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El taller d'ocupació i Obres i Serveis
anuncien l'inici de les obres
de remodelació de l'Av. Jaume I
Es guanyaran 220 metres de zona de vianants a l'àrea central de
l'avinguda i un metre de vorera i canalitzacions més modernes en
la part més residencial de Jaume I i part del carrer Sant Gregori.

La regidoria d'Ocupació i la d'Obres i Serveis han
anunciat esta setmana que, en els pròxims dies,
començaran les obres de remodelació de l'Avinguda
Jaume I, on participaran tant els alumnes del taller
d'ocupació especialitzats en pavimentació, com
la empresa a càrrec del contracte d'obres auxiliars
Pavasal.
Des Ocupació, la regidora Maria Cano ha explicat
que els 10 alumnes, el professor i la directora del
taller d'ocupació es centraran en la remodelació
de la zona central de l'avinguda, que passarà a ser
de vianants. "Aquesta serà la part pràctica d'aquest
taller, que va iniciar el passat mes de desembre i que
tindrà una durada d'un any. Per fer-ho comptem amb
una subvenció del SERVEF de 200.000 i altres 62.000
euros aportats per l'Ajuntament per a la realització
d'aquestes obres ", ha explicat Cano.
La regidora ha afegit que aquest taller "ens deixarà
dues coses molt positives: d'una banda el haver
ajudat i format a 10 persones en situació d'atur i per
un altre costat el deixar feta una obra important i
necessària per millorar aquesta àrea urbana". Cano ha
indicat que els treballs es duran a terme en diverses
fases i que es pararà a l'agost per evitar molèsties als
veïns i turistes que vinguen a estiuejar a Vinaròs.
Per visualitzar com quedaran les obres, Oriol Marzá,
professor del taller d'ocupació, ha mostrat la maqueta
que han realitzat els seus alumnes, en la qual es
mostra com serà la pavimentació, l'empedrat i la
modificació d'escocells a la zona central de l'avinguda
, on es mantindran els arbres que hi ha actualment
per donar ombra a aquest nou passeig. "Som un taller
d'ocupació, treballem a un ritme diferent al d'una
empresa professional però tractarem d'accelerar els
treballs al màxim i fer-ho el millor que puguem", ha
indicat Marzá.
Sonia Labarga, directora del taller, ha conclòs dient
que els 10 alumnes obtindran dos certificats de
professionalitat, que els serviran en el futur per

obtenir una millor puntuació en els concursos
d'ocupació o per poder acreditar la seua experiència
i formació a l'hora de buscar un treball en el sector
d'acabats d'obra i pavimentació.
Voreres noves i més àmplies
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina,
s'ha mostrat satisfet amb aquest projecte, que
transformarà completament l'Av. Jaume I, guanyant
220 metres de zona de vianants en el que ara era una
zona de jardí no transitable. Ha indicat que també
s'instal·larà mobiliari urbà com bancs, papereres,
dues fonts i millora dels punts de llum.
D'altra banda Alsina ha anunciat que, de forma
paral·lela a aquests treballs del taller d'ocupació, es
canviarà també tota la pavimentació de la vorera en
la part residencial de l'Av. Jaume I, guanyant 1 metre
d'amplada i canviant totes les dotacions d’aigua
potable i pluvials per substituir les canalitzacions fetes
amb materials antics. "Aquestes actuacions en l'Av.
Jaume I s'estendran també des de l’encreuament amb
el carrer Sant Gregori fins carrer Ànimes. D'aquesta
manera creiem que quedarà una zona condicionada
per als propers anys, a l'altura del que una població
com Vinaròs mereix ", ha conclòs el regidor, que ha
expressat que els treballs de canalitzacions i el canvi
de voreres hauran d'estar conclosos abans de les
festes de la Fira i festes de Sant Joan i Sant Pere.
En la mateixa roda de premsa el regidor d'Ordenació
del Territori, Jan Valls, ha comentat que es tracta
"d’una bona oportunitat de fer accessible aquest
espai, fins ara desaprofitat, per connectar-lo amb
el passeig i posar en valor aquesta zona, una de les
principals vies d'accés a la façana marítima de la
localitat ". Dins de la renovació urbanística prevista,
també es canviarà d'ubicació el monument de
Jaume I, que s'instal·larà a la rotonda de la part baixa
d'aquesta avinguda.
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El Hospital de Vinaròs amplía la plantilla para abrir 19 habitaciones
individuales, elevar el rendimiento quirúrgico e implantar Nefrología
Sanitat confirma la incorporación de 22 nuevos sanitarios de diferentes categorías profesionales
El Hospital Comarcal de Vinaròs incrementará en las
próximas semanas la plantilla de sanitarios tras la
autorización de 22 nuevos contratos de diferentes
categorías profesionales. Este incremento de
plantilla permitirá activar la tercera planta de
hospitalización, dotada con 19 habitaciones de
uso individual; elevar el rendimiento quirúrgico,
reforzar el Servicio de endoscopias y consultas
externas y ampliar la cartera de servicios con la
incorporación de la especialidad de Nefrología.
La ampliación de plantilla autorizada consiste
en la contratación de un facultativo especialista
en Nefrología, un facultativo especialista en
Anestesiología, 10 enfermeros, 9 técnicos
en cuidados auxiliares y un celador, que se
incorporarán al Hospital con carácter permanente
en las próximas semanas.

Nuevo mobiliario para la tercera planta
Gracias a este incremento de personal, el
Hospital Comarcal de Vinaròs contará con
19 nuevas camas de hospitalización que se
sumarán a las 152 actuales que dispone el
centro.
Estas nuevas 19 habitaciones se encuentran
en la tercera planta y son de uso individual,
por lo que se destinarán a ingresos de
pacientes que requieran algún tipo de
aislamiento, como los pacientes quirúrgicos
de Traumatología tras la implantación de
prótesis.
El Hospital ha iniciado ya la adecuación de esta
planta y la preparación de estas habitaciones
que estarán equipadas con camas articuladas
eléctricas y sofá-cama para acompañante.

Por su parte, también se verá incrementado el
rendimiento quirúrgico con la incorporación de un
nuevo especialista en Anestesiología y el refuerzo
de personal de Enfermería destinado al bloque
quirúrgico.
En el área de Consultas Externas, se reforzará el
Servicio de Endoscopias con la incorporación de
personal de Enfermería.
Ginecología y Medicina Digestiva
La gerencia del Hospital Comarcal de Vinaròs
ha anunciado que ya se ha hecho efectiva la
incorporación del nuevo facultativo especialista en
Ginecología y que a partir de la próxima semana
se realizarán tres sesiones semanales más de
colonoscopias, incrementando así esta técnica de
Medicina Digestiva.

Comunicat de l’Ajuntament sobre la detenció
del presumpte autor de la pintada nazi al Cementiri
Des de l'Ajuntament de Vinaròs volem
manifestar la nostra satisfacció per la
detenció del presumpte autor de danyar
amb una pintada el memorial que Vinaròs
té al cementiri municipal en homenatge als
vinarossencs i vinarossenques que van ser
deportats als camps d'extermini nazi.
Poques coses han d’ unir-nos més als
defensors de les llibertats que la repulsa a
actes com aquests, que volen cobrir amb
els signes de l'odi i de la barbàrie d'estat,
la memòria dels homes i dones que van
patir una de les pràctiques més odioses i

terrorífiques del segle XX.
Estem segurs que la justícia serà diligent
amb aquest sumari, ja que es tracta d'un
delicte d'odi contra la humanitat. Com
a membre de la xarxa de municipis per
la memòria dels que van ser deportats,
la Xarxa Mai Més, fem una crida a tots
els ciutadans i ciutadanes perquè ens
acompanyen en l'acte homenatge que,
com tots els anys, tindrà lloc el 5 de maig
al Cementiri Municipal. Sens dubte aquest
any tindrà una significació especial.
Enric Pla Vall, alcalde de Vinaròs.

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
VENTA AL PÚBLICO
En tu nueva carnicería de Vinaròs, podrás encontrar calidad
y confianza en nuestra amplia oferta de productos
Ofertas del 14 al 21 de abril de 2018
en venta directa de tienda hasta fin de existencias.

LOMO IBÉRICO CEBO

(Piezas 300g. aprox.)

12.00 €/Kg

ALBÓNDIGAS MIXTAS EXTRA

3.85 €/kg

PINCHOS CERDO

6.16 €/kg

BISTEC BABILLA AÑOJO

9.34 €/kg

HAMBURGUESA BLACK ANGUS

(Pack 2 unidades - 200 g./unidad)

6.55 €/pack

N-340a, km 1052,1 VINARÒS

964 45 08 28

www.dicocar.com
HORARIO:

Lunes a viernes de 8.30-13.30h. / 16.00-19.00h.
Sábado de 9.00-13.30h.
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Una XVII edició de la Fira del Llibre amb moltes novetats
Dissabte 21 d’abril tindrà lloc al passeig marítim la
XVII Fira del Llibre de Vinaròs. Serà una festa cultural
plena de novetats, com ha destacat el regidor de
l’àrea, Marc Albella, acompanyat de la tècnic Maite
Arnau a la sala d’actes Provi Garcia de la biblioteca
pública, on ha tingut lloc la presentació de
l’esdeveniment. La fira tindrà enguany tres espais
diferenciats amb nom d’escriptors rellevants: un
que portarà el nom d’Isabel Clara Simó, un altre
anomenat Òscar Wilde i un tercer amb el nom de
Gloria Fuertes. Ocuparà en aquesta edició més
espai que els dos anteriors anys en què s’ha fet al
passeig, com ha explicat Albella, per la comoditat
del públic assistent i dels venedors i entitats
participants -hi haurà un total de 45 haimes
d’entitats, llibreries i floristeries-.
Un total de 25 activitats formen part de l’extensa

agenda del dia, i 23 escriptors –quatre més que en
l’anterior edició- han confirmat la seva presencia a
la fira per firmar les seues obres, amb noms com el
de la Premi Planeta Alicia Giménez Bartlett.
Una altra de les novetats és que hi haurà una
doble clausura. D’una banda un concert de
cloenda a càrrec de Joan Rovira al mateix passeig
i posterorment un altre a l’auditori municipal a
càrrec de Maria Arnal i Marcel Bagès.
Maite Arnau, a càrrec de la Biblioteca Municipal,
ha detallat la resta de programació, on hi haurà
nombrosos tallers infantils i actuacions de grups
folklòrics i associacions durant tot el dia i ha indicat
que aquest any s'han organitzat per primera
vegada dos cercaviles pel centre urbà per animar
les persones a participar en aquesta jornada
festiva.

Una fira plenament consolidada a la capital del
Baix Maestrat i que, com ha assenyalat Albella, ja
és punt de trobada tant de vinarossencs com de
visitants d’altres localitats.

Se suspèn per un problema informàtic el ple per reprovar la gestió de l’exalcalde Romeu
L'oposició no havia pogut accedir a l'expedient a pesar d’haver-se adjuntat al programa Gestiona
El ple extraordinari convocat dimarts al matí que
havia sol·licitat el PP de Vinaròs per reprovar la
gestió de l’ exalcalde socialista Jordi Romeu, va
haver de suspendre’s. La causa, que l'oposició
no va poder accedir a l'expedient malgrat haverse pujat, per un problema informàtic. Des de
l'oposició, Acord Ciutadà, per part del seu portaveu
Lluis Batalla i el PP de Vinaròs, mitjançant el seu
portaveu, Juan Amat van demanar suspendre
la sessió al no haver pogut accedir el seu grup
municipal a aquesta informació, al que Pla va
replicar que la documentació estava pujada
en l'expedient per part de la Secretaria des del
29 de març a les 12.29 hores i que havia pogut
existir un problema informàtic. El primer edil va
sol·licitar un recés entre els portaveus i els tècnics
per acordar què es decidia, i es va optar finalment
per suspendre el ple i convocar-lo més endavant
una vegada solucionada l'anomalia tècnica amb el
programa.
Posteriorment al ple, va haver-hi tres
compareixences sobre aquest tema, una dels
portaveus de l'equip de govern, una altra del PP de
Vinaròs i una altra nota de premsa urgent per part
de Acord Ciutadà.
Pla va voler deixar constància que va ser el PP
de Vinaròs el que va convocar el ple i que la
documentació de l'expedient era la mateixa que
en el ple anterior, amb l'excepció que ja s'havien
retirat les plaques dels recintes municipals en les
quals constava el nom del exalcalde Jordi Romeu.

També va acusar a l'oposició de no haver dit fins
al dia del ple que no podien accedir a l'expedient,
i als populars de “no haver volgut debatre un ple
que ells mateixos van sol·licitar perquè els faltaven
dos regidors” i de “voler muntar un escàndol i
aprofitar un error tècnic del programa Gestiona en
benefici polític”. Va assegurar també que l'equip de
govern era partidari d'haver celebrat el ple, “però
el portaveu del PP va amenaçar amb portar la
nul·litat del ple a la justícia”. Finalment, va anunciar
que hi haurà pròximament una nova convocatòria.
Per la seva banda, Amat va acusar a l'equip de
govern de “incompetència” per “no reconèixer” el
motiu pel qual no s'havia pogut celebrar la sessió.
“El que està passant en aquest ajuntament no
ha passat mai”, va indicar Amat, que va apuntar
que “una vegada més l'expedient tornava a estar
incomplet, i a debatre-ho no teníem cap problema
perquè nosaltres mateixos vam sol·licitar-ho, però

entenem que no es pot demanar als altres partits
de l'oposició debatre d'un tema que no han tingut
la possibilitat ni de llegir-se la moció”.
Amat va dir que “és obligació de l'equip de govern
revisar els expedients que es porten al ple i es
torna a demostrar que una vegada més s'han
presentat tots sense haver constatat si es tenia
accés”. El portaveu popular va concloure “plou
sobre mullat” perquè el consistori “ja va haver de
pagar més de 40.000 euros de sanció per pagar les
quotes de la seguretat social dels treballadors fora
de termini, i el projecte de la piscina no va poder
seguir endavant per falta de documentació”.
Finalment, des d’ Acord Ciutadà el seu portaveu,
Lluis Batalla, va assenyalar que “la suspensió ha
estat deguda a raons estrictament tècniques per
un error del sistema informàtic, i extrapolar altres
conclusions de caire polític ens sembla fora de lloc”.

Tractament larvicida preventiu
Seguiu al Vinaròs.News
La regidoria de Medi Ambient
informa que Lokímica, l'empresa
a càrrec del contracte de control
de plagues en el municipi, ha
començat ja amb el tractament
larvicida preventiu en tots els
embornals. En aquesta ocasió
s'està utilitzant un patinet
elèctric per agilitzar els treballs.
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Castelló Ruta del Sabor es presenta a nivell comarcal al Mercat de Vinaròs
Empresaris del Maestrat han assistit a aquest acte, en el qual s'han donat a
conèixer les oportunitats que ofereix aquest projecte gastroturístic que impulsa
la Diputació en col·laboració amb els ajuntaments.
L'espai gastronòmic del Mercat
de Vinaròs ha estat el lloc escollit
per presentar a nivell comarcal el
projecte gastroturístic "Castelló
Ruta del Sabor", que impulsa la
Diputació provincial amb l'objectiu
de donar a conèixer els productes
més representatius de les poblacions
castellonenques.
Aquest acte, dirigit principalment
a empresaris locals i del Maestrat
vinculats amb el món de la
gastronomia i el turisme, ha estat
presidit pel regidor de Turisme i
Comerç, Domènec Fontanet, en
companyia de Lledó Novo, tècnic
de Desenvolupament Rural de la

Diputació, i Manuel Romero, director
de Dinamiza, la consultoria turística
que està implementant aquest
projecte.
"Hem volgut donar a conèixer
aquesta iniciativa al Mercat de
Vinaròs, reafirmant la nostra aposta
per aquest espai com a focus
dinamitzador de la gastronomia
vinarossenca i com a enllaç ideal
entre
productors,
venedors,
restaurants i demanda", ha indicat
Fontanet, que ha agraït a la Diputació
el portar Castelló Ruta del Sabor fins
a la localitat.
El regidor ha indicat que productors,
restauradors o prescriptors turístics

poden aprofitar la plataforma
que ofereix aquesta iniciativa per
impulsar els seus projectes i fer-los
més competitius sota una marca
que busca posicionar a la província
com un territori d'excel·lència
gastronòmica, capital de la dieta
mediterrània. Fontanet ha agregat

que Vinaròs ja s’ha adherit a Castelló
Ruta del Sabor com a destinació
turística i ha animat als empresaris
interessats a fer-ho, abans que
finalitze el termini d’inscripcions el
proper 15 d’abril. El web per inscriure’s
i obtindre més informació és: http://
www.castellorutadesabor.es.

El dimecres 11 d’ abril comença una nova edició del Tast del Territori
amb l’estrella Michelin Vicent Guimerà
Serà a les 18:30 hores a l'Espai Gastronòmic del Mercat de Vinaròs i tindrà la carxofa de Benicarló i la galera de Vinaròs com a
protagonistes. En total, es preveu la realització de 9 tast durant aquest 2018.
El proper 11 d'abril, a les 18:30 hores, comença
a l'Espai Gastronòmic del Mercat de Vinaròs una
nova edició del Tast del Territori, una iniciativa
impulsada des de les regidories de Turisme i
Comerç, amb la col·laboració de l’Associació de
Venedors del Mercat, per donar a conèixer els
productes de proximitat que ofereix la nostra
regió.
Cada Tast, com és habitual, constarà d'un
showcooking o demostració culinària de la mà de
diversos cuiners de prestigi de la zona, seguida
per una degustació de receptes. En el primer
Tast programat el cuiner convidat serà Vicent

Guimerà, qui compta amb una estrella Michelin
al seu restaurant L'Antic Molí i ens ensenyarà
a fer alguns plats deliciosos amb la Carxofa de
Benicarló i la galera de Vinaròs.
Altres xefs que passaran pel Tast del Territori
enguany seran Roberto Belmonte, Rafael
Gauxachs o Marc Martotell, entre d'altres que
ens mostraran com preparar productes com la
tomata de penjar, el conill del Maestrat, l'arròs
del Delta o els productes de Morella. En total hi
ha previstos nou Tast del Territori que es duran
a terme el segon dimecres de cada mes fins al
proper desembre.

"Seguim apostant per aquesta iniciativa, que
sempre és un èxit assegurat. En aquesta edició
fomentarem més la participació activa de les
parades del Mercat i dels alumnes del Centre
Integrat Públic de Formació Professional de
Benicarló, d’àmbit comarcal", ha destacat el
regidor de Turisme i Comerç, Domènec Fontanet.
El regidor ha acabat convidant a tots a aquest
primer Tast que es realitzarà l’11 d'abril i ha
indicat que ja es poden comprar les entrades, que
tindran un cost de 3 euros cadascuna, al Bar Lo
Típic del Mercat Municipal o mitjançant la web d’
Evadirte: www.evadirte.com.
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Tardà (ERC) diu a Vinaròs que seran els
valencians els que decideixin si volen
ser també independents
E.Fonollosa

El diputat al Congrés dels Diputats per
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Joan Tardá va assenyalar dissabte a Vinaròs,
on va realitzar una conferència, introduïda
pel regidor d’Acord Ciutadà Lluís Batalla,
que han de ser els valencians els que
decideixin si volen seguir el camí de la
independència. D'aquesta manera, sortia al
pas del declarat a València per l'expresident
Aznar quan va mostrar la seva preocupació
per si la Comunitat Valenciana pugui seguir
un procés similar al català.
Tardà, que abans d'aquesta conferència
va estar present en la inauguració de la
fira agrícola de Vinaròs, Agromoció, va
dir que "el País Valencià, les Illes Balears
i Catalunya tenen dret a decidir el seu
futur, són pobles germanats que estem
compromesos a construir la llibertat, i
cadascun ha de buscar el seu camí i la seva
manera d'aconseguir l'èxit”. Segons Tardà
“tots desitgem el mateix: la llibertat dels
nostres pobles i unes societats molt més
justes, tots compromesos amb tots perquè
som pobles germans, fills de la mateixa
mare”. També va destacar Tardà que “el PP
mai ha assumit la realitat nacional del País
Valencià ni la realitat nacional de la llengua

catalana.Ens volen dividir, però d'això ja fa
300 anys”.
Josep Barberá, regidor d’ERPV a
l'Ajuntament de Benicarló i president
de ERPV, també va dir, referint-se a les
paraules d'Aznar que “si l'amenaça és la
República de Catalunya, l'altra amenaça és
la República del País Valencià“.
A l'acte de Tardà va acudir nombrós públic
que va omplir el Auditori Municipal. Un
reduït grup de persones va protestar
en l'entrada de l'Auditori per la seva
presència de Tardà, exhibint una pancarta
d'España 2.000 amb el lema “Por la unidad
de España” i lluint diverses banderes
espanyoles i de la Comunitat Valenciana.
L'entrada del local va estar protegida per un
grup d'agents de la Guàrdia Civil, recolzats
per Policia Local; encara que no va haverhi incidents rellevants, els presents van
mostrar la seva disconformitat amb la
presència del diputat republicà. En aquest
sentit, va comentar Tardà que “nosaltres
construirem la República del País Valencià,
la de Catalunya i la dels Balears pacífica
i democràticament, som adversaris
i enemics de la intolerància i estem
convençuts que la democràcia sempre
acaba guanyant”.

Visita a l’Easter English

La regidora d'Educació, Begoña López, ha visitat l'escola de Pasqua Easter English, per saludar personalment els i les alumnes d'aquesta edició, així com al
personal docent. "Aquest any hem tingut unes 250 inscripcions i estem molt contents amb el resultat. Per part de l'Ajuntament continuarem treballant per
facilitar la conciliació laboral i familiar amb aquesta escola de Pasqua, en la qual totes les activitats van destinades a reforçar l'aprenentatge de la llengua
anglesa", ha expressat López.

El PP critica la “actitud conformista” del Ayuntamiento con el colegio Jaume I
El Partido Popular de Vinaròs ha denunciado
“el enésimo incumplimiento del Gobierno de
la Generalitat y el Ayuntamiento de Vinaròs
en cuanto a los plazos dados respecto a la
construcción del colegio Jaume I”.
Los populares han señalado que “en noviembre
de 2015 el Alcalde y Primer teniente de Alcalde
nos anunciaron que las obras se iniciarían
6

en 2016, después pasaron a decirnos que se
iniciarían en 2017, y ahora, en abril de 2018 nos
enteramos por la prensa que el Alcalde anuncia
un nuevo retraso en la construcción del Jaume
I”.
El portavoz popular, Juan Amat, ha señalado
que “si grave era que no se construyera en 2015,
más grave tendría que ser que en abril de 2018

siga sin haberse iniciado la construcción”.
“Después de habernos dicho hace menos de tres
meses, que el Jaume I no se incluiría en el “Plan
Edificant” de la Generalitat, porque estaba muy
avanzado y se iba a iniciar inmediatamente,
ahora el alcalde anuncia un nuevo retraso y la
inclusión del colegio en el plan”, concluyen en
un comunicado.
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Nova edició de la campanya "Comprar a Vinaròs té premi"
Els clients dels establiments participants podran guanyar un dels 10 xecs de 100 euros que es regalaran, si
realitzen una compra de més de 20 euros entre el 16 d'abril i el 19 de maig
Entre el 16 d'abril i el 19 de maig es durà a terme una
nova edició de la campanya promocional "Comprar
a Vinaròs té premi", organitzada des de la Regidoria
de Comerç.
En total es repartiran 10 xecs de 100 euros entre
totes aquelles persones que durant aquest període
realitzen compres superiors a 20 euros en els
establiments adherits a aquesta campanya.
Per conèixer quins establiments formen part
d'aquesta iniciativa, només caldrà buscar el cartell
identificatiu a l'aparador del comerç. Posteriorment,
el proper 23 de maig, se celebrarà el sorteig per a
l'elecció dels guanyadors.
El regidor de Turisme i Comerç, Domènec Fontanet,
ha animat a tots a participar de "Comprar a Vinaròs
té premi" i ha indicat que els establiments de menys
de 300 m2 interessats a participar en aquesta
campanya, poden inscriure abans del 16 d'abril a

l'oficina d'AFIC, al carrer Sant Ramon.
"Pretenem amb això incentivar el comerç i fidelitzar
les compres en els comerços de proximitat de la
nostra població. És una iniciativa que ja hem dut a
terme en altres ocasions i que ens ha funcionat molt
bé, pel que hem decidit repetir-la aquest any ", ha
destacat el regidor.

Los vinarocenses logran descuentos del 6,5 por ciento
en la compra de viviendas, según un portal inmobiliario
EMILI FONOLLOSA

Las viviendas en Vinaròs se habrían vendido por
un 6,48 % de media menos sobre el valor ofertado
durante el último tramo del año pasado, según
un estudio elaborado por precioviviendas.com.
La vivienda media en Vinaròs tiene 95 m2, una
antigüedad de 28 años y un precio medio de
120.682 €, estimándose el descuento medio para
la compra de una vivienda en 8.364 euros, como
asegura este portal inmobiliario.
El análisis se ha hecho según la última valoración
de las 19.628 viviendas que forman el parque
inmobiliario del municipio y cuyos precios la web
pone a disposición de todos los vinarocenses de
forma gratuita. Tras la última actualización del
precio de la vivienda en Vinaròs realizada por
Precioviviendas.com en diciembre de 2017, a
partir del cual la empresa determinó que el precio
de la vivienda ha subido un 3,91 % en el último año
y que el precio medio se ha situado en los 120.682
euros/m2, la empresa ha finalizado un nuevo

estudio para determinar la rebaja promedio que
se produce durante el proceso de compraventa,
analizando la diferencia media entre el precio
ofertado inicialmente y el precio de las viviendas.
Precioviviendas.com cumple este mes de
marzo dos años trabajando en la mejora de
la información y la transparencia del sector
inmobiliario gracias al empleo del Big Data para
el tratamiento masivo de datos sobre el precio
de la vivienda. A través de su servicio gratuito de
valoración online, la empresa inició su actividad
ofreciendo información de los precios de todas las
viviendas de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla,
ampliando su actividad a los municipios de más de
25.000 habitantes en el mes de septiembre de ese
mismo año, y desde este mes de enero de 2018 ha
extendido se ámbito de cobertura a los municipios
de más 1.000 habitantes, por lo que próximamente
ofrecerá a través de la web el precio de 20 millones
de viviendas en 1.930 municipios de forma gratuita
y al instante.
En su primer año completo de actividad

Precioviviendas.com ha realizado más de 421.000
valoraciones y ha recibido más de 20.000
solicitudes de interesados en comprar o vender
una vivienda.
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fotonotícies

Elvira y Amadeo participaron en la 40a 10,8K de la Cursa
El Corte Inglés representando a Vinaròs.

El dissabte 7 d'abril es va celebrar el dinar d'inici de temporada de
la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs a l'ermita. Nosaltres ja estem
ben preparats! I vosaltres? Ens espera una temporada amb moltes
sorpreses, sortides i actuacions molt especials.
Si voleu conèixer quina serà la nostra temporada 2018 podeu
entrar a la nostra web http://nanosigegants.com/calendari/ i
descobrireu on ens podreu trobar durant aquest any 2018.
No ho dubteu i veniu a gaudir amb nosaltres!
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Carmen Cabot Pey ha complert esta setmana l’edat de 101 anys i ho va celebrar amb la
seua familia i amb la visita de la regidora de Política Social, Mamen Ruiz

Com cada primer dimecres de mes, l'associació "Mi mano es tu apoyo" celebrà l'acostumada
concentració a la plaça de l'Ajuntament per honrar les víctimes de la violència de gènere, que en el
moment d'aquest acte, ja n'hi havia set contabilitzades en aquest 2018. E.Fonollosa

La Peña Madridista Vinaros celebró el pasado domingo una paella para sus socios. En ella disfrutaron de un gran ambiente! Dar las gracias a todos los socios
asistentes y en especial a Javi Pallares "Palla" por tan exquisita paella.
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Vinaròs inaugura les Jornades dedicades a la fideuà

Vinaròs va inaugurar al el passeig marítim les Jornades de la cuina de la Fideuada, organitzades per l'Associació d'Hostaleria. Unes jornades que arriben aquest
any a la seva 12ª edició i que podran degustar-se fins al proper 12 de maig. Participen en aquestes jornades vuit restaurants de la localitat amb menús de 27
euros IVA inclòs en els quals la fideuada en les seves múltiples formes de cuinar-la és la protagonista.

L'Ajuntament ha fet entrega dels 290 euros recaptats el passat 8 i 15
de març, amb les entrades per a les dues sessions de monòlegs que
es van realitzar gràcies a la col·laboració de l'Aula Municipal de Teatre,
el Casal Jove i la Fundació Caixa Vinaròs durant els actes del Dia de la
dona. Cada entrada tenia un preu solidari de 2 euros i tot el venut ha
estat a benefici de l'associació local "Mi mano es tu apoyo", dedicada
a donar visibilitat al problema de la violència masclista.

Enguany ha fet 5 anys de la recuperació del so de la dolçaina i Tabal a la
Setmana Santa de Vinaròs. Estem molts contents i agraïm moltíssim a la
Confraria de Jesús de Natzaré i Sant Sepulcre per seguir comptant amb
nosaltres.

Centro Municipal de la Tercera Edad
Se convoca a todos los señores socios a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el Jueves día 19 de abril a las 17.30
horas en los salones del Local Social y a las 18 horas en segunda
convocatoria, con el siguiente orden del dia:

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación si procede del acta anterior
Estado de Cuentqas
Renovación de parte de la Junta anterior
Actividades a celebrar en el Centro
Ruegos y preguntas

Al finalizar la reunión, el Centro invita a cada socio a un café o
refresco
				
La Junta

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

consulta@dermatologiaestela.com
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Agromoció 2018
El passat cap de setmana vinarossencs i visitants van poder
disfrutar de la 56ª edició de la Fira Agromoció de Vinaròs,
que va comptar amb més de 60 expositors, molts d’ells de
productes de proximitat i al voltant d’una trentena d’stands
de vehicles nous, d'ocasió i industrials . La fira estava
situada com el passat any en un gran espai de 22.000
metres quadrats a la zona de Fora Forat, 6.000 dels quals
eren d'expositors. La inauguració del recinte va ser dissabte
a les 10.30 hores i en aquesta edició va ser a càrrec de
Rafael Climent, conseller de Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, acompanyat de l’alcalde,
Enric Pla i del regidor d’Agricultura i Mediambient, Jordi
Moliner. També van estar presents María Dolores Parra
Robles, directora general d'Internacionalització i María
Teresa Cháfer, directora general de Desenvolupament
Rural i Política Agrària Comuna, el director territorial de
Presidència Adolf Sanmartín, i diputats i altres autoritats
locals i de poblacions veïnes.
Moliner va destacar la motivació d'aquest canvi en la manera
de fer la fira, amb especial incidència en la maquinària
agrícola, l'automoció i els productes de proximitat i la
informació que ofereixen les entitats que participaven. Per
la seva banda, Climent va destacar que és una fira molt
important "i que és un referent tant pel seu contingut
com pel que implica i que genera moltes sinergies entre
sectors productius en un exemple de cohesió social".
Finalment, Pla va destacar també que és una fira "lligada
a la terra " i va lloar el treball desenvolupat per preparar-la.
L'agenda d'activitats en aquest esdeveniment va ser
molt variada, i entre elles van destacar una exhibició de
domatge clàssic, de agility, obediència canina, de tall amb
motoserra, Disc Dog, una xerrada veterinària i inflables i
tallers infantils. A més, es van instal·lar diversos food trucks.

Reconeixement
a Tere Membrado
També, de part del Consell Local Agrari i l'Ajuntament es va lliurar
un reconeixement a una persona per la seva trajectòria dins del
món agrari.
Enguany va ser per a Maria Teresa Menbrado, per tota una vida
dedicada al món agrari. De família aragonesa però nascuda a
Vinaròs, ha viscut des de petita al camp, ja que el seu pare tenia
diverses finques de secà amb oliveres, ametllers, etc. Posteriorment
es va casar amb José Ramon Extrem, un pagès d'Alcanar vinculat
amb el cultiu i el treball amb hortalisses i cítrics. Maria Teresa es va
dedicar a la venda d'aquests productes en el mercat. L'any 2017 va
formar part del calendari d'Amics de Vinaròs i també és membre
de la junta de l'Associació de Venedors del Mercat. Per tot això i
molt més, volem felicitar-la i agrair la seua trajectòria, donant a
conèixer el valor dels productes de collita pròpia que ofereix el
nostre territori.
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Agromoció 2018 continua els 12 i 13 d'abril amb el segon cicle de xerrades sobre agricultura
Amb ponents de primer nivell, tindran lloc al Vinalab i seran gratuïtes per a tots els assistents
Després de la celebració aquest cap de setmana
de la fira agrícola i d'automoció Agromoció 2018,
el regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi
Moliner, ha valorat aquesta edició de forma molt
positiva.
"Malgrat que el temps no ha acompanyat, hem
tingut una bona afluència de públic i un nombre
de vendes de cotxes espectacular. Les xifres ens
mostren que és una fira que funciona i que estem
aconseguint la comarcalitat que busquem en
aquest esdeveniment anual ", ha destacat Moliner.
Aquestes dades s'uneixen als bons resultats que ha
donat la campanya promocional d’Agromoció en
mitjans regionals i en xarxes socials, on el vídeo que
anunciava la fira va arribar a les 90.000 impressions.
Aquest any es va comptar, a més, amb una nova
web específica per a aquest esdeveniment: www.
agromocio.com, que també ha rebut molt bones
valoracions.

El regidor ha destacat també el reconeixement
que se li va fer a la fira a Maria Teresa Membrado,
per tota una vida vinculada al món agrícola, i ha
convidat a tota la ciutadania a assistir al segon
cicle de xerrades que s'organitza en el marc d’
Agromoció . Aquestes seran els dies 12 i 13 d'abril
al Centre de Coneixement Vinalab.
A les xerrades assistiran ponents de primer
nivell, que abordaran temes tan variats com les
plantes medicinals, les necessitats de formació
agroalimentària a la província, la situació de
les noves varietats protegides de cítrics o les
innovacions en material vegetal, per exemple.
A més, el dia 12 a les 20:45 es realitzarà una
degustació de vins de diferents zones de Castelló.
Aquesta activitat té un cost de 5 euros, mentre que
la resta de xerrades són completament gratuïtes i
de lliure accés.
L'alcalde Enric Pla ha animat a la població a assistir

a aquestes jornades i ha aprofitat per felicitar el
regidor, a la brigada, a la Policia Local, als tècnics,
als expositors i als assistents per haver participat
a la fira d'aquest cap de setmana. "Vam apostar
aquesta legislatura per un nou model, dotant
a la fira Agrícola d'una marca pròpia i una nova
ubicació. Creiem que ha estat tot un encert, per
la qual cosa estem molt satisfets de veure el nou
impuls que està tenint", ha conclòs .
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Recital benéfico
Salvador Quinzá Macip

Dentro de los actos que ha organizado la
“Federación de Cofradías de Semana Santa de
Vinaròs” en esta pasada Semana Santa, se ha
realizado este concierto bajo el título de “Recital
Benéfico” el cual tuvo lugar el pasado sábado día 7
del presente mes de abril a las 20 horas, en la iglesia
Arciprestal de “La Asunción”, con la colaboración
de Numa Music “Espai de sensibilització musical” y
presentado por el presidente de la “Federación de
Cofradías” Marc Méndez Viver. El concierto estuvo
a cargo de las jóvenes concertistas; María José
Domenech Fuentes (flauta travesera) y Mariola
Moliner Gonell (violonchelo).
La entrada fue gratuita, ya que era un concierto
benéfico. Mariola Moliner tuvo la buena idea
de que el precio de la entrada se basara en la
aportación de alimentos para las entidades locales
de “Caritas” o “Cruz Roja”. La aportación de los que
allí nos reunimos fue todo un éxito.
Ellas, las concertistas que se consideran madres,
jóvenes y valientes, nos ofrecieron un gran
concierto con un interesante recorrido por la
belleza de la música barroca. Para el mismo,
escogieron partituras de los compositores;
Benedetto Marcello, Johann Sebastian Bach, Carl
Philipp Emanuel Bach, Georg Friedrich Haendel
y Georg Philipp Telemann. El programa fue el
siguiente:
1ª) Sonata en Re menor opus 2, número
2…………………………… B. Marcello
1 – Adagio
2 – Allegro
3 – Largo
4 – Allegro
2ª) Suite para violonchelo nº 2……………J. S.
Bach. Violonchelo: Mariola Moliner
1 – Prelude
2 – Allemande
3 – Courante
3ª) Sonata en la menor para flauta sola…C.P.E.
Bach. Flauta travesera: María José Domenech
1 – Poco Adagio
2 – Allegro
3 – Allegro
4ª) Sonata en Mi menor para flauta y bajo
continuo…………………G. F. Haendel
1 – Grave
2 – Allegro
3 – Adagio

4 – Allegro
5ª) Sonata en Sol menor……………………………
………………….G. P. Telemann
1 – Adagio
2 – Vivace
3 – Grave
4 – Allegro
Finalizada la actuación de las dos concertistas,
ambas fueron muy ovacionadas saliendo a saludar
al público en varias ocasiones, por lo cual, tuvieron
a bien el regalarnos un “bis” con un arreglo de un
allegro de Pietro Locatelli, dándose por finalizado
el concierto.
Si bien muchos de nosotros conocemos a María
José Domenech, yo por ejemplo, he seguido
todos sus estudios desde que entrara de niña a
la Sociedad Musical “La Alianza”, incluso creo le
realicé su primera entrevista cuando pasó a la
banda filarmónica y le entregaron el instrumento,
hasta que llegara a ser profesora de flauta, por
lo tanto, no dudábamos que su interpretación
sería impecable. Si les soy sincero, algunas dudas
teníamos de su acompañante la violonchelista
Mariola Moliner. Sabemos que nació en La Vall,
que reside en Benicarló y pocas cosas más, pero…
llegó la pieza segunda, con la interpretación de la
música, ni más ni menos que de J. S. Bach, y aquí
pudimos ver y escuchar su gran interpretación
con ella sola actuando con el violonchelo, que
por cierto, sonaba muy bien. El resultado fue que
notamos agradablemente que teníamos ante
nosotros a una gran y futura intérprete.
Lo mismo podemos decir en la pieza tercera, en
que María José Domenech con su flauta travesera,
nos agradó mucho en la interpretación de la
música de C.P.E. Bach.
En lo que se refiere al resto de piezas que
interpretaron las dos juntas, a mí me pareció que
parecían una pareja estable musical, y la realidad es
que este era el primer concierto que realizaban las
dos juntas. Por lo tanto, realizaron una estupenda
actuación a un muy alto nivel.
Para finalizar, solo me queda felicitar a la
“Federación de Cofradías” por la organización
del “Recital benéfico”, y como no a María José
Domenech Fuentes y a Mariola Moliner Gonell.
Disfrutamos mucho de su concierto.
Por cierto, me pregunto y le lanzo la idea a María
José Domenech, ¿para cuando un concierto
de órgano y flauta travesera en el “coro” de La
Arciprestal?. Aquí queda esto.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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“A frec del seu nom”,
Xavier Romeu

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs atorga
el nom de Juan Català a la seua sala d’exposicions

Associació Cultural Jaume I

El passat dissabte 7 d’abril, en la primer junta
ordinaria celebrada després del traspàs de
l’anyorat Juan Català, la entitat presidida per Jose
Luis Pascual, va acordar per unanimitat donar el
nom de Sala d’exposicions Juan Català, a la sala
principal del carrer Sant Ramon 13.
L’associació vol d’esta manera retre homenatge
a una de les persones que més ha lluitat per
l’entitat.
Volem recordar que Juan Català Casanova va ser

A FREC DEL SEU NOM, es el títol del llibre
sobre la vida i fets de Xavier Romeu i Jover
(1941-1983). Que l’Associació Cultural Jaume
I ens vol donar a conèixer de la mà dels seus
autors Josep Guia i Maria Conca. S’han escolat
ja trenta-quatre anys des que un absurd
accident de cotxe se’l va endur sent encara
jove, justament quan es trobava immers en el
seu compromís polític independentista, i en
els treballs sobre lingüística. Cal dir que Xavier
Romeu tenia una personalitat polifacètica
era un jove escriptor aventurer i honest; un
lingüista acurat, treballador i poliglota; un autor
i traductor d’obres dramàtiques, professor de
dicció i d’història del teatre; un autor de relats
breus, novel·les i articles d’assaig periodístics;
un lluitador per la independència, la unificació
nacional catalana i el socialisme; un esperit lliure
que va saber enfrontar-se als convencionalismes
socials i fugir de les dependències econòmiques.
Com diuen els qui l’han estudiat a fons ( i aquestos
son els autors del llibre) la figura de Xavier cada
vegada es feia més enigmàtica i més interessant
i sobretot més polièdrica i més senzilla. Així es
com era Xavier.
Els seus autors diuen sobre ell. “Esperem haver
sabut transmetre al lector la vida, l’obra i la
lluita d’un intel·lectual del segle XX, d’un home
lliure que va destacar pels seus coneixements
enciclopèdics i per la seva fidelitat a la llengua
catalana i a la classe treballadora; d’un lluitador
immers en els afers polítics i culturals de la nació
catalana completa, el relat de la vida del qual es
converteix en un retaule que explica una gran
part del passat pròxim i que ajuda a entendre
el present. Xavier Romeu mereix ser recordat i
llegit. “
Però de tot això ens parlaran els seus autors
Maria Conca, i Josep Guia.
Maria, ja va estar entre nosaltres fa 29 anys (cosa
que indica la perseverança de la nostra entitat)
per presentar el seu llibre “Els refranys Catalans”,
compendi de molts dels refranys que es parlen
a les nostres terres, entre ells molts de Vinaròs, i
Josep fa 5 anys.
Maria Conca i Josep Guia, estaran a la biblioteca
el divendres 27 a les 7 de la tarde.

l’ideòleg de l’antic Museu Municipal de Vinaròs
i és que va dissenyar i dirigir la seua creació.
Home de gran sentit estètic va estar darrere de
les exposicions que durant 30 anys es van dur a
terme allí i va diseñar la sala que ara portarà el seu
nom. A més, va ser el promotor de què es tornés
a editar la “Història de Vinaròs” de Borras Jarque
l’any 1978. Sempre a l’ombra, va ser l’artifex del
Certamen Puig Roda que encara tenim en marxa
i que enguany cumplirá la seua desena edició.

Inaugurades les III Jornades de la Memòria Històrica, amb una conferència del professor Manuel
García, "Cartells per una guerra", introduïda pel president de Caixa Vinaròs Manuel Molinos i el
regidor de l'Ajuntament David Adell

Conxita Solans ens parlarà del protagonisme de
les dones a través de la imatge i la propaganda
GRUP DE DEBAT I RECERCA TRÀNGOL

En una xarrada organitzada per la Fundació Caixa
Vinaròs, amb la col·laboració del grup Tràngol, la
historiadora Conxita Solans ens parlarà del paper
de la dona en la República i la Guerra Civil. Serà
el proper dijous 19 d’abril, a partir de les 19.30
hores, quan Solans ens explicarà com aquest
paper no pot ser entès si no es fa una mirada
retrospectiva. Després de la Revolució Francesa
es va elaborar un discurs polític, hereu de la
Il·lustració, de marcat contingut igualitari el qual
s’encaminava a garantir els drets polítics a tots els
ciutadans. Això no obstant, la praxis política no va
garantir-ho quan entrava en joc la diferenciació
de sexes ja que els partits polítics no admetien a
les dones dins les seves files. D’aquesta manera
es va elaborar, des del poder, un marc teòric que
afavoria que la dona quedés exclosa de l’espai
públic de la política. A Espanya les Constitucions
aprovades durant el segle XIX no fan cap
referència al principi de igualtat entre homes i

dones i es mantenen fidels al principi patriarcal,
segons el qual l’espai públic, que és on es té el
poder i s’exerceixen el drets, correspon als homes
i l’esfera privada és pròpia de les dones. L’Església
rebutjava que la dona treballés, el seu únic paper
era ser mare i tenir cura de la família.
També profunditzarà en el lent procés, que es va
iniciar a finals del segle XIX, pel qual les dones
van començar a fer-se escoltar. La incipient
industrialització, va ser la causa que la dona
s’anés incorporant al treball traspassant l’esfera
domèstica i integrant-se en les associacions de
classe.
Curiosament, ens comentarà, com a Espanya
la reivindicació pel vot femení no va ser
un moviment reivindicatiu a l’altura de les
sufragistes americanes, angleses i franceses. Va
ser durant la República i la Guerra Civil quan les
dones es van empoderar com a col·lectiu social
que demandava igualtat i drets polítics, i va ser
la imatge i la propaganda el que va permetre
visualitzar aquest nou rol.
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El treball de la taula es va organitzar d’entrada amb
la formació de dos grups. Un va tractar els punts
4 (àrea funcional de Vinaròs) i 7 (aigua, energia,
recursos). L’altre grup va abordar els punts 5 (mobilitat) i 6 (parc residencial i equipaments). La part
final va ser conjunta i es va dedicar a temes que
quedaren pendents de debat de la 1a Taula.

4. ÀREA FUNCIONAL DE VINARÒS
Per a ser capital s’ha de fer comarca. BenicarlóVinaròs-Peníscola és un nucli de serveis. Tot i això
hem de contemplar tot el Maestrat i el Montsià.
Cal crear més serveis comuns que facen comarca.
Propostes:
- Completar els serveis de l’Hospital, hi han insuficiències en determinats serveis i especialitats.
- La Universitat Jaume I hauria de fer un campus
aquí. Hi ha uns 1500 alumnes de la comarca que han
de pernoctar o desplaçar-se a Castelló.
- Proposta d’un museu sobre la comarca. Ens falten
equipaments per jugar un paper més actiu: un
museu, l’auditori…
- S’ha d’analitzar i revisar tota la connectivitat de la
comarca, per exemple, la freqüència de trens és molt
deficient: la comarca hauria d’unir-se en aquesta
reivindicació.

5. MOBILITAT
Es treballen conjuntament aspectes de mobilitat
urbana i interurbana, en relació als nodes que cal
connectar. Conclusions de mobilitat:
- Les condicions d’urbanització en relació al trànsit
de vianants es consideren bones.
- El recorreguts llargs no són agradables, segurs
ni còmodes (sobretot l’antiga N340, Costa nord o
Costa sud). L’N340 representa una barrera física
palesa, que en el millor dels casos es pot travessar
pels túnels.
- Hi ha servei d’autobús urbà però poc utilitzat i
promogut. La freqüència d’aquest transport públic
és insuficient en zones com la Costa sud (cada
hora / hora i mitja). La informació d’aquest servei és
insuficient (senyalització parades, horaris i avís de
freqüència, etc.)
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6. PARC RESIDENCIAL I EQUIPAMENTS
Habitatges de 1a residència, de 2a residència i allotjaments turístics
Es pot localitzar un àrea principalment destinada a
primera residència entre el barranc de Barbiguera,
el centre històric i un poc més al sud, i també en la
zona de l’ermita.

En la depuració d’aigües s’ha d’arribar a un tractament terciari que permeta aprofitar-les per a ser
utilitzades en agricultura. Una altra posició diu que
no és possible, entre altres raons per la quantitat
d’energia que caldria consumir.

Pla d’emergències

A partir d’eixos límits i allunyant-nos del centre, una
zona de segona residència i allotjament turístic.

Necessitat d’un pla d’evacuació municipal per a
casos d’emergències produïdes per catàstrofes
climàtiques.

Equipaments

ALTRES TEMES (pendents de la 1a Taula)

Manca d’equipaments en les zones perifèriques.
Pensar millor la localització d’equipaments.

Localització de la indústria

Rehabilitació i regeneració urbana
S’identifiquen de manera col·lectiva les àrees
que, aparentment, podrien incloure’s en àrees de
regeneració: Colònia Europa, Zona carrer de Sant
Josep, carrer de Traval, etc.; Avinguda de la Llibertat
(lloc considerat neuràlgic però poc atractiu), Carrer
Andorra, carrer de les Ànimes; Centre històric (molt
poc habitat); entre d’altres.

7. AIGUA, ENERGIA I RESIDUS
Energia
Aprofitar tots els nostres recursos suposa promocionar les energies netes, renovables. Per exemple,
un parc solar i altres energies alternatives en Soterranyes..
Formar persones amb capacitació en les energies
renovables. Plans renove orientats o gestionats pel
municipi.

Residus
“Vinaròs és un abocador en general, cal vigilància
i mesures disuasòries, conscienciant i educant, per
part de l’administració”. L’ecoparc està desconnectat de Vinaròs”.
Plantes o intervencions de reciclatge: s’ha de reciclar
(i posar un preu al que es recicle).

Aigua
Es diu que tenim el millor aqüífer del Mediterrani, tot
i això, es malbarata aigua, podem acabar per tindre
un problema seriós per la seua contaminació.

Es descarta el polígon de Soterranyes. La indústria s’ha de localitzar en la carretera d’Alcanar i
en Planes Altes en el cas de ser necessari ubicar
algunes d’empreses de major envergadura (arguments de proximitat a la intermodal prevista en
l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana).

Cases en sòl rural
Es considera fonamental disposar d’un catàleg que
regule les proteccions dels espais i elements en sòl
no urbanitzable mereixedors de proteccions.
Es debat sobre la parcel·la mínima exigible per a
possibilitar la construcció d’habitatges unifamiliars
en sòl no urbanitzable, i es conclou que no convé
dispersar la població i que un mínim de 10.000 m2 és
correcte.

Edificabilitat en la costa nord
Caldria un estudi global per a reordenar la zona o:
a) reduir la població potencial i reduir densitat sense
reduir aprofitament o per a millorar el paisatge.
b) reduir l’altura (2-2’5m en l’actualitat) de les
tanques per a permeabilitzar les visuals,

Orientació agrària del sòl rural
S’aposta per una agricultura mitjana, no química,
amb una propietat repartida i uns cultius diversificats.

Casc històric
Breu debat sobre necessitat de PE o ordenació
detallada.
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Para favorecer la participación
y la fluidez en la consecución
del máximo de propuestas de
futuro se configuró la sesión en
diferentes grupos. El resultado
de las aportaciones sobre cada
uno de los temas propuesto se
recoge a continuación:
Propuestas para el Sector Primario
Pesca: Su potenciación con una orientación que no
priorice la pesca extractiva.

distribución y aprovisionamiento de piensos y otros
servicios al ganado.

Propuestas para el Sector Secundario
Vinaròs debe aprovechar su ventaja geográfica
como ciudad marítima, de tamaño medio, con
puerto y como posible nodo logístico intermedio:
Polígonos industriales.
- Avanzar en la regulación de los espacios industriales (características generales, disponibilidad de

- Desarrollo de “Planes Altes” por sus ventajas de
ubicación.

(añadir valor) y a la restauración (gastronomía).

biomasa.

· Reconversión de los terrenos de “Castor” en un

Aprovechamiento de la infraestructura del Vinalab

Parque Subacuático o planta de repostaje para

para:

embarcaciones.

- El autoempleo y el trabajo colaborativo en un

Puerto de Vinaròs con una oferta de servicios diver-

ambiente de buena calidad de vida.

sificados:

- Como centro de conocimiento y divulgación de las

Agricultura: Especialización en producciones

nuevas tecnologías. Instalaciones que faciliten y

autóctonas, con un incentivo por la diversificación

potencien el Co-Working.

de cultivos.

Propuestas para el Sector Terciario
- Solicitud de una extensión universitaria para
Vinaròs como cabecera de comarca y como núcleo
más alejado y fronterizo entre Comunidades,

- Incentivos para potenciar la agricultura ecológica

reforzar una oferta formativa que se adecue a las

y de proximidad.

necesidades productivas y culturales de Vinaròs.

- Comercialización, atendiendo a las oportunidades

- Mejora de los servicios sanitarios, sobre todo de los

del mercado exterior (exportación), de productos

servicios públicos: hospital y sanidad ambulatoria.

Ganadería: Potenciar la integración en el sector:
- Para mejorar las condiciones de comercialización:
aumentando el tamaño de granjas y agrupando las

1a part de la reunió
- Apostar per la qualitat de vida de la ciutadania
local per a continuar apostant pel Turisme Familiar
des d’una perspectiva sostenible i respectuosa amb
el paisatge mediterrani.

(però sempre protegint, requalificant i reordenant

municipal de producción de energía: eólica, solar o

agrarios y sus transformados.

amb el turisme.

- Propugnar un augment de les places hoteleres

- Pesca sostenible orientada al mercado local

mediterráneo: aguacates, kiwi, caquis, mango.

paisatge rural i urbà; altres activitats relacionades

terreno).

- Aprovechar la zona de Soterranyes como Parque

ción de cultivos, con frutales adaptados al

Restauració i hostaleria; allotjament turístic;

parcelas, facilidad de gestión de la adquisición del

- Pesca turística y deportiva.

- Cítricos: selección de especialidades y transforma-

Propostes per al Sector del Turisme

l’espai) en detriment dels apartaments turístics (es
propugna la legalització dels apartaments que es
lloguen de manera irregular).
- Pel que fa l’oferta gastronòmica, els assistents són
prou crítics amb la realitat actual. Es critica prou
que l’associació actual d’hostaleria no aposta per la
innovació, per la formació, per la renovació, etc.
2a part de la reunió. Canvis de grup:
- Cal crear zones verdes, Vinaròs necessita un gran
pulmó verd.
- Creació d’un museu o un espai dedicat a Carles
Santos per tal de veure i gaudir de la seua obra.
- Es planteja que el mercat es convertisca en un
mercat gastronòmic. Cal modernitzar-lo per tal
d’atraure perfils de públic més jove.
- Ha d’existir una bona coordinació entre agenda
pública i privada per tal d’evitar superposició
d’actes.

- Comunicación y coordinación de los servicios
públicos existentes: “Carta de servicios municipales”,
y optimización de los recursos existentes: “Catálogo
de infraestructuras y servicios”.

ventas a través de asociaciones o cooperativas de

Més informació:
www.participa.vinaros.es
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••10.15
10.15hhCercavila
CercaviladedelalaColla
ColladedeDolçaina
Dolçainai iTabal
TabaldedeVinaròs
Vinaròsdes
desdedelalapl.pl.
Parroquial,
Parroquial,c/c/Major,
Major,pl.pl.Sant
SantAntoni
Antonifins
finsalalpasseig
passeigdedeColom.
Colom.
••10.30
10.30hhInauguració
InauguraciódedelalaXVII
XVIIFira
Firadel
delLlibre
Llibre(Espai
(EspaiIsabel-Clara
Isabel-ClaraSimó).
Simó).
•• 10.30
10.30hhMercat
Mercatsolidari
solidaridedeCàrites.
Càrites.Recollida
Recollidad’d’aaliments
limentsaacanvi
canvid’un
d’unlotlot
dedellibres.
llibres.
•• 10.45
10.45hhRepresentació
Representaciódel
delBall
BallJoglar
Joglaraacàrrec
càrrecdedelalaColla
ColladedeDolçaina
Dolçainai i
Tabal
TabaldedeVinaròs
Vinaròs(Espai
(EspaiOscar
OscarWilde).
Wilde).
••1111aa13.30
13.30hhTaller
Tallerinfantil
infantilElEldrac
dracque
queescup
escupfoc
focaacàrrec
càrrecdel
delCasal
CasalJove
Jove
(Espai
(EspaiGloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
Photocall
PhotocalldedelalaLlegenda
LlegendadedeSant
SantJordi
Jordiaacàrrec
càrrecdel
delCasal
CasalJove
Jove(Espai
(Espai
Gloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
Taller
Tallerinfantil
infantildedepaper
papermaixé
maixéaacàrrec
càrrecd’d’AArt&Maña
rt&Maña(Espai
(EspaiGloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
Taller
Tallerinfantil
infantiltorn
tornterrisser
terrisseraacàrrec
càrrecd’d’AArt&Maña
rt&Maña(Espai
(EspaiGloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
•• 11.15
11.15hhEspectacle
EspectacleAbatido
AbatidoCircus
Circusaacàrrec
càrrecdedeBaraka
BarakaCirc
Circ(Espai
(EspaiGloria
Gloria
Fuertes)
Fuertes)
••12.15
12.15hhLectures
Lecturesdramatitzades
dramatitzadesaacàrrec
càrrecdel
delGrup
GrupLes
LesMil
Mili iUna
Unadedel’Al’Aula
ula
Municipal
MunicipaldedeTeatre
TeatrededeVinaròs
Vinaròs(Espai
(EspaiIsabel-Clara
Isabel-ClaraSimó).
Simó).
••1313aa13.45
13.45hhMoment
Momentdedelletres
lletresamb
ambMariola
MariolaNos
Nos(Espai
(EspaiIsabel-Clara
Isabel-Clara
Simó).
Simó).
•• 13.45
13.45hhActuació
Actuaciómusical
musicalaacàrrec
càrrecd’Esther
d’EstherQuerol
Querol(Espai
(EspaiIsabel-Clara
Isabel-Clara
Simó).
Simó).
••16.30
16.30aa19.30
19.30hhTaller
Tallerinfantil
infantilElEldrac
dracque
queescup
escupfoc
focaacàrrec
càrrecdel
delCasal
CasalJove
Jove
(Espai
(EspaiGloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
Photocall
PhotocalldedelalaLlegenda
LlegendadedeSant
SantJordi
Jordiaacàrrec
càrrecdel
delCasal
CasalJove
Jove(Espai
(Espai
Gloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
Taller
Tallerinfantil
infantilPunt
Puntdedellibre
llibremonstruós
monstruósi idedecòmics
còmicsaacàrrec
càrrecdedeIOCUM
IOCUM
(Espai
(EspaiGloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
Mural
Muralinfantil
infantildedecontes
contesaacàrrec
càrrecdedeIOCUM
IOCUM(Espai
(EspaiGloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
Valisa
Valisaviatgera:
viatgera:racó
racódedelectura
lecturainfantil
infantilaacàrrec
càrrecdedeIOCUM
IOCUM(Espai
(Espai
Gloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
••16.30
16.30hhLliurament
Lliuramentdedepremis
premisdel
delXIXIConcurs
ConcursdedeRelats
RelatsBreus
Breusper
peraa
Alumnes
Alumnesdede1r1ri i3r3rd’ESO
d’ESOi idel
delXII
XIIConcurs
ConcursdedeContes
ContesInfantils
InfantilsEloi
Eloi
Miralles
Miralles(Espai
(EspaiIsabel-Clara
Isabel-ClaraSimó).
Simó).
Lliurament
Lliuramentdels
delspremis
premisalsalslectors
lectorsmés
mésactius
actiusdedelalaBiblioteca
BibliotecaMunicipal
Municipal
dedel’al’anyny2017
2017(Espai
(EspaiIsabel-Clara
Isabel-ClaraSimó).
Simó).
•• 17.00
17.00hhCercavila
Cercaviladedel’Al’Assoc.
ssoc.Les
LesCamaraes
Camaraesdes
desdedelalapl.pl.Parroquial,
Parroquial,c/c/
Major,
Major,pl.pl.Sant
SantAntoni
Antonifins
finsalalpasseig
passeigdedeColom.
Colom.

Plaça de
Sant Telm
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••17.30
17.30hhTeatre
Teatreinfantil
infantilenenanglés
anglésUnder
Underthe
thesea
seaaacàrrec
càrrecdedeKids&Us
Kids&Us(Espai
(Espai
Gloria
GloriaFuertes).
Fuertes).
•• 18.15
18.15hhEspectacle
EspectaclePirata
PirataBarba
Barbaaacàrrec
càrrecdedeXarop
XaropTeatre
Teatre(Espai
(EspaiIsabelIsabelClara
ClaraSimó).
Simó).
••18.15
18.15hhLectura
Lecturadede«La
«LaPlegada»
Plegada»i i«Les
«LesCamaraes
CamaraesdedeVinaròs»
Vinaròs»aacàrrec
càrrecdede
l’Al’Assoc.
ssoc.Les
LesCamaraes
Camaraes(Espai
(EspaiOscar
OscarWilde).
Wilde).
•• 18.30
18.30hhClasse
Classeoberta
obertadedeCapoeira
Capoeiraaacàrrec
càrrecdel
delCasal
CasalJove
Jove(Espai
(EspaiGloria
Gloria
Fuertes).
Fuertes).
••19.15
19.15hhActuació
ActuaciódedeLaLaMuixeranga
MuixerangadedeVinaròs
Vinaròs(Espai
(EspaiOscar
OscarWilde).
Wilde).
••19.45
19.45hhSorteig
Sorteigdederegals
regals(Espai
(EspaiOscar
OscarWilde).
Wilde).
•• 20.00
20.00hhClausura
ClausuradedelalaFira
Firadel
delLlibre
Llibreamb
ambl’al’actuació
ctuaciódedeJoan
JoanRovira
Rovira
(Espai
(EspaiIsabel-Clara
Isabel-ClaraSimó).
Simó).

Escriptors
Escriptors//Escriptores
Escriptores

Alberto
AlbertoOrtiz
Ortizamb
ambSiempre
Siemprehay
haytiempo
tiempopara
paramorir.
morir.
Amparo
AmparoMoya
Moyaamb
ambCuentos
Cuentospara
paragigantes.
gigantes.
Assoc.
Assoc.Les
LesCamaraes
Camaraesamb
ambLes
LesCamaraes
CamaraesdedeVinaròs:
Vinaròs:grup
grupfolklòric
folklòric[CD].
[CD].
Baltasar
BaltasarPérez
PérezGimeno
Gimenoamb
ambLaLamoza
mozadedePip.
Pip.
César
CésarJara
Jaraamb
ambEsclavas
Esclavasdedelalanoche.
noche.
Claudine
ClaudineBernardes
Bernardesamb
ambCarlota
Carlotanonoquiere
quierehablar.
hablar.
David
DavidLucas
Lucasamb
ambLaLaluz
luzdedetutudestino.
destino.
Javier
JavierSebastià
SebastiàRedó
RedóBanzo
Banzoamb
ambGrumos
Grumosenenelelbarro.
barro.
Javier
JavierSebastià
SebastiàRedó
RedóBanzo
Banzoamb
ambHabitante.
Habitante.
Joaquín
JoaquínGómez
GómezBononad
Bononadamb
ambCuentos
Cuentoscon
convalores.
valores.
Jordi
JordiVives
Vivesamb
ambElElhombre
hombreque
quevivía
vivíaenenelel2º2ºB.B.
Josep
JosepCapsir
Capsiramb
ambL’herència
L’herènciadedeJerusalem:
Jerusalem:elelllibre
llibreque
queelelVaticà
Vaticàvavavoler
voler
destruir.
destruir.
Josep
JosepCapsir
Capsiramb
ambLos
Loshijos
hijosdedelalaAtlántida:
Atlántida:último
últimoatardecer
atardecerenenTartessos.
Tartessos.
Lola
LolaMariné
Marinéamb
ambTras
Traslas
lasbambalinas.
bambalinas.
Luis
LuisGonzalbo
Gonzalboamb
ambPiedra
Piedraviva.
viva.
Maribel
MaribelBeltrán
Beltráni iMaribel
MaribelLópez
Lópezamb
ambVive
Vivelas
lasemociones
emocionescon
conBotitas.
Botitas.
Marta
MartaSenent
Senentamb
ambAna
Anatetepresta
prestasusuespejo.
espejo.
Nathalie
NathalieGaubert
Gaubertamb
ambAdelgazar
Adelgazarsin
sindietas:
dietas:confesiones
confesionesdedeuna
unaexobesa.
exobesa.
Pilar
PilarBellés
BellésPitarch
Pitarchamb
ambDiario
Diariodedeuna
unatomadura
tomaduradedepelo
pelomúltiple.
múltiple.
Salvador
SalvadorBayona
Bayonaamb
ambUn
Unhombre
hombrededemano.
mano.

Espai Gloria Fuertes
Espai Oscar Wilde

Plaça de
Sant Agustí

Espai Isabel-Clara Simó
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OPINIÓ
Contra els intolerants,
democràcia
Per Hugo Romero
Com els lectors d'aquesta
columna han pogut llegir
durant el temps que portem
junts, des d'aquestes línies ens
hem dedicat tant a parlar de la
nostra feina al capdavant de l'Ajuntament com
a defendre'ns dels atacs de l'oposició, a atacarla quan creiem que ho mereixen i en definitiva
a parlar de la política del nostre poble, sempre
des del respecte que mereixen totes les
persones i les seues idees.
Però per desgràcia aquesta setmana ens toca
tornar a parlar d'un tipus de gent que creiem
acabada al nostre país. Però que pareix que
amb la gasolina mediàtica que dia si i dia també
injecten a la qüestió catalana certs mitjans de
des-comunicació i pseudo-periodistes, han
reviscolat sentint-se forts i impunes. Ens referim,
com els vinarossencs van poder comprovar
el dissabte passat a l'Auditori, a feixistes amb
totes les lletres. Persones que menyspreant
el diàleg i l'intercanvi de raonaments entre
diferents formes de pensar, que és la base de
qualsevol cultura democràtica des de la seua
invenció per part dels grecs, es van dedicar a
amenaçar i insultar als veïns de Vinaròs només
pel fet d'acudir a escoltar les paraules d'un
polític demòcrata. Ens entristeix haver de
tornar a dir en tant poc de temps que és mala
època pels "equidistants" i per qui pense que
l'obligació d'una societat i dels polítics triats
perquè els represente, és la de solucionar els
seus problemes buscant sempre l'enteniment
i la pau. Però bé, a Som Vinaròs és el que
defendrem en tot moment i naturalment que
farem tot el que podrem, des de les possibilitats
d'un menut ajuntament, perquè aquesta gent
i la seua visió del món estiguen ben lluny del
nostre poble.
Finalment dir que aquest mateix dissabte 14
d'abril, com tots els anys, es commemorarà
l'aniversari de la proclamació de la Segona
República Espanyola. Fet que va intentar portar
un poc de llum i de progrés a una Espanya que
es dessagnava entre l'endarreriment general, la
pobresa del poble i el caciquisme. Com a partit
polític, muntarem al cementeri a homenatjar a
totes les persones que van fer possible aquest
fet històric i a demostrar que no ens fan por els
que voldrien tornar a èpoques passades i no
del tot enterrades. Salut i República.

Hospital Comarcal:
Moció socialista
Per Fernando Juan

El grup municipal socialista
de Vinaròs presentarà al
proper Plenari una moció de
denúncia de la problemàtica en sanitat a l’Hospital
Comarcal, amb propostes per a la seua millora. La
moció, presentada aquesta setmana a la comissió
corresponent per a ser estudiada per la resta de
grups, ve motivada pels últims esdeveniments
produïts a l’hospital de Vinaròs, on la falta de
personal i de mitjans ha arribat al punt d’haver
d’anul·lar cites donades a diversos pacients en les
últimes setmanes.
Aquesta moció inclou una proposta d’acord
de 7 punts on, entre d’altres, es demana que
l’Ajuntament de Vinaròs inste a la Conselleria de
Sanitat Universal a adoptar les mesures pertinents
de forma urgent, als efectes de resoldre les
carències que pateix l’hospital en matèria de
personal, afavorint l’ocupació dels llocs de treball
mitjançant criteris favorables a la bossa de treball,
bé per mitjans econòmics, ajudes al transport, als
lloguers o d’altres.
També insta al Govern d’Espanya a invertir en
les infraestructures necessàries per a aquesta
comarca, com ara l’increment dels trens de rodalies,
la gratuïtat de l’AP7 de Castelló a Vinaròs fins que
no finalitze l’actual concessió de l’autopista, o la
realització d’un estudi de la població sanitària
necessària en els pròxims anys, de forma que
les places MIR ofertades siguen proporcionals
a la futura demanda sanitària. I molt important,
a resoldre l’infrafinançament de la Comunitat
Valenciana, de forma que es pugue garantir el
pressupost necessari per a disposar realment d’una
sanitat gratuïta i universal.
Els socialistes vinarossencs no volem tapar forats
en un problema tant greu, volem una solució
integral per a resoldre, d’una vegada per totes, les
carències presents i futures de l’Hospital Comarcal
de Vinaròs.

LOS QUE PENSAMOS DIFERENTE
Cuando acudes a un acto por adquirir conocimiento,
cultura o simplemente curiosidad y siempre con el
mayor de los respetos hacia el acto o personas que
lo componen no puedes sino sorprenderte que las
primeras palabras del presentador del evento sean “A
pesar de los energúmenos de fuera” o “también a los
infiltrados de la sala”. El mayor error de los políticos y la
política, es el síndrome de la cena de amigos: piensas
que todos a tu alrededor comulgan con tus ideas, ríen
tus chistes o estan de acuerdo en tu comportamiento.
El político que no es capaz de aportar ideas o soluciones
aparte de utilizar el ventilador o las criticas, esta
abocado como los disco de vinilo: cuando estan tan
rayados hay que cambiarlos. ¡Culpables! No digo que
no: El P.P, Rajoy, Montoro, la Cifuentes, Madrid y un
clásico : Florentino de apellido Pérez. Solo un dato, no
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La perversió del concepte Museu
Per Helena Román
En
1946,
l’ICOM
(Consell
Internacional
de
Museus) aporta una definició de museu en els seus
estatuts (article 3, secció 1) que ha sigut revisada
en diverses ocasions per a adaptar-la a les noves
funcions d'aquestes institucions, l'última es va
produir en la 22a Conferència general de Viena
en 2007. Segons aquest prestigiós organisme
internacional:
Un museu és una institució permanent, sense
finalitats de lucre, al servei de la societat i oberta al
públic, que adquireix, conserva, estudia, exposa
i difon el patrimoni material i immaterial de la
humanitat amb finalitats d'estudi, educació i esbarjo.
Hem cregut necessari començar este article amb
aquesta definició per a deixar clar què és un museu.
I ho volem fer perquè en roda de premsa el regidor
d’Esquerra Republicana va llançar la idea de tindre
un museu a l’aire lliure, amb panells i fotografies.
Compromís vol deixar ben clara que el museu que
Vinaròs es mereix, no és de panells i fotografies.
Vinaròs es mereix un museu on s’estudien les peces
i es conserven, on el passat siga present a través
dels seus objectes no per imatges impreses en
loneta. Des del Compromís per Vinaròs creiem que
és necessària la creació del “Museu de la Ciutat”.
Un museu digne, on s’expose la nostra història, que
siga un referent a la comarca i Castelló. Un museu
no és un espai “tancat” on exposar peces perquè
les vegen només els turistes, sinó que és un espai
per rememorar la història de la nostra ciutat. Ens
sembla bé que es facen propostes de posada en
valor d’espais de la ciutat, clar, però mai podran
ser MUSEU, perquè un museu, senyor Batalla, és
una altra cosa. Des de Compromís per Vinaròs som
conscients que la planificació d’un nou Museu és
costosa, però no impossible. I recalquem que un
museu no és un magatzem, sinó que ha de ser
un espai viu i obert, que siga un referent en les
visites dels escolars de la ciutat, de la recuperació
de peces, de la restauració i estudi de les mateixes;
un lloc que parle de nosaltres com a poble i que
expliquen la nostra història, d’on venim i on volem
anar. Un lloc on les noves tecnologies donen la
ma a objectes amb més de cent anys, un espai on
depositar la memòria dels nostres avantpassats.
Qualsevol ciutat per xicoteta que siga té el seu
museu, o més d’un, però sembla que aquí no és lo
primordial. I no oblidem que quan una ciutat perd
la seva història, perd la seva identitat. I que no ens
conformarem amb panels i lonetes, senyor Batalla.

Antonio Najar.

he oído a un solo político de estas tierras que de un
“error político o delito contra la ciudadanía” como fue
el Castor, lo transformen en algo positivo: ¿Por qué no
aprovechar las instalaciones que estan montadas y
pagadas para transformarlas en la mayor Desaladora
del Mediterráneo? A años vista el agua será, el oro negro
actual. No es suficiente argumento, escudarse en la
libertad de expresión si cuando uno que piensa diferente
a mi, enarbola una bandera que no la considero mía, le
llamo facha y cuando tomo la mía, quemo su bandera
o quemo sus símbolos soy un patriota. Sin respeto hacia
el que piensa diferente a nosotros, habla otra lengua o
tiene otras creencias, mentimos al decir que somos
Demócratas, liberales o tolerantes, somos aquello: de
“as lo que yo te diga, pero no lo que yo haga”. Felicitar
al señor Tardá, por su coherencia, desde un principio no

ha engañado a nadie. Comparto la utopía de un mundo
mejor, una vivienda asequible, un sueldo razonable,
unas pensiones dignas etc... Lo que no escuche es
como, como pagar esa parcela del paraíso. Desde que le
escuche tengo varias dudas y me genera un problema,
después de escucharle á usted tengo que pasar por
Carrefour a cambiarme el televisor porque este me
engaña... Dijo usted que no son separatistas y que creen
en el reparto de la riqueza. ¿En todo el territorio o solo
en el suyo?. Pregunten a los Andaluces y Extremeños.
Y que no esta siendo un proceso consensuado con el
estado y democrático, sino forzado. En todo acto de
fuerza cometen delito los que la ejercen. Condenar los
actos vandálicos de descerebrados que no representan
a ningún colectivo, aunque enarbolen una bandera. Es
una critica desde el mayor de los respetos. Gracias.
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OPINIÓ
Joan Tardà a Vinaròs

Tres eran tres
Por Carla Miralles
de Vinaròs

www.ppvinaros.es

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

Per Lluís Batalla i Callau
El tripartito de TSVPodemos,
Pspv
y
Compromís
sigue
tapando las vergüenzas

al gobierno autonómico.
Y es que estamos viviendo tiempos de pactos
del Botànic y de les Caballerisses donde los del
cambio acordaron sus sueldos y sus puestos de
trabajo pero se olvidaron de aquello que decían de
rescatar personas.
Y sufrimos las mentiras, retrasos e incumplimientos
sistemáticos de todos estos gobernantes que ya
no tienen excusas que valgan. Han dejado de estar
en periodo de prácticas después de tres años,
que para la ciudadanía podríamos calificar como
perdidos.
Los que anhelaban gobernar el municipio y la
autonomía ahora no reaccionan, no cumplen.
Presumen de línea directa aun no sabemos para
qué puesto que no han cumplido ni una de las
cosas dichas, ya no en campaña sino siendo
gobierno.
Ni colegio, ni carril lúdico, ni piscina, ni polígono,
nada de todo lo que el gobierno municipal y
autonómico nos han vendido en infinitas portadas,
nada de nada.
Y a todo ello se suma ahora la dejadez y abandono
del hospital de Vinaròs, una problemática creada
por Puig y Oltra y que el tripartito de nuestra
ciudad tapa, silencia y calla.
Prometidas 35 plazas de médicos que ahora
se reducirán y que no sabemos cuándo se
incorporaran. Así como la grave situación de las
listas de espera:
6 meses en digestivo o para hacerse un TAC.
7 meses en cardiología.
10 meses en dermatología o en neumología.
15 meses para una ecografía además de la
suspensión de visitas de ginecología por las tardes.
¿Y qué hace el gobierno de Vinaròs? Callar.
Los que siempre tenían la pancarta preparada
ahora se esconden.
Los que tenían el grito en la boca ahora callan.
Los que se las daban de reivindicativos ahora se
conforman.
Y claro, ahora ya no piensan en gobernar la ciudad,
si es que lo han hecho alguna vez; ahora están
más preocupados por sus cargos presentes y
especialmente los futuros.
Vemos como cada socio del tripartito convoca
sus apariciones en prensa, como encabezan los
temas y como evitan responsabilidades. Empieza
la cuenta atrás para ese pacto que unió al tripartito
y es la hora del “sálvese quien pueda”.

Aquest 7 d'abril ens va visitar el
diputat d' Esquerra Republicana de
Catalunya, Joan Tardà i Coma
Amb una agenda força atapeïda,
la reunió de treball amb el grup
municipal ACORD CIUTADÀ va
ocupar una part del temps. Des de la nostra formació
sempre hem insistit en la necessitat que tots aquells
diputats i diputades que tenen força a Madrid ,siga
quina siga aquesta força, haurien de conèixer la realitat
del nostre poble. Esquerra Republicana de Vinaròs i
per extensió la coalició municipal ACORD, teníem molt
d'interès en la seua visita al nostre poble, pel trasllat
de les nostres reivindicacions als organismes estatals
però també perquè detectem entre la nostra gent
una preocupació i seguiment molt gran pel procés
d'independència a Catalunya i la República Catalana
ja que pot ser un abans i un després per al nostre País,
agrade o no.
Des de feia setmanes que Esquerra Republicana
de Vinaròs, dins la coalició ACORD CIUTADÀ a
l'Ajuntament del nostre poble, li havíem traslladat
diferents problemàtiques que Joan Tardà va tenir
ocasió de visitar in situ el 7 d'Abril. Aquests van ser els
principals punts per a estudi que Joan Tardà va tractar
a la seua visita:
1.- Vella N340: La nova variant de la 340 hauria de
convertir la vella en un vial més del nostre poble, però
hauria de ser cedit per l'Estat en perfectes condicions,
cosa que de moment , sembla, que no pensa fer.
Recordem l'obligació de fer-ho.
2.- Els despreniments a tota la nostra costa,
provocat per la naturalesa del terreny(una mena de
conglomerat) i per l'acció del mar, que pot posar en
perill vies de comunicació i habitatges a la costa nord
i sud de Vinaròs. D'aquesta problemàtica li va ser
entregat un dossier molt complet que vam demanar
als tècnics de l'Ajuntament, als quals agraïm la seva
dedicació en poder-lo fer.
3.- El lamentable estat de N238, que ens connecta
amb Catalunya per Ulldecona. És el vial ara mateix
que presenta més perill, ens comunica amb l'AP7 i els
polígons d'Ulldecona, no té arcen i l'estat de l'asfaltat
és lamentable. Les expropiacions es van fer en el seu
dia, fa anys, i de moment l'Estat espanyol no ha mogut
una pedra en el seu tram més llarg.
4.- L'espigó programat, pressupostat fa anys i
reservada la partida pressupostària, a la platja
principal del nostre poble, al passeig marítim, que
complementaria i protegiria tot el nostre nou passeig
en cas de temporals.
5.- Una altre dels temes importants és el traçat i obres
de l'A68, que ens connectaria en perfectes condicions
de seguretat i rapidesa amb el País Basc i nord
d'Espanya, així com que aquesta A68 acabe a Vinaròs
i no a La Jana.
6.- No podria quedar fora de les reivindicacions el tema
Castor i les repercussions no només a les butxaques de
tots sinò a les que també té per la imatge i seguretat
del nostre litoral.
7.- Sobretot , l'infrafinançament del País Valencià, o
si volem dir-ho més clar, l'espoliació fiscal del nostre
territori.
Fora d'aquesta agenda, Tardà va insistir en participar a
la Fira Agromoció, on l'ambient va ser força positiu ja
que es va agrair la seua implicació en poder estar-hi.
Van ser moltes les persones ( ciutadans i ciutadanes,
senadors, diputats provincials, regidors, representants
de sindicats agraris, alcaldesses i alcaldes dels pobles
del nord de Castelló,...), que es van apropar a saludarlo i poder conversar una estona, molts d'ells donant
suport a la causa política que es defèn per part d'ERC.
L'acte central a l'Auditori Municipal va discórrer amb la
normalitat d'aquests actes: qui volia conèixer estaven
dins, qui volia que tot seguisca igual es van quedar
fora.

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

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

10/04/2018

per compra d'aliments

CARITAS Vinaròs

BANCO SANTANDER

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Ponientes y chubascos redujeron la pesca

A pesar de ser una semana con los cinco días hábiles para poder faenar en todas las pesquerías,
la climatología marítima jugó un mala pasada y dificultó en gran medida el poder laborar todas
las jornadas. En general las extracciones resultaron muy flojas y las cotizaciones se mantuvieron
estables.
La pesca de arrastre aun siendo la que mas soporta las inclemencias de las aguas faenó a medias,
pues mas de un día la mitad de la flota de bous se quedó amarrada. Las capturas mayoritarias
fueron de langostino, calamar, pescadilla, salmonete, caracol, rape, peluda, galera, móllera,
caballa, jurel, pagel, canana, pulpo roquero y morralla.
El cerco no opera aquí. Están por Castellón y Gandía.
Los artes menores también perdieron alguna jornada. Las barquitas trasmalleras, la mitad se
dedica a la sepia y mabre. Un par lleva lenguado, rodaballo y raya. Y uno pilló langosta, gallineta
y mamona.
El palangrillo costero dos embarcaciones atraparon con anzuelo dorada, pagel y sargo.

Ecos de ‘Mar’; Inspectores de seguridad a bordo

Para paliar la siniestralidad, que el mar sea un lugar más seguro para trabajar, o sea, que se
mejoren las condiciones laborales de los tripulantes, etc., en los barcos pesqueros, desde 2007
se llevan a cabo unas inspecciones (Segumar) por parte de funcionarios del trío de Ministerios
de Fomento, S. Social y Pesca, en busca de detectar defectos en los buques e intentar reducirlos.
Cuando comenzó el plan se encontraron in situ el 21,88% de deficiencias, mientras que en 2017
ya bajó al 8,38%.
Evidentemente dichos inspectores recalan algunas veces al año por Vinaròs, como bien señalan
anualmente las estadísticas de los puertos provinciales castellonenses.
En España el pasado año se realizaron 218 inspecciones a embarcaciones pesqueras, de las que
128 fueron estando amarradas en el muelle, 71 en la bocana portuaria por medio de lanchas
patrulleras y 19 en alta mar.
Por CC.AA. la 1º fue Andalucía con 63. La 3ª la C. Valenciana con 34. Por provincias en Castellón se
efectuaron 2 en mar a dentro, 8 en los muelles y 4 en las bocanas.
Resaltar que la modalidad de arrastre es la que mas accidente tiene, de manera que en nuestro
país se le realizaron 96 actuaciones inspectoras, de las que 21 fueron en la C. Valenciana y a los
puertos castellonenses les correspondieron un total de 10.
Este plan de detección que ya lleva en vigor una década, ha servido para concienciar a armadores
y marineros y ya están acostumbrándose a las visitas de los inspectores y a hacer las cosas bien.

Dits d'home mort

En castellà li diuen dedos de los muertos.
I en llatí Alcyonium digitatum. Pertanyent
al regne animal, al tall Cnidari i la classe
Antozous és una estructura colonial, composta
per centenars d'individus. De la família dels
Alcionaris és un coral bla, que forma grups de
masses carnoses en forma de dit, que en el seu
conjunt aparencen una mà lesionada. La seua
estructura està composta per escleritos, o siga,
una espècie de febles plaques de carbonat
càlcic entrellaçades. En la colònia, cada individu
cridat zoide exteriorment té huit xicotets
tentacles blancs i translúcids, que els desplega
per a atrapar del corrent marí el plàncton
amb què s'alimenta. Els individus colonials es
comuniquen entre si per mitjà d'una xarxa de
canals interiors, en que cada un efectua una
específica funció per a la supervivència del
grup.
Talla 20 cm.
La seua reproducció pot ser sexual i asexual.
En les colònies hi ha individus masculins i
femenins. Al gener, segons les fases lunars
alliberen a l'aigua els productes sexuals per
a la fertilització. L'ou sura entre aigües, per
a eclosionar larves que es fixen al substrat
a manera de pòlip, i després per gemmació
construïx la colònia. El primer semestre de
l'any estos corals tenen molta vitalitat, per a
la resta de l'any ensopir-se. Habita en roques
que reben bona llum solar i les corrents són
freqüents fins als 50 m. de profunditat. Viu 25
anys. Després de la seua mort es desintegra.
Pot capturar-se amb l’art d'arrossegament i
tremall. Sense valor comercial.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE MARÇ DE L’ANY 2018 (I)
PEIXOS:
Seitó (Boquerón)
Sardina

9.782 Kg.
3.982
______
Total Cèrcol…………..
13.764

PEIXOS:
Seitò (Boquerón)
1.116 Kg.
Escrita (Raya)
532
Besuc (Besugo)
120
Boga i Xucla (Bogue y Picarel) 1.728
Burros (Gobios)
50
Caballa (Verdel)
856
Vetes (Cintas )
309
Congre (Congrio)
252
Gall (Pez de S. Pedro)
127
Orà (Dorada)
1.083
Móllera (Fanéca)
1.069
Gallineta (Cabracho)
88
Sorells (Jurel, Chicharro)
4.133
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Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Boca negra)
Aranya (Araña, Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Letxa (Verderol, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llisa (Mújoles)
Pagre (Pargo)

652
31
81
5
6
3
390
1.502
444
4.139
2.003
177
4.317
1.734
401
47
344
745
15
17

Biso (Estornino)
101
Gatet (Pintarroja)
122
Rata (Miracielo)
55
Palometa (Palometón)
8
Miseria (Gallo)
156
Peix de rei (Pejerey)
31
Mamona (Brótola de fango)
7
Saboga (Alosa)
16
Chopa (Cántara)
12
Reig (Corvina)
5
Morruda (Sargo picudo)
6
Vidrià (Mojarra)
104
Rom (Rèmol, Rombo)
7
Móllera roquera (Brótola de roca)
12
Varis (Varios)
6
________
Total.............................
29.153
CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
527
Escamarlà (Cigala)
32

Llagostí (Langostino mediterrá.)
293
Galera (Estomatoideo)
2.151
Llagosta (Langosta)
10
Gamba (Camarón, Quisquilla)
60
_____
Total......................................
2.975
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
456
Sepió punxa (Choquito)
77
Canana (Pota, Volador)
6.596
Sépia (Choco)
157
Polp roquer (Pulpo roquero)
587
P. blanc (P. blanco)
1.126
P. mesquer (P. almizclado)
213
Polpa (Pulpón)
35
Caragol punxent (Cañailla)
1128
_____
Total……………….……..
9.374
Total d’Arrossegament.......
41.415
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Trofeu Club Natació Vinaròs

El diumenge dia 8 d'abril el
Club Natació Vinaròs com
ja és habitual en aquestes
dades va organitzar el
Trofeu Club Natació Vinaròs
(trofeu d'àmbit local) per
als nadadors més menuts
del Club.
Aquesta vegada per motius
diversos van haver de
desplaçar-se a la veïna
localitat d'Alcanar per
poder fer el trofeu.
Ens van desplaçar en una
cantera d'uns 30 nadadors,
on van nadar els de primer
any, les proves de 25 m.
lliures i 25 m. esquena i els
de segon any, 50 m. lliures
i 50 m. esquena. Per a tots
ells era la seva primera
competició on en la majoria

regnava el nerviosisme
de ser la primera vegada
que nadaven en l'àmbit de
competició, tot i això van
demostrar d'estar en un
bon nivell, el qual demostra
que el club té un bon
futur en nadadors, cosa
que no podem afirmar en
instal·lacions esportives.
En acabar es va fer
entrega d'una medalla
commemorativa i una
bossa de xuxes a tots els
participants.
Agrair un any més, al
Grupo
Castejon
per
patrocinar aquest trofeu
i el dinar que es va fer als
porxes de l'ermita, per a
tots els nadadors, pares i
acompanyats.

Campionat Espanya Infantil
Els dies 27,28,29,30 Març, en les piscines Rias do Sur
en Pontevedra (Galícia), es va celebrar el campionat
d'Espanya infantil d'hivern, un campionat en unes
mínimes molt exigents, ja que d'este campionat
surt l'equip nacional per les properes competicions
internacionals.
El club Natació Vinaròs, tenia dos infantils en mínima,
Carla Bernial i Miquel Segarra, aquest últim no va
poder anar per la complicació del viatge.
La nadadora Carla Bernial, va participar en les proves
de 100m. Lliures, 100 i 200 m. papallona, sent està
última on va tenir una gran actuació, classificant-se
per la final B, tot i ser d'any menut. A la final va lluitar
moltíssim i obtingué una bona 8e. posició.
Des de aquestes línies volem felicitar a Carla per la
gran participació en el campionat i pel sacrifici diari.

Campionat d'Espanya Open

Els dies 8/9/10 abril està tenint lloc a Màlaga el
campionat Espanya Open campionat on es troba
l'elit de la natació espanyola i també alguna d'altra

nacionalitat.
El format d'aquest campionat cada vegada es fa més
atractiu, ja que és la primera vegada on es naden
més eliminatòries, semifinals i finals, donant-li així
més espectacle i emoció a cada prova.
El Club Natació Vinaròs, va ser representat per
l'extraordinari nadador David León, que destacarem
la seva actuació en 200 m. papallona, nadant les
eliminatòries a un nivell alt, classificant-se en les
semifinals, i en les semifinals seguir en progressió

per ficar-se dins de la final. En la final David va fer
un plantejament molt intel·ligent passant el primer
100 m. reservant força per fer una segona part (de la
prova) espectacular i acabar segon en la final absolut
Jove, quedant-se a 2 dècimes de la medalla de
bronze. Va ficar en peu a tota la família de la natació
vinarossenca.
Felicitem a David, tot un exemple per als nadadors
de Vinaròs, demostrant dia a dia les seves ganes de
seguir millorant.

Crónica partido Inter Alzira - Vinataus
El equipo se desplazó este Sábado a jugar en la localidad de alzira
el Título de campeón de liga y el ascenso directo a 2ª Terrirorial.
Al equipo acompañaron unas 50 personas con ganas de ver un
buen partido de Rugby.
Muchos nervios acompañado de muchas ganas eran las
sensaciones antes de el comienzo del encuentro.
La 1ª parte nos encontramos con un Alzira que venía a darlo todo
en su casa, así fue. Pudimos parar a su delantera (cuestión que
estuvimos practicando varias semanas en los entrenamientos),
pero su línea realizó múltiples ataques con superioridad de
jugadores que el Vinataus no supo detener. El resultado 41-6 ...
fue demoledor.
La 2ª parte el equipo jugó de corazón con todo lo que tenía, pero
no pudo reducir mucho el marcador 41-18.
Victoria, Campeones de Liga y ascenso directo a 2ª, INTER
ALZIRA y Sub-campeones VINATAUS. El equipo de compuesto
por integrantes de Vinaròs y Amposta tendrá una segunda
oportunidad contra el ANDEMEN RUGBY CLUB DE VALENCIA a
ida/vuelta.
Próximo partido en AMPOSTA, Sábado 14 a las 17,00 Pista de
Atletismo Serenguetti.
Anímate y ven a disfrutar del Rugby y sus valores.
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VinarÒs C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 26
ALBOCACER C.F. 1, VINARÒS C.F. 2
18h. del domingo 8-4-2018
Árbitro del encuentro: ALBERT FERNANDEZ OJEDA. Hay
hombres buenos y hombres malos, hay mujeres buenas
y mujeres malas, hay toros buenos y toros malos, pues
este mediador es de los mejores que nos han pitado
esta temporada.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
Muy ajustada victoria de nuestro equipo esta semana,
que no define lo visto desde la cancha puesto como
la mayoría máxima de partidos de esta temporada el
Vinaròs se muestra superior en diferencia a sus rivales.
Lo que sucede a veces que de la enorme cantidad de
ocasiones creadas se gafan ante portería rival.
En esta ocasión SANTI nos deleitó con un equipo de
inicio compuesto por: LLUC, bajo palos, centrales: CAMÍ
y AGUILERA; DANI, lateral derecho, ESTELLER, izquierdo,
FERNADO, en el centro del campo delante de la defensa,
delante de él HUGO Y SERGIO, asistidos en banda
derecha por JAVI GARCÍA y por la izquierda por RAÚL. Y
TALLO en punta. Ya con el mismo marcador final salieron
en el 66’ MOHA por J. García y en el 76’ GUINDI por Tallo.
Esta semana puntúo con 5 a todos los jugadores por el
gran esfuerzo realizado menos a FERNANDO con un
6 extra por su talante y seguridad mostradas todo el
partido y a DANI con un 10 por su perfecto juego tanto
en ataque como en defensa
Esta vez también se puede resumir la contienda en dos
actos delimitados por el gol local que llega en el 61’, ya
en la segunda parte. Hasta entonces el Vinaròs realizó

un soberbio despliegue de facultades que se materializó
en un juego exquisito. Así llegaron los goles visitantes…
el primero en el 15’, obra del mayor de los ESPINOSA,
SERGIO, clavándola por la escuadra a media distancia
tras una gran jugada de ataque. Y el segundo, en el 44’,
jugada anterior al descanso y logrado por el gran JAVI
GARCÍA, de tiro lejano y colocado.
Pero llegó la jugada en que LLUC no ataja a la primera
un chut desde mitad campo que bota primero en el
irregular césped natural del campo del Albocacer y al
rechace llega primero el delantero que marca a placer. A
partir de entonces el nerviosismo y la inseguridad se nos
apoderó de nuestras acciones, y muchas veces pasamos
a conversar con el árbitro quejándonos por sus juicios
en cada jugada y también brotando algún comentario
despectivo entre mismos compañeros. Se tradujo en un
nivel de juego más igualado entre ambos contrincantes
pero que a la postre llegó el final sin Lluc tener la
necesidad tan siquiera de tender la camiseta por el
minúsculo trabajo realizado por él, dadas las milésimas
de ocasiones de peligro creadas por el equipo local.

Rafa Marcos

Resultados
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
DESCANSA
C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.
Esportiu Rossell

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

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

Jornada 26
1
2
1
5
0
1
3
J.
24
24
24
25
24
24
24
25
24
24
24
25
24
25
24
0

Jornada 27

C.F. Tírig
U.D. Benassal
C.F. Borriol "b"
C.E. Cinctorra
C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
U.D. Atzeneta
G.
21
14
14
13
12
11
12
8
9
10
7
7
6
3
2
0

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

0
0
0
0
3
2
4
P.
2
5
6
7
6
7
10
10
11
13
11
12
14
17
18
0

Subscriviu-vos a El

964 450 085
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U.D. Atzeneta
C.F. Tírig
U.D. Benassal
C.F. Borriol "b"
C.E. Cinctorra
C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
G.F.
77
55
61
45
52
48
48
39
36
36
27
28
42
29
27
0

G.C.
23
29
28
34
39
36
46
43
47
47
32
51
58
65
72
0

PTOS.
64
47
46
44
42
39
38
31
31
31
27
27
22
14
10
0

Diariet

Trofeo al más regular (1): Raúl 94, Lluc 86, Esteller y Dani
85, Manolo 82. Trofeos al máx. goleador (3): Raúl 16, Tayo
y Javi García 8, Esteller 6, Manolo 5, Moha 4, Kevin y Sergio
3. Esta semana la fotografía adjunta está dedicada a los
hermanos ESPINOSA, Hugo, a la izquierda, más joven y
Sergio a la derecha, más experiencia. Si se da el hecho de
subir a PRIMERA, Ellos están llamados a ser pieza clave
por su calidad de juego y experiencia en categorías muy
superiores a la nuestra actual.
Para finalizar…transmitirles que somos terceros a un
punto del Atzeneta que nos viene a la semana siguiente,
también en casa. Por lo que dependemos de nosotros
mismos para conseguir la ansiada segunda plaza que
nos daría el pase directo a la eliminatoria de ascenso
de categoría, ganando los 4 partidos que restan de
temporada. Esta semana, mañana domingo, 15 de abril,
alas 17h. 30’ nos visita el Esportiu ROSELL. QUERIDO
AFICICIONADO, NECESITAMOS SU CALOR MÁS QUE
NUNCA. LES CONVOCO PARA PASAR UN BUEN RATO EN
NUESTRAS MAGISTRALES INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE FÚTBOL.

14 abril de 2018

ESPORTS

Ironmans Vinaròs se clasifica para la Spanish Flag Bowl
Este pasado fin de semana, la categoría Open
Flag del club de Fútbol Americano y Fútbol Flag
IRONMANS Vinaròs, se desplazaba a Madrid para
disputar la Bowl clasificatoria correspondiente al
campeonato de España de Flag Spanish Flag Bowl.
IRONMANS VINARÒS 13 - 33 MADRID CAPITALS
Después de un largo desplazamiento y con poco
tiempo para preparar el partido, los de Vinaròs se
enfrentaban a uno de los equipos más potentes
del torneo, pese a ir durante todo el encuentro por
detrás en el marcador, 2 intercepciones lastraron a
Ironmans y no le dejaron opciones para hacerse con
el partido.
IRONMANS VINARÒS 25 vs 6 VALENCIA FIREBATS
Unos viejos conocidos se reencontraban en la
capital Española. Ironmans tuvo un buen encuentro
con acierto en sus jugadas y Firebats no encontró

su juego que le caracteriza, Victoria importante para
aspirar a la clasificación.
IRONMANS VINAROS 32 vs 6 TEMPLARS
MOSTOLES
Los de Vinaròs no podían fallar para luchar por los
primeros puestos de la clasificación y tener opciones
a la Spanish Flag Bowl y así lo hicieron, frente a unos
Templars que no bajaron los brazos hasta el final,
Ironmans hizo su mejor partido de la jornada.
IRONMANS VINARÒS 13 vs 26 OLD SKULL
Mal encuentro para los langostineros que no
supieron entrar en el encuentro frente a unos
Old Skull que ejecutaron muy bien sus jugadas y
supieron ajustar bien su ataque frente a una defensa
de Vinaròs que no supo responder al juego aéreo.
2 victorias y 2 derrotas que gracias al diferencial en

los puntos recibidos, dan la clasificación a Ironmans
Vinaròs para la Spanish Flag Bowl que se disputará
el próximo 9 de Junio en la ciudad de Calatayud,
donde se juntan los mejores equipos y jugadores
nacionales en busca del título al mejor de España.

Jan Peral, en el campeonato Series rotax

El fin de semana 7 y 8 de abril, el piloto Jan Peral Resurrección corrió en el
campeonato Series Rotax en el circuito Internacional de Zuera con pilotos de
toda España y Portugal de gran nivel.
En los entrenos del sábado alcanzó las primeras posiciones. El domingo
consiguió un p2 en la crono en la primera carrera un p7, y en la segunda carrera
un p3, estando luchando las ultimas vueltas en primera posición.
Hay que seguir mejorando; damos las gracias a nuestro equipo TDK Racing
Marlonkart, Miguel Marlon Kart, a Pako, nuestro patrocinador Teclisa GC Gruppe
y a nuestros colaboradores Hermo s.l , Vulcanizados Serret, Talleres Skoda el Pilar,
Bigmat Albalat, Mercacristal, Exposiciones Moliner, Suministros Alcón, Ferralla
Fabrega Marcos, Cosaor, etc . Próxima carrera: Campeonato de España en Zuera y
repetimos circuito. ¡Vamossss.... que ya toca!. www.janperalracing.com
D I S S A BT E,
CIUTAT ESPORTIVA
14.04.18
HORA
LLOC

ESPORT

CATEGORIA

ENCONTRE

9,45

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL 8

PREBENJAMÍ

VINARÒS EFC “A” - CD VALL D’ALBA “A”

11,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

BENJAMÍ

VINARÒS EFC “A” - ORPESA CF “A”

11,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

ALEVÍ

VINARÒS EFC “A” - CF LES PALMES DE CASTELLÓ “B”

12,30

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

INFANTIL

VINARÒS EFC “C” - SPORTING DE CASTELLÓ “C”

16,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

JUVENIL

VINARÒS EFC “A” - XILXES CF “A”

18,30

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL 8

ALEVÍ

VINARÒS EFC “B” - CD SAN LORENZO “B”

DIA:

DISSABTE, 14.04.18

ESTADI

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

ENCONTRE

10,30

ESTADI 1

FUTBOL 8

ALEVÍ

CF UNITED VINARÒS “A” - CD SALESIANOS BURRIANA “A”

10,30

ESTADI 2

FUTBOL 8

ALEVÍ

CF UNITED VINARÒS “C” - VILLARREAL CF SAD “D”

12,15

ESTADI 1

FUTBOL 8

BENJAMÍ

CF UNITED VINARÒS “A” - ORPESA CF “B”

12,15

ESTADI 2

FUTBOL

BENJAMI MIXTE

CF UNITED VINARÒS BLANC – CF MASDENVERGE

15,30

ESTADI

FUTBOL

FEMENÍ

CE FORTÍ VINARÒS – CF SPORTING VILAMARXANT “A”

18,00

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL

CF UNITED VINARÒS “A” - VILLAREAL CF SAD “C”

DIA:

DIUMENGE, 15.04.18

ESTADI

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

ENCONTRE

11,00

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL

CF UNITED VINARÒS “A” - CF SAN PEDRO “B”

17,30

ESTADI

FUTBOL

SENIOR

VINARÒS CF – ESPORTIU ROSELL

DIA:

DISSABTE, 14.04.18

PAVELLÓ POLIESPORTIU

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

ENCONTRE

10,00

PISTA PARQUET

BASQUET

ALEVÍ MASC

C.B GIL COMES – B.C PEÑÍSCOLA

12,00

PISTA PARQUET

BASQUET

BENJAMÍ

C.B GIL COMES – CB JOVENS L’ELIANA NEGRO

12,00

PISTA PARQUET LATERAL BASQUET

INFANTIL MASC

C.B GIL COMES – TORREBLANCA BENICENSE

16,00

PISTA PARQUET

BASQUET

JUNIOR FEMENÍ

C.B GIL COMES – DM BARRIO DEL CRISTO

10,30

PISTA SINTETICA

HANDBOL

INFANTIL

CBM VINARÒS –BM CASTELLÓN

12,00

PISTA SINTETICA

HANDBOL

CADET

CBM VINARÒS – BM. CASTELLÓN

16,00

PISTA SINTETICA

F. SALA

ALEVÍ

C.D. CABANES

17,15

PISTA SINTETICA

F. SALA

INFANTIL

C.D. VINAROS F.S. “A” - CFS BISONTES CASTELLON

18,30

PISTA SINTETICA

F. SALA

CADET

C.D. VINAROS F.S. “A” - CLUB CASTELLON F.S.

19,45

PISTA SINTETICA

F. SALA

JUVENIL

C.D. VINAROS F.S. B – CLUB VILA SPORT F.S.

17,00

GIMNÀS SANT SEBASTIÀ T. TAULA

SENIOR

CTT VINARÒS “C” - CTT BENICARLÓ “B”

DIA:

DIUMENGE, 15.04.18

PAVELLÓ POLIESPORTIU

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

ENCONTRE

10,00

PISTA PARQUET

BASQUET

CADET MASC

C.B GIL COMES – N.B ALBORAYA

13,30

PISTA SINTETICA

HANDBOL

SENIOR

CBM VINARÒS –

17,00

PISTA PARQUET

BASQUET

SENIOR

C.B GIL COMES VINAROS vs. JUJUJU AQUACENTER C.N.B.
XATIVA

10,30 A 13,30 DIA MUNDIAL ACTIVIDAD FÍSICA
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Regidoria d'Educació i Esports
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C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros
(no s'apliquen els dies festius)

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

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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III JORNADES DE
LA MEMÒRIA HISTÒRICA 2018,
vinarÒs

del 5 d’abril
al 10 de maig 2018

80 anys de l’entrada de les tropes
sublevades a Vinaròs i de la batalla de
l’Ebre.

Dijous 5 d’abril - 19.30 h

19.00 h

Dijous 26 d’abril - 19.30 h

«Cartells per a una guerra»
A càrrec de Manuel Garcia

«Amb un pa sota el braç: Carles Santos i el
Grup de Treball»

«Els bombardejos de la Legió Condor»

CONFERÈNCIA

Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa
Vinaròs (C/ Socors)
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Divendres 6 d’abril - 19.30 h
INAUGURACIÓ DE L’ EXPOSICIÓ

«Pati de les tres palmeres: El penal de San
Miguel de los Reyes»

Lloc: Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs (Pl.
Cardenal Tarancón)
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Dissabte 7 d’abril A partir de les 10.00 h

TROBADA D’INVESTIGADORS DE LA GUERRA
CIVIL
Lloc: Saló d’actes de la Fundació Caixa
Vinaròs (Pl. Cardenal Tarancón)
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

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

Divendres 13 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA A LA SEU NORD

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

Dissabte 14 d’abril - 10.30 h

ACTE EN RECORD DE LES VÍCTIMES DEL
FRANQUISME
Lloc: Cementiri Municipal
(C/ Extramurs de Maria Auxiliadora )
Organitza: Plataforma del País Valencià de Vinaròs

18.00 h

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
«L’escola il·luminada»

Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco
(Pl. Sant Agustí)
Organitza: Ajuntament de Vinaròs

CONFERÈNCIA

A càrrec d’Antoni Mercader
Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa
Vinaròs (C/ Socors)
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

A càrrec de Vicent Sampedro, doctor en Història
Lloc: Saló d’actes del Centre del Coneixement
Vinalab (C/ Galícia)
Organitza: Seu Nord de l’UJI i Ajuntament de Vinaròs
Col·labora: Ajuntament de Vinaròs

Dijous 19 d’abril - 19.30 h

Divendres 27 d’abril - 19.30 h

«República i guerra civil. El protagonisme de
les dones a través de la imatge i la
propaganda»

«Els Espais de la Batalla de l’Ebre: memòria,
patrimoni i turisme»

CONFERÈNCIA

A càrrec de Conxita Solans
Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa
Vinaròs (C/ Socors)
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs
Col·labora: Centre de documentació i estudis
Tràngol

Divendres 20 d’abril - 19.00 h
EXPOSICIÓ

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

Dissabte 21 d’abril - 22.30 h
ACTUACIÓ MUSICAL

«45 Cerebros y un corazón»
A càrrec de Maria Arnal Bagés.
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco
(Pl. Sant Agustí)
Organitza: Ajuntament de Vinaròs
Preu: 5€ (Public adult)

Dimarts 24 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA

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

Dimecres 25 d’abril - 19.30 h
CONFERÈNCIA

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

VISITES GUIADES: (1) CRIPTA-REFUGI DE L’ESGLÉSIA ARXIPRESTAL, (2) BÚNQUER DE L’ENTRADA AL PORT PESQUER
Grups reduïts. Inscripció prèvia, dirigir-vos a la Fundació Caixa Vinaròs (C/ Socors).

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

CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

A càrrec de David Tormo.
Coordinador Tècnic de Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de l’Ebre.
Lloc: Saló d’actes del Centre del Coneixement
Vinalab (C/ Galícia)
Organitza: SEU Nord de l’UJI i Ajuntament de
Vinaròs
Col·labora: Ajuntament de Vinaròs

Dissabte 28 d’abril - 19.00 h
COL·LOQUI

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

Divendres 4 de maig - 19.30 h
DOCUMENTAL

Projecció del film Els Oblidats de la línia
Maginot

Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa
Vinaròs (C/ Socors)
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Divendres 5 de maig - 18.00 h

HOMENATGE A LES VÍCTIMES DELS CAMPS
D’EXTERMINI NAZIS
Lloc: Cementiri Municipal
Organitza: Ajuntament de Vinaròs i Fundació Caixa
Vinaròs

22.30 h
TEATRE

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

Dijous 10 de maig - 19:30 h
PROJECCIÓ

de la pel·lícula Esta tierra es mía de Jean
Renoir
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Tauler Municipal
AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA HORARIS BIBLIOTECA
Enguany, des del 6 de febrer i fins que comence la nova
campanya del Biblioestudi a la primavera, la Biblioteca
Municipal de la nostra ciutat, amplia els seus horaris d'apertura
al públic. De dilluns a divendres obrirà de les 9.00 fins les 14.00
i per la vesprada de les 15.30 fins a les 20.30h. Els dissabtes
l'apertura al públic serà de 9.30 a 13.30 h oferint un total de 54
h. setmanals. El públic, podrà fer ús de l'hemeroteca, estudi i
consulta en sala i de l’accés a Internet.
LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA
PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
EL EJERCICIO 2018
Se diferencian dos tipos de ayudas:
1.- Ayudas para el desarrollo personal. Su objetivo es facilitar la
autonomía personal a personas con problemas motores o sensoriales,
propiciando el mantenimiento en el propio entorno familiar y social,
incrementando su autonomía y favoreciendo sus relaciones y la
integración en la sociedad.
Serán objeto de subvención los siguientes tipos de acciones para facilitar
la autonomía personal:
- Adquisición de ayudas técnicas y productos de apoyo.
- Ayudas destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en el
interior de la vivienda y la adaptación funcional del hogar
- Ayudas para la adaptación de vehículos.
- Ayudas de transporte para la asistencia a tratamientos y centros
asistenciales.
Requisitos:
1.- Tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad.
2.- Tener la residencia legal en un municipio de la Comunidad
Valenciana.
3.- Ser menor de 65 años.
4.- Tener una renta individual o per cápita familiar inferior al triple del
IPREM para el ejercicio anterior al de la convocatoria.
5.- Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en el solicitante
que supongan la pérdida de autonomía, le impidan o dificulten su
movilidad o comunicación a través de medios normales.
6.- En caso de ayudas de transporte: tener reconocida la movilidad
reducida y no tener reconocido el subsidio de movilidad por gastos de
transporte.
Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el DOGV nº 8262 de 27 de marzo de 2018.
2.- Ayudas
para la atención institucionalizada en centros
residenciales. Se trata de ayudas para atender las necesidades de
atención integral de las personas con discapacidad o enfermedad mental
crónica que no tengan suficientes recursos económicos y requieran
atención asistencial y cuidados especiales que no se puedan prestar en el
medio familiar. La atención residencial podrá desarrollarse en residencias
y en viviendas tuteladas.
Requisitos:
1.- Ser mayor de 16 años y menor de 65.
2.- Tener acreditada la necesidad de cuidados especiales por tener
una discapacidad que dificulte la inclusión social, no tener domicilio o
tener una situación familiar grave que impida la adecuada atención del
individuo que, por sus especiales características personales, no pueda
desarrollarse en el medio familiar.
Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo finaliza el día 1 de diciembre de 2018
Información y tramitación:
Concejalía de Política Social, Igualdad y Discapacidad
Plaza de San Antonio, 19- Pb
Horario: de 9’00h a 14’00h Tel: 964 45 00 75
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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.

Tauler Municipal
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ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per la Junta de Govern Local de data 5 de
març de 2018, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació del
SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L’ARRENDAMENT, INSTAL·LACIÓ I
DESMUNTATGE DE CARPES, ESCENARIS I CASETES AMB MOTIU D’ACTES
DIVERSOS AL MUNICIPI DE VINARÒS (EXP. 11102/2017).
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza.
Parroquial, n.º 12, 2º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina
www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 16 d’abril de 2018 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar,
núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

NOTA DE L’ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DE L’EPA

ANUNCI

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.

Per Decret d’Alcaldia, núm. 679, de data 5 d’abril de 2018, han estat aprovades la
convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució
d'una Borsa de Treball d'EDUCADORS/RES SOCIALS COMPLEMENTÀRIA a la
constituïda per Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2017, pel sistema selectiu de
concurs-oposició
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria, en el Tauler
d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal (publicades en data 05/04/2018), la pàgina web
municipal (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos Humans, ubicat
al Carrer Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia
següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

David Adell Miralles ( 1 de 1 )
Regidor
Data Signatura : 05/04/2018
HASH: a282512ce3f0b61a50ac749b295876d7

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS
ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia, núm. 680, de data 5 d’abril de 2018, han estat aprovades la
convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució
d'una Borsa de Treball de PSICÒLEG, pel sistema selectiu de concurs-oposició
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria, en el Tauler
d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal (publicades en data 05/04/2018), la pàgina web
municipal (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos Humans, ubicat
al Carrer Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia
següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que
el proper dia que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 4 de
maig de 2018

Codi Validació: 9GPSSWQK2L5LXDRCD6J7S2YLN | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Codi Validació: 4DM95ZDGT5CC4Q2SQCY9HK592 | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

David Adell Miralles ( 1 de 1 )
Regidor
Data Signatura : 05/04/2018
HASH: a282512ce3f0b61a50ac749b295876d7

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

Requisits:

-

Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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PUBLICITAT

ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de:

Rafael Rabasa Forner
Que falleció en Sant Cugat
el día 8 de abril de 2018,
a los 81 años de edad.
D.E.P.

Tu esposa, hijos, nietos, hermanos
y demás familia
te recuerdan con cariño

2 3 d ’A b r ilS a n t

Jordi

ELS DIARIS
Festa del Llibre

Del 16 al 23 d’Abril

DTE.

10%

Vine a veure’ns a la Fira del Llibre el dissabte 21 Aquests autors signaran les seus obres:

.. i a més,
tindrem
les últimes
NOVETATS

ELS DIARIS - Tel. 964 45 17 38 - Plaza Jovellar, 15 12500 VINARÒS
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agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
nord, 11
18 abril
desembre TORREGROSA
VALLS
av. Llibertat,
9
14
c. Sant c.Francesc,
103
19 abril
desembre PITARCH
MATeU
del Pilar, 120
15
20
16
21
17
22
18
23
19
20

desembre Vinaròs
TORReGROSA
Farmacia
abril
desembre FERRER
PITARcH
abril
desembre ROCA
MARTÍNeZ
abril
desembre GUIMERÀ
FeRReR
abril
abril

ADELL

TELÈFONS D’INTERÉS
abril
SANZ
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

21

Llibertat,159
av. Paísav.
Valencià,
c. delAntoni,
Pilar, 120
pl. Sant
39
av.
c. País
Sant Valencià,
Francesc,15
6

pl.pl.Sant
Antoni, 11
39
Parroquial,
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

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

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

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

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


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

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

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

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


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

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA
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FINANCIA
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En todos los p
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CC “El Portal Mediterráneo”
Carretera Nacional 340, Km 1049
12500 Vinaròs

Viernes y sábado
13 y 14 de abril

con tu tarjeta Bricobonus

¡Mientras más
compres,
más ahorras!

En compras

0€
50€ superiores a10
Consulta condiciones.

