la imatge 
d'una esvàstica nazi embrutant 
l'estela que al cementeri de 
Vinaròs recorda als nostres veïns 

assassinats als camps de concentració alemanys. 
Produeix tristesa comprovar com encara pot 
haver persones que els molesten uns morts els 
quals descansen fa ja molt de temps, alliberats 
dels conflictes i lluites dels vius. És cert que el 
mateix monument és un punt on una vegada 
a l'any es recorda a les persones del nostre 
poble que van morir per una idea de República 
i democràcia que fica nerviosa a molta gent, que 
prefereix altres formes de govern on els malvats 
viuen bastant millor sense preocupar-se de les 
protestes de la gent del carrer i emparats pel 
"dret de naixement". Com també és cert que 
enguany aquest record encara serà més emotiu 
i intens.
A la persona o persones que han realitzat aquesta 
pintada et direm que la gent de Som Vinaròs no 
ens agrada el que penses, però no t'odiarem per 
això. Només ens agradaria que pensares per un 
moment que estàs a Mauthausen, l'any 1942, i en 
què els diries a aquests vinarossencs que estaven 
a punt de morir per tenir unes idees diferents de 
les teues.
També imaginem que si als supervivents 
alliberats els digueren que setanta-cinc anys 
després encara hi ha gent que defensa un règim 
polític que assassinava a sang freda a homes, 
dones i xiquets en nom d'una "raça superior", 
segurament pensarien amb infinita tristesa que 
el món i la humanitat no tenen solució.
Tenim clar que són mals temps per a qui pensa 
que amb bona voluntat i honestedat per davant, 
tot té una possibilitat de solucionar-se. Postura 
que ha sigut batejada com "equidistància" als 
mitjans de l'odi, interessants com estan amb 
que el continu conflicte entre la gent del carrer 
ens impedisca unir-nos per defendre els nostres 
drets. Però també tenim molt clar que ni les 
campanyes de por ni de descrèdit ens impediran 
continuar defenent el que creiem que és just 
i honrat. I que si, que pensem que el món te 
solució.

Consens: Acord assolit per 
un grup de persones per tal 
de portar a terme una acció 
comuna, o per tal de defensar 
una mateixa postura o política 

(Font: Viquipèdia)
 Avui els socialistes de Vinaròs escrivim entorn 
de la paraula consens. El significat encapçala 
aquest escrit per a tenir clara la idea. El passat 
plenari del mes de març es van tractar una 
sèrie de mocions, entre d’altres, una que feia 
referència a l’augment d’examinadors del carnet 
de conduir a la província i una respecte a la 
situació de l’hospital comarcal de Vinaròs. Abans 
del plenari es va tractar d’assolir un consens. Els 
socialistes vam cedir (el consens implica la cessió 
de totes les parts) en les connotacions polítiques 
d’un dels punts de la moció que vam presentar 
sobre els examinadors del carnet de conduir. A 
canvi, esperàvem que el PP també fes el mateix 
en la seua moció sobre l’hospital, per tal de dur 
endavant totes dues, ja que considerem que són 
dos assumptes suficientment importants per a la 
nostra ciutat i per als nostres veïns de la comarca. 
No es va aconseguir. Una vegada més, i és típic 
de la legislatura actual, no es va aconseguir.
Revisant els antònims (paraules que signifiquen 
el contrari) de la paraula consens, no n’he 
trobat cap que represente l’antònim en aquesta 
situació. Bé n’he trobat un, però no és una 
paraula qualsevol, és un nom: AMAT.  El Sr. 
Amat representa, en aquest context, l’antònim. 
Representa el que fa el PP local en aquest 
ajuntament, i els seus companys, uns més i 
altres menys, li segueixen la corda. És normal 
que el partit principal de l’oposició, igual que 
la resta de partits de l’oposició, fiscalitzen les 
decisions de l’equip de govern. Però és que tota 
la legislatura actual, des del minut 1, el PP és 
l’antònim de governar per a construir, construir 
un Vinaròs millor, construir una societat millor, 
construir unes polítiques millors. I sí que han 
participat els altres partits, des de l’oposició i des 
de les seues idees, defensant accions que han 
estat debatudes i admeses, o no, per l’equip de 
govern. Ho ha fet Acord, ho ha fet el PVI. Però no 
ho ha fet el PP local, i ho ha argumentat, molt 
clarament sobretot el seu regidor Amat, molt 
més clarament que seu regidor Gandía, molt 
més visualment que la seua regidora Miralles, 
amb molta més vehemència, més insults i més 
menyspreu, amb més odi, si em permeten 
l’expressió. Dit d’una manera més clara, amb 
més antipolítica. I dic des del minut 1, quan tot 
el PP local no va ni voler sortir a la foto inicial del 
plenari, cortesia i part del protocol de constitució 
de cada legislatura. I si ara, que queda un poc 
més d’un any per a finalitzar la legislatura, 
estem abocats a la representació en els propers 
plenaris de la lluita interna pel poder al PP local, 
estem venuts. Els membres de l’equip de govern 
hauran de portar casc i armilla, i els companys de 
l’oposició (Acord i PVI) que s’amarren els matxos 
(com vulgarment es diu) per a aguantar la pluja 
d’improperis continuats i amb “mala llet”. Un flac 
favor per a la política, la política local, i per a 
Vinaròs i els vinarossencs.

 Les comarques i per 
extensió les ciutats 
més allunyades 

de les capitals de província patim des de temps 
immemorials l'afany centralitzador d'aquestes. 
És l'efecte cascada, de Madrid cap a València, de 
València cap a Castelló i d'aquesta cap a Vinaròs. La 
centralització de recursos, serveis e infraestructures 
fa més grans les capitals i empobreixen la resta de 
ciutats. Fa créixer la desigualtat entre ciutadans, 
tant d'oportunitats com de recursos. Ací a Vinaròs 
tenim alguns exemples, el mes visible i fragant 
és el port. Un port que històricament ha estat 
importantíssim, i que a l'igual que els altres ports 
pesquers de la província han estat abandonats en 
benefici del de Castelló.
Un abandonament que fa impossible ficar-ho en 
l'estat que es mereix en només 4 anys, cal pensar 
que la inversió que necessita el nostre port es 
mesa gran que l'import total que disposa obres de 
ports per a tots els ports del País Valencià. Herència 
rebuda si, ja sabem que sona a tòpic, però és així 
sense diners no es poden fer obres ni reformes, i 
diners per al País Valencià no ni hi han. Ja sabeu 
tots que som els últims tant en inversió estatal com 
en finançament per habitant, i això sumat a l'espoli 
que em patit a mans del PP valencià fa molt difícil 
tornar a la normalitat les nostres infraestructures i 
serveis públics.
Un altre exemple clar del centralisme els la 
pèrdua dels exàmens de carnet de cotxe o camió, 
una pèrdua que es va produir ja a l'any 2.013 al 
traslladar els exàmens que sempre s'havien fet a 
Vinaròs. Aquest fet provisional ha esdevingut en 
permanent, doncs no té visos de revertir. Aquesta 
situació segons els responsables a causa de la 
informatització els exàmens i la carència d'una 
aula amb ordinadors aquesta causant un greu 
perjudici, tant als alumnes com a les autoescoles. 
Aquestes han de fer més 500 kmts setmanals en 
desplaçaments a Cs, per a presentar als alumnes a 
examen. Però si parlem de com està el servei ja és 
la gota que ompli el got. D'una plantilla que deuria 
ser de 10 examinadors hi han 7 dels quals 3 estan 
de baixa dos d'ells de llarga durada. Retards de 
quatre mesos per examinar-te de pràctiques, el no 
saber mai la data exacta de l'examen o la suspensió 
del mateix sense avis, fan que aquests servei siga 
un caos. Caos que des de l'administració central 
no tenen cap intenció de solucionar. No pensen en 
les persones, pensen en la seua comoditat. Des de 
Compromís el nostre Senador Jordi Navarrete, ha 
presentat una bateria de preguntes al senat, per tal 
de revertir aquesta situació.
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Per Lluís Batalla Callau

Madures i a la vora del camí?   

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

El temps corre
Per Anabel Matamoros

Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de agost 
a l’ajuntament, a Proda Vinaròs, per compra 
d'aliments per a gats.

PRODA Vinaròs

PeR cOMPRA D'AlIMeNTs PeR A gATs

02/03/2018

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

cAIXA VINARÒs

Passats quasi tres anys 
des de les eleccions ens 
preguntem on estan 
aquelles idees i propostes 

del tripartit que ens governa i que van anunciar de 
forma pomposa per tal d’enganyar als vinarossencs.
En campanya electoral tot era prometre que 
construirien l’auditori ensenyant-mos els plànols 
de com seria, però a dia d’avui encara no s’han 
molestat ni en preparar els primers papers per a la 
seus execució. Van anunciar la remunicipalització 
de la zona blava que a dia d’avui segueix en 
un contracte privatitzat i amb unes condicions 
pitjors per a les vinarossenques i vinarossencs, 
incrementant el preu per hora i augmentant les 
places d’aparcament als carrers de Vinaròs. També 
s’han oblidat de la tan famosa promesa d’eliminar 
la taxa de basures que entrant ja en la recta final de 
la legislatura no han posat en pràctica.
Els vinarossencs han de saber que enguany el 
tripartit té 3,7 milions d’euros més en el pressupost 
que en els anys de govern del PP degut a la pujada 
d’impostos que van aplicar a l’inici de la legislatura. 
Però a pesar de tindre més diners que surten de les 
butxaques dels vinarossencs al carrer no es nota 
res. 
Estem ja a març de 2018, entrant en la recta final 
d’una legislatura que portada per un tripartit, 
Som Vinaròs - Podemos, PSPV-PSOE i Compromís, 
només estan preocupats per vore com feien fora al 
partit que més vots va aconseguir i va guanyar les 
eleccions i gestionen l’Ajuntament obsessionats en 
desfer projectes que ja estaven engegats pel Partit 
Popular, com el carril lúdic. 
Un projecte que no es van preocupar de mirar-
lo sinó que el van tirar a la basura per fer el que 
ells, pactaren a les cavallerisses sense escoltar a la 
ciutadania i gestionant sense respectar la legalitat 
i el procediment administratiu fixat. Per això van 
haver de rectificar. 
El temps corre i quan queda un any de gestió del 
tripartit cap projecte està clar ni veu la llum de 
forma definitiva. Moltes paraules, moltes promeses 
i pocs fets. Deurien recordar els onze regidors que 
governar és molt més que fer rodes de premsa, que 
cal pendre decissions que a voltes no són fàcils i 
estes són les que el tripartit no pren encara que 
siguen les que Vinaròs necesita.

Després de preguntar-nos la 
setmana passada “De què ens 
serveix l'Estat?”, i després d'haver 
llegit la columna de TTSV(PODEM) 
sobre les pensions(24/03/2018), 

veiem que hi ha dues maneres de fer política: 
la nostra, que busca canviar l'estatus quo del 
moment que estem vivint, o la d'aquells que se 
n'aprofiten del moment que estem vivint. 
Si a nivell estatal a estes altures ja sabem que les 
formacions que volien canviar-ho tot(PODEM) 
han estat una estafa ( 1.-Demanar l'abstenció a 
les generals de 2011, va portar la majoria absoluta 
del PP i la Reforma Laboral, la llei mordassa, les 
retallades a les pensions,...2.-A les Europees 
de 2014 , demanen sou base de 1.000€ i el dret 
d'autodeterminació dels pobles d'Europa, i amb 
Catalunya han callat, i 3.-Ara tenen la clau per fer 
fora el PP i l'únic que els interessa és contemplar 
com s'enfonsa el PP... i el poble), a nivell local 
han estat una presa de pèl perquè en definitiva 
és un discurs que busca la beatificació política 
d'ell mateixos nomès amb la intenció de tenir 
un sou segur durant quatre anys. Sabem ACORD 
CIUTADÀ com aconseguir 5 regidors , inclús 10, 
però hi ha una cosa que es diu Respecte al poble 
en no prometre impossibles .
Un exemple el vam tenir justament el dia de la 
manifestació en contra del actual sistema 
de pensions. Hi havia un guió pactat de les 
intervencions amb micro on no entraria cap 
representant de la classe política, i així s'anava 
a fer i a ACORD ens va semblar absolutament 
lògic i just si qui anava a parlar eren persones 
directament afectades pel tema pensions. 
Quan són manifestacions del dia 1 de Maig, sí 
podem parlar per demanar canvis però en una 
manifestació de pensionistes han de ser ells qui 
parlen. Què va passar ? El programa es va alterar 
en contra del que volien inclús els intervinents 
quan va saltar un espontani , va agafar el micro i 
amb la plaça plena va fer el seu particular míting 
sense estar convidat a fer-ho. Absolutament fora 
de lloc i lamentable. 
En política, i en la vida, un ha de saber quan ha 
de parlar i quan ha de callar. Quan estàs en una 
formació que ha fet bandera de tants canvis 
estructurals peraquetotsegueixiigual , quan s'està 
en un partit que ha fet bandera i s'omple la boca 
del NO ALS PRIVILEGIATS i has decidit formar part 
del projecte de Podem , un ha de saber quan s'ha 
de ser prudent en la paraula. El representant de 
Podem a Vinaròs, o de TTSV ,o com els semble 
batejar-se, hauria d'haver optat pel silenci davant 
dels manifestants i no agafar el micro. Li va poder 
l'ego o el poc coneixement, que solen anar 
aparellats. Per què?
Tots estarem d'acord que jubilar-se als 60 anys 
és un privilegi, compartit per uns quants, però és 
un privilegi quan d'altres hauran de fer-ho als 67 
anys; i suposo que estarem d'acord que cobrar 
mensualment una quantitat de diners i no anar 
a treballar a la teva empresa de sempre és tot un 
privilegi; drets adquirits? Clar. Però un, en aquesta 
situació, ha de saber quan no ha d'enarbolar 
la bandera de No als Privilegis, perquè tu eres 
un dels privilegiats. Perquè ja està be de tanta 
paraula buida i tanta mentida.



31 març de 2018

20

CULTURA

Durant els treballs d'enderroc d'un 
immoble en ruïnes al carrer Socors, 
la Regidoria de Cultura informa que 
s’han trobat diversos documents 
de valor històric que ja han estat 
incorporats a l'Arxiu Municipal, 
passant a formar part, d'aquesta 
manera, del patrimoni local.
La majoria de documents trobats 
són d'índole familiar, relacionats 
amb compres, butlletins de notes 
estudiantils, correspondència amb 
mestres, cartilles de família nombrosa, 
despeses d'enterrament i, sobretot, 
relacionats amb el treball com a cap 
de sanitat marítima de Don Gerardo 
Delmàs, antic propietari del bloc.
"En la seua major part es tracta de 
documentació dels anys 30 i 40 del 
segle XX, sent el document més 
antic una patent de sanitat emesa 
al port de Cartagena en 1830 que el 
doctor Delmàs devia col·leccionar, ja 
que també tenia una altra patent de 
sanitat de Vera de 1831 i cartilles de 

vacunació nord-americanes, suïsses i 
japoneses ", indica l'arxiver municipal, 
Sergio Urzainqui.
El regidor de Cultura, Festes, Tradicios 

i Joventut, Marc Albella, ha explicat 
que "aquesta troballa i la seua 
incorporació a l'Arxiu enriqueix 
l'inventari de documentació històrica 

disponible, el que permetrà conèixer 
millor la nostra història com a poble i 
a les persones que al llarg dels segles 
han deixat empremta en ell ".

L'artista Núria Albesa Castellfort, de 
Vinaròs (Castelló), ha estat escollida pel 
jurat com a guanyadora de la vintena 
edició de la Beca Internacional de 
Primavera d'Arts Plàstiques de l'Escala, 
amb el projecte L'Escala a l'Aigua. 
El treball d'Albesa competia entre un total 
de 58 projectes presentats provinents 
d'una desena de països diferents, entre 
els quals hi havia Alemanya, Àustria, 
Argentina, la Xina o Xile. 
El projecte que desenvoluparà a l'Escala 
durant tres mesos (a partir d'aquest 
abril) suposa, segons Albesa, la creació 
«d'una sèrie pictòrica, amb gotes que 
reflecteixen detalls arquitectònics que 
mostren el passat i el present de l'Escala». 
La materialització de l'obra serà amb 
diferents tècniques aquoses damunt de 

llenç, encara que també experimentarà 
amb altres suports i altres materials 
com, per exemple, sorra de la platja, ha 
explicat la creadora. 
«Vull reivindicar la cultura de la zona, 
on no sols hi ha platges meravelloses, 
sinó que la història i la cultura local fan 
d'un petit poble costaner una càpsula 
del temps on s'ajunten milers d'històries 
i racons interessants per conèixer», 
afegeix la guanyadora de la beca. 
La Beca Internacional de Primavera de 
l'Escala inclou una estada de tres mesos 
a la Casa dels Forestals de Sant Martí 
d'Empúries, on poder desenvolupar el 
projecte presentat, així com una ajuda 
de 2.500 euros per a les despeses que 
aquest representi.

L'Arxiu incorpora al seu inventari documents històrics trobats al carrer Socors
El document més antic data de 1830 i es tracta d'una patent de sanitat emesa al port de Cartagena.

L'artista de Vinaròs Núria Albesa guanya la XX Beca de l'Escala
El projecte «L'Escala a l'aigua» s'imposa a 58 propostes, entre elles d'Alemanya, Xile o la Xina

Salvador Quinzá Macip
El pasado viernes día 23 de marzo, tuvo lugar 
en la sede de Vinaròs men la C/,. Carreró, la 
“Jornada de puertas abiertas”, donde a lo 
largo de las 9 hasta las 15 horas, con la gran 
afluencia del público, fué todo un éxito.
La representación municipal estuvo 
coimpuesta por el Sr. Alcalde de la ciudad 
Enric Pla Vall, acompañado por algunos 
concejales de nuestro ayuntamiento. También 
estuvo y saludamos al presidente de la sede 
de Benicarló José María García, invitado de la 
presidenta local Mercedes Lucena.
Continuamente se pasaba un video con una 
demostración de todo lo que se realiza en la 
sede, como: cursos de éxito escolar, personas 

mayores, clases a gente inmigrante, empleo, 
comida, y un largo etc.
La ppresidenta local Mercedes Lucena, hizo 
incapié, en que se necesitan mas voluntarios, 
ya que manifestaba que en la sede, ellos se 
lo pasan muy bien, y a la vez ayudan a los 
demás.
Se entregaron varios diplomas a los socios 
mas antiguos, el mas antiguo, si no me 
equivoco es D. Valeriano Baila Muelas. 
La presidenta en su parlamento, daba las 
gracias a todos los asistentes, ayuntamiento, 
socios, voluntarios y público en general. Un 
exquisito “vino de honor”, bordó esta tan 
interesante jornada de puertas abiertas.
Nuestras felicitaciones a la “Cruz Roja Local”.

Cruz Roja Asamblea Local de Vinaròs
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ESPORTS

La regidora d’Esports Begoña López i el 
tècnic del Consell Municipal d’Esports, 
Nacho Chaler, han presentat totes les 
activitats de la Campanya d’esport 
popular 2018. 
López va destacar entre elles que la 
Marató Popular será el pròxim 29 d’abril a 
les 10h, i que el Dia Mundial de l’activitat 
física es commemorarà a Vinaròs el 15 
d’abril amb la primera Jornada d’esport 
en familia en horari de 10.30 a 13.30h 
(altres serán el 8 de juliol, el 5 d’agost 
i el 9 de setembre). La festa final de les 
escoles esportives será el 2 de juny i les 
jornades d’esport i salut organitzades pel 
Repte 10k serán enguany els dies 8,9 i 10 
de juny. Del 4 al 15 de juny se celebrarà 
l’anomenada Quinzena Esportiva.
El 5k està previst al mes de juny i el 10K 
nocturn tindrà lloc enguany el dia 11 

d’agost a les 21h. A més, juliol, agost 
i setembre tindran lloc les Jornades 
d’Esport d’estiu.  
Altres activitats al llarg de l’any són la 
Caminada Popular, el dia 11 de novembre, 
la tercera Cursa de Muntanya el Vol del 
Puig, el 18 de novembre i la Volta a Peu 
de Nadal, el 24 de desembre, que arriba 
enguany a la seua trentena edició. 
En la presentació es va destacar que 
gràcies als patrocinadors (Gil Comes, 
Grupo Castejón, Dicocar i Decathlon) 
enguany s’ha pogut fer a més un concrus 
de fotografía per a la campanya d’esport 
popular amb premis de 200, 100 i 50€. 
Cal destacar també que el CME no farà 
enguany inscripcions, i que aquestes 
s’han de fer a les botigues d’esport de la 
ciutat o online a la pàgina web  hj-crono.
es.

Del 23 al 25 de Marzo se 
celebró en Alicante el XVI Open 
Internacional de Taekwondo 
clasificado como G1 en el 
ranking mundial, uno de los 
Opens más importantes, donde 
participaron competidores de 
más de 45 paises. Un grandisimo 
nivel se respiraba en los 3 días 
que duró el evento. Hasta allí 
se desplazó la Vinarocense 
Cheyenne Brito del Tkd Alfaro, 
que en dicho open formaba 
parte de la selección Catalana. 
Tras 4 duros combates y siendo 
la competidora más pequeña 
del grupo, puesto que este año 

cambio a la categoria Junior, 
se alzó con una meritoria 
medalla de BRONCE. En su 
primer combate se enfrentó a 
la competidora del Olimpic Art 
Málaga venciendo por 25 a 8, 
en octabos de final se enfrentó 
a la competidora de la selección 
Gallega imponiéndose por 11 a 
3 , en cuartos de final se impuso 
a la competidora del Sanchez 
elez(Madrid) por un 11 a 3, y 
en semifinales perdió contra la 
competidora del Gimnastic de 
Bilbao por un 21 a 9 . Un buen 
trabajo y comienzo de categoria 
para esta joven competidora. 

El CME presenta la Campanya d’Esport Popular 2018

Cheyenne Brito, medalla de bronce

El sábado 24 los alumnos de 
la Escuela de Padel la Closa se 
desplazaron hasta Camarles  
ara jugar en el.club Q2,la 2 prueba 
del.circuito MacDonalds Padel.Kids 
Tour 2018 
En la categoria Oro Pablo Roca 
jugó con su nuevo compañero del 
Padel Colors Xavi Castel ,para ser 
su primer torneo juntos hicieron 
un padel mas que aceptable y 
estuvieron a punto(concretamente 
un punto ) para pasar a semifinales 
en um grupo de mucho nivel 
,seguro que esta pareja ira a mas 
segun vayan pasando las jornadas 

y daran de hablar.
En la categoria plata también 
estrenaron torneo como pareja 
Leyre y Pau Timoteo, ganando 
dos partidos y perdiendo 
uno,quedando en segundo 
lugar demostrando una gran 
compenetración en la pista y 
haciendo puntos de alto calidad.
Felicitar a los jugador@s por su 
esfuerzo,lucha y deportividad en 
todo momento no dando un punto 
perdido.
Proxima prueba nos queda más 
cerca de casa en el Padel Indoor 
Benicarló

Pádel La Closa
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Cap de setmana negatiu per al Vinaròs, si dissabte  a 
Benicarló van perdre els dos equips que hi van 
jugar, el diumenge el senior va perdre un partit a 
casa que faltan 8 min. El tenia més que guanyat.
Copa Federació Infantil Masculí Grup 1 CS
C. H. Benicarló    22
C. Bm. Vinaròs   21
Partit molt disputat en el Pavelló Municipal de 
Benicarló.
Els locals van sortir molt forts des de l'inici, però 
una bona defensa unit a l'encert cara al gol dels 
rogets han equilibrat el marcador, encara que 
sempre hem anat a remolc. 
Un bon inici dels visitants han aconseguit posar-se 
per davant, però ha segut un miratge. Els locals de 
seguida han agafat la davantera fins el final.
Bon partit dels vinarossencs on la falta del porter 
ha segut decisiva en el marcador final.

Copa Federació Cadet Masculí Grup 1 CS
C.H. Benicarló    37
C.Bm. Vinaròs     20
CBM  Vinaròs :   Nogales, Sergi   (2), Andreu (2), 
Casanova (3), Didac,   Ayza, Pere, Victor, Iker (11), 
Marcos  (1) i Tomas (1).
Amonestats.  Victor.
Excluits.  Victor. 

  Si la setmana passada el Vinaròs guanyava 
còmodament al Benicarló, esta va ser al enreves, 
en un partit raro en la defensa 3-3 dels locals que 
van deixar sense idees als nostres. La primera part 
va estar igualada fins els últims 10 min. On els 
caduferos van agafar una renda de 6 gols a favor.
I el començament de la 2 part en una empanada 
mental dels rojets van donar ales perque els locals 
es fessen còmodament . 
1 Autonomica Senior Masculina Ranking 19-21
C.Bm. Vinaròs    18
C.H.M.V. Benimaclet  19
Vinaròs.   Marc, Cristian, Gabri   (1), Cristian (1), 
Serrano   (4), Juanolo (1), Taty (2), Nacho, Adrià, 
Jesús  (1),Delhom (3), Toni, Manu (2)i Bryan (3).
Amonestats.  Gabri. 
Excluits.  Serrano (2)
Partit inexplicable del Vinaròs que quan ho tenia 
tot a favor per guanyar tranquilament va regalar el 
partit als valencians. 
  Encara que es va perdre se acaba primes a la 
lligueta ranking per el 19 lloc dels 3 grups de 1 
Autònomica, acaban una discreta lliga marcada per 
un equip molt jove en gran futur, però al estudiar la 
majoria de jugadors fora no poden entrenar i això 
merma el potencial.  
  Els porters Marc i Cristian van ser els grans 

protagonistes de un partit en molts pocs gols 
degut a la gran actuació dels porters i a la mala 
actuació del atac rojet que en cap moment va 
saber obrir la defensa valenciana.
En una primera part en domini foraster en rentes 
de fins a 3 gols, el Vinaròs   no se sentia a gust a 
la pista i no trovava la forma de entrar a porteria 
i quan trencaven la defensa tenien clares accions 
contra el porter.
A la continuació la defensa 5-1 del Vinaròs i una 
mica més de efectivitat en atac va permetre arrivar 
a falta de 8 min. en 3 gols de ventatja i superioritat 
numèrica a la pista i llavors els nostres van regalar 
el partit i en un parcial de 0-4, al últim segon els 
valencians van fer el gol de la victòria. 
      Ara a encarar la copa, a vore que mos depara el 
sorteig i a seguir disfrutant del handbol.

Hasta tres victorias y un empate, contra el líder de 
la categoría benjamín, consiguieron los diferentes 
equipos del club vinarocense en el primer fin de 
semana de la primavera, decisivo en el tramo final 
de las competiciones regulares de Liga.
L’Alcora 3-8 CD Vinaròs FS (Juvenil)
El Hotel Crystal Park Vinaròs FS, vigentes 
campeones de la competición, recuperaron la 
segunda plaza de la Liga y recortaron tres puntos al 
líder después de ganar con autoridad a domicilio. 
Mohamed Zouwabi y un doblete exprés de Martí 
Albiol facilitaron un triunfo que se concretó antes 
del descanso, con un nuevo tanto de Mohamed y 
el quinto grupal, obra de Bruno Nascimben. Tras 
la reanudación, Eduardo Camacho y Javier Lores 
ampliaron una renta que quien abrió el marcador 
la cerró a la media hora de encuentro.
C. At. Morvedre 4-6 CD Vinaròs FS (Cadete)
Importante y trabajada victoria la de los hombres 
de Miguel Francisco Galeote, quienes a dos 
jornadas para acabar la fase regular acumulan 
moral de cara a futuros compromisos. Joel Torres, 
autor de un doblete, puso por delante a los 

visitantes, que sentenciaron en el segundo acto 
con dos goles de Soufyane El Ouaaziki y otros dos 
de Sergio Rio.
Esporting Club 2-10 CD Vinaròs FS (Infantil)
Imponente triunfo de los infantiles en Villarreal, 
con tres tantos de Isaac Suescun para remontar el 
gol inicial de Anás. Alex Richard, con un doblete, 
confirmó la ventaja de los de Juan Puchal, que 
llegó a ser de ocho goles gracias a los dos de Enric 
Izcue y las anotaciones de Lucas Nascimben e Ivan 
Miralles. Cerca del final, Álex Guerola selló tres 
puntos que mantienen a los vinarocenses en la 
tercera plaza, a uno del segundo y a ocho del líder 
con 30 puntos aún en juego.
L’Alcora FS 5-1 CD Vinaròs FS (Alevín)
Los de José Vicente Mir se despidieron de sus 
opciones de pódium en esta categoría al caer en la 
pista del virtual campeón, a falta de dos jornadas. 
Pese a que Erik Kharkavchuk otorgó ventaja a los 
visitantes, Jose Manuel empató antes del descanso. 
En la segunda mitad, un doblete de Hugo Martínez 
disipó cualquier esperanza de remontada en el 
bando forastero.

CD Vinaròs FS 4-4 CFS Burriana (Benjamín)
Heroico punto el que sumaron los pequeños de 
Antonio Vaca con la visita al Municipal de Vinaròs 
del segundo clasificado, con el que se proclamó 
campeón el Alcora a falta de una jornada. Vladislav 
Tsvetomirov puso el primero para los locales y 
Jonathan Fonollosa aumentó la apuesta ganadora, 
pero el triplete de Carlos Guerra complicó un 
resultado que el propio Vladi, con dos goles más, 
logró salvar en favor de los locales.

HANDBOL

Colorida primavera para el CD Vinaròs FS
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BENJAMÍN MIXTO
C:B GIL COMES VINARÒS 32- C.B CASTELLÓN 69
Principio de partido muy igualado con buena 
defensa y ataque por nuestra parte. En el segundo 
cuarto remontaron por contrataques solos y 
muchos rebotes cogidos por parte de ellos. Muy 
buen compañerismo entre los dos equipos. 
Hemos conseguido que no cierren acta como el 
partido de ida, vamos mejorando.

ALEVÍN MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 48- C.B BENICARLÓ 57
Partido disputado ante un equipo  de igual nivel. 
La falta de concentración en algunos momentos y 
los despistes en defensa, hizo que el equipo rival 
cogiera ventaja y salieran victoriosos.
INFANTIL MASCULINO
NOU PATERNA A 48- C.B GIL COMES VINARÒS 8
JUNIOR MASCULINO A
C.B GIL COMES VINARÒS 70- C.B CASTELLÓN 52
JUNIOR MASCULINO B 1º ZONAL
C B GIL COMES VINARÒS 66 - CB ONDA 76
Partido jugado en casa, con un rival de nuestras 
características.   Como siempre , salimos relajados 
en defensa, facilitándoles el ataque a nuestros 
adversarios.  

No se juega con la intensidad desde el primer 
minuto, y luego toca remontar.   Hemos jugado 
mal defensivamente como ofensivamente. Recién 
se pudo vislumbrar un poco en el comienzo del 
tercer cuarto, pero nuestras fallas en defensa hizo 
que durará poco.  Sólo en el último cuarto  hemos 
podido ganar en el marcador pero eso no alcanzo.  
Decir que si hubiéramos mejorado los tiros de falta 
la cosa hubiera sido otra; de cuarenta y tres tiros 
efectuados sólo conseguimos quince. 
Hay que seguir trabajando con la autocritica 
correspondiente. 

SENIOR FEMENINO
ESCOLAPIAS 100- C.B GIL COMES VINARÒS 41

SENIOR MASCULINO 1º NACIONAL
CB GIL COMES VINARÒS 81- TAU CASTELLÓN 90
Partido con muchos altibajos por parte del Vinaròs 
Un primer cuarto, bueno, donde empezó mal pero 
mejoró y acabó arriba en el marcador. 
El segundo cuarto, lo domina el Tau gracias a 
su acierto en el tiro y rebote, en este aspecto el 
Vinaròs notó la baja de Colas por faltas ( 3 en el 
primer cuarto ) 
El tercer cuarto, el Tau sigue dominando y llega a 

tener una ventaja de 20 puntos 
Ya en el último el Vinaròs se pone las pilas en 
defensa y mejora su estadística de tiro y se acerca 
al marcador, pero ya con poco tiempo para 
recuperarse del todo y se queda a 9 puntos del 
rival 
Hay que decir que el vinaròs se presentó con 
muchas bajas en el partido dado las numerosas 
lesiones. 
En este partido los junior del club tuvieron 
bastantes minutos 
Ahora toca preparar el play off para mantener la 
categoría

CRÓNICAS DEL FIN DE SEMANA C.B.GIL COMES VINARÒS

El dissabte dia 23 de març es va 
celebrar la 6ª jornada de la lliga 
autonòmica de promeses en les 
instal·lacions municipals de la veïna 
localitat de Benicarló.
Va ser una jornada més llarga de 
l'habitual, ja que les proves que 
es disputaven eren 400 estils, 200 
estils i 100 lliures.
L'equip benjamí va estar format 
per: Hugo Ramos, Izan Rubió, 
Hèctor Cervera, Dylan Martin, 
David Constantin, Franc Jaime, 
Ivan Roda, Sara Forner, Laia 
Albalat, Marite Grau, Agnes López, 
Sofia Elena, Arancha Canalda, 
Gema Fibla, Vera Pérez, Ariana 
Mara, Sara Garcia i Sofia Cuenca. 
Les marques van estar en general 
les esperades pels tecnics, ja que les 
proves eren prou dures, tot i això cal 
destacar a Dylan Martin que en 200 
estils va fer 3'06''49 i en els relleus de 
4x100 estils masculí van fer 5'55''46 
i en el relleu femení de 4x100 estils 

van fer 6'33''77.
L'equip aleví també va estar dirigit 
pels tècnics Albert Delmonte e 
Isidro Martorell, estant format per: 
Daniela Muñoz, Lluna Bordes, Mar 
Garcia, Ona Leciñera Julia Muñoz, 
Ainhoa Canalda, Natàlia Burriel 
Lucia Garcia, Andreu Jovani, Santi 
Matamoros, Joan Chavarria, Iker 
Mas, Hector Cervera i Alex Pujol,en 
general van estar tots dins de les 
marques esperades demostrant 
estar en forma per poder afrontar 
els trofeus i autonòmic propers. 
Destacar els resultats d'Andreu 
Jovani que en 400 estils va fer 
5'29''53 i en 100 lliures 1'01''21 a 
l'igual que Daniela Muñoz en 400 
estils 5'49''78 i en 100 lliures 1'07''21 
i Santi Matamoros que en 100 
lliures va fer 1′ 07′89 en la prova de 
relleus de 4x100 papallona masculí 
es va fer una marca de 5′ 33′37 
amb un clar avantatge respecte als 
altres equips.

6ª Jornada  Lliga Autonòmica de promeses
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Dijous 5 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA
 «Cartells per a una guerra»  
A càrrec de Manuel Garcia
Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors) 
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Divendres 6 d’abril - 19.30 h
INAUGURACIÓ DE L’ EXPOSICIÓ 
«Pati de les tres palmeres: El penal de San 
Miguel de los Reyes» 
Lloc: Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs 
(Pl. Cardenal Tarancón) 
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Dijous 12 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA A LA SEU NORD 
«La Batalla de Llevant»
A càrrec de Vicent Grau, doctor en Història 
Contemporània 
Lloc: Saló d’actes Providència Garcia de la 
Biblioteca Municipal (C/ Pilar)  
Organitza: Seu Nord de l’UJI i Ajuntament de 
Vinaròs

Divendres 13 d’abril - 19.30 h 
CONFERÈNCIA A LA SEU NORD 
«Ebre: cronologia d’una batalla»
A càrrec de David Tormo, Coordinador Tècnic 
del Consorci Memorial dels Espais de la 
Batalla de l’Ebre. 
Lloc: Saló d’actes Providència Garcia de la 
Biblioteca Municipal (C/ Pilar) 
Organitza: Seu Nord de l’UJI i Ajuntament de 
Vinaròs

Dissabte 14 d’abril - 11.00 h
ACTE EN RECORD DE LES VÍCTIMES DEL 
FRANQUISME
Lloc: Cementiri Municipal  
(C/ Extramurs de Maria Auxiliadora ) 
Organitza: Plataforma del País Valencià de 
Vinaròs

18.00 h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
«L’escola il·luminada»
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco  
(Pl. Sant Agustí) 
Organitza: Ajuntament de Vinaròs

19.00 h
CONFERÈNCIA 
«Amb un pa sota el braç: Carles Santos i el 
Grup de Treball»
A càrrec d’Antoni Mercader 
Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors) 
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Dissabte 17 d’abril -  
A partir de les 10.00 h
TROBADA D’INVESTIGADORS DE LA GUERRA 
CIVIL
Lloc: Saló d’actes de la Fundació Caixa  
Vinaròs (Pl. Cardenal Tarancón)  
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Dijous 19 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA 
«República i guerra civil. El protagonisme de 
les dones a través de la imatge i la  
propaganda»
A càrrec de Conxita Solans 
Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors) 
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs 
Col·labora: Centre de documentació i estudis 
Tràngol

Divendres 20 d’abril - 19.00 h
EXPOSICIÓ 
«Llapis, paper i bombes»
A càrrec de la Universitat d’Alacant. 
Lloc: Sala d’exposicions de l’Associació Amics 
de Vinaròs (C/ Sant Ramon) 
Organitza: Associació Amics de Vinaròs

 

CRIPTA-REFUGI DE L’ESGLÉSIA 
ARXIPRESTAL 
Grups reduïts. Inscripció prèvia
Per a més informació (dies i ho-
raris),  dirigir-vos a la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors).

Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs.

Col·labora: Església de Vinaròs 
i Ajuntament de Vinaròs.

BÚNQUER DE L’ENTRADA AL 
PORT PESQUER
Grups reduïts. Inscripció prèvia
Per a més informació (dies i ho-
raris),  dirigir-vos a la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors).

Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs.

Col·labora: Ajuntament de 
Vinaròs.

VISITES GUIADES
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Divendres 20 d’abril - 19.00 h
EXPOSICIÓ 
«Llapis, paper i bombes»
A càrrec de la Universitat d’Alacant. 
Lloc: Sala d’exposicions de l’Associació Amics 
de Vinaròs (C/ Sant Ramon) 
Organitza: Associació Amics de Vinaròs

Dimarts 24 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA 
«La població refugiada durant la Guerra 
Civil»
A càrrec de Alfredo Fornós, doctor en Història 
Contemporània 
Lloc: Saló d’actes del Centre del Coneixement 
Vinalab (C/ Galícia) 
Organitza: Seu Nord de l’UJI i Ajuntament de 
Vinaròs 
Col·labora: Ajuntament de Vinaròs

Dimecres 25 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA 
«La batalla de l’Ebre»
A càrrec de José Sanchez Cervelló, catedràtic 
d’Història Contemporània 
Lloc: Saló d’actes del Centre del Coneixement 
Vinalab (C/ Galícia) 
Organitza: Seu Nord de l’UJI i Ajuntament de 
Vinaròs 
Col·labora: Ajuntament de Vinaròs

Dijous 26 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA 
«Els bombardejos de la Legió Condor»
A càrrec de Vicent Sampedro, doctor en 
Història 
Lloc: Saló d’actes del Centre del Coneixement 
Vinalab (C/ Galícia) 
Organitza: Seu Nord de l’UJI i Ajuntament de 
Vinaròs 
Col·labora: Ajuntament de Vinaròs

Divendres 27 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA 
«Els Espais de la Batalla de l’Ebre: memòria, 
patrimoni i turisme» 
A càrrec de David Tormo.  
Coordinador Tècnic de Consorci Memorial 
dels Espais de la Batalla de l’Ebre. 
Lloc: Saló d’actes del Centre del Coneixement 
Vinalab (C/ Galícia) 
Organitza: SEU Nord de l’UJI i Ajuntament de 
Vinaròs 
Col·labora: Ajuntament de Vinaròs

Dissabte 28 d’abril - 19.00 h
COL·LOQUI 
«Localització, excavació i exhumació de 
fosses de la Guerra Civil i del franquisme a 
Castelló» 
A càrrec de Miguel Mezquita Fernández. 
Director de Associació científica Arqueoantro  
Lloc: Saló d’actes del Centre del Coneixement 
Vinalab (C/ Galicia) 
Organitza: Ajuntament de Vinaròs

Divendres 4 de maig - 19.30 h
DOCUMENTAL 
Projecció del film Els Oblidats de la línia 
Maginot
Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors)

Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Divendres 5 de maig - 18.00 h
HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL  
FRANQUISME
Lloc: Cementiri Municipal 
Organitza: Ajuntament de Vinaròs i Fundació 
Caixa Vinaròs

22.30 h
TEATRE 
La Sección (Mujeres en el Fascismo Español)
Cooperativa Teatro del Barrio 
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco  
(Pl. Sant Agustí) 
Organitza: Ajuntament de Vinaròs

Dijous 10 de maig - 19:30 h
PROJECCIÓ 
de la pel·lícula Esta tierra es mía de Jean 
Renoir
Lloc: Auditori Carles Santos 
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

 

CRIPTA-REFUGI DE L’ESGLÉSIA 
ARXIPRESTAL 
Grups reduïts. Inscripció prèvia
Per a més informació (dies i ho-
raris),  dirigir-vos a la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors).

Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs.

Col·labora: Església de Vinaròs 
i Ajuntament de Vinaròs.

BÚNQUER DE L’ENTRADA AL 
PORT PESQUER
Grups reduïts. Inscripció prèvia
Per a més informació (dies i ho-
raris),  dirigir-vos a la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors).

Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs.

Col·labora: Ajuntament de 
Vinaròs.

VISITES GUIADES

 

CRIPTA-REFUGI DE L’ESGLÉSIA 
ARXIPRESTAL 
Grups reduïts. Inscripció prèvia
Per a més informació (dies i ho-
raris),  dirigir-vos a la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors).

Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs.

Col·labora: Església de Vinaròs 
i Ajuntament de Vinaròs.

BÚNQUER DE L’ENTRADA AL 
PORT PESQUER
Grups reduïts. Inscripció prèvia
Per a més informació (dies i ho-
raris),  dirigir-vos a la Fundació 
Caixa Vinaròs (C/ Socors).

Organitza: Fundació Caixa 
Vinaròs.

Col·labora: Ajuntament de 
Vinaròs.

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

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

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

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

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

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

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

L’Ajuntament de Vinaròs, per 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.

ANUNCI LICITACIÓ

S'INFORMA QUE EL DIJOUS DIA 
5 D'ABRIL NO SE CELEBRARÀ 
EL MERCAT AMBULANT PER 
LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA 
DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, 
AGROMOCIÓ 2018.

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA

PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 
EL EJERCICIO 2018

Se diferencian dos tipos de ayudas:
1.- Ayudas para el desarrollo personal.  Su objetivo es facilitar la 
autonomía personal a personas con problemas motores o sensoriales, 
propiciando el mantenimiento en el propio entorno familiar y social, 
incrementando su autonomía y favoreciendo sus relaciones y la 
integración en la sociedad.
Serán objeto de subvención los siguientes tipos de acciones para facilitar 
la autonomía personal:
- Adquisición de ayudas técnicas y productos de apoyo.
- Ayudas destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en el 
interior de la vivienda y la adaptación funcional del hogar
- Ayudas para la adaptación de vehículos.
- Ayudas de transporte para la asistencia a tratamientos y centros 
asistenciales.

Requisitos:
1.- Tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad.
2.- Tener la residencia legal en un municipio de la Comunidad 
Valenciana.
3.- Ser menor de 65 años.
4.- Tener una renta individual o per cápita familiar inferior al triple del 
IPREM para el ejercicio anterior al de la convocatoria.
5.- Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en el solicitante 
que supongan la pérdida de autonomía, le impidan o dificulten su 
movilidad o comunicación a través de medios normales.
6.- En caso de ayudas de transporte: tener reconocida la movilidad 
reducida y no tener reconocido el subsidio de movilidad por gastos de 
transporte.

Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales 
contados a partir  del día siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el DOGV nº 8262 de 27 de marzo de 2018.

2.- Ayudas  para la atención institucionalizada en centros 
residenciales. Se trata de ayudas para atender las necesidades de 
atención integral de las personas con discapacidad o enfermedad mental 
crónica  que no tengan suficientes recursos económicos y requieran 
atención asistencial y cuidados especiales que no se puedan prestar en el 
medio familiar. La atención residencial podrá desarrollarse en residencias 
y en viviendas tuteladas.

Requisitos:
1.- Ser mayor de 16 años y menor de 65.
2.- Tener acreditada la necesidad de cuidados especiales por tener 
una discapacidad que dificulte la inclusión social, no tener domicilio o 
tener una situación familiar grave que impida la adecuada atención del 
individuo que, por sus especiales características personales, no pueda 
desarrollarse en el medio familiar.

Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo finaliza el día 1 de diciembre de 2018

Información y tramitación:
Concejalía de Política Social, Igualdad y Discapacidad
Plaza de San Antonio, 19- Pb
Horario: de 9’00h a 14’00h    -           Tel: 964 45 00 75
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ESQUELES PUBLICITAT

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Tus hijos, nietos, familia y amigos 
siempre te recordarán con cariño

Narcisa Agudo Cubero
Que falleció en Vinaròs 

el día 18 de marzo de 2018,
a los 71 años de edad.

D.E.P.

La família agradece toda la atención recibida y todas las 
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado. 

Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:

Has sido una gran luchadora y una gran madre
Tus hijos, hijas, nietos y nietas que te adoran

María Plazas López
Maruja

Que falleció en Vinaròs 
el día 18 de marzo de 2018,

a los 77 años de edad.
D.E.P.

La família agradece toda la atención recibida y todas las 
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado. 

Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

31 març ADell av. Pius XII (cant. Picasso)

1 abril sANZ c. Pont, 83

2 abril VAlls zona turística nord, 11

3 abril MATeU c. Sant Francesc, 103

4 abril TORRegROsA av. Llibertat, 9

5 abril PITARcH c. del Pilar, 120

6 abril VINARÒs FARMAcIA av. País Valencià, 15

7 abril FeRReR pl. Sant Antoni, 39

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39




