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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.

Este cap de setmana es durà a 
terme la 56a edició de la fira de 
maquinària agrícola, automòbils i 
productes de quilòmetre zero de 
Vinaròs, que des de 2017 compta 
amb una imatge i marca pròpia: 
Agromoció.
En total, 40 expositors de 
proximitat, 23 grans empreses i 
6 food trucks seran presents en 
un recinte d'uns 22.000 metres 
quadrats a la zona de Fora del 
Forat, dels quals 6.000 seran per 
a més de 220 d'estands que hi 
haurà habilitats.
Aquest any una de les principals 

novetats és la posada en marxa 
d'una pàgina web pròpia de 
l'esdeveniment (www.agromoció.
com ) en la qual totes aquelles 
persones interessades a assistir 
poden consultar l'agenda de la 
fira, els expositors que estaran 
presents i informació general de 
l'esdeveniment.
Una cita en què a més dels estands 
d'exposició s'han programat una 
gran varietat d'activitats, amb 
inflables infantils, food trucks, 
un espai d'educació viària, 
exhibicions amb gossos i de tall 
amb motoserra.

El Consell Municipal d'Esports (CME) informa que s'han 
dut a terme una sèrie de millores en les instal·lacions 
esportives municipals.
Concretament s'ha creat un espai de cal·listènia o 
streetworkout dins el recinte de la pista d'atletisme, 
amb la finalitat d'ampliar l'oferta esportiva dels 
usuaris.
A més, a l’ Skatepark s'han realitzat diversos treballs 

de manteniment del recinte, incloent el repintat dels 
mòduls que hi ha instal·lats actualment.
"Des del CME es segueix treballant perquè les 
instal·lacions esportives de la localitat estiguen 
sempre en les millors condicions, ja que és prioritari 
apropar la pràctica esportiva a la població amb tots 
els recursos al nostre abast", ha indicat la regidora 
d'Esports i Educació , Begoña López.

Cap de setmana de 
Fira Agromoció 2018

Es realitzen millores en les instal·lacions esportives municipals
Les actuacions s'han dut a terme a la Pista d'Atletisme i en el Skatepark local.
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ACTUALITAT

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
VENTA AL PÚBLICO

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

8.80 €CROQUETAS MORELLANAS Bandeja 10 unidades

4.50 €/kgCHORIZO PARRILLERO (CRIOLLO)

5.28 €/kgMORCILLA ARROZ

4.99 €/kgSECRETO CERDO BLANCO

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

Ofertas del 7 al 14 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. 

12.95 €/kgCHULETÓN AÑOJO

5.60 €/kgCINTA DE LOMO FILETEADA

Esta setmana s'ha presentat la campanya 
"Donem Exemple", que busca conscienciar 
la població sobre la necessitat de netejar 
els excrements i orins de les mascotes 
domèstiques, per evitar que embruten els 
carrers i danyen els fanals i altres elements 
del mobiliari urbà.
"Aquest és un dels problemes importants 
que tenim actualment a la ciutat i per 
això creiem que és fonamental fer una 
campanya de conscienciació com aquesta. 
Ja a inicis de 2017 vam realitzar una sèrie 
de xerrades a les escoles i es van repartir 
ecopops reciclables i en aquesta ocasió s'ha 
decidit fer una inversió més gran per poder 
tenir un major abast ", ha explicat el regidor 
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina.
Concretament s'invertiran un total de 12.000 
euros, pressupostats dins el contracte de 
neteja viària, per al repartiment de 1.500 
ampolles de 125 cl per barrejar aigua i 
vinagre per netejar els orins i 1.500 ossos 
de plàstic amb bosses per a la recollida 
d'excrements.
Tot això, ha explicat Suso Chulvi, 
representant de l'empresa Esfèric, a càrrec 
de la campanya, serà repartit juntament 
amb flyers informatius, demà al matí a la 

plaça Sant Antoni i aquest cap de setmana 
a la fira Agromoció, on hi haurà una haima 
destinada a aquesta campanya, en la qual hi 
haurà també un photocall i alguna sorpresa 
encara per descobrir-se.
A més, s'han instal·lat banderoles als fanals 
de molts carrers de la localitat, per crear 
consciència dels danys que provoquen els 
orins. Segons dades dels tècnics municipals 
aquests danys estan valorats en 300.000 
euros; Messeguer i Costa i l'Av. Fco. José 
Balada són, de fet, dos dels vials més 
afectats.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, 
ha destacat el treball conjunt de les dues 
regidories per dur a terme aquesta iniciativa 
i ha explicat que ja s'està treballant en la 
nova ordenança sobre tinença d'animals 
domèstics en la qual es preveuen eines 
sancionadores més potents per a aquelles 
persones que no netegen els orins o 
excrements de les seues mascotes.
Finalment, també s'està estudiant 
implementar un cens d'ADN de gossos, 
a través de la presa de mostres dels 
excrements, per poder controlar tant 
l'abandonament de les mascotes com els 
comportaments incívics dels seus cuidadors.

Es presenta la campanya "Donem Exemple" per conscienciar 
sobre els orins i excrements de les mascotes
S'invertiran 12.000 euros en aquesta campanya en què a més de repartir ampolles i bosses per mantenir els carrers nets, 
també s'han instal·lat banderoles als fanals i s'han editat flyers informatius

Després de presentar-se al Congrés la proposta 
dels pressupostos generals de l'Estat, l'alcalde, 
Enric Pla, ha realitzat esta setmana una valoració 
sobre aquest tema. Per a Pla, continua sent un fet 
el infrafinançament de la Comunitat Valenciana en 
aquests comptes, amb una mitjana de 150 euros 
d'inversió per habitant valencià enfront dels 217 
euros de la mitjana espanyola. “En la part positiva 
cal destacar la continuació de les obres i projectes 
relacionats amb la N-232, fins a l'any 2021, i que 
suposem que continua el pla d'infraestructures 

ferroviàries que es va deslligar dels pressupostos 
generals de l'estat en la seva presentació”, va 
indicar. També va assenyalar que “hi ha una 
mesura que sorprèn com és la bonificació per als 
camions de la Ap-7 nord, i això que ens sembla 
bé per baixar la sinistralitat en la N-340, continua 
sense aclarir el futur de l'alliberament de l'AP-7”.
Una altra de les mesures que va qualificar d’ 
“aparador” és l'atribució d'1,5 milions per realitzar 
projectes de la A7 en quatre trams entre Vilanova 
d'Alcolea i Traiguera “una obra que la província 

necessita de forma imperativa”. 
També va destacar que hi ha mancances al 
pressupost per al municipi de Vinaròs, entre ells, 
va indicar que “continuem esperant que s'activi la 
N-238, una carretera amb gran sinistralitat i sense 
voral i per la qual no hi ha consignat un euro, i 
tampoc hi ha res previst en la protecció de la costa, 
i Vinaròs continua tenint projectes pendents en 
aquest sentit per valor de 6 milions d'euros”. Un 
altre tema que va recordar que està pendent és el 
desmantellament de la plataforma Castor.

Pla valora la inclusió de la N-232 als pressupostos de l'estat, però lamenta que no hi hagi 
inversió per a la costa, l'alliberament de l'AP-7, la N-238 o el desmantellament del Castor
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Turisme Vinaròs ha dut a terme una segona 
fase de senyalització turística hotelera a 
la localitat. En aquesta ocasió, els hotels 
que han format part d'aquesta iniciativa 
han estat: Hotel Teruel, Hotel Crystal 
Park, Hotel Duc de Vendôme i el Càmping 
Vinaròs.
Aquesta actuació s'ha realitzat segons els 
criteris que s'estableixen en el Manual de 
Senyalització Turística de Vinaròs, amb 
l'objectiu de facilitar als turistes l'accés als 
recursos turístics que ofereix la destinació. 
"Una bona senyalització és fonamental 
per a una major satisfacció dels nostres 
visitants", ha assenyalat el regidor de 
Turisme i Comerç, Domènec Fontanet.
El regidor s'ha mostrat satisfet per 

aquesta segona fase de senyalitzacions, 
que a més s'ha realitzat just abans de 
Setmana Santa, una època en què el flux 
de turistes augmenta en la població. 
Aquesta iniciativa podria continuar amb 
una tercera fase d'actuacions si se sumen 
més hotels interessats o de nova obertura.
L'origen d'aquest projecte parteix de 
l'interès dels mateixos hotelers locals, així 
com de l'anàlisi dels suggeriments dels 
usuaris en diversos portals turístics, que 
van manifestar que en certs casos els era 
difícil localitzar alguns hotels de Vinaròs. 
Per això, en 2016 ja es va realitzar una 
primera ronda de senyalització, a la qual 
es van sumar els hotels Nou Casablanca, 
Rh Vinaròs Platja i Rh Vinaròs Aura.

Nuevo acto vandálico en Vinaròs, en 
esta ocasión en el paseo de la costa 
turística sur, donde se han arrancado 
de nuevo ocho balizas luminosas 
recientemente colocadas que señalizan 
la división entre el área peatonal y la 
carretera. Se trata de unas balizas ya 
repuestas anteriormente, ya que tras 
haber sido robadas hace unos meses 

el consistorio las reinstaló en este 
caso con tornillos de seguridad y una 
resina especial. Esto no impidió que 
fueran arrancadas, aunque tras ello 
quedaran inservibles. El Ayuntamiento 
ha solicitado la colaboración ciudadana 
para poder identificar al autor o autores 
de este acto vandálico contra el 
mobiliario urbano de la localidad.

Es du a terme una segona fase de senyalització turística hotelera a Vinaròs
En aquesta ocasió han estat el Hotel Teruel, Hotel Crystal Park, Hotel Duc de Vendôme i Camping 
Vinaròs els establiments que s'han sumat a aquesta iniciativa.

Arrancan por segunda vez las balizas del paseo sur

Tècnics municipals es van desplaçar 
recentment a Vila-real per a visitar les 
instal·lacions de la residència comunitària 
de salut mental de la Fundació Manantial. 
L'entitat és una referència a nivell nacional pel que 
fa a l'atenció sociosanitària per a persones amb 
problemes de salut mental i, a més de la residència, 
s'ha posat en marxa un habitatge supervisat i un 
altre més està previst que s'inaugure en breu.
Conèixer de prop com funciona aquest model 
d'habitatges supervisats és el que va motivar a 
l'equip de tècnics (directora del CRIS i psicòloga 
de l'equip municipal) a desplaçar-se fins aquesta 
localitat. La intenció és proposar un recurs 
d'aquestes característiques per a la nostra comarca.

El model de Vila-real
La residència de Vila-real disposa de 28 places. 

Totes les places són públiques, distribuïdes en 
12 habitacions senzilles, 6 dobles i 2 adaptades 
per a persones amb diversitat funcional, 
mental i física. L'espai compta amb 1.250 
metres quadrats de superfície construïda i 
està envoltat de 6.500 metres de jardí i hort. 
La fundació Manantial ha comptat per a dur a 
terme aquest projecte amb la col·laboració de la 
Fundació Caixa Rural Vila-real, que és qui ha cedit 
les instal·lacions per posar en marxa la primera 
residència comunitària per a malalts mentals de 
concepte obert de la Comunitat Valenciana. 
La principal característica d'aquest model 
és que les persones accedeixen de manera 
voluntària i poden viure de manera 
integrada amb la comunitat d'acollida. 
Des de la Regidoria de Política Social, Igualtat i 
Discapacitat s'agraeix especialment al delegat del 

comitè de direcció de la Comunitat Valenciana, 
Javier Pallarés, la rebuda i l'atenció prestada als 
tècnics durant tota la visita i posterior reunió de 
treball.

Tècnics municipals visiten la residència comunitària de Salut Mental de Vila-real
Amb aquesta visita s'ha volgut conèixer de primera mà com funciona el model de residència comunitària i d'habitatges supervisats que hi ha en aquesta localitat

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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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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La ejecutiva comarcal del PSPV-PSOE de Ports-Maestrat 
celebraba ayer, 27 de marzo una reunión de trabajo en Xert y 
sobre la mesa se expuso la problemática de las Unidades de 
Respiro Familiar, después que la Diputación haya excluido en 
la resolución de 2018 a localidades como Sant Mateu o Forcall. 
Durante el transcurso de la reunión se informó a todos los 
miembros de la ejecutiva del trabajo que se está realizando en 
el Hospital comarcal de Vinaròs. En este sentido, el secretario 
comarcal explicó que se trabaja conjuntamente con la gerencia 
del centro, en la creación de nuevas plazas y al mismo tiempo se 
ha doblado la inversión “para tener el Hospital que merecemos 
y que necesita nuestra comarca”. De hecho, Evaristo Martí 
recordó que en el período 2011-14 se invirtieron 1.6 millones 
de euros, mientras que desde 2015 y hasta final de 2017, ya se 
han invertido más de 3 millones de euros.

El portaveu d’Acord Ciutadà de 
Vinaròs, Lluis Batalla, va proposar 
dimecres crear un espai museístic 
ubicat dins les instal.lacions portuàries, 
concretament al lloc on estaven fa 
anys les casetes dels carabiners i 
bàscula, i que anys després seria espai 
de la Creu Roja del Mar.
L'acció museística consistiria en la col.
locació al mur de lones gegants amb 
fotografies antigues del port i arran de 
terra de panells, verticals i horitzonals, 
que expliquen de manera didàctica 
totes les activitats i fets històrics que 
ha viscut la nostra ciutat. Els panells, 
ha explicat Batalla, podrien ser vora 
els 20, amb una mida aproximada de 
100cm x 70 cm, tindrien de base els 
blocs de formigó que s'ha emprat per 
bloquejar el passeig l'estiu passat. 
Batalla ha assenyalat que ha consultat 

la idea amb l’entitat Amics de Vinaròs 
i estan predisposats a col.laborar en 
aquest projecte. “A Vinaròs tenim 
els elements necessaris tècnics i 
acadèmics per poder tirar endavant 
aquest projecte”, va indicar Batalla. 
El cost aproximat d'una lona de 24 m 
X 3 m, i 20 panells explicatius seria, 
segons va dir d’al voltant dels 3.000 €. 
La iniciativa arrenca, segons ha 
explicat, de veure com en altres 
indrets ha funcionat. “És el cas de 
Reykjavik, que sense complexos 
al costat d'un edifici ultramodern 
com és l’Harpa ha situat a la zona 
portuària aquest espai museístic 
que és punt de  visita obligat 
diàriament”, ha subratllat, concloent 
que “encara que la gestió de l'espai 
depèn de la Generalitat Valenciana, 
hem d'aprofitar que els partits a 

l'Ajuntament i a València estan en 
sintonia ara mateix per escometre una 
acció que té una incidència mínima a 
les instal.lacions del Port però que pot 

portar a una gran benefici al nostre 
poble i al coneixement de la seua 
història tant per nosaltres com per la 
gent que ens visite”.

El PSPV-PSOE de Ports-Maestrat exige a la Diputación que garantice 
todas las Unidades de Respiro de la comarca

Acord Ciutadà proposa la creació d'un Espai Museístic 
a l'aire lliure dedicat al Port Marítim  
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fotonotícies

Las amas de casa visitaron Guissona

Final de trimestre als col·legis valencians, aquest dimecres, amb activitats de Pasqua com volar 
milotxes, esmorzar mona, jugar a la platja i cercar amb tablets ous virtuals. (CEIP Assumpció)

El col·legi 
Sant Sebastià 
celebrà 
una festa 
internivells de 
Pasqua

Domingo de Pascua
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Temperatura Pluja Vent
  ºC Dia Hora   l/m2 Dia Hora   Km/h Dia Hora Direcc. 

dominant
Mitjana 12,8 -- -- Dia més plujòs 5,1 24  --  Mitjana 2,8 -- -- S
Mínima 6,2 17 06:30 Màx. Intensitat 31,0 30  20:00  Màxima 56,3 20 23:15 OSO
Màxima 23,2 27 18:30 Total Mes 17,8  --  --

Día + calorós 17,2 28
Día + fred 9,9 20

Aquest mes de març ha estat 0,9 ºC ( 9 desenes) més fred que el del passat any.
Comentàvem al febrer que la pluja havia estat generosa. Doncs bé, al març tot el contrari. Ha plogut un 228,08 % menys de la mitjana, i d'aquesta manera 
la diferència pel que fa al mateix període de l'any passat ens quedem en un 39,67 % menys.

Por y para Gabriel
Un ángel se ha ido al cielo
vestido de “pececillo”.

Sus ojitos y su cara
sus dientes y su sonrisa
nos invaden con cariño
y sufrimos su desdicha

Pensamos en nuestros nietos,
hacemos comparación,
y se nos desgarra el alma
ante esta situación.

Esa madre desolada,
que ya no puede llorar
esa entereza tan fuerte,
que es envidia comprobar.

Tu drama lo compartimos 
entendemos tu desgarro
¡Ojalá que nuestra pena 
cause serenidad y alivio
para ayudarte a pasarlo!

Carlos García Gallardo
Festa de Pasqua de la Penya Pan y Toros, al seu “tentadero” aquest diumenge 1 d’abril E.Fonollosa

Com a cloenda de la xerrada que organitzà l’Ajuntament de Vinaròs  sobre 
el reciclatge d'oli, els alumnes de 4rt del CEIP Sant Sebastià van fer sabó, 
alhora que van estudiar la seua història i la importància en la higiene 
personal. E.Fonollosa

RESUM CLIMATOLÒGIC MARÇ 2018 A VINARÒS

Exposició de Manolo Pruñonosa al Cafè Mandràgora

Fira d'artesania i disseny instal·lada esta Setmana Santa al passeig. E.Fonollosa
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Salvador Quinzá Macip

Processó de la Matinada 
El silenci i l'acompanyament 
inicial de la música del 
vinarossenc universal Carles 
Santos, van protagonitzar 
la recuperada –l’any 2010 
i després de gairebé 
cent anys- processó de 
la Matinada a Vinaròs, 
en la qual van participar 
centenars de persones. La 
música de Crits de Crist 
de Santos, que va ser 
especialment composta 
per a la confraria del Jesús 
Natzarà i Sant Sepulcre 
l'any 2010, va acompanyar 
a les 5 del matí la puntual 
sortida d'aquesta processó 
penitencial. Cal destacar 
que el recorregut d'aquesta 
processó respecta l'original 
d'antany, ja que transcorre 
des de l'antic convent de 
Sant Telm, actualment 
auditori municipal, fins a la 
llar Sant Sebastià, a la plaça 
Pare Bover, on antigament 
s'emplaçava el cementiri, 
passant pel carrer Sant 
Pascual i la platja del Fortí, 
fins a la tornada a l'antic 
convent. Els confrares van 
portar la imatge del Natzarè, 
que data de l'any 1941.
Mosén Emili Vinaixa va 
ser l'encarregat d'oficiar 
les diferents estacions 
del Viacrucis. La confraria 
del Jesús Natzarà i Sant 
Sepulcre, que va recuperar 
aquesta processó, té una 
història de més de cinc 
segles i és una de les més 
arrelades a la Setmana 
Santa de Vinaròs.

Ya nos lo anunció la presidenta de la Cofradía 
del “Cristo de la Paz” Lluïsa Miralles, que de 
nuevo este año se realizaría lo que desea sea 
una tradición, dentro de los actos de la Semana 
Santa vinarocense, el realizar este toque.
Es de ser atrevidos, que el pasado Jueves 

Santo día 29 de marzo, la banda de esta 
Cofradía de “Bombos y tambores”, subieran 
por las empinadas y estrechas escaleras del 
campanario, hasta una altura aproximada de 
lo que sería una torre de 10 pisos de altura, 
con sus tambores y pesados bombos, y nos 

realizaran un toque que fue de las 19,15 a las 
19,45 horas exactamente. Mis felicitaciones a 
estos valientes, que con sus toques y desde 
el campanario, pudimos escuchar desde 
diferentes partes de nuestra ciudad, sus piezas 
musicales que nos interpretaron.

III Toc excepcional al campanar
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Procesión del Jueves Santo

Declarada “Fiesta de Interés Turístico Autonómico
Con estos comentarios ponemos punto y 
final a los actos realizados el Semana Santa 
de Vinaròs del presente año, los cuales, 
deseamos hayan sido del agrado de nuestros 
amables lectores.

Previamente en la exposición de los pasos en la Plaza 
Parroquial, a las 21 horas daba inicio a la primera de las dos 
grandes procesiones en la Semana Santa de nuestra ciudad. 
La procesión del Jueves Santo.
Bajo el recorrido desde la salida de la Plaza Parroquial, Plaza 
Jovellar, C/. Socorro, C/. Arcipreste Bono, Travesía de la Avda. 
del Pais Valencià, C/. Santa Magdalena, Plaza San Antonio, 
Travesía Safont, C/. Mayor y llegada a la Plaza Parroquial, 
con un recorrido algo inferior a los 1.000 metros, se realizó 
la procesión con el siguiente orden: Banda de música “Unió 
Musical Xertolina” de Xert, Cofradía de la “Oración del huerto”, 
Banda de cornetas y tambores del “Paso de San Pedro”, 
Paso de San Pedro en que detrás procesionaba el “Cabildo 
de la Cofradía de Pescadores”, Cofradía de la “Hermandad 
Estudiantil de los Azotes en la Columna”, Cofradía del “Ecce 
Homo”, Cofradía de la “Hermandad de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Merced” con el 
paso de “Jesús Cautivo”, Banda de Cornetas y Tambores de 
la misma Cofradía, Paso de “Nuestra Señora de la Merced”, 
Cofradía de la “Santísima Faz”, “Dolçainers i Tabaleters” de 
la Cofradía de “Jesús Nazareno y Santo Sepulcro” con el 
paso de “Jesús Nazareno”, Cofradía de los “Portantes de la 
Virgen de los Dolores”, banda de “Bombos y Tambores” de 
la Cofradía del “Cristo de la Paz”, Cofradía del “Cristo de la 
Paz”, banda de “Bombos y Tambores” de la Cofradía del “Crist 
dels Mariners”, Cofradía del “Crist dels Mariners”, Cofradía del 
“Descendimiento”, Cofradía de la “Virgen de las Angustias”, 
Cofradía del “Cristo de la Familia Juan”, el clero compuesto 
por mossèn Emilio Vinaixa y Cristóbal Zurita, la Cofradía del 
“Santissim Sagrament”, autoridades municipales y cerraba la 
procesión como es tradicional, nuestra banda de música la 
Societat Nusical “La Alianza” bajo la batuta de José Ramón 
Renovell Renovell.
Como verán son 14 cofradías las que procesionaron este día, 
con 14 imágenes, unas portadas a hombros y en resto con 
ruedas, menos el “Cristo de la Familia Juan” que es portado 
cargado sobre uno de sus cofrades, los cuales se turnan en 
la procesión.

Salvador Quinzá Macip
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También esta procesión se le conoce en nuestra ciudad 
por la del “silencio”, o la del “Sant enterrament”. Con el 
mismo recorrido del día anterior, el orden procesional fue 
el siguiente: Cofradía de la “Oración del huerto”, “Banda 
de trompetas y tambores” de la Cofradía del “Paso de San 
Pedro”. En las procesiones del Jueves Santo y esta, les ha 
acompañado el trompetista Tony Barberá. Es muy bello 
escuchar el la Plaza Parroquial a la llegada del paso, las 
notas de la trompeta de Tony, más cuando nos ofrece la 
entrañable pieza de “la saeta”. Tony Barberá participó 
también en el “Pregón de Semana Santa”, tocando en la 
puerta de La Arciprestal a la entrada de los estandartes. 
Siguió el “Paso de San Pedro” con el cabildo procesionando 
detrás, la Cofradía de la “Hermandad Estudiantil de loa 
Azotes en la Columna”, Cofradía del “Ecce Homo”, Cofradía 
de la “Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Nuestra Señora de la Merced” con el paso de 
“Jesús Cautivo”, Banda de Cornetas y Tambores de la misma 
Cofradía, Paso de “Nuestra Señora de la Merced”, Cofradía 
de la “Santísima Faz”, banda de “Bombos y Tambores” de la 
Cofradía del “Cristo de la Paz”, Cofradía del Cristo de la Paz”, 
banda de “Bombos y Tambores” de la Cofradía del “Crist 
dels Mariners”, Cofradía del “Crist dels Mariners”, Cofradía 
del “Descendimiento”, Cofradía de “Jesús Nazareno y 
Santo Sepulcro” con la imagen del “Santo Sepulcro” y 
acompañada por un cuadro de gastadores de la Guardia 
Civil, Coral “Garcia Julbe” bajo la dirección de Enric Melià i 
Fortuna,        Clero, la Cofradía del “Santissim Sagrament”, 
autoridades municipales, Cofradía de los “Portantes de la 
Virgen de los Dolores” clero, autoridades municipales y 
cerraba la procesión como es tradicional, nuestra banda 
de música la Societat Nusical “La Alianza” bajo la batuta 
de José Ramón Renovell Renovell.  En la Plaza Parroquial, y 
una vez finalizaba la procesión con la mayoría de los pasos 
allí expuesto, mossèn Emilio nos dirigió unas sentidas 
palabras referente a esta festividad de Viernes Santo, así 
como que agradecía a todos los que habían hecho posible, 
la realización de estas dos grandes procesiones.

Procesión del Viernes Santo
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El Viernes Santo, seguido del inicio 
de la exposición de pasos en la Plaza 
Parroquial, a las 10,30 horas daba 
inicio, organizado por la Cofradía del 
“Crist dels Mariners” y la parroquia 
de “Santa Magdalena” en la zona 
portuaria de nuestra ciudad, esta ya 
su 35 edición. 
Cada año, mossèn Cristóbal invita 
a algún sacerdote a que participe 
en la misma, y esto mismo ocurrió 
este año. Estuvo presente y dirigió 
el “Vía Crucis” el padre Alejandro, de 
la orden de los “Agustinos”, el cual 
está colaborando estos días con el 
convento de monjas Agustinas de 
Cálig. Este vello “Vía Crucis” se realiza 
por completo en la zona de nuestro 

puerto de Vinaròs, y siguiendo las 
tradiciones y acordándonos de 
Pepito, al inicio se entregaba el 
clásico “romeret i timonet”. También 
se nos daba un impreso para poder 
seguir las 14 estaciones del mismo. 
Al finalizar el mismo, dirigió unas 
palabras de agradecimiento el 
padre Alejandro, y mossèn Cristóbal, 
el cual agradecía la ayuda de todos 
los que habían participado en la 
organización de esta 35 edición. 
Como cada año, la imagen de la 
“Serena Majestat del Crist dels 
Mariners” llega a bordo para iniciar 
el Vía Crucis de una embarcación, 
este año a bordo de la embarcación 
“Merche”.

Por mi parte, veo muy acertado que 
la “Federación de Cofradías” decidiera 
cambiar de acto para la tarde del 
Sábado Santo día 31 de marzo, de la 
“Passió de Ulldecona” tras cuatro años 
seguidos de celebrarse en nuestra 
ermita, a los clásicos conciertos 
de música sacra o religiosa en la 
arciprestal de La Asunción.
A las 19 horas y en el marco 
incomparable hoy en día en nuestra 
ciudad, la iglesia de “La Asunción” 
en la Plaza Parroquial, y presentado 
el concierto por el presidente de 
la “Federación de Cofradías” Marc 
Méndez Viver, pudimos escuchar un 
magnífico concierto con dos partes 
diferenciadas.
1ª parte:
Concierto de trompeta y órgano 
desde el coro de “La Asunción” a cargo 
del trompetista Tony Barberá Barbé, y 
del organista Enric Melià i Fortuna. Las 
piezas que nos interpretaron fueron 
las siguientes:
1-	 Choral “Jesu, meine Freude” 
(órgano)………….Johann Ludwing 
Krebs
2-	 Largo (trompeta y 
órgano)………………….   ...G. F. Händel
3-	 Elevación. Victimae paschali 
(órgano)…………Eduardo Torres
4-	 Aria de la suite en Re (trompeta 
y órgano)……..J. S. Bach
5-	 O f f e r t o i r e 
(órgano)………………………………
Peter Kunc
6-	 Adagio (trompeta y órgano)
Desde los bancos de abajo, el sonido 

fue nítido y muy bueno, siendo esta 
primera parte del concierto del agrado 
de todos los asistentes, que casi 
llenaron “La Asunción”.
2ª parte:
Concierto de la “Coral Garcia Julbe” 
dirigidos por Rossend Aymí i Escolà 
y acompañados al órgano por Enric 
Melià i Fortuna con el “Requiem” de 
Gabriel Fauré  y con los siguientes 
movimientos:
1-	 Introit and Kyrie
2-	 Offertoire              (coral y barítono)
3-	 Santus
4-	 Pie Jesu                 (soprano)
5-	 Libera me              (coral y barítono)
6-	 In paradisum
Actuaron como solistas la soprano 
Olga Kulikova y el barítono Dídac Mesa 
Romeu.
Hay que resaltar, que una obra de 
esta envergadura, la sacaron con una 
muy buena interpretación la “Coral 
García Julbe”. No en vano tienen a un 
reconocido director, de los mejores de 
nuestro contorno, D. Rossend Aymí i 
Escolá. En esta ocasión musicalmente 
estuvieron acompañados solamente 
por la música del órgano, en las sabias 
manos de Enric Melià. También hay 
que destacar, que esta coral era la 
primera vez que interpretaba este 
concierto sin la colaboración de otras 
corales.
Fueron muy aplaudidos al finalizar el 
“Requiem”, y el director nos regaló un 
“bis” con la interpretación de nuevo 
del fragmento de “Libera me”.

XXXV Vía Crucis en el port

Salvador Quinzá Macip

Concert de Setmana Santa
I.R.
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Diana a cargo de la banda de “Bombos y Tambores de la Cofradía del “Cristo de la Paz”.

T. 689 30 37 61
 

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

consulta@dermatologiaestela.com

Nos ponemos ya en el último 
día de la celebración de la 
Semana Santa, el “Domingo 
de Resurrección o “Domingo 
de Pascua”, en que se celebra 
con todo entusiasmo la 
resurrección de Jesucristo al 
cielo.
La mejor forma de anunciarlo 
es a base de música, y esta de 
los bombos y tambores de la 
Cofradía del “Cristo de la Paz”, 
que con sus toques y a partir 

de las 7 de la mañana nos 
despertaban para festejar 
esta jornada. Cabe agradecer 
a la juventud de esta banda 
musical, que después de 
finalizar la procesión el día 
anterior a las 00,15 horas ya 
del domingo, a las 7 de la 
mañana ya formaran y nos 
despertaran con sus toques 
por diferentes calles de 
nuestra ciudad.

Con la “Procesión del Encuentro” realizada el “Domingo 
de Pascua” a las 10,30 horas, se dan por finalizados 
todos los actos organizados en la conmemoración 
de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Como he dicho muchas veces, esta es la 
procesión que mas me agrada de esta  Semana Santa 
que ya es historia para nuestra ciudad.
Concretamente en esta procesión, para organizar 
la misma se forman dos procesiones previas. Una 
que sale desde la iglesia Arciprestal de “La Asunción” 
con el siguiente orden:  Cruz de guía procesional, 
imagen de “Jesucristo Resucitado” sobre peaña, 
portada normalmente por cofrades de la Cofradía 
del “Santissim Sagrament” organizadora del acto, 
Hermanos Mayores o representantes de las Cofradías 
de la Semana Santa en que iba el presidente de la 
“Federación de Cofradías” Marc Méndez Viver, mossèn 
Emilio Vinaixa, párroco de “La Asunción” y consiliario 
de la “Federación de Cofradías”, Cofradía del “Santissim 
Sagrament”, autoridades municipales y cierra la 
misma nuestra banda de música la Societat Musical 
“La alianza”, esta vez dirigida por Emilio Salamanca. El 
recorrido es: Plaza Parroquial, C/. San Cristóbal y Plaza 
San Valente donde esperan la llegada de la “Virgen del 
Encuentro”.
La otra procesión sale desde la Plaza de San Agustín, 
y está encabezada por la banda de “Cornetas y 
Tambores” de la Cofradía de “Jesús Cautivo y Ntra. 
Sra. De la Merced”, a la que le sigue la Cofradía de la 
“Virgen del encuentro” con sus portantes-costaleros 
que llevan la imagen de nuestra patrona, la Virgen de 
la Misericordia. Su recorrido es por la C/. Santo Tomás 
hasta llegar a la Plaza San Valente. Momentos antes 
de realizar el encuentro con la imagen de “Jesucristo 
Resucitado”, le quitan a la Virgen una mantilla negra, 
y a la vez, la “Colombófila Vinaròs” realiza una suelta 
de palomas, todo ello acompañado por la música de 
nuestra banda. Realizado el encuentro, se va de nuevo 
a la iglesia de “La Asunción” por la C/. San Jaime, C/. 
Mayor y llegada a la Plaza Parroquial, donde ambas 
imágenes entran a la iglesia.

Salvador Quinzá Macip

Procesión del Encuentro
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Notas finales
Este año la Cofradía de la “Oración del Huerto” ha celebrado el 60 aniversario de su 
fundación.
Entre los actos organizados por la Cofradía, han repartido un programa conmemorativo 
en que destacan sus socios fundadores, los cuales recordemos, que en su mayoría 
provenían de la “Fábrica Foret” de nuestra ciudad. Hay una relación con 58 nombres de 
los que se pueden considerar fundadores, así como una dedicatoria de su Hermano 
Mayor Juan Eduardo Albiol Vidal.
La Cofradía del “Paso de San Pedro”, ha estrenado nueva iluminación en el paso, 
por cierto, muy bien estudiada. Por la noche vemos la barca de San Pedro, como si 
navegara sobre las olas, motiva de una iluminación color azul que han colocado.
La Cofradía de la “Virgen de las Angustias”, ha estrenado unos faldones nuevos en su 
paso. Estuvieron confeccionados por la malograda cofrade fallecida recientemente, 
Adelin Pascual.
Mi agradecimiento sincero al “Diariet” por haberme publicado durante cinco semanas 
seguidas, mis artículos de “Mi visión sobre los pasos de la Semana Santa de Vinaròs”, así 
como haberme publicado todos los que he remitido con sus correspondientes fotos, 
de la Semana Santa de nuestra ciudad. La maquetación ha sido muy acertada.
Salvador Quinzá Macip

Gala Álvarez de Sotomayor Román, 
con vesta de tres generaciones

Pasacalle a cargo de la banda 
de “Bombos y Tambores” de la 
Cofradía del “Crist dels Mariners”
Y como acto final del programa, a las 12 horas esta banda de 
“Bombos y Tambores” de la Cofradía del “Crist dels Mariners”, efectúa 
un pasacalle por diferentes calles de nuestra ciudad.

Es muy grato ver a peques, bastante peques 
que en brazos de sus padres toman parte 
en las procesiones grandes como son las del 
Jueves y Viernes Santos. Tenemos aseguradas 
con ellos y sus padres que los llevan nuestra 
futura Semana Santa de Vinaròs.

A bastantes hemos visto en estos dos días. 
Supongo que la más “peque” es Gala, con 
solo un par de meses de edad. Pertenece 
a la Cofradía del “Cristo de la Familia Juan”. 
También con cinco meses tenemos a Ana 
Chaler Albiol de la Cofradía “La Oración del 

huerto”, y con también solo diez meses está 
Hugo Vidal Ferrer.
Hemos visto a muchos niños, y esto nos ha 
alegrado, ya que vemos un futuro a nuestra 
Semana Santa cuando nosotros ya estemos en 
otro mundo.

Nuestros pequeños en las procesiones de Semana Santa
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CULTURA

Entre el 5 d'abril i el 10 de maig tindran lloc les III 
Jornades de la Memòria Històrica a Vinaròs, unes 
jornades que, tal com ha assenyalat el regidor de 
Cultura, Festes, Tradicions i Joventut, Marc Albella, 
aquest 2018 se centraran en rememorar els 80 anys 
de l'entrada de les tropes sublevades a Vinaròs i la 
batalla de l'Ebre.
Albella ha destacat que en aquesta edició s'ha 
ampliat el nombre d'activitats, sent més de 
20 els actes previstos en la que busca ser una 
programació àmplia, variada i, sobretot, atractiva 
i interessant per a tot tipus de públic.
"Animem a tota la població a assistir a les 
exposicions, conferències, projeccions 
documentals, teatre, col·loquis i visites guiades 
que es duran a terme durant pràcticament tot un 
mes. Creiem que també és una bona oportunitat 
perquè els professors impliquen l'alumnat en 
aquests esdeveniments, que són d'accés lliure i 
gratuït ", ha comentat.
El regidor ha afegit que aquesta programació no 
seria possible sense la col·laboració de moltes 
entitats i associacions culturals, com la Fundació 
Caixa Vinaròs, Amics de Vinaròs, el Centre de 
documentació i estudis Tràngol, la Plataforma del 
País Valença de Vinaròs o la Universitat Jaume I a 
través de la Seu del Nord. "Any rere any aquestes 
jornades es van consolidant i això és gràcies a la 
implicació de moltes persones que treballen per 
mantenir la memòria històrica”, ha assenyalat.
Nati Romeu, de la Fundació Caixa Vinaròs, ha 
detallat un per un els actes organitzats des 
d'aquesta entitat, entre els quals destaca la Trobada 
d'Investigadors de la Guerra Civil que tindrà lloc 

el 17 d'abril al Saló d'Actes de la 
Fundació Caixa Vinaròs . A més, hi 
ha previstes dues visites guiades 
per a grups reduïts a la cripta - 
refugi de l'església Arxiprestal i 
al búnquer de l'entrada al port 
pesquer. En ambdós casos serà 
necessària la inscripció prèvia.
En representació d'Amics de Vinaròs, Helena 
Román ha explicat en roda de premsa que per a 
aquestes jornades s'ha organitzat, en col·laboració 
amb la Universitat de Alacant, l'exposició "Llapis, 
paper i bombes", la qual mostra la guerra a través 
d'una sèrie de dibuixos infantils. Aquesta exposició 
serà inaugurada el 20 d'abril a les 19:00 hores a la 
seu de l'associació.
Finalment l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha fet 
esment a la importància d'aquestes jornades per 
recuperar i mantenir la memòria històrica, un 
compromís en el qual està implicat tot l'equip de 
govern i que cobra especial sentit davant actes 
vandàlics com l'ocorregut fa escassos dies en el 
Cementiri Municipal, on va aparèixer una esvàstica 
pintada al monument en record a les víctimes dels 
camps d'extermini.
"Aquest tipus d'accions són intolerables i per això 
és important que la població conegue la història. 
Des de l'Ajuntament estem treballant ja en restablir 
el monument, en el qual el proper 5 de maig, com 
cada any, es realitzarà l'acte en homenatge als 
que van viure l'horror dels camps d'extermini. 
Esperem que tots estiguem allà per complir amb 
la promesa que li vam fer a Francisco Batiste Baila, 
de no oblidar els vinarossencs que van morir a 

Mauthausen i Gusen, perquè conèixer el que va 
succeir és la millor manera d'evitar que una cosa 
així pugue tornar a repetir-se   ", ha conclòs.

El passat dimarts  27 de març a l’Auditori 
del Palau e les Arts “Reina Sofia” de 
València, va tenir lloc l’acte de lliurament 
dels Premis extraordinaris al rendiment 
acadèmic de Batxillerat, corresponents 
al curs 2016-2017. L’alumne del centre 
Mikel Ocio Moliner  va rebre aquesta 
distinció i el diploma acreditatiu de 
l’excel·lència en el rendiment acadèmic 

i així  constarà en l’expedient  dels 
seus estudis. El Premi comporta la no 
obligatorietat del pagament de les 
taxes per serveis acadèmics en el primer 
curs dels estudis superiors en un centre 
públic, com també la possibilitat , prèvia 
inscripció d’optar al premi nacional. 
ENHORABONA a  Mikel , als seus pares 
, família, als seus professors i a l’Institut!.

Vinaròs celebrarà les III Jornades de la Memòria Històrica 
amb més de 20 activitats programades
Entre el 5 d'abril i el 10 de maig es duran a terme aquestes jornades, que enguany se centren 
en els 80 anys de l'entrada de les tropes sublevades a Vinaròs i en la batalla de l'Ebre.

IES Leopoldo Querol
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PLÀ ESTRATÈGIC DE CIUTAT

Més informació: 
www.participa.vinaros.es

FEM
VINAROS

La reunión se realiza en la Casa 
de Cultura, de 19:00 a 20:55 
horas.  Se comienza haciendo 
un amplio repaso del acta de la 
sesión anterior, realizándose 
importantes matizaciones y 
puntualizaciones a la misma. 

También se llama la atención sobre la nece-

sidad de hacer del patrimonio cultural de 

Vinaròs algo transversal (cultura y urbanismo). 

El tiempo resulta insuficiente para tratar 

todos los temas: no sólo no se pudo tratar en 

profundidad el Carnaval y el Auditorio, sino 

que ni siquiera llegamos a tratar deportes o 

educación.

• Educación tema pendiente. 

• Deportes No dio tiempo a plantear el tema, 

aunque hubo opiniones discrepantes acerca 

de la necesidad o no de contar con más espa-

cios deportivos. 

Para la mesa de movilidad, se apuntó que 

la piscina municipal es poco accesible a 

personas con disfuncionalidades.

• Cultura y ocio. Se enumeran a continuación 

las principales líneas:

1. Carnaval:

El modelo de Carnaval necesita una cierta 

dinamización, si se quiere hacer del mismo 

un foco de atracción turística. Se coincide en 

que a nivel comarcal está ya saturado, siendo 

necesario atraer al turista del resto de España. 

También se señalan las dificultades para 

acometer los cambios. Se indica la necesidad 

de un debate sobre el Carnaval que se quiere, 

tanto por parte de las y los comparseros como 

por el resto de la población. 

Propuestas consensuadas: 

• Se coincide en la necesidad de aumentar la 

calidad del Carnaval, reforzando las activi-

dades diurnas y fomentando el papel como 

asociaciones culturales de las comparsas a lo 

largo del año. 

• Necesidad de incrementar la originalidad y 

desfilar con disfraces más elaborados.

Otras propuestas apuntadas, pero no deba-

tidas: 

• Desde la necesidad de reciclaje (medio 

ambiente), se proponen aspectos como la 

creación de talleres de reciclaje en Carnaval; 

• La conveniencia de terminar con los aspectos 

más sexistas del mismo, o que en la COC 

participen representantes de otros sectores. 

• También se sugiere la necesidad de 

aumentar la profesionalización, mediante la 

introducción de la figura de un gestor a sueldo. 

2. Actividades culturales:

• Hay relativo consenso en la necesidad de 

un disponer de un “contenedor cultural” para 

teatro, música, etc. 

• Habría que aprovechar más las opciones que 

ofrece el Auditorio. 

• Se señala la necesidad de incluir más 

conciertos en la programación cultural (desde 

orquestas a grupos o DJ’s).

3. Patrimonio cultural:

La posibilidad de acercar la población al 

conocimiento del patrimonio propio. Entre 

las medidas propuestas (no suficientemente 

debatidas) encontramos:

• La creación de un Museo Municipal (posibles 

ubicaciones serían: el antiguo colegio de  

San Sebastián, el Corral de Batet, o la antigua 

Casa del Mar).

• Mayor protección a elementos declarados de 

interés cultural.

• Mayor difusión del patrimonio.

• Ayudas a la creación de locales conjuntos 

para asociaciones culturales.

4. Ocio nocturno:

Fue un tema polémico. Se apuntó la necesidad 

de:

• Controlar el botellón y respetar los horarios 

de ocio nocturno.

• Repensar la oferta de ocio nocturno: como 

aumentar las colaboración entre las Adminis-

traciones y las empresas privadas.

En todas las áreas temáticas 
se trata, de manera más o 
menos central o tangencial, las 
relaciones entre el entramado 
asociativo y las relaciones entre 
la sociedad civil y la Adminis-
tración, (necesidad de aumentar 
las ayudas por parte de esta) y 
entre el entramado asociativo 
(necesidad de coordinar activi-
dades).

2A TAULA EDUCACIÓ, CULTURA, ESPORTS I OCI
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A l’inici de la sessió es van repartir uns quadres 

sinòptics, amb dues columnes (diagnòstic i 

propostes) i espais en blanc, que recollien els resul-

tats més significatius de la primera sessió. Sobre 

aquesta base es demanà a les persones assistents 

dedicar deu minuts a completar el diagnòstic i les 

propostes. Passat aquest temps, es ficaren en comú 

les aportacions, que s’ordenaren per temes.

A continuació se sintetitzen els temes abordats. Cal 

dir però, que ens quedarem curts de temps, de fet 

l’apartat de salut no es va poder abordar. 

Població 

Pel que fa la gent major: 

• Es va afegir la qüestió de la soledat d’este 

col·lectiu, que perd vincles socials (per causes 

diverses) i per tant veu cada vegada més restringida 

la seua sociabilitat. Una part d’este col·lectiu no 

assisteix al Centre Social de la Tercera Edat. 

• A més de continuar amb els acompanyaments de 

l’associació Amics de la Gent Major i la Creu Roja 

i ampliar el temps si fóra possible, s’assenyalà la 

conveniència d’un programa de tipus habitatge 

intergeneracional compartit, on la persona major 

aporta la casa i el jovent aporta petits serveis i 

acompanyament en lloc de no pagar lloguer. 

• També es va apuntar l’existència de gent major 

que, una vegada jubilada, s’instal·la de forma defini-

tiva a Vinaròs. Aquest tema s’apuntava en la línia de 

pensar com facilitar la seua inclusió a la vida veïnal a 

tots els efectes (ací es va assenyalar la conveniència 

de disposar d’una relació d’equipaments i actua-

cions, una carta de serveis). 

En quant a la gent jove: 

ja al final de la sessió, s’apuntà sobre el Casal Jove 

la necessitat d’ampliar horaris i les activitats que es 

realitzen ara en els tallers proposats pel propi casal 

també vingueren donades pels joves, que ells feren 

aportacions a títol individual. 

Respecte a les persones amb  
discapacitat es va apuntar:

• La necessitat de poder comptar amb una mena de 

cens, una relació de persones afectades, tipus de 

discapacitat i situació, per tindre un millor diag-

nòstic de la situació i de les necessitats, així com per 

afavorir l’acció associativa. 

• Que les places d’aparcament per a discapacitats 

necessàries es reserven de forma nominal, a favor 

de la matricula corresponent, per a garantir que la 

persona tinga aparcament prop de sa casa.

• Un major nombre de recursos als pictogrames en 

senyalització, en via publica i dependències admi-

nistratives.

• Pensar-se una modalitat d’abonament d’autobús, 

de tipus control electrònic, que no implique ús i 

canvis de monedes a favor de xiquets i xiquetes 

amb discapacitat o altres persones. 

Atenció al veïnat en situació de preca-
rietat. Prevenir l’exclusió

Es generà un debat al voltant de les persones vaga-

bundes o que viuen al carrer al municipi (diversitat 

de situacions). Al respecte de propostes per aquests 

grups es parlà 

• D’un possible alberg, una instal·lació que oferira no 

sols allotjament, sinó una intervenció social integral 

a nivell comarcal;

• O l’habilitació d’un lloc, un espai de repòs i equi-

pament multi-usos (banys, rentadores...). Es suggerí 

que podria pensar-se una ubicació en zona urbana 

precària, en funció d’afavorir l’accessibilitat. 

Accés a l’habitatge i millora de 
l’habitatge precari

A més de ratificar el diagnòstic i les propostes 

sorgides a la primera sessió s’assenyalen, de forma 

molt concisa, tres propostes noves. 

• La consideració dins de l’apartat d’habitatge social 

d’un perfil d’habitatge jove o de famílies joves, com 

un element més per a retindré gent jove a Vinaròs.

• La necessitat d’habitatges tutelats per a persones 

amb discapacitat mental, que estiguen en el poble 

per a que puguen ser visitades pels familiars (pares 

ja majors).

• En referència a la mobilitat calria millorar, amb els 

afectats i afectades, l’accessibilitat real d’elements 

com rampes i muntacàrregues per accedir als 

ascensors en els edificis. 

Tecnologies Informació  
Comunicació – TIC

S’assenyalaren, de forma telegràfica per manca de 

temps:

• Augmentar els centres i espais públics de Vinaròs 

amb wifi.

• Establir un o dos espais amb 3 o 4 ordinadors de 

lliure accés, particularment per a persones que 

tenen problemes d’accessibilitat per raons socioe-

conòmiques en uns casos o per desconeixement 

elemental en altres casos (gent major). 

• S’assenyalava com a possible activitat, empentar a 

la gent jove per a ensenyar a aquest darrer grup, de 

forma voluntària rudiments d’informàtica. 

Salut

No s’abordà per manca de temps.

Al llarg d’aquesta sessió va aparèixer varies vegades 

la conveniència de disposar d’una relació de 

recursos, una carta de serveis. Desprès de varies 

intervencions es centra en la redacció d’un docu-

ment, localitzat en la pàgina web de l’Ajuntament, 

on de forma reunida i molt sintètica estarien referits 

el conjunt d’equipaments, actuacions i programes, 

tant municipals com d’altres administracions i del 

teixit associatiu, a disposició de la ciutadania de 

Vinaròs.

2A TAULA DESENVOLUPAMENT SOCIAL
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El discurs de l'odi

Per Helena Román

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Aquests dies ens 
despertava la 
notícia a la premsa 

d'un atac de vandalisme amb simbologia nazi. 
Es tracta del monument que hi ha al cementeri 
de Vinaròs per honorar la memòria dels 
vinarossencs morts als camps de concentració 
nazis. Aquest fet va ser repulsat immediatament 
per tots, afortunadament. Però, a Compromís 
per Vinaròs, no li preocupa que públicament es 
lamentés  estos  fets. Li preocupa el fet que es 
vulga vendre com a un fet aïllat, que ens diguen 
que és una persona que únicament vol tindre 
protagonisme, que la societat vinarossenca és 
tolerant. Sabeu que atemptar contra la memòria és 
una de les especialitats del feixisme?
I clar, que la societat vinarossenca és tolerant, en 
la seua immensa majoria. No obstant això, ens 
preocupa, i molt, uns altres discursos de l'odi. Els 
que es llancen emparats en l'anonimat d'un mitjà 
digital i firmats només amb inicials. Un discurs de 
l'odi que es comparteix per xarxes socials i que 
s'escampa com la pólvora demanant el boicot 
a un dels establiments de la nostra ciutat per 
fer les coses de manera diferent a què ells -en 
possessió de la veritat absoluta i tocats pel do de 
la inefabilitat- farien. Sabeu que assenyalar amb 
el dit és una de les especialitats dels feixistes? 
Discurs de l'odi és també manipular dades, 
tergiversar la realitat, recórrer a l'insult per 
imposar una determinada opinió. Emparats en 
la llibertat d'expressió s'estan vivint en la nostra 
ciutat aptituds que des de Compromís per Vinaròs 
volen denunciar. No permetrem que modifiquen 
la nostra personalitat  ,  no els deixarem que ens 
contaminen amb el seu verí xenòfob i intolerant. 
Compromís per Vinaròs estarà sempre al costat 
de totes aquelles persones que, per treballar a 
favor dels més desafavorits se senten atacats i, 
estarà sempre al costat dels que són insultats i 
menyspreats per les seues idees.

Jeanne Maire Calero va complir el passat 28 de maig 102 anys i ho va celebrar amb els seus 
familiars i amics, amb presència també de l'alcalde, Enric Pla. Nascuda a Itàlia el 28 de març 
de 1916, als 18 anys es va traslladar a França i posteriorment a Vinaròs amb el seu marit. 

El 29 de maig Rosario Rios va complir 100 anys. 
Moltes felicitats a una nova centenària vinarossenca
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Per Ramon Adell i Artola

Indignació? Decepció? 
Preocupació?

ZONA AZUL: GRAN HERMANO

Per Juan A Blanchadell

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

El tripartito miente
Por Lluís Gandía

Tras el parón de la 
Semana Santa la 
actividad municipal 
vuelve a la rutina y 

esa viene marcada por nuevas mentiras de los 
concejales de un tripartito que cada vez están 
actuando más a la desesperada porque se les 
acaba el tiempo y su proyecto ni siquiera ha 
empezado a materializarse.
El tripartito ha marginado un año más a la 
Semana Santa. El concejal de Turismo, Doménec 
Fontanet, cobra 14 pagas del Ayuntamiento y 
no se le olvida cobrar ningún mes, pero se le 
olvidó, o directamente dio la orden, para que la 
programación de la Semana Santa no apareciera 
en la web municipal. Una fiesta de interés 
turístico autonómico y el tripartito ni la publicita 
en la web municipal o en la web de turismo. Una 
vergüenza que demuestra que nos gobierna un 
pacto de sectarios que aquello que no les gusta 
lo esconden.
Lo peor de todo es que tras la denuncia realizada 
por el Partido Popular la primera reacción del 
concejal de Turismo fue negarlo, mentir sin pudor 
alguno. Negar lo evidente es absurdo y además 
deja a las claras que la mentira forma parte del 
pacto de gobierno que firmaron Podemos, PSPV-
PSOE y Compromís en Vinaròs.
Otro tema en el que la mentira ha sido descubierta 
por el propio tripartito es en la degradación de las 
pinturas de arquitecturas fingidas de la fachada 
de la arciprestal. En noviembre de 2016 con 
una degradación inicial el Conseller de Cultura 
prometió un estudio para frenar el incremento 
de suciedad y moho en las pinturas. Dieciséis 
meses después desde el Partido Popular exigimos 
al tripartito conocer ese estudio del que todo el 
mundo desconoce si se está realizando, se ha 
realizado y los resultados de este. El concejal de 
Cultura, Marc Albella, reacciona afirmando que 
Conselleria lleva meses trabajando en ese tema, 
pero dos semanas después nos anuncia que han 
venido los técnicos para conocer de primera 
mano el asunto y buscar una solución. ¿Qué día 
mintió Marc Albella? ¿Cuándo dijo que Conselleria 
llevaba dieciséis meses trabajando o ahora que 
nos dice que han empezado a buscar la solución?.
Vinaròs merece un gobierno que trabaje de verdad 
por promocionar nuestras fiestas, tradiciones 
y nuestro turismo que da de comer a muchas 
personas; Vinaròs necesita un gobierno que no 
mienta cada día para tapar su inacción y su falta 
de iniciativa. En los catorce meses que quedan 
de legislatura estaría bien que desde el gobierno 
municipal se preocuparan de verdad por los 
vinarocenses y se olvidaran de buscar excusas 
que terminan descubriéndose como mentiras.

Com es pot denominar el 
personatge que entra al cementiri 
i es capaç de pintar una esvàstica al 
memorial dels vinarossencs morts 
durant la segona guerra mundial 

en els camps d’extermini nazis per l’únic motiu de 
defensar les seves creences? Espero que amb les 
imatges captades per les càmeres de seguretat del 
cementiri se’l pugui identificar i que la justícia actuï 
en conseqüència davant la denuncia posada per 
l’Ajuntament.
Com en aquest mitjà de comunicació de propietat 
municipal hi ha que ser curós amb el llenguatge 
diré que es un fill de mala mare que no es mereix ni 
el més mínim grau d’excusa i que la seva execrable 
acció es una conseqüència més de la política de 
mirar cap un altre costat de certes forces polítiques 
actuals. Les mateixes forces polítiques que tenen 
molta pressa en actuar contra segons qui per fer 
segons què i a les qui se’ls omple la boca dient 
que hi ha que oblidar i que la memòria històrica 
solament serveix per reobrir ferides.
He de suposar que molta de la gent que pensa i 
s’expressa així deu recolzar les paraules aparegudes 
en xarxes socials davant la visita anunciada del 
diputat Joan Tardà a Vinaròs. Expressions com 
“Echarlo a pedradas al cerdo este” “Os arruinará 
como han arruinado Cataluña este nazi amigo de 
terroristas” “Que se muera”, “Este degenerado solo trae 
miseria odio destrucción”.....
De veritat. Aquestes coses me fan sentir malament. 
Ja no crec que sigui d’indignació, penso que  és més 
per decepció i preocupació que per altra cosa.
Certs posicionaments estan acabant amb el 
respecte a les idees, a les persones, a la llibertat 
d’expressió,  al dret a una defensa justa, al dret a 
l’autodeterminació, al dret a la lliure circulació de les 
persones...
Aquests intransigents continuadors del franquisme 
més fosc que serien feliços si es pugues restaurar 
el régimen són els qui poc a poc, amb el seu 
discurs i els seus actes des de llocs preeminents i 
prominents estan fent cada cop més  necessari un 
replantejament seriós de les bases de la nostra cada 
cop més afeblida democràcia.
Per desgràcia al nostre poble, a Vinaròs, en poc més 
d’una setmana tenim aquests dos botons de mostra.

El viernes en que empezó 
la Semana Santa, a las 
11.30 tuve que asistir al 

entierro de un familiar. Salí del tanatorio con 
bastante antelación y cogí mi coche para ir luego 
al cementerio con  algunos familiares. Con el 
pueblo a tope de gente, hasta la tercera pasada no 
encontré una plaza libre de zona azul cerca de la 
iglesia de Sta. Magdalena, fui a pagar a la maquina 
justo cuando llegaba el coche fúnebre. Nervioso 
saco la única moneda que tenía (2€) la meto en la 
ranura y el cacharro me pide la matrícula, ¡¡ joder !!
Aunque me la sé, con los nervios, no tuve narices 
de recordarla. Me acordé que en alguna foto en el 
móvil se veía, pero ¿tú encontrarás la foto? no pude 
dar con ella. El féretro ya estaba en la puerta y yo 
ya con los nervios desbocados. Por suerte estaba 
allí la controladora que vio toda la escena, le pedí 
que cogiera mis 2 € y le señalé hacia donde tenía 
mi coche, la marca, el modelo y el color, para que 
cogiera la matrícula y sacara ella misma el ticket. 
Muy comprensiva me dijo que no, que pusiera 
una matrícula cualquiera y que ella ya lo tendría 
en cuenta. Saqué el ticket con una matrícula a 
boleo (se puede hacer), fui al coche, lo dejé bajo 
el parabrisas, y justo llegué a la iglesia cuando el 
féretro ya andaba por la mitad del pasillo.
Mea culpa por no recordar mi matrícula, ni del 
nuevo requisito de teclearla. Aunque de quien 
sí que me acordé fue de “toda la familia” de los 
“cerebritos” del equipo de gobierno de nuestro 
Ayuntamiento que, además de subir las tarifas 
un 22 %, han introducido esta obligación para 
que ningún conductor que abandone su plaza de 
aparcamiento antes de que expire la hora límite 
del boleto que pagó, se lo pueda regalar a otro 
conductor. 
La identificación automática de la matrícula de 
un vehículo en aparcamientos cerrados como el 
de la Mera y el Paseo es lógica y necesaria, ya que 
el pago es al salir y se tiene que saber qué coche 
entró y a qué hora, además de por otras razones 
como coberturas de seguro, responsabilidad civil, 
control de la seguridad, etc. 
Pero en los aparcamientos de zona azul en plena 
calle, con pre-pago y sin responsabilidades de 
ningún tipo, la identificación de los vehículos 
obedece exclusivamente a propósitos 
recaudatorios. Y por ello se me antoja que este 
requisito tiene que ser ilegal, por las tres razones 
que cito a continuación y que consultaremos con 
la O.C.U.:
Porque ninguna compañía por muy sujeta que 
esté a la Ley de Protección de Datos, tiene derecho 
a saber -sin mi autorización- cuándo aparco o no. 
Con nuestros datos ya se sabe lo que pasa cuando 
demasiado a menudo nos enteramos de los 
“escapes” de información que se producen.
Porque si adquirí dos horas de derecho de 
aparcamiento y el funeral duró 45 minutos, el 
derecho que tengo a estar durante 1h 15min más 
debería de podérselo ceder a quien a mí me dé la 
gana, tal cual como puedo ceder cualquier otro 
derecho que posea.
Porque es ilegal el enriquecimiento indebido 
que la compañía concesionada obtiene, dado 
que obligar al coche que me sustituyó a volver a 
pagar por un aparcamiento que está pagado, eso 
es cobrar dos veces por lo mismo, y aparte de un 
abuso, después de la subida del 22 %, eso es un 
atraco a mano armada.
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Ofiúrida negra 

RESUMS DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES DEL MES DE FEBRER DE L’ANY 2018 (i III)
PEIXOS                               
Seitó (Boquerón)                         30.774 Kg
Maira (Mare del lluç)                           103
Escrita (Raya)                                        355
Besuc (Besugo)                                 32
Boga i Xucla (Boga y Picarel)        2.609
Burros (Góbits, Gobios)                     41           
Caballa (Verdel)                             1.539
Vetes (Pez cinta)                                125          
Congre (Congrio)                               385
Gall (Pez de San Pedro)                      57
Orá (Dorada)                                      767
Mussoles (Escualos)                            25
Móllera (Fanéca)                             1.569          
Gallineta (Cabracho)                            46
Sorell (Jureles, Chicharros)             5.279
Esparrall (Raspallón)                          131                
Palá (Lenguado)                             1.969
Sard (Sargo)                                      165
Lliri (Anjova)                                         18                       
Llobarro (Lubina)                                 41
Penegal (Bocanegra)                           43   

Mabre (Herrera)                                 149
Aranya (Vívora)                                  596  
Pagell (Pagel, Breca)                      1.473
Peluda (Solleta)                                  654                                       
Lluç (Pescadilla, Merluza)               5.150
Rap (Rape)                                      2.754
Aspet (Espetón)                                  130
Rom empetxinat (Rodaballo)               10 
Juriola (Rubios)                                  371
Moll (Salmonete)                             3.871
Morralla (Serranos, etc.)                  2.283
Sardina                                             7.086
Mero (Cherna)                                      15      
Letxa (Pez limón, Serviola)                  28
Sorella (Jurel real)                              635
Bacaladilla (Llussára)                        563
Llisa (Mújols)                                      83
Pagre (Pargo)                                   217
Bis (Estornino)                                   48
Gatet (Pintarroja)                                17
Roncador (Roncón)                             4
Rata (Miracielo)                                  57

Corva (Corvallo)                                 25
Miseria (Gallo)                                    58
Peix de rei (Pejerrey)                          33
Mamona (Brótola de roca)                   3
Saboga (Alosa)                                  10
Dèntol (Dentón)                                 57
Chopa (Cántara)                                14
Palomita (Palometa blanca)                1
Reig (Corvina)                                    10
Morruda (Sargo picudo)                      4              
Vidrià (Mojarra)                                  42
Salpa (Salema)                                  37
Tords (Tordos, Lábridos)                     15                                
Rom (Rèmol, Rombo)                          16
Palaí (Acedia)                                        5
Varios (Varios)                                     15
                                                      ______
       Total    ..................                  72.891
CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                           460
Escamarlà (Cigala)                    34   
Llagostí (Langostino)                          259                    

Galera (Estomatoiedo)                      3.632
Llagosta (Langosta)                               27
Gambes (Camarones)                           84
Llomàntol (Bogavante)                           5                             
                                               _____
Total      ...........................     4.500
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                        463
Sepió punxa (Choquito)                      100
Canana (Pota, Volador)                    4.284
Sèpia (Jibia, Choco)                         1.156
Polp roquer (Pulpo roquero)             1.206
P. blanc (P. Blanco)                          1.117
P. mesquer (P. almizclado)                 502
Polpa (P. patudo)                                    3
Cargol punxent (Cañailla)                   177
Llonguet (Holoturia)                                2
                                                 _________
Total     ..............................  9.009

TOTAL EXTRACCIÓ…...    86.401

‘Resucitadas’ aguas primaverales
Semana de cuatro jornadas al ser festivo el lunes. El estado de la mar fue bueno a pesar de soplar unos flojos aires del NW y SE. 
En general se faenó bien en todas las modalidades. Las capturas resultaron normales y las cotizaciones aceptables.

La pesca de arrastre desembarcó a diario gran variedad de especies como langostino, cigala, gamba, pez 
de S. Pedro, calamar, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, galera, caracol, móllera, pulpo roquero y 
blanco, canana, morrallas, etc. 
El cerco, el martes una traíña navegó de noche por éste litoral y no localizó bancos de peix blau. Y el 
miércoles partió hacia otras latitudes.
La flota de artes menores, los trasmalleros, la mitad de barquitas pillaron sepia y mabre. Varias atraparon 
lenguado, rodaballo y raya. Y una llevó langosta, cabracho y mamona. Y el palangrillo costero, un par de 
embarcaciones que pescan con anzuelo subastaron dorada, pagel y sargo.

Ecos de ‘Mar’: Beneficios del consumo de pescado
La FAO suele recomendar por medio de expertos nutricionistas, que la ingesta de pescado es esencial 
para la buena salud humana, pues su consumo lleva efectos beneficiosos por medio de sus proteínas, 
aminoácidos, etc., que complementan en especial el desarrollo infantil,  para la edad ya adulta, etc. 
El Omega 3 o ácido graso que aportan mas los pescados azules va asociado al crecimiento del cerebro 
de los chavalines jovencillos,  su salud ocular y  además actúa como protector de muchas  malaltias. 
Médicos recomiendan a mujeres embarazadas su ingesta, al demostrarse que sus hijos son mas 
sociables con la gente y receptivos con el entorno. 
Probado está que un ácido poliinsaturado es saludable para el cuerpo humano, pero  nuestro organismo 
no lo puede fabricar, de manera que de una forma natural se puede obtener comiendo, en especial 
frutos del mar.
Al ser éstos ácidos un componente esencial para las neuronas cerebrales, su carencia se asocia a 
alteraciones de la memoria, hiperactividad, etc. Se ha relacionado el consumo de éstos ácidos no 
saturados con una menor incidencia del Alzaimer. También nos aporta a la piel una invisible secreción 
grasosa que la protege cuando se irrita. Los cardiólogos recomiendan comer pescados, por que 
en la sangre son las grasas buenas que limpian el colesterol malo, las arterias y evitan la formación 
de arteriosclerosis, aumentando el tiempo de coagulación en la circulación sanguínea con menor 
tendencia a formar trombos, ayudando en definitava a prevenir enfermedades cardiovasculares.

En castellà li criden ofiura negra. El seu nom científic 
és Opihoscomina nigra. 
És un invertebrat de pell espinosa o rígida. Del 
tipus Equinoderms, amb simetria pentaradial sense 
anus, i de la classe Ofiúrides, que es diferència de 
les clàssiques estreles marines per tindre braços 
articulats i flexibles, que amb els seus serpentejans 
moviments es desplaça sobre el llit marí. El seu 
cos central és circular, aplanat, de superfície amb 
grànuls fins. Boca al centre de la cara inferior, 
que la formen cinc mandíbules dentades ovals i 
triangulars en cercle. La cara oral té en la base dels 
cinc cilíndrics braços apuntats, unes bosses genitals 
comunicades amb els sacs pulmonars per a respirar. 
Cada braç està compost per nombroses plaques 
articulades entre si, i de cada una ixen 5/7 espines 
laterals. En la zona inferior dels braços té els peus 
ambulacrals però sense ventoses. De color negre o 
de marró pàl·lid. 
Talla total de diàmetre 25 cm. Madura al tercer any de 
vida. Es reproduïx a la primavera. Asexual. Alliberen 
a l'aigua l'esperma i òvuls que es fecunden, per a 
nàixer larves pelàgiques durant uns quants mesos, i 
després es fixen ja sobre el substrat. De dia s'amaga 
en el fang o els cudols i de nit és activa, per a menjar 
carronya o filtrar detrits i plàncton que atrapa del 
corrent estenent els braços, per a transportar este 
aliment a l'aparell bucal per mitjà dels seus amagats 
solcs ambulacrales. També es reproduïx per partició, 
ja que igual es regenera les parts amputades, com de 
trossos del seu cos construïx una nova ofiúrida. Viu 
de 2 a 200 m. de profunditat. A vegades se soterra 
en llocs i és molt massiva, inclús cohabita amb 
algues, mol·luscos, etc. Es mouen per superfícies 
llises per mitjà d'una substància mucosa que la 
recobrix corporalment. Té enemics naturals com les 
típiques estreles. És casualment atrapada al bou i en 
els bolquers dels caragols.
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Miguel Ángel Carvajal, 
Triple Campió Europeu 
màster 50, en 3 km marxa 
pista coberta, 5 km marxa 
en ruta i per equips en els 
5km marxa.
Ruben Roig, 800ml, 31ª 
posició en M40; Rosa 
Blanca Castell Marc, 3 km 
marxa, 10ª en W40; Eva Sorli 
Chueca i Maribel Arenós 
(Maribel Arenós Jose 
Antonio Miralles) Cross 
Country, 20a i 21a posició 
F45 respectivament.

CAMPIONAT DEL MÓN 
DE MITJA MARATÓ
Dissabte 24 de març és 
va disputar a València el 
Campionat de Món de 
Mitja Marató. Un grandiós 
aconteciment que va 
reunir més de 15000 
Atletes d'arreu de món. 
Com no, el Club Esportiu- 
Facsa Aigües de Vinaròs 
tingue representació en 
aquesta prova amb 8 
atletes. Aquests atletes, 
juntament amb familiars 
i més atletes de la nostra 

ciutat, ens desplaçarem a 
la ciutat del Túria en una 
organitzada expedició en 
bus on gaudirem tots junts 
d'una magnífica jornada 
esportiva.
A les 17: 30h és va donar 
la sortida d’aquesta tant 
esperada prova, on va 
haver-hi de tot, sol, vent i 
pluja, però sobretot molt 
bon ambient.
L'atleta més destacat 
d'aquesta expedició, fou 
l'atleta del nostre club, Pau 
Forner qui aconseguí al su 
debut en aquesta distància 
dels 21,097 km la segona 
posició en la categoria 
júnior amb una marca 
de 1h22min 22 segons. 
Seguidament anaren 
finalitzant la prova, J.Mª 
Saiz amb 1h27'56 ", Ramón 
Zaragozá amb 1h31'07", 
Kaiko Beltrán amb 1h35'04 
", Javier Meseguer amb 
1h37'21", Emilio Querol 
amb 1h38'52 ", Pablo 
Ribera amb 1h40'22 "i 
J.Miguel Fabregat amb 
1h44'59".AF Press AKI Vinaròs 30 Aniversário AKIES 219x151.pdf   1   27/03/2018   15:43

Campionat d'Europa Màster Madrid, 19-24 març 2018
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 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS.
1 Torreblanca 23 20 1 2 72 23 61
2 Atzeneta 23 13 5 5 51 26 44
3 Borriol "b" 24 13 5 6 45 33 44
4 VINARÒS 23 13 4 6 59 27 43
5 Vall d'Alba 23 11 6 6 50 39 39
6 Xert 24 12 2 10 48 46 38
7 Alcolea 23 10 6 7 45 36 36
8 Benassal 24 8 7 9 39 41 31
9 Rossell 23 9 4 10 33 43 31

10 Càlig 23 9 1 13 35 47 28
11 Tírig 24 7 6 11 28 50 27
12 Salzadella 23 6 6 11 26 32 24
13 Albocàsser 23 6 4 13 41 56 22
14 Cinctorra 24 3 5 16 29 60 14
15 Vilafranca 23 2 4 17 27 69 10
16 Les Palmes "b" 0 0 0 0 0 0 0

Resultados Jornada 25

R.C. Salzadella

C.F. Tírig
Càlig C.F.

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

C.F.U.E. Alcolea

Càlig C.F.

Jornada 26

C.E. Cinctorra
C.D. Xert C.F. Torreblanca

C.D. Vall d'Alba

VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell

C.F. Torreblanca
DESCANSA

R.C. Salzadella

C.D. Vall d'Alba

Albocàsser C.F.
C.F. Vilafranca

Esportiu Rossell
C.F. Vilafranca
DESCANSA

Albocàsser C.F.

ESPORTS
VINARÒS C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

Rafa Marcos

Pido mis disculpas a todo aquel que sigue mi 
sección de deportes del Vinaròs C.F. temporada 
2017-2018, en 2ª Regional, grupo 1, por el hecho 
de que no se imprimiera la semana pasada el 
correspondiente artículo. Cosa que sí se ha logrado 
en esta, muchísimas gracias…

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 25
VINARÒS C.F.  6, C.F. VILLAFRANCA  0
17h. del domingo 25-3-2018
Árbitro del encuentro: MOHAMMED AMZAZ, que 
nos deleitó con su buen hacer.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
El equipo que salió a la cancha de titular fue en 
esta ocasión: LLUC 5, bajo palos, MIGUEL ÁNGEL 4, 
lateral izquierdo, AGUILERA 5, central, MANOLO 5, 
libero, DANI 5, lateral derecho, FERNANDO 5, medio 
creativo asistido de KEVIN 4, medio más defensivo, 
JAVI GARCÍA 4, por banda derecha, Esteller 5, por 
banda izquierda y delante RAÚL 4 y MOHA 4.
Ante el Villafranca se vieron dos versiones bien 
distintas de nuestro conjunto si atendemos a su 
juego desarrollado en la primera parte a diferencia 
del elaborado en la segunda. En la primera destacó 
el gran dominio del Vinaròs pues el Villafranca no 
llegó a nuestra portería y por la figura de RAÚL 

González, nuestro estandarte, que este día estuvo 
desdibujado y gafado por sus claras ocasiones de 
gol erradas. Pero en el inicio de la segunda parte 
salieron a la palestra los hermanos ESPINOSA, 
HUGO 5 y SERGIO 5, por el joven Miguel ángel 
y el nombrado Raúl, lo que hizo que el listón 
del dominio en el juego del equipo local aun se 
superara más todavía. Se bordó un juego exquisito, 
de gran toque y triangulación seguida de buenos 
regates que vino dirigido por la maestría mostrada 
por los dos hermanos destacando aun más 
si se puede al más joven, Hugo. Esto no haría 
más que reventar la portería rival con jugadas 
materializadas de gol, seis en 45 y pocos minutos. 
Estos dos refuerzos conseguidos por el cuerpo 
técnico y directiva y ampliamente conocidos en 
nuestro equipo cuando volaba por categorías más 
altas nos serán de gran ayuda en la recta final cuyo 
objetivo final es el del difícil pero posible ascenso. 

En el 56’ salió GUINDI por Moha y en el 66’ POLET 
por Kevin.
Los goles fueron marcados a lo largo de la segunda 
parte: en el 48’ por MOHA, en el 50’ HUGO, en el 
66’ y 70’por SERGIO, en el 78’ por MANOLO y en el 
85’por JAVI GARCÍA.
Trofeo al más regular (1): Raúl 89, Manolo 82, Lluc 
81, Esteller 80. Trofeos al Máx. goleador (3): Raúl 16, 
Tayo 8, Javi García 7, Esteller y Cristian 6, Manolo 5, 
Moha 4, Kevin 3, Sergio 2, Andrés, Polet, Guindi y 
Lluc 1.
Destacamos esta semana con fotografías adjuntas 
el buen ambiente que se respira entre directiva, 
afición y jugadores pues se reunieron en una 
vecina finca, para deleitarse en comunión con una 
espléndida paella, que sirvió de lugar de charla 
para lo que se avecina de tramo final de liga. 
Después de parón esta próxima Semana Santa, nos 
veremos a la siguiente en su feudo al Albocaser C.F.

Este fin de semana el equipo de categoría 
Open Flag del club de Fútbol Americano y 
Fútbol Flag Ironmans Vinaròs, se desplazaba 
a Sueca para disputar 2 encuentros 
importantes para mantener las aspiraciones 
a la fase final. Una mañana de sábado con 
muchísimo viento y frío que dificultaba la 
práctica del Fútbol Flag.

IRONMANS 12 - 6 SPA ALICANTE
Iniciaba el primer encuentro con muchísimo 
viento cosa que hacía imposible el juego de 
pase profundo, ambos equipos jugaban 
en corto y tras unos cambios de balón 
Ironmans se adelantaba en el marcador 
cogiendo distancia con un 12-0, SPA intentó 
remontar el encuentro pero se quedó con 
una sola anotación. Primer partido con el 
objetivo cumplido.

IRONMANS 28 - 13 RICERS
Unos viejos conocidos se reencontraban por 
segunda vez esta temporada en los campos 
de juego. Continuaba el viento y con 
mucho juego terrestre de ambos equipos 

Ironmans se adelantaba en el marcador y 
tomaba distancias, un juego muy dejaba 
un encuentro con muchos parones y poca 
vistosidad, aunque Ironmans no perdió la 
concentración y cumplió con su segundo 
objetivo para mantener las opciones de 
disputar la Final.
Quedan dos jornadas para terminar la liga 
regular, Ironmans depende de sí mismo 
para las opciones a la fase final, pero no 
puede permitirse ningún error en los 4 
siguientes partidos.

El equipo Open da un paso más hacia la final

El   piloto vinarocense Jan Peral 
Resurrección nos vuelve a dar 
una   alegría.Ya que ha conseguido 
volver a subir al podio esta pasada 
semana en el Circuito de Cheste en 
el Campeonato de la Comunidad 
Valenciana de  karting . 
En los entrenos estuvo en los 
primeros puestos. En la crono hizo 
un p2, en la primera carrera un p3 
y en la  segunda carrera un p2. Hay 

que seguir luchando para conseguir 
más resultados.
 Damos las gracias a nuestro coach 
Felix Porteiro, a nuestro equipo 
Tdkracing Marlonkat y  la Federación 
de Automovilismo de la Comunidad 
Valenciana, a nuestro patrocinador 
principal Teclisa Levante Grupo Gc y 
a todos nuestros colaboradores.
Próxima carrera Rotax España   en 
Circuito Internacional de Zuera.
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EL CLUB RUY LÓPEZ OBTIENE MUY 
BUENOS RESULTADOS .
Durante los días 24 a 29 de marzo 
se celebró en La Pineda (Tarragona) 
el campeonato de Catalunya 
por edades de ajedrez, donde 
participaron 8 jugadores de la 
Comarca del Baix Maestrat en cuatro 
categorías (Sub8, Sub10, Sub12 y 
Sub16). Más de 500 participantes de 
todo el territorio catalán, Andorra y 
norte de Castellón se midieron en un 
durísimo torneo.
En la CATEGORÍA SUB-16, Marc 
Lavernia de Alcalá obtuvo 5 puntos 
sobre 9 posibles. El actual campeón 
de Tarragona Sub 16 obtuvo un 
notable resultado quedando el 29º 
de un total de 82 jugadores.
En la CATEGORÍA SUB-12. Tres 
jugadores del club Ruy López  nos 
representaron:   Albert Robles  con 6 
puntos sobre 9 quedó el 16º,  Rubén 
Vinuesa con 6 puntos sobre 9 finalizó 
en la posición 22º y Eric Segarra con 
4 puntos sobre 9 acabó el 73º. Gran 
torneo de Albert y Rubén quienes 
estuvieron casi todo el campeonato 
en los primeros tableros. Rubén 

pudo haber obtenido incluso un 
mejor resultado de haber ganado 
su última partida al desaprovechar 
una posición ganada cediendo un 
empate. Por otra parte la falta de 
experiencia de Eric en este tipo de 
torneos le impidió conseguir un 
mejor resultado.
En la CATEGORÍA SUB-10 estuvimos 
representados por tres jugadores: 
David Teply del Riu Sénica de 
Benicarló quien obtuvo 7 puntos 
sobre 9 y se alzó a la posición 6º, 
Elsa Zafra de Vinaròs con 5,5 sobre 9 
finalizó en la posición 25º y se alza con 
el título de subcampeona femenina 
en la categoría que le vale para su 
clasificación en el campeonato de 
España del mes de julio. Por su parte 
Xavi Martínez también del club 
vinarocense consiguió 5 sobre 9 y 
finalizó el 30º pese a llevar a cabo un 
gran inicio en el torneo.
Por último nuestra única participante 
en la CATEGORÍA SUB-8 fue Paula 
Vinuesa de Vinaròs  que en su debut 
en éste campeonato, consiguió 3 
puntos sobre 8 posibles, y finalizando 
en el puesto 48.

Campeonato de Catalunya de Ajedrez por edades 
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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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.

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

PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL DISSENY DEL CARTELL DE LA FIRA I 
FESTES SANT JOAN I SANT PERE 2018

1.- Llibertat total de tema pel que fa a la realització del cartell.
2- Els cartells hauran de ser originals i inèdits. Realitzades 
expressament per a aquest procediment. En cas que 
s’incomplisque aquesta norma, el jurat tindrà la potestat de 
descalificar al cartell en qüestió que no complisque aquesta base.
3.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, 
com a composició fotogràfica, sistema digital, pintura, etc excepte 
pastís, perquè la seva reproducció no oferisque dificultats i no 
exigisque més de sis tintes, incloent daurades i platejates.
4.- Els originals, hauran d'incloure el logotip de l'ajuntament de 
Vinaròs i la següent inscripció de forma ben visible, que ressalte 
per la col·locació i grandària de les lletres “Fira i Festes Sant Joan 
i Sant Pere. 22 de juny al 2 de juliol 2018. Vinaròs”
5.- El cartell haurà d'adoptar forma vertical, de 50 x 70 centímetres, 
havent-se de presentar muntat sobre bastidor de xapa o cartró 
de 5 mm de gruix. Juntament amb el mateix es presentarà un cd 
amb l'original digital, PDF i JPG a 300 ppp de resolució, per a la 
seva posterior reproducció en formats digitals.
6.- Tots els treballs seran presentats embalats i sense res visible a 
la OIAC (Oficina d’Informació Atenció al Ciutadà) amb un sobre 
tancat sense nom. A l'interior del sobre, figuraran el lema i/o 
temàtica del cartell, les dades de l'autor/a: nom i cognoms, D.N.I., 
adreça, telèfon i i.mail.
7.- La presentació d'originals s'efectuarà en l'OIAC (Oficina 
Informació Atenció Ciutadà), fins a les 13,30 hores del dia 27 
d'abril de 2018. el lliurament el podrà fer el mateix autor/a o una 
altra persona
8.- El Jurat està composat pels membres del Consell de Festes 
(entitats, ciutadans i representants dels partits polítics) així 
com fotògrafs, dissenyadors, il·lustradors, publicistes i/o altres 
professionals del sector que es requerisquen, per a tindre un 
criteri professional que pugue complementar a la deliberació 
final del propi consell.
9- El guanyador/a del cartell, si així ho desitja, serà invitat a 
formar part del jurat de la següent edició de l’elecció del cartell 
anunciador de les Festes de Sant Joan i Sant Pere. En cas que no 
participe com a jurat, podrà participar com a concursant.
10-La deliberació del concurs de cartells es realitzarà en el saló 
de plens de l'Ajuntament de Vinaròs, a partir de les 20:15 hores, 
prèvia convocatòria de la presidència del Consell de Festes. 
Aquest no serà un acte públic.
11.- El premi serà de 750 euros i estarà subjecte a les retencions 
corresponents.
12- Els concursants hauran d'estar donats d'alta a la seguritat 
social o ser autònoms per tal de respectar la legalitat i normativa 
vigent.
13.- Si així ho considerés, el jurat pot declarar desert el mateix 
procediment per manca de propostes, estils de les mateixes o 
altres motius que es puguen declarar.
14- El guanyador/a també haurà d'estar obligat a supervitzar i 
coordinar el treball de maquetació del llibret.
15.- El veredicte del jurat serà inapel·lable.
16.- El cartell original guanyador, quedarà en propietat de 
l'Ajuntament de Vinaròs, qui també passarà a ser únic propietari 
dels drets de difussió i impressió.
17.- Els treballs que no haiguen sigut premiats podran ser 
enretirats pels autors desprès de la celebració de les festes de 
Sant Joan i Sant Pere 2018.
18- L'ajuntament de Vinaròs no es responsabilitza de possibles 
plagis. Ja siguen totals o parcials.

19- La participació en aquest procediment, implica l’acceptació 
total de les seves bases.
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Tauler Municipal

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

NOTA DE L’ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DE L’EPA
La Junta Directiva de l’Associació d’Alumnes de l’EPA comunica a tots 
els seus associats que el menjar que estava previst fer el dia 15 d’abril 
es farà al juny a Vinaròs,  en les  properes festes de Sant Joan i Sant Pere.

Agromoció
LA FIRA DE VINARÒS

DIVENDRES, 6 D’ABRIL

20.00 h - 24.00 h

Obertura de l’espai Food Trucks.

DISSABTE, 7 D’ABRIL

10.30 h  

Inauguració d’Agromoció 2018 
A càrrec de Rafael Climent, María Dolores 
Parra Robles, María Teresa Cháfer.

10.30 h - 22.00 h

Fira d’Agromoció 2018.

12.00 h - 16.00 h 

Obertura de l’espai Food trucks.

17.00 h - 20.30 h

Castells inflables i animació infantil.

17:00 h - 19:00 h

Exhibició de doma clàssica. 
A càrrec d’Ecuvin, Centre Eqüestre Vinaròs.

20.00h - 24.00h 

Obertura de l’espai Food Trucks.

DIUMENGE, 8 D’ABRIL

10.30 h - 22.00 h

Fira Agromoció 2018.

10.30 h - 13.30 h

Educació Vial (Espai circuit Atlàntic) 
A càrrec de Policia Local de Vinaròs i 
COCEMFE.

10.30 h - 10.45 h

Presentació APCV a càrrec de: Carla Eiras 
(Psico-can i cofundadora d’APCV).

10:45 h - 11:15 h 

Exhibició d’Agility. 
A càrrec d’Agustin Centelles (campió del món 
i d’Espanya) i Pilar Sánchez (subcampiona 
d’Espanya).

11.00 h - 14.00 h

Castells inflables i animació infantil.

11.00 h - 14.00 h 

Exhibició de tall amb motoserra. 
A càrrec de Tractogarden Vinaròs, Stihl.

11:15 h - 11:45 h

Exhibició obediència per Adiestramiento 
Benicarló i AsiaK9. 
A càrrec de Emilie Alguacil i Liliane Carvalho.

11:45 h - 12:45 h

Xarrada veterinària interactiva, per Hospital 
Veterinari San Francisco Vinaròs.

12:00 h - 17:00 h

Obertura de l’espai Food Trucks.

12:45 h - 13:00 h 

Exhibició de detecció de pseudosubstàncies 
per Adiestramiento Benicarló. 
A càrrec de Liliane Carvalho.

13:00 h - 13:30 h

Exhibició de Disc Dog. 
A càrrec de Frisbee división de Natural Gos.

13:00 h - 13:30 h

Lliurament de reconeixements a la trajectòria 
dins del món agrari. 
A càrrec de Consell Local Agrari.

17:00 h - 20:00 h 

Educació Vial (Espai circuit Atlàntic) A càrrec 
de Policia Local de Vinaròs i COCEMFE.

17:00 h - 20:00 h 

Exhibició de tall amb motoserra. 
A càrrec de Tractogarden Vinaròs, Stihl.

17:00 h - 20:30 h 

Castells inflables i animació infantil.

20:00 h - 24:00 h

Obertura de l’espai Food Trucks.

Agromoció
LA FIRA DE VINARÒS

DIJOUS, 12 D’ABRIL 

19.00 h - 20.00 h

Dr. Carlos Llopis Martínez i Josep 
Compte Saura 
Les plantes medicinals: una altra forma 
d’entendre el seu ús.

20.00 h - 20.45 h

Juan Manuel Gonzalvo 
Castelló, terra de vins.

20.45 h - 21.30 h

Juan Manuel Gonzalvo 
Tast comparatiu de 4 vins de zones 
diferents de Castelló. 
Inscripció: OIAC (Plaça Jovellar) - 5€, 
inscripcions limitades a 50 persones.

DIVENDRES, 13 D’ABRIL

10.00 h - 10.30 h

María Dolores Parra Robles 
Ajudes per a la internacionalització. 

10.30 h - 11.00 h 

María Teresa Cháfer 
El sector agroalimentari: el paper 
innovador i diferenciador de la formació, la 
investigació i la transfèrencia

2n CICLE DE XERRADES AGRÀRIES AGROMOCIÓ 
Dijous 12 i divendres 13 d’abril 2018 / Vinalab

11.00 h - 11.30 h

Maite Mares 
Pla de formació agroalimentària: 
necessitats a la província de Castelló.

11.30 h - 12.00 h

Pablo Aleza 
Innovacions en material vegetal de l’IVIA.

12.00 h - 12.30 h

Alberto Urbaneja 
La sanitat i el valor afegit dels sistemes 
agroecològics.

12.30 h - 13.00 h

Fidel Expósito  
L’experimentació, assessorament i 
cooperació agrària: necessitats a la 
província de Castelló.

13.00 h - 13.30 h

Taula redona, amb tots els ponents que 
han intervingut en les jornades.

16.30 h - 17.00 h  

Ferran Gregori 
Situació de les noves varietats protegides 
de cítrics.

17.00 h - 18.00 h

Ramon Mampel 
Debat i taula redona.

Carrer de Galícia, 12 
Vinaròs

CENTRE DE CONEIXEMENT DE VINARÒS
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ESQUELES PUBLICITAT

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

Sempre les últimes novetats!

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



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

7 abril FERRER pl. Sant Antoni, 39

8 abril ROCA c. Sant Francesc, 6

9 abril GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

10 abril ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

11 abril SANZ c. Pont, 83

12 abril VALLS zona turística nord, 11

13 abril MATEU c. Sant Francesc, 103

14 abril TORREGROSA av. Llibertat, 9

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




