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•• 10.15
10.15 hh Cercavila
Cercavila de
de lala Colla
Colla de
de Dolçaina
Dolçaina ii Tabal
Tabal de
de Vinaròs
Vinaròs des
des de
de lala pl.
pl.
Parroquial,
c/
Major,
pl.
Sant
Antoni
fins
al
passeig
de
Colom.
Parroquial, c/ Major, pl. Sant Antoni fins al passeig de Colom.
•• 10.30
10.30 hh Inauguració
Inauguració de
de la
la XVII
XVII Fira
Fira del
del Llibre
Llibre (Espai
(Espai Isabel-Clara
Isabel-Clara Simó).
Simó).
•• 10.30
10.30 hh Mercat
Mercat solidari
solidari de
de Càrites.
Càrites. Recollida
Recollida d’
d’aaliments
liments aa canvi
canvi d’un
d’un lot
lot
de
de llibres.
llibres.
•• 10.45
10.45 hh Representació
Representació del
del Ball
Ball Joglar
Joglar aa càrrec
càrrec de
de lala Colla
Colla de
de Dolçaina
Dolçaina ii
Tabal
de
Vinaròs
(Espai
Oscar
Wilde).
Tabal de Vinaròs (Espai Oscar Wilde).
•• 11
11 aa 13.30
13.30 hh Taller
Taller infantil
infantil El
El drac
drac que
que escup
escup foc
foc aa càrrec
càrrec del
del Casal
Casal Jove
Jove
(Espai
Gloria
Fuertes).
(Espai Gloria Fuertes).
Photocall
Photocall de
de lala Llegenda
Llegenda de
de Sant
Sant Jordi
Jordi aa càrrec
càrrec del
del Casal
Casal Jove
Jove (Espai
(Espai
Gloria
Fuertes).
Gloria Fuertes).
Taller
Taller infantil
infantil de
de paper
paper maixé
maixé aa càrrec
càrrec d’
d’AArt&Maña
rt&Maña (Espai
(Espai Gloria
Gloria Fuertes).
Fuertes).
Taller
infantil
torn
terrisser
a
càrrec
d’
A
rt&Maña
(Espai
Gloria
Taller infantil torn terrisser a càrrec d’Art&Maña (Espai Gloria Fuertes).
Fuertes).
•• 11.15
11.15 hh Espectacle
Espectacle Abatido
Abatido Circus
Circus aa càrrec
càrrec de
de Baraka
Baraka Circ
Circ (Espai
(Espai Gloria
Gloria
Fuertes)
Fuertes)
•• 12.15
12.15 hh Lectures
Lectures dramatitzades
dramatitzades aa càrrec
càrrec del
del Grup
Grup Les
Les Mil
Mil ii Una
Una de
de l’l’AAula
ula
Municipal
Municipal de
de Teatre
Teatre de
de Vinaròs
Vinaròs (Espai
(Espai Isabel-Clara
Isabel-Clara Simó).
Simó).
•• 13
13 aa 13.45
13.45 hh Moment
Moment de
de lletres
lletres amb
amb Mariola
Mariola Nos
Nos (Espai
(Espai Isabel-Clara
Isabel-Clara
Simó).
Simó).
•• 13.45
13.45 hh Actuació
Actuació musical
musical aa càrrec
càrrec d’Esther
d’Esther Querol
Querol (Espai
(Espai Isabel-Clara
Isabel-Clara
Simó).
Simó).
•• 16.30
16.30 aa 19.30
19.30 hh Taller
Taller infantil
infantil El
El drac
drac que
que escup
escup foc
foc aa càrrec
càrrec del
del Casal
Casal Jove
Jove
(Espai
Gloria
Fuertes).
(Espai Gloria Fuertes).
Photocall
Photocall de
de lala Llegenda
Llegenda de
de Sant
Sant Jordi
Jordi aa càrrec
càrrec del
del Casal
Casal Jove
Jove (Espai
(Espai
Gloria
Gloria Fuertes).
Fuertes).
Taller
Taller infantil
infantil Punt
Punt de
de llibre
llibre monstruós
monstruós ii de
de còmics
còmics aa càrrec
càrrec de
de IOCUM
IOCUM
(Espai
(Espai Gloria
Gloria Fuertes).
Fuertes).
Mural
Mural infantil
infantil de
de contes
contes aa càrrec
càrrec de
de IOCUM
IOCUM (Espai
(Espai Gloria
Gloria Fuertes).
Fuertes).
Valisa
Valisa viatgera:
viatgera: racó
racó de
de lectura
lectura infantil
infantil aa càrrec
càrrec de
de IOCUM
IOCUM (Espai
(Espai
Gloria
Gloria Fuertes).
Fuertes).
•• 16.30
16.30 hh Lliurament
Lliurament de
de premis
premis del
del XI
XI Concurs
Concurs de
de Relats
Relats Breus
Breus per
per aa
Alumnes
de
1r
i
3r
d’ESO
i
del
XII
Concurs
de
Contes
Infantils
Alumnes de 1r i 3r d’ESO i del XII Concurs de Contes Infantils Eloi
Eloi
Miralles
Miralles (Espai
(Espai Isabel-Clara
Isabel-Clara Simó).
Simó).
Lliurament
Lliurament dels
dels premis
premis als
als lectors
lectors més
més actius
actius de
de lala Biblioteca
Biblioteca Municipal
Municipal
de
de l’l’aany
ny 2017
2017 (Espai
(Espai Isabel-Clara
Isabel-Clara Simó).
Simó).
•• 17.00
17.00 hh Cercavila
Cercavila de
de l’l’AAssoc.
ssoc. Les
Les Camaraes
Camaraes des
des de
de lala pl.
pl. Parroquial,
Parroquial, c/
c/
Major,
pl.
Sant
Antoni
fins
al
passeig
de
Colom.
• 17.30
h
Teatre
infantil
en
anglés
Under
the
sea
a
càrrec
de
Kids&Us
(Espai
Major, pl. Sant Antoni fins al passeig de Colom.
GloriahFuertes).
• 17.30
Teatre infantil en anglés Under the sea a càrrec de Kids&Us (Espai
• 18.15
Espectacle Pirata Barba a càrrec de Xarop Teatre (Espai IsabelGloriahFuertes).
Clara Simó).
• 18.15
h Espectacle Pirata Barba a càrrec de Xarop Teatre (Espai Isabel• 18.15
Lectura de «La Plegada» i «Les Camaraes de Vinaròs» a càrrec de
Clara hSimó).
l’Assoc.h Les
Camaraes
Oscar
Wilde).
• 18.15
Lectura
de «La(Espai
Plegada»
i «Les
Camaraes de Vinaròs» a càrrec de
• 18.30
Classe
oberta (Espai
de Capoeira
a càrrec del Casal Jove (Espai Gloria
l’Assoc.h Les
Camaraes
Oscar Wilde).
Fuertes).
• 18.30
h Classe oberta de Capoeira a càrrec del Casal Jove (Espai Gloria
• 19.15
h Actuació de La Muixeranga de Vinaròs (Espai Oscar Wilde).
Fuertes).
19.45 h Actuació
Sorteig dederegals
(Espai OscardeWilde).
• 19.15
La Muixeranga
Vinaròs (Espai Oscar Wilde).
20.00 hhSorteig
Clausura
la Fira
delOscar
LlibreWilde).
amb l’actuació de Joan Rovira
• 19.45
de de
regals
(Espai
• 20.00
Clausura deSimó).
la Fira del Llibre amb l’actuació de Joan Rovira
(Espai hIsabel-Clara
(Espai Isabel-Clara Simó).
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(Espai
Gloria
Fuertes).
Gloria Fuertes).
•• 18.15
18.15 hh Espectacle
Espectacle Pirata
Pirata Barba
Barba aa càrrec
càrrec de
de Xarop
Xarop Teatre
Teatre (Espai
(Espai IsabelIsabelClara
Clara Simó).
Simó).
•• 18.15
18.15 hh Lectura
Lectura de
de «La
«La Plegada»
Plegada» ii «Les
«Les Camaraes
Camaraes de
de Vinaròs»
Vinaròs» aa càrrec
càrrec de
de
l’l’AAssoc.
ssoc. Les
Les Camaraes
Camaraes (Espai
(Espai Oscar
Oscar Wilde).
Wilde).
•• 18.30
18.30 hh Classe
Classe oberta
oberta de
de Capoeira
Capoeira aa càrrec
càrrec del
del Casal
Casal Jove
Jove (Espai
(Espai Gloria
Gloria
Fuertes).
Fuertes).
•• 19.15
19.15 hh Actuació
Actuació de
de La
La Muixeranga
Muixeranga de
de Vinaròs
Vinaròs (Espai
(Espai Oscar
Oscar Wilde).
Wilde).
•• 19.45
19.45 hh Sorteig
Sorteig de
de regals
regals (Espai
(Espai Oscar
Oscar Wilde).
Wilde).
•• 20.00
20.00 hh Clausura
Clausura de
de lala Fira
Fira del
del Llibre
Llibre amb
amb l’l’aactuació
ctuació de
de Joan
Joan Rovira
Rovira
(Espai
(Espai Isabel-Clara
Isabel-Clara Simó).
Simó).

Escriptors
Escriptors // Escriptores
Escriptores

Alberto
Alberto Ortiz
Ortiz amb
amb Siempre
Siempre hay
hay tiempo
tiempo para
para morir.
morir.
Amparo
Moya
amb
Cuentos
para
gigantes.
Amparo Moya amb Cuentos para gigantes.
Assoc.
Assoc. Les
Les Camaraes
Camaraes amb
amb Les
Les Camaraes
Camaraes de
de Vinaròs:
Vinaròs: grup
grup folklòric
folklòric [CD].
[CD].
Baltasar
Pérez
Gimeno
amb
La
moza
de
Pip.
Baltasar Pérez Gimeno amb La moza de Pip.
César
César Jara
Jara amb
amb Esclavas
Esclavas de
de la
la noche.
noche.
Claudine
Bernardes
amb
Carlota
Claudine Bernardes amb Carlota no
no quiere
quiere hablar.
hablar.
David Lucas
Lucas amb
amb La
La luz
luz de
de tu
tu destino.
destino.
David
Javier Sebastià
Sebastià Redó
Redó Banzo
Banzo amb
amb Grumos
Grumos en
en elel barro.
barro.
Javier
Javier
Javier Sebastià
Sebastià Redó
Redó Banzo
Banzo amb
amb Habitante.
Habitante.
Joaquín
Joaquín Gómez
Gómez Bononad
Bononad amb
amb Cuentos
Cuentos con
con valores.
valores.
Jordi
Vives
amb
El
hombre
que
vivía
en
Jordi Vives amb El hombre que vivía en elel 2º
2º B.
B.
Josep
Josep Capsir
Capsir amb
amb L’herència
L’herència de
de Jerusalem:
Jerusalem: elel llibre
llibre que
que elel Vaticà
Vaticà va
va voler
voler
destruir.
destruir.
Josep Capsir
Capsir amb
amb Los
Los hijos
hijos de
de la
la Atlántida:
Atlántida: último
último atardecer
atardecer en
en Tartessos.
Tartessos.
Josep
Lola
Lola Mariné
Mariné amb
amb Tras
Tras las
las bambalinas.
bambalinas.
Luis
Luis Gonzalbo
Gonzalbo amb
amb Piedra
Piedra viva.
viva.
Maribel
Beltrán
i
Maribel
Maribel Beltrán i Maribel López
López amb
amb Vive
Vive las
las emociones
emociones con
con Botitas.
Botitas.
Marta
Senent
amb
Ana
te
presta
su
espejo.
Marta Senent amb Ana te presta su espejo.
Nathalie
Nathalie Gaubert
Gaubert amb
amb Adelgazar
Adelgazar sin
sin dietas:
dietas: confesiones
confesiones de
de una
una exobesa.
exobesa.
Pilar
Bellés
Pitarch
amb
Diario
de
una
tomadura
de
pelo
múltiple.
Pilar Bellés Pitarch amb Diario de una tomadura de pelo múltiple.
Salvador
Salvador Bayona
Bayona amb
amb Un
Un hombre
hombre de
de mano.
mano.

Escriptors / Escriptores
Escriptors
/ Escriptores
Alberto
Ortiz amb
Siempre hay tiempo para morir.

Alberto
para morir.
AmparoOrtiz
Moyaamb
ambSiempre
Cuentoshay
paratiempo
gigantes.
AmparoLesMoya
amb Cuentos
gigantes.
Assoc.
Camaraes
amb Lespara
Camaraes
de Vinaròs: grup folklòric [CD].
Assoc. Les
Camaraes
de Vinaròs: grup folklòric [CD].
Baltasar
Pérez
Gimenoamb
ambLesLaCamaraes
moza de Pip.
Baltasar
moza de Pip.
César JaraPérez
ambGimeno
Esclavasamb
de laLanoche.
César
JaraBernardes
amb Esclavas
la noche.
Claudine
ambde
Carlota
no quiere hablar.
Claudine
Bernardes
amb
Carlota
no quiere hablar.
David Lucas amb La luz de tu destino.
David
Lucas
amb
La
luz
de
tu
destino.
Javier Sebastià Redó Banzo amb Grumos en el barro.
Javier
en el barro.
Javier Sebastià
Sebastià Redó
Redó Banzo
Banzo amb
amb Grumos
Habitante.
Javier Sebastià Redó Banzo amb Habitante.
Joaquín Gómez Bononad amb Cuentos con valores.
Joaquín Gómez Bononad amb Cuentos con valores.
Jordi Vives amb El hombre que vivía en el 2º B.
Jordi Vives amb El hombre que vivía en el 2º B.
Josep Capsir amb L’herència de Jerusalem: el llibre que el Vaticà va voler
Josep
Capsir amb L’herència de Jerusalem: el llibre que el Vaticà va voler
destruir.
destruir.
Josep Capsir amb Los hijos de la Atlántida: último atardecer en Tartessos.
Josep Capsir amb Los hijos de la Atlántida: último atardecer en Tartessos.
Lola Mariné amb Tras las bambalinas.
Lola Mariné amb Tras las bambalinas.
Luis Gonzalbo amb Piedra viva.
Luis Gonzalbo amb Piedra viva.
Maribel Beltrán i Maribel López amb Vive las emociones con Botitas.
Maribel Beltrán i Maribel López amb Vive las emociones con Botitas.
Marta Senent amb Ana te presta su espejo.
Marta Senent amb Ana te presta su espejo.
Nathalie Gaubert amb Adelgazar sin dietas: confesiones de una exobesa.
Nathalie Gaubert amb Adelgazar sin dietas: confesiones de una exobesa.
Pilar Bellés Pitarch amb Diario de una tomadura de pelo múltiple.
Pilar Bellés Pitarch amb Diario de una tomadura de pelo múltiple.
Salvador
Bayona amb Un hombre de mano.
Salvador Bayona amb Un hombre de mano.
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Tot a punt per celebrar aquest dissabte la 17a Fira
del Llibre a la pèrgola del passeig marítim
Des de regidoria de Cultura, amb la col·laboració de la
Biblioteca Municipal, s’ha preparat una programació per
a tots els públics
Dissabte se celebrarà a Vinaròs la 17a Fira del Llibre, al llarg
del passeig marítim, amb l’objectiu de fomentar la lectura
en valencià i donar a conèixer alguns dels escriptors de
les nostres comarques. Des de les 10:30h fins a les 20h
la pèrgola s’omplirà de paradetes de llibreters locals per
oferir les darreres novetats literàries.
Durant la jornada també s’oferirà una variada programació
cultural amb presentacions de llibres, entrevistes a
escriptors, tallers infantils i actuacions musicals, entre
moltes més activitats per a tots els públics. Cal destacar
que enguany s’han preparat tres espais amb els noms
Isabel-Clara Simó, Gloria Fuertes i Oscar Wilde, que
acolliran tota la programació prevista.
Com a principals novetats hi haurà dues cercaviles a
càrrec de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs que
serviran per crear un bon ambient festiu. També hi
haurà dos concerts de cloenda, el primer a la pèrgola del
passeig marítim amb l’actuació de Joan Rovira a les 20h,
mentre que el segon es farà a partir de les 22h a l’Auditori
Municipal, amb Maria Arnal i Marcel Bagés.
Al llarg de la jornada de dissabte 23 escriptors s’aproparan
fins a la Fira de Llibre per presentar al públic els seus
darrers treballs i signar exemplars en les paradetes que
es muntaran per l’ocasió. Pel que fa als autors, assistiran
Amparo Moya per parlar de la seva obra Cuentos para
gigantes, David Lucas amb La luz de tu destino, César Jara
amb Esclavas de la noche o Lola Mariné amb la novel·la
Tras las bambalinas, a més, de la guanyadora del premi
Planeta Alicia Giménez Barlett, entre molt més escriptors.
El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, Marc
Albella, ha agraït la col·laboració de tots els autors que
s’aproparan fins a la Fira del Llibre per presentar al públic
les seves novel·les i també agraïa el treball fet per part

Subscriviu-vos a

El Diariet

de la tècnica de la Biblioteca Municipal, Maite Arnau,
destacant que sense la seva aportació no seria possible
reunir a tants escriptors.
Albella ha conclòs animant a tots els veïns a apropar-se
fins a la 17a Fira del Llibre que es farà aquest dissabte
a la pèrgola del passeig marítim per gaudir d’una bona
jornada cultural, amb activitats per a tota la família
i sobretot per tenir l’oportunitat de conèixer la gran
producció literària de les nostres comarques.
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21 abril de 2018

ACTUALITAT

Els socialistes de Vinaròs demanen a la Sindicatura de Comptes que investigui si Juan
va cometre les mateixes irregularitats administratives que Romeu durant el seu mandat
L'executiva socialista posarà a la disposició d'aquest òrgan totes les factures amb ‘reparo’ del 2011 al 2015
El ple no reprova la gestió del exalcalde Romeu, però les seves plaques commemoratives són retirades
L'Executiva Local Socialista posarà a la disposició
de la Sindicatura de Comptes totes les factures
amb ‘reparo’ dels tècnics que es van signar durant
la legislatura del 2011 al 2015, governada per
l'alcalde del PP de Vinaròs Juan Bautista Juan,
perquè s'investigui si durant aquests anys es van
cometre les mateixes o similars irregularitats
administratives per les quals el exalcalde socialista
Jordi Romeu va ser condemnat pel jutjat de lo
penal. Així ho va assegurar el dimarts el primer
tinent d'alcalde i portaveu socialista a l'Ajuntament
de Vinaròs, Guillem Alsina, en el transcurs del ple
extraordinari en el qual s'havia de reprovar la gestió
de Romeu al capdavant del consistori, i que també
exigia la retirada de les plaques commemoratives
amb el seu nom en edificis públics. Una reprovació
que va ser desestimada amb els vots en contra de
Tots i totes som Vinaròs, PSPV, Compromís, Acord
Ciutadà i PVI i l'únic vot favorable del Partit Popular.
En el torn d’intervencions, el portaveu del PP, Juan
Amat, va lamentar que s’hagués de fer este ple
extraordinari en haver-se descartat debatre en
la sessió ordinària i va acusar l’equip de govern
de “canviar de criteri en funció de quin partit és
el condemnat”. També va dir que la retrada de
plaques hagués hagut de fer-la l’equip de govern
per iniciativa propia i no a petició de l’oposició,
destacant que encara en quedava una instal·lada
al Punt de Trobada.
Alsina, de la seva banda, va lamentar que el PP de
Vinaròs en la seva moció “vulgui posar al mateix
nivell a Romeu que a condemnats del PP, perquè
en aquest Ajuntament posar la mà a la caixa no ha
passat mai en cap acció de govern”. Per al portaveu
socialista “a Vinaròs no s'ha fet en cap mandat res
diferent al que ha fet Romeu, i per això mai hem
acudit a la justícia, però recollint la invitació que
ens va fer el portaveu del PP, Juan Amat, per fer-

ho, hem recopilat totes les factures amb reparo
dels tècnics del 2011 al 2015 i amb molt pesar ens
veiem en l'obligació de presentar-les davant la
Sindicatura de Comptes i la Fiscalia per si veuen
alguna cosa semblant al que va fer el exalcalde Jordi
Romeu”. Alsina també va assegurar que “en cas que
Juan Bautista Juan fos jutjat i sortís condemnat
per prevaricació administrativa, ja li avanço que el
PSPV de Vinaròs no reprovaria la seva gestió perquè
creiem que en el seu exercici com a alcalde va fer
les coses de la mateixa manera que va fer Romeu”.
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va lamentar
que el PP hagués presentat aquesta moció,
apuntant que objeccions en factures hi ha hagut
en totes les legislatures i de les que se li acusa a
Romeu són per treballs d'exclusivitat o urgència.
“Romeu mai ha robat diners públics i és un home
honest i íntegre, i aquesta és la gran diferència”, va
indicar Miralles.
També per part de Acord Ciutadà, Lluis Batalla
va considerar que les faltes de les quals s'ha
condemnat a Romeu “també el PP va poder
cometre-les al seu govern”, i va acusar de “cinisme”
als populars per presentar "una moció d’aquestes
característiques baix les seues sigles".
Per part de Compromís, Domènec Fontanet va

assenyalar que la gestió de Romeu “ja ha estat
reprovada pels ciutadans”, en referència al fet
que no va repetir com a alcalde, i Tots i totes som
Vinaròs, per part de l'alcalde, Enric Pla, va dir que
“no anem a jutjar si la condemna és justa o no” i no
es va entrar a valorar la seva gestió, però va indicar
que es compliria en la retirada de plaques amb el
seu nom als espais públics.
Juan Bautista Juan, per la seva banda, va manifestar
el seu “malestar” per haver-se sentit durant el ple
“jutjat i condemnat ja diverses vegades” i va indicar
que “recórrer a comparar una gestió condemnada
en ferma amb una altra que encara no està ni
jutjada em sembla molt trista”.
Plaques
Un dels punts que demanava la moció era la
retirada de les plaques commemoratives que
portaven el nom de Romeu. L'equip de govern
ha retirat ja les que hi havia al mercat municipal
i la ciutat esportiva, però el PP, per part del seu
portaveu, Juan Amat, va informar que quedava
una en el Punt de Trobada. L'alcalde, Enric Pla, i el
portaveu socialista Guillem Alsina, van assegurar
que també va a retirar-se en compliment de la
resolució dels Corts.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
VENTA AL PÚBLICO
En tu nueva carnicería de Vinaròs, podrás encontrar calidad
y confianza en nuestra amplia oferta de productos
Precios válidos del 21 al 28 de abril de 2018
en venta directa en carnicería o hasta fin de existencias.

HAMBURGUESA POLLO
ENTRECOT LOMO BAJO TERNERA
SECRETO CERDO BLANCO

6.99 €/kg
11.99 €/kg
4.99 €/kg

CHULETÓN TERNERA

12.95 €/kg

LOTE ESPECIAL ELABORADOS

8.70 €/lote

4 morcillas de arroz, 4 longanizas de cerdo, 4 hamburguesas
mixtas, 4 pinchos de cerdo, 4 chorizos parrilleros.

N-340a, km 1052,1 VINARÒS

964 45 08 28

www.dicocar.com
HORARIO:

Lunes a viernes de 8.30-13.30h. / 16.30-19.30h.
Sábado de 9.00-13.30h.
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Vinaròs Art Urbà apropa els grafitis als alumnes del col·legi del Baix Maestrat
Els xiquets han gaudit d'una jornada artística pintant en parets de cartró, al mateix temps que
han desenvolupat les seves capacitats socials i la seva autonomia personal
Els alumnes del col·legi d'Educació Especial del
Baix Maestrat han participat en un taller de grafiti
a través de la iniciativa Vinaròs Art Urbà. Durant la
jornada els joves han realitzat diverses pintades en
parets de cartró, que s'han preparat per l'ocasió,
amb la voluntat que gaudissin d'una activitat
artística i diferent a l'aire lliure.
D'altra banda, cal destacar que alguns artistes
urbans també s'han afegit a la iniciativa i durant el
matí han fet grafitis amb el nom dels alumnes del
col·legi. El responsable de la iniciativa, Francisco
López "Chile", ha explicat que "amb el taller els
xiquets han tingut l'oportunitat de poder provar
una forma diferent de fer pintura amb esprais, al
mateix temps que també han pogut conèixer una
mica millor aquesta tècnica".
"Chile" ha indicat que els artistes urbans que

també han participat en el taller pintant el nom
dels alumnes, exposaran el seu treball en la
mostra que es farà a la Fundació Caixa Vinaròs.
A més, afegia que "aquestes pintures es podran
comprar a un preu simbòlic i tota la recaptació
que s'aconsegueixi es destinarà al col·legi del Baix
Maestrat perquè puguen organitzar més activitats".
"Chile" ha agraït el suport de l'Ajuntament i Caixa
Vinaròs, així també com la col·laboració de les
empreses Brial i Álvaro Albalat que han col·laborat
amb el taller amb la donació del material i els
esprais.
Per la seua banda, el director del centre, Richard
Campos, ha agraït a l'Ajuntament de Vinaròs haver
escollir l'escola per realitzar el taller i ha indicat que
"aquesta activitat suposa un bon exercici perquè
els alumes desenvolupen les seves habilitats

socials i el seu grau d'autonomia".
Vinaròs Art Urbà seguirà amb més iniciatives
artístiques al llarg de l'any, amb un nou taller que
s'adreçarà a la gent de la tercera edat i la pintura
de grans dimensions que es farà a l'edifici que hi ha
ubicat a l'avinguda Pablo Ruiz Picasso.

Noves Tecnologies amplia la xarxa municipal de fibra òptica
La regidoria treballa actualment en diversos projectes per aprofitar el potencial d'aquesta xarxa, en el marc del seu Pla de Ciutat Intel·ligent
La regidoria de Noves Tecnologies ha dut a terme
el desplegament de fibra òptica als polígons
industrials de la Partida Capçades i la Carretera
d'Ulldecona, a través dels ajuts del IVACE per a la
millora i modernització de les àrees industrials.
S'han desplegat 8 quilòmetres de fibra i s'han
instal·lat punts de connexió en 500 naus. "Amb
aquesta infraestructura, les empreses ubicades en
els polígons tindran la possibilitat de contractar un
servei de connexió a Internet de banda ampla de
gran velocitat i estabilitat", ha assenyalat el regidor
de Noves Tecnologies, Hugo Romero.
Aquesta actuació, ha agregat, se suma a altres que
s'estan desenvolupant des de la regidoria en els
últims anys, per tal d'estendre la xarxa municipal de
fibra òptica a totes les dependències municipals:
Biblioteca, Pirulí, Ajuntament, pàrquing de la
Plaça Sant Antoni, Serveis Socials, Vinalab, OIAC,

4

Policia Local i, en l'últim any, les dependències
del Casal Jove, l'antiga Biblioteca, el Poliesportiu,
l'EPA i l'edifici de les Camaraes. La xarxa consta
actualment de 10 quilòmetres de fibra òptica.
"Aquest 2018 està prevista la instal·lació d'un nou
tram de fibra òptica amb l'objectiu de crear un
anell de manera que tots els edificis municipals
tinguen doble connexió a la xarxa i estiguen
protegits, per tant, davant talls eventuals en
alguna secció del cablejat", ha explicat Romero, qui
destaca que la implantació de la xarxa municipal
de fibra òptica ha suposat importants estalvis
en les despeses de les telecomunicacions, ja que
totes les comunicacions internes, telefòniques i de
dades, es fan sense cost per a l'Ajuntament.
La Regidoria de Noves Tecnologies treballa
actualment en el marc del seu Pla de Ciutat
Intel·ligent, en diversos projectes que aprofitaran

les possibilitats d'aquesta xarxa, com ara el
desplegament de Wi-fi en espais públics i edificis
municipals, centralització dels sistemes de
seguretat i videovigilància de la Policia Local i
control i estalvi energètic dels edificis, entre altres.
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L'Agència Valenciana de Turisme
posa en marxa la campanya
"Contagia la teua hospitalitat"
Vinaròs acollirà la iniciativa per promoure el caràcter, inclusiu i
amigable dels prestadors de serveis turístics, així també com de la
ciutadania en general
La nova campanya ha nascut dintre del projecte Hospitalitat
Mediterrània, impulsat per l'Agència Valenciana de Turisme, amb
l'objectiu de fer una transformació avantguardista del tradicional
model de turisme de la Comunitat Valenciana.
Vinaròs serà la seu comarcal de la Jornada de l'Hospitalitat
Mediterrània, que es farà a la Biblioteca Municipal el dilluns 23 d'abril
a les 18h, dimarts 24 a les 11h i divendres 27 a les 16h. Aquesta
formació està adreçada als treballadors del sector turístic, com
per exemple, personal dels hotels, restaurants i comerços; guies
turístics; tècnics en turisme o qualsevol persona relacionada directa
o indirectament amb el sector. La finalitat és crear una experiència
turística més enriquidora per als visitants fent que quan viatgen
fins a Vinaròs se sentin benvinguts i que fins i tot formen part de la
societat vinarossenca. Per assistir a les formacions cal realitzar una
inscripció prèvia enviant un correu electrònic a turisme@vinaros.es o
bé adreçar-se al web cursos.contagiahospitalitat.com/.
Paral·lelament l'Agència Valenciana de Turisme també oferirà la
formació a través de la xarxa de CDTs, amb el suport dels ajuntaments,
associacions i universitats per difondre les característiques de la
manera de ser valenciana, que sempre ha destacat per la seua bona
hospitalitat.
En total es portaran a terme més de 270 accions repartides per tota
la Comunitat, fins al maig del 2019, per tal de difondre el caràcter
valencià, sempre obert i inclusiu amb els visitants.

Comencen a Vinaròs les visites guiades a la planta de tractament
de residus de Cervera del Maestrat
Per tercer any consecutiu han començat a Vinaròs les
visites dels alumnes dels col·legis locals a la planta
de tractament de residus ubicada a Cervera del
Maestrat. Recordem que es tracta d'una iniciativa
creada des de la regidoria de Medi Ambient, dintre
del cicle de xerrades mediambientals.
Des d'avui i fins al 25 d'abril el alumnes de 4rt de
primària viatjaran fins a la planta de separació de
residus per comprendre millor que és el reciclatge
i sobretot la importància de saber separar de forma
correcta les deixalles per facilitar el seu tractament.
En les darreres setmanes els alumnes de 4rt de
primària han participat en les ponències, que
s'han fet en els mateixos centres educatius, amb
l'objectiu de fomentar el respecte cap a la natura

i el reciclatge correcte de les deixalles. Durant
les xerrades també s'ha fet especial menció al
tractament de l'oli domèstic usat, amb la projecció
d'un vídeo que mostrava als xiquets que si es
recicla de forma correcta, llavors es pot convertir
en combustible biodiesel.
Cal destacar que el cicle de xerrades mediambiental
també inclouran les jornades sobre l'apicultura, on
es mostrarà als xiquets com és un rusc i la gran feina
que desenvolupa l'insecte per a la pol·linització de
les flors, a més de la gran importància que té per a
l'ecosistema.
El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de
Vinaròs, Jordi Moliner, ha agraït la col·laboració, per
tercer any consecutiu, de la planta de Cervera del

Maestrat permetent als alumnes de 4rt de primària
poder visitar les instal·lacions i veure com és fa la
separació de residus.
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El Vinalab acull el segon Cicle de Xerrades Agràries d'Agromoció
La internacionalització dels productes, formació agroalimentària, la situació de les noves varietat protegides de cítrics o els usos de les plantes
medicinals, van ser alguns dels temes que han abordat els experts durant les dues jornades.

Al Centre del Coneixement Vinalab de Vinaròs
es van celebrar els dies 12 i 13 d’abril el 2n Cicle
de Xerrades Agràries Agromoció. Recordem que
es tracta d'una iniciativa creada per la regidora
d'Agricultura i el Consell Agrari Local, per tal de
donar un nou impuls al sector.
La jornada de dijous va estar adreçada per al públic
en general amb una conferència sobre les plantes
medicinals i els seus usos, així també com una
xerrada dedicada als vins de Castelló i les seves
característics, on fins i tot, els assistents van fer una
petita degustació.

Durant el dia d'avui han seguit les ponències,
adreçades en aquest cas, per un públic més
especialitzat, amb temes com la internacionalització
dels productes agraris, la innovació en el material
vegetal o la situació de les noves varietats
protegides de cítrics.
El regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de
Vinaròs, Jordi Moliner, ha insistit que amb el cicle
de xerrades d'Agromoció es vol crear un espai per
al debat i la informació, amb l'objectiu de fer del
municipi un referent a la comarca dintre del sector
agrari.

Al llarg de les dues jornades han sigut desenes
les persones que s'han apropat fins al Vinalab per
escoltar els conferenciants, on també han tingut
l'oportunitat de poder intervenir en les taules de
debat aportant les seus visions personals i sobretot
resolent dubtes.
Amb el 2n cicle de xerrades es tanca Agromoció
2018 que de nou ha tornat a ser un èxit de
participació, amb l'assistència de més d'un miler
de persones a la fira que es va fer el passat cap de
setmana al passeig Fora Forat i unes ponències que
el regidor Moliner ha valorat de molt positives.

El PP asegura que la oposición no ha podido realizar
aportaciones a la Feria del Libro
El presidente del Partido Popular de Vinaròs, Lluís
Gandia, ha criticado que el concejal Marc Albella
“haya optado en anunciar primero a la prensa la
programación de la celebración de la feria del
libro y posteriormente dar cuenta de la misma en
la comisión informativa municipal, coartando la
posibilidad de aportar ni siquiera sugerencias a
una programación que ya está cerrada”.

Para el portavoz del PP, Lluis Gandía “queda más
que evidente que el concejal de cultura ha preferido
promocionar primero su imagen, acaparar el titular
de prensa y la foto y después, a toro pasado, dar
cuenta a la comisión cuando ya no existe posibilidad
ni de aportar sugerencias ni de modificar para nada
la programación”.

Consell de festes

Por otro lado, la concejal del Partido Popular y
representante del mismo en el Consell de Festes,
Anabel Matamoros, ha mostrado su malestar
por haberse dado a conocer a través de las redes
sociales la programación musical de las fiestas de
San Juan y San Pedro “antes que dar cuenta a los
miembros del Consell”.

El PP urge cubrir más plazas de médicos en el hospital
y denuncia que las listas de espera crecen
El Partido Popular de la provincia de Castellón
ha denunciado “incumplimientos” de Ximo Puig
con el Hospital Comarcal de Vinaròs, señalando
en un comunicado que “en noviembre prometió
35 plazas de médicos y ahora, cinco meses
después, nos enteramos que solo serán plazas
nuevas 22 de las que solo 2 son médicos”. Así
lo ha asegurado la concejal del PP en Vinaròs,
Carla Miralles, que dijo que “lo peor ya no es el
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paso del tiempo, sino las mentiras, porque Puig
prometió 35 plazas de médicos en noviembre
cuando visitó el hospital y ahora rebaja a 22
los profesionales que se supone van a venir,
no sabemos cuándo y solo dos de ellos son
médicos, el resto serán celadores, enfermeros o
técnicos que también necesitamos pero que no
es lo prioritario en estos momentos”.
Miralles también señaló que las listas de espera

en el Hospital Comarcal de Vinaròs “van en
aumento”, apuntando que “el centro acumula
listas de espera, además, de 6 meses en digestivo
y para hacerse un TAC, 7 meses en cardiología y 10
meses en dermatología o neumología e incluso
15 meses para para hacerse una ecografía. A
ello hay que sumar los recortes en ginecología
que han supuesto una situación nunca vista en
nuestro hospital”.
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L'Ajuntament de Vinaròs informa a la ciutadania
de les ajudes del Pla Renhata de la Generalitat

La regidoria d'Ordenació del Territori ha donat a conèixer les subvencions que atorga el Consell per a la reforma banys i cuines
Aquest matí l'Ajuntament de Vinaròs ha presentat
la nova campanya del Pla Renhata que ha posat en
marxa la Generalitat Valenciana per ajudar als veïns
a millorar l'accessibilitat de les seues vivendes. En
concret les subvencions s'atorgaran per reformar
les cuines i banys, amb l'objectiu de facilitar l'accés,
en aquests espais de la casa, a les persones amb
mobilitat reduïda o diversitat funcional.
Les ajudes es facilitaran per a les vivendes habituals
i les poden demanar els propietaris de l'immoble,
inquilins o usufructuaris. Com a requisit cal que
l'habitatge tinga una antiguitat de més de 20 anys,
llevat que la persona que sol·licite la subvenció
tinga una diversitat funcional amb un grau de
discapacitat superior al 50%.
El regidor d'Ordenació del Territori de l'Ajuntament
de Vinaròs, Jan Valls, ha explicat que "com a novetat
les obres de reforma poden estar iniciades amb
posterioritat a l'1 de gener del 2017, en comptes
d'uns mesos abans com es requeria en les anteriors

campanyes". Segons ha afegit l'objectiu és facilitar
les tramitacions i ampliar el nombre de persones
que es poden acollir a la convocatòria. Pel que
fa a la finalització de les obres explicava que han
d'estar enllestides abans del 10 juliol del 2018.
L'adjudicació de les ajudes dependrà de dos
criteris. El primer amb una subvenció bàsica del
5%, fins a un màxim de 600 euros, que rebran
totes les sol·licituds acceptades, mentre que el
segon criteri es basarà en un sistema de punts
depenent del nivell cadastral de la vivenda i del
grau de discapacitat dels inquilins o propietaris.
Valls ha comentat que "la màxima puntuació és 15
i suposaria una subvenció de 4.200€, d'altra banda,
entre 1 i 5 punts l'ajuda seria de 3.000€, mentre
que entre 6 i 10 correspon 3.600€".
El termini per sol·licitar les ajudes és fins al 10 de
juliol, per fer-ho s'han d'adreçar al tècnic arquitecte
que es desitge, sempre i quan estiga adherit a la
convocatòria, o als professionals amb capacitat

tècnica suficient per supervisar l'obra i estiguen
col·legiats.
Valls ha conclòs comentant el Pla Renhata té dues
finalitats, d'una banda millorar l'accessibilitat de
cuines i banys a les vivendes amb més de 20 anys
d'antiguitat, i d'altra banda, impulsar el sector de
la construcció.
Més informació al web: http://renhata.es

Femme Força Vinaròs pide la creación de una categoría
permanente de feminismo en la biblioteca municipal
La asociación feminista Femme Força Vinaròs ha
informado que ha solicitado al Ayuntamiento de
Vinaròs la creación de una categoría dedicada al
feminismo en la biblioteca municipal.
Una iniciativa que, según explicó Lara Doménech,
ha tenido una buena acogida por el equipo de
gobierno y que por ello no será necesario llevar a
pleno para que sea aprobada.
Esta categoría dedicada al feminismo en la
biblioteca pública sería de carácter permanente,
y constaría de un listado de títulos de referencia
en el tema que deberán adquirirse, al constatar
que hay una gran carencia de libros sobre este

tema. “El feminismo es el gran desconocido y
como organización feminista tenemos una labor
pedagógica por delante que hacer, de ahí que
presentemos esta iniciativa que ha tenido buena
acogida por parte de todos los grupos políticos y en
breve presentaremos formalmente a la concejalía
de Cultura del Ayuntamiento la petición para que
sea una realidad y que sirva para que la gente
pueda documentarse”, señaló Doménech, que
aseguró que “los títulos de obras sobre feminismo
en las bibliotecas suelen estar disgregados, y
queremos que en Vinaròs estén en una categoría
identificada”.

La UPCCA realizará sesiones de prevención de adicciones
a las nuevas tecnologías en alumnos de la ESO
Desde la Unidad de Prevención Comunitaria
en Conductas Adictivas, UPCCA, perteneciente
a la Concejalía de Política Social, Igualdad y
Discapacidad se va a impartir,desde mediados de
Abril hasta Junio,en diferentes centros escolares
de la localidad el Programa PREVTEC 3.1 ofrecido
por la Conselleria de Sanidad.
El programa PREVTEC 3.1 se impartirá a alumnos
de 2º y 3º de la ESO en dos de los centros existentes
en la localidad .Los objetivos del programa
son informar sobre las adicciones tecnológicas
(concretamente el teléfono móvil e internet ),
sensibilizar sobre las consecuencias negativas de
la adicción y entrenar en las habilidades necesarias
para prevenir estos problemas adictivos. Se
utilizarán recursos puramente educativos, como
son la exposición oral, debates sobre cuestiones
planteadas en viñetas o testimonios en video,

así como entrenamiento en autoregistros y
habilidades para el autocontrol.
Los jóvenes deben conocer las ventajas que tienen
el teléfono móvil, Internet y las redes sociales, pero
también deben ser conscientes de que pueden
llegar a tener problemas si no se hace un uso
responsable de las nuevas tecnologías. Estas tienen
un alto componente adictivo y pueden llegar a
crear una elevada dependencia. De este mal uso
pueden derivar otros problemas como la difusión
de información personal y privada, información
falsa sobre otras personas o terminar involucrados
en casos de acoso escolar o ciberacoso.
Con cada grupo se desarrollaran sesiones y
tanto en la primera sesión como en la última, se
aplicarán cuestionarios con el fin de evaluar la
incidencia que tiene el teléfono móvil e Internet
en el día de los adolescentes y el grado de eficacia

del programa.
Estas sesiones se encuentran dentro de la
intervención que se realiza desde la UPCCA en el
ámbito escolar ,dónde además ,siguiendo el Plan
Municipal de Drogodependencias, ser realizan
otros programas de prevención en adicciones así
como la realización de talleres sobre "el Cannabis"
y "Bebidas Saludables"
Recordar que la UPCCA es un servicio municipal
gratuito
de atención primaria de carácter
especializado y por tanto un recurso para atender
cualquier demanda de drogodependencias o
conductas adictivas, incluyendo no solo a familias,
sino también a jóvenes consumidores o adultos
y por tanto cualquier ciudadano de la localidad
puede solicitar información ,orientación o
intervención en conductas adictivas.
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Vinarossencs a la Fira del Comic de Barcelona

El pasado dia 7 de abril se celebró en la localidad valenciana
de Xeresa un evento deportivo canino organizado por el club
ADBA ESPAÑA enfocado a la raza American Pit Bull Terrier
donde los miembros del grupo de trabajo "Working Game Pit
Vinaros" participaron nuevamente en la modalidad deportiva
del "Weight Pull" con sus ejemplares obteniendo unos muy
buenos resultados. En esta ocasión Red Donna fue premiada
con un primer puesto en su categoría y Brandon Lee con un
tercer puesto,ambos propiedad de Daniel Melia. Por otra
parte,Satán, propiedad de Rubén Meseguer,también consiguió
un primer puesto en su categoría.
De nuevo felicitamos a "Working Game Pit Vinaros" por sus
resultados y les deseamos muchísimos triunfos más en el
futuro. Enhorabuena!!

El domingo día 15 Paula y Alba Isabel estuvieron bailando en el IV Rápita
Fusión Dance Festival en San Carlos de la Rápita.

Enlace de Oscar y Yolanda el día 14 de abril
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Vinaròs recorda les víctimes del franquisme
E.-FONOLLOSA

A la Fossa Comú del Cementeri Municipal de Vinaròs se celebrà
ahir dissabte, en escaure’s l’ aniversari de la proclamació de la
Segona República Espanyola, l'acostumat acte en record de les
víctimes del franquisme, organitzat per la Plataforma pel País
Valencià de Vinaròs i familiars de les víctimes.
En aquesta ocasió es va comptar amb la intervenció d’una veïna
de la ciutat nascuda a l’Argentina, la qual va denunciar els crims
que ha perpetrat el feixisme al seu país. Es va tenir un record
especial per a tres habituals participants en aquest acte i que
ens han deixat recentment, Àngel Granja, Eloi Miralles i Carles
Santos, la música del qual va acompanyar la celebració, tant amb
una peça pròpia d’ell com una versió que tenia feta de l’Himne de
la República. El coordinador de l’acte Joan Guzmán condemnà
que encara no s’hagen “exhumats i enterrats els milers de morts
i desapareguts soterrats en fosses comunes, ja fa temps que la
justícia hauria d’haver investigat i esclarit els autors del crims...,
però aquest règim, els ministres del qual canten “Soy el novio
de la muerte” s’acosta cada dia més a Endorgan que engarjola
polítics i cantants”.
També van intervenir dos familiars de víctimes del franquisme.
Es va comptar amb la presència de representants de partits,
sindicats, associacions i veïns de Vinaròs i comarca.

Socialistes de Vinaròs un any més commemorant el 14 d’abril

Nova edició del Tast del territori al Mercat amb l’estrella Michelin Vicent Guimerá

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

consulta@dermatologiaestela.com
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Muere Angel Peralta, genio y figura del toreo a caballo
Juan Chaler

Un gran dolor inunda a toda la familia del toro
y el caballo por el fallecimiento de don Angel
Peralta a los 93 años, fue un gran renovador del
rejoneo, ganadero, maestro de rejoneadores y
poeta. También era conocido como "Centauro de
las Marismas". y considerado el rejoneador más
importante e influyente con notables triunfos en
prácticamente todas las plazas. A sus éxitos en
solitario hay que sumar los que cosechó junto a
su hermano Rafael o las que sumaron igualmente
los dos hermanos con Alvaro Domecq y Alvaro
Lupi, llegando a darse a conocer como los "Cuatro
Jinetes de Apoteosis" allá por los años 60.
El ilustre rejoneador sevillano Angel Peralta había
nacido en La Puebla del Rio el año 1925, y arrancó
como torero a caballo el año 1945 en Sevilla, y
ha logrado ser rejoneador durante 55 años en
activo y aportó ingente número de suertes a la
lidia a caballo. En los años sesenta comenzó a
torear con su hermano Rafael formando collera,

que fue una innovación suya. Supo disfrutar de
una extensa trayectoria plagada de éxitos y muy
variados proyectos. Desde el arte ecuestre hasta
su amplia obra literaria pasando por destacadas
actuaciones como actor protagonista en películas
junto a Juanita Reina y Marisol. Será recordado
por su brillante carrera y su grandeza humana. En
nuestra plaza de toros formó en el paseillo durante
6 tardes entre los años 1964 y 1974 ganando
salidas a hombros por sus actuaciones magistrales
que hicieron vibrar a los tendidos.
En los últimos años ha tenido la ilusión de colaborar
en la formación de la jóven rejoneadora francesa
Lea Vicens que lleva más de ocho años instalada
en la finca del maestro en Rancho El Rocío de
Sevilla. No sin esfuerzo trató de acompañarla en
sus compromisos profesionales, como así fue
también el pasado año al visitar nuestra plaza y
se acomodó en una silla en el mismo callejón del
ruedo marinero dando ejemplo de afición. Y con
87 años llegó a hacer el paseíllo en Nimes a caballo
para darle la alternativa de forma simbólica. El

Vinaròs, 15-8-1971. Corrida de rejones, 6 toros del Marqués
de Domecq para Angel Peralta Samuel Lupi, Alvaro
Domecq y Rafael Peralta

mundo del toro despide a un caballero, en la más
amplia definición de la palabra. Una vida la suya de
película, pues recibió en su finca a actrices como
Geraldine Chaplin, Bo Dereck y Ava Gardner. En
la hora de la despedida de este maestro quedará
en el recuerdo como uno de los más grandes
rejoneadores de la historia. Descanse en paz el
admirado maestro Angel Peralta.

La diada de Sant Jordi. 2018
La Fira del llibre o diada de Sant Jordi, per diferents
causes, no es pot celebrar, el día 23 que es quan
toca. Enguany el celebrarem a Vinaròs el dissabte
dia 21 d’abril.
La fira del llibre es potser una de les fites
culturals més importants de l’any, potser la més
important, en un país com el nostre tan mancat
d’esdeveniments culturals, i al mateix temps es una
diada en la que es compaginen l’amor a la lectura i a
la natura. Sense lectura no es pot tenir sentit critic i
aquesta falta de critica, ens condueix molt a sovint
a actituds i comportaments que afavoreixen les
conductes maximalistes i justifiquen l’especulació

la intolerància i l’amiguisme. I sense amor a la
natura no es pot estimar el teu país.
Alguna gent de l’Associació, present a la “ Fira del
Llibre” des de fa vora de 40 anys, volem estimular
la lectura, en la nostra llengua, cal tenir present
que tots els llibres nostres son en català i per
descomptat ens han de fer sentir més poble i més
democràtics ,(es una veritable llàstima que entre
els molts escriptors i assagistes presents n’hi hagen
tan pocs en la nostra llengua), aquesta estima per
lo nostre , i per la democràcia ens ha fet posar tots
els llibres a 2 Euros, preu sovint inferior al seu
preu de cost.

Per altra part, hem programat per al 27 a les 7 de la
tarde, una xerrada-presentació d’un llibre dedicat
a la memòria i als fets d’aquest insigne filòleg,
lingüista, fonòleg, assagista, professor i escriptor
de narrativa i de teatre que fou el polifacètic,
aventurer i el lluitador pels drets nacionals Xavier
Romeu.
Tot això,cal recordar serà el proper divendres 27
a les 7 de la tarde al saló d’actes de la biblioteca
municipal de Vinaròs. L’acte serà presentat per
Nuria Gil i al qual assistiran els dos autors del llibre
Maria Conca i Josep Guia.

La Banda de bombos y tambores de la Cofradía del Cristo de la Paz, a Sant Mateu
Salvador Quinzá Macip

Nuevamente y aceptando la invitación
de los anfitriones la “Asociació Bombos
i Tambors Sant Mateu”, la víspera de la
fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles,
que en esta ciudad celebran el sábado
de la 2ª semana de pascua, el día anterior
viernes 13, se celebraba este “aplec”
en que se reunieron varias bandas de
“bombos y tambores” de la provincia.
A las 22 horas se daba el “toque de
honor” en la “Plaça de les monjes”, y
luego se realizaba un pasacalle en un
recorrido por las diversas calles de Sant
Mateu, llegando a la “Plaça major”, donde
se daba por finalizado el mismo.
Algunas bandas como la nuestra
de Vinaròs, hicieron al finalizar su
correspondiente “exibición”, en la que
por cierto, la banda del “Cristo de la Paz”
lo hizo muy bien, y fue muy aplaudida
por el público que llenaba la plaza.
Disfrutamos mucho de este “aplec”, y solo
queda felicitarles por lo bien que dejaron
el pabellón de nuestra ciudad de Vinaròs.
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Va contigo

Paga de forma fácil y segura con tus tarjetas*
de Caixa Vinaròs en Apple Pay

*Consulta condiciones en www.ruralvia.com/applepay
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PESCA
ESPORTS

Gobi escarabat

Andrés Albiol

Apaciguadas aguas primaverales

Semana con una mar tranquila y con la subida de las temperaturas, se propició el poder faenar
cómodo y acceder a todos los caladeros en las modalidades que están operativas (excepto la llum).
Las capturas resultaron aceptables y las cotizaciones bajaron un tanto.

La pesca de arrastre faenó los cinco días laborales, para extraer gran variedad de pescados
y mariscos, como langostino, cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, choquito,
salmonete, gallo, rape, caracol, peluda, galera, caballa, jurel, bacaladilla, peix de rei, pulpo roquero
y blanco, gobios, cintas, canana y morralla.
El cerco, las traíñas están pescando peix blau por el litoral alicantino.
Las barquitas artesanales, la mitad, con éstas calmas cala los trasmallos cerca de la costa, para
atrapar sepia y mabre. Una cala en fondos medios para llevar pagel, dentón y corva. Tres se
dedican a calar ésta xarxa en profundidades mas alejadas de la costa, para desembarcar lenguado,
rombo y raya. Y una lo hace por las inmediaciones de las Islas Columbretes, para subastar langosta,
bogavante, dentón, cabracho, pargo y chopa.
Y el palangrillo costero una embarcación capturó con anzuelo lubina, dorada y sargo.

Ecos de ‘Mar’; Tráficos en puertos españoles

En el balance del pasado año en las dársenas portuarias de titularidad estatal, se ha establecido
un nuevo récord al mover en su totalidad cerca de 545 millones de toneladas (MT), a pesar de las
huelgas de la estiba, o sea, un 6,96% mas que el 2016.
El 1º en éste 2017 ha sido el puerto de Algeciras, con un movimiento total en sus terminales de
101,5 MT. El 2º Valencia con 73,5 MT. El 3º Barcelona con 61 MT. El de Castellón estaba en el 11º lugar
con 17.910.534 toneladas, un 4,9% mas que el ejercicio anterior, con embarques y desembarques
de mercancías, contenedores, graneles sólidos y líquidos, pesca, etc., realizadas por 1.703 barcos
mercantes, y 2 buques más llevando 411 cruceristas.
En España el número total de pasajeros que recalaron en línea regular por sus puertos fue de 24,7
millones (+4%), de los cuales 9,274.209 fueron cruceristas (+6,68%). La capital catalana es la 1ª con
4,136.999 pasajeros, de los que 2,717.694 iban embarcados en 775 cruceros.

Coneguts com a burros o burrets per
este litoral. En castellà li criden gobio
escarabajo. En llatí Gobius ater. De
l'àmplia família dels góbids. Té un cos
allargat, subcilindric. Perfil superior un
poc convex, amb altura màxima davall
l'aleta dorsal. Cap gran, deprimid. Morro
curt i llavis grossos. Dents xicotetes en
ambdós mandíbules. Ulls en posició alta
i ixents. Lòbul cutani dividit en l'orifici
nasal superior. En la superfície del cap té
uns canals sensorials de mucus oberts per
porus cridats geniporus, i esta espècie té
6 sèries verticals estant l'última dividida
i una altra discontínua. Posseïx de 38/40
escates ctenoides en L.L. Aletes; 1ªD VI,
2ªD I-12/14. A I-11, V I-5, P 4/14 i C 6+17+5.
Pelvianes soldades amb una membrana
en forma de disc a manera de ventosa
per a subjectar-se al substrat. És de color
terrós. L'escamació està un tant orlada de
fosc. Hi ha una taca fosca difusa en la base
de les pectorals. Talla 7 cm. A la primavera,
per a la reproducció el mascle atrau a la
femella perquè deposite en una petxina
ous piriformes, que ell els fertilitza i
cuida fins a l'eclosió. Mal nadador. Es
desplaça a sacsades. No abandona el fons.
Preferix llocs arenosos. És capturat amb
arts d'arrossegament. Les seues carns
blanques s'utilitzaven per al típic suquet,
i ara és component del peixet fregit.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE MARÇ DE L’ANY 2018 (II)
PEIXOS:
Congre (Congrio)
Orá (Dorada)
Sard (Sargo)
Llobarro (Lubina)
Pagell (Pagel, Breca)
Pagre (Pargo)
Corva (Corvallo)
Déntol (Dentón)
Vidrià (Mojarra)
Total Palangre …………………
PEIXOS:
Escrita (Raya)
Caballa (Verat)
Boga i Xucla (Bogue y Chucla)
Rallat (Bonito)
Congre (Congrio)
12

91Kg.
166
162
3
40
50
5
1
23
_____
540

143
95
2
3
22

Gall (Peix de S. Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Asparrall (Raspallón
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Aranya (Araña, Salvariego)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Lucerna, Rubios)
Moll (Salmonete)

4
500
43
136
84
1.025
668
3
4
232
2
268
5
60
94
5
60
80
62

Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos, Lábridos)
Rom (Rémol, Rombo)

3
45
183
21
42
7
5
16
2
1
2
60
2
6
8
58
14
10
70

Palaí (Acedia)

3
_____
Total…………………………….. 4.166
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
5
Galera (Estomatoideo)
19
Llagosta (Langosta)
6
Llomàntol (Bogavante)
14
_____
Total......................................
44
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
1
Sépia (Choco)
1.093
Polp roquer (Pulpo roquero)
160
Caragol punxent (Cañailla)
32
_____
Total……………………
1.287
Total Tremall i d’Altres Arts........ 5.498
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"Comunicació no violenta" per Miguel Alfonso García, mediador familiar i expert en
intel·ligència emocional. Xerrada organitzada per Dipa Escola de Yoga. E.Fonollosa

Valdealgorfa celebra la
VII trobada de gegants
El passat 14 d'abril a la vesprada,
els nanos i gegants de Vinaròs van
visitar la població aragonesa de
Valdealgorfa compartint trobada
amb una vintena de colles de
poblacions aragoneses i d'altres
comunitats autònomes.
A les 17 h va ser la plantada i
seguidament, va començar la
cercavila encapçalada per la colla
amfitriona amb els seus gegants
Julián Casanova i el Boticario i

darrere d'ells, la resta de colles
participants. Se'n van recórrer
els carrers de la població fent
parades a les places perquè
els ciutadans pogueren gaudir
dels gegants. El recorregut es
va acabar quan es va arribar al
pavelló. Allí, cada colla va ballar
individualment i finalment, es
va fer entrega dels recordatoris.
Una jornada de germanor molt
festiva i familiar!

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
Xerrada a la Casa Membrillera titulada "Carles Santos, els anys de la moto", a càrrec de l'historiador Antoni
Mercader. E.Fonollosa

Una molt atractiva exposició a la casa Membrillera de Caixa Vinaròs: els vasos a mà del poblat del Puig de la Misericòrdia, la primera ceràmica de Vinaròs. E.Fonollosa
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21 abril de 2018

EDUSI, Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat
de l’àrea urbana de Benicarló-Vinaròs

OBJECTIU TEMÀTIC 6: CONSERVAR I PROTEGIR EL MEDI AMBIENT
I PROMOURE L’EFICIÈNCIA DELS RECURSOS
Un dels objectius temàtics que inclou l’EDUSI és la conservació i
protecció del medi ambient i la promoció de l’eficiència dels recursos. Per a dur-la a terme s’han definit tres línies d’actuació:
1. Desenvolupament del potencial dels recursos turístics alternatius i complementaris a l’oferta actual.
Els objectius a assolir són:
• Augmentar la ràtio de zones verdes.
• Rehabilitar i recuperar els espais degradats per al seu ús públic.
• Creació d’una marca territorial basada en la qualitat de
vida.
La idea és diversificar l’oferta turística. Ara mateix, tant Vinaròs com
Benicarló es basen en un turisme de sol i platja, el qual implica molèsties al veïnat i implica saturació dels serveis municipals. Volem
redireccionar el tipus de turisme i per a això s’impulsaran mesures
com:
•
•
•

•
•
•

La constitució d’una oferta turística conjunta.
Compartir serveis estacionals locals, com són la policia, la
neteja, la gestió de residus i els aparcaments.
Rehabilitació i augment del patrimoni natural i cultural periurbà, mitjançant projectes que contribuiran a la protecció,
desenvolupament i foment dels mateixos.
Formació de guies comarcals.
Elaboració de guies, publicitat, webs i aplicacions comunes.
Campanyes de màrqueting en l’àmbit autonòmic, estatal i
europeu.

2. Rehabilitació integral de barris no consolidats en Vinaròs i
Benicarló.
Els objectius que es volen aconseguir són:
• Reduir l’escorrentia urbana mitjançant d’utilització de sistemes urbans de drenatge sostenible i paviments porosos en
els nous desenvolupaments urbanístics.
• Promoure l’ús de noves tecnologies de construcció (paviments porosos i de formigó que fan servir nanotecnologia)
per a millorar la qualitat de l’aire.

14

Tenint en compte el que regula la Llei 8/2013, a més dels convenis
autonòmics, es realitzaran intervencions urbanístiques i ambientals
integrals en entorns més problemàtics que complisquen amb els
criteris d’admissibilitat per a millorar la seua urbanització, les zones
verdes i els serveis bàsics d’enllumenat, sanejament i proveïment,
atenent a enfocaments mediambientals, de convivència i d’eficiència energètica.
• Rehabilitació del patrimoni.
• Xarxa de sanejament d’aigua i amb els residus.
• Ésser coherents amb la planificació urbana general i d’usos
del sòl de la ciutat.
• Aconseguir un entorn urbà sostenible econòmic, mediambiental i socialment.
3. Pla de millora de la qualitat mediambiental de l’entorn urbà.
L’objectiu principal és evitar la contaminació atmosfèrica i acústica
mitjançant la:
• Reducció dels nivell de soroll.
• Reducció del nombre de focus de soroll.
• Millora de la regulació del tràfic en els centres històrics amb
gran volum de vehicles.
• Reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica.
Els plans acústics municipals identifiquen tres focus de soroll: el
trànsit viari i ferroviari i les zones d’oci. Arran d’aquests plans, s’impulsaran operacions que permetran:
• Elaborar un diagnòstic ambiental inicial. Es durà a terme
una avaluació de la qualitat de l’aire a partir d’una dinàmica atmosfèrica i una anàlisi de les activitats potencialment
contaminants.
• Identificar els paràmetres crítics mitjançant plans acústics i
garantint el compliment de la legislació relativa a la qualitat
de l’aire i l’acústica.
• Fixar objectius.
• Determinar mesures a aplicar.
• Periodicitat de revisió del Pla de millora de la qualitat de l’aire i nivell sonor.
• Rehabilitació del patrimoni.
• Xarxa de sanejament d’aigua i amb els residus.
• Aconseguir un entorn urbà sostenible econòmicament, mediambiental i social.
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PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT
DEBORAH FANDOS
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat
Ambientòloga. Tècnica de Medi Ambient
Presidenta de l’Associació ANPAL-Ecologistes
Què creu que aportarà el Pla Estratègic de Ciutat a la seua àrea
d’actuació, en aquest, el medi
ambient?
Sobretot, crec que aportarà la inclusió de la
visió de la gent que viu en el món rural, o que
passa molt de temps en aquest àmbit. Pareix
que sols es té en compte la visió urbana, i
s’hauria d’incloure la visió de la gent que viu
fora de la ciutat per augmentar la sensibilització de la gent. Com més gent hi participe,
més problemes i preocupacions es posaran de
manifest que, pot ser ara a l’administració se
li passa per alt. Com més gent s’implique més
punts de vista es tindran en compte.

Quins són els reptes de futur de
Vinaròs en l’àmbit de Medi Ambient?
Principalment el canvi climàtic, que és una
cosa indubtable. Deuríem d’adaptar-nos per
a que l’impacte no siga de forma imminent en
el poble.
Per altra banda, hauríem de controlar el
problema de l’urbanisme descontrolat. Caldria
respectar més el medi rural i sobretot evitar
que s’urbanitze en zones inundables, especialment en els barrancs i zones costaneres, ja no
sols per la possibilitat d’inundació, sinó perquè
són zones hiperdiverses. Hem de protegir la
flora i la fauna, per exemple dels barrancs, ja
que no es pot trobar en altres zones del territori
i urbanitzar-les és una barbaritat.

Més informació:
www.participa.vinaros.es

Quin paper juga el medi ambient en
les ciutats mitjanes del futur?
Un paper central en una ciutat com Vinaròs, ni
massa gran per a ser ciutat, ni massa xicoteta
per a ser poble. Com que es troba a mig camí,
és perfecte per aconseguir integrar un model
auto-sostenible, en el sentit que seria ideal
anar cap al futur amb la construcció d’una
ciutat que fos autosuficient: potenciar els
productes de proximitat, reutilitzar les aigües
per al regadiu, utilitzar les energies renovables... No hi ha millor manera de començar que
en una ciutat de les dimensions de Vinaròs.

És conjugable un urbanisme més verd
amb l’urbanisme que hem tingut fins
ara?
Rotundament no. Fins ara l‘urbanisme ha
consistit en consumir sòl sense cap tipus de
mesura. Cal aconseguir que el sòl rural no siga
alguna cosa que tenim ací per a consumir-la
quan siga necessari, a l’espera que es requalifique i es puga vendre com a sòl urbà; sinó que
cal donar-li valor com a tal, al sòl rural. Això
es podria aconseguir simplement ampliant les
zones verdes que ja tenim o substituint, alhora
de construir, el ciment per alternatives ecològiques com la gespa.

Quin creu que és el paper dels espais
públics en l’urbanisme del futur? Han
perdut força els espais públics com a
espais de socialització en favor de la
tecnologia i les xarxes socials?
És evident que amb la tecnologia es perd el
contacte personal, tot i això té molts avantatges, com ara que es gasta menys paper,
sobretot en l’administració.

Però tornant a la pèrdua de contacte personal,
amb el tema del canvi climàtic és molt important el contacte amb la gent. Els espais verds,
parcs o zones com el Puig de la Misericòrdia,
serien ideals perquè gent que en un principi
que no té res en comú, puguen col·laborar,
trobar-se i compartir inquietuds. Això unit amb
una oferta cultural diversa i activitats atractives per al públic, seria un molt bon projecte.

Creu que hi ha d’haver una major
coordinació entre les administracions
i el sector privat quant a la posada en
comú d’objectius?
Consultar-se per a marcar uns objectius
comuns, òbviament si. Però convé evitar que
el sector privat influïsca massa en el públic,
perquè este sol marcar-se objectius, normalment, a curt termini i amb un valor lucratiu. La
gent del poble hauria de tenir una visió a llarg
termini i per al benefici comú de la ciutadania.
Sóc partidària d’una col·laboració amb el
sector privat però sense deixar-se influenciar.
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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
Ni un duro per als problemes
de Vinaròs
Per David Adell
Pareix cada vegada més clar
que l'incapacitat del govern de
Mariano Rajoy per governar ens
portara a no tenir Pressupostos
Generals de l'Estat per aquest
2018 com a mínim fins després de l'estiu, quan
ja hauran de ficar-se a redactar els del 2019. Així
tenim el país de bonico i preciós. Però bé, això no
vol dir que al govern de Vinaròs no l'interesse el
que surt en uns pressupostos ara mateix al limbo
i és per això que després d'estudiar-los ens vam
reunir amb diputats estatals de Unidos Podemos
per fer-los arribar les nostres inquietuds i peticions.
Com va explicar l'alcalde Enric Pla en roda de
premsa, ens pareix indigne en aquestes altures
de la pel·lícula no es contemple ni un euro per
al desmantellament del Castor. Que com una
estàtua d'homenatge als vells partits polítics,
els vinarossencs veiem cada vegada que girem
el cap a la mar. També hem tornat a trobar-nos
que no hi ha cap partida per adequar la carretera
d'Ulldecona, l'única carretera nacional a tot l'Estat
que no té voreres (i ens ha de tocar nosaltres). O
que falta qualsevol tipus de projecte pressupostari
que ens faça pensar que l'autopista AP7 serà
alliberada l'any que ve, encara que per rescatar les
autopistes privades pareix que no els fa falta cap
pressupost. Ja per fi, i com va deixar clar el Partit
Popular a Madrid quan l'any passat el temporal va
arrasar les nostres costes, ni es contempla cap pla
per la defensa del litoral de Vinaròs. Naturalment
que quan les timbes vagen caent i la mar és menje
la platja del Fortí, la culpa serà de ningú o de
Veneçuela.
També per acabar parlarem d'un altre retràs en
l'execució de l'obra del nou col·legi Jaume I. En
aquest cas, segons el govern valencià, es deu a la
falta de personal en l'equip que redacta el projecte.
És per això que des del mateix l'Ajuntament
de Vinaròs assumirem els tràmits que puguem
d'aquest pla d'infraestructures educatives i
d'aquesta manera accelerar l'inici d'unes obres
totalment irrenunciables per al poble de Vinaròs.
Volem deixar clar que a la gent de Som Vinaròs
ens donen igual els dilemes que tinguen els
socis de govern de la Generalitat Valenciana i la
seua Conselleria d'Educació: el que els xiquets de
Vinaròs deixen d'estudiar en barracons és una altra
de les vergonyes per al nostre poble que fa massa
anys que dura i no ens quedarem de braços plegats
mentre no se solucione.

Fira del Llibre: Un abans i un
després a la nostra ciutat

Per Sefa Miralles Executiva local PSPV-PSOE
Aquest dissabte 21 d’abril
de 2018, la nostra ciutat,
Vinaròs, celebra la XVII
edició de la Fira del Llibre. Un esdeveniment
que neix l’any 2001 de forma tímida i
que, any rere any, ha anat agafant un cos
cultural, literari, mediàtic i econòmic que en
l’actualitat es troba al nivell de les millors
fires de la nostra comarca. La nostra Fira del
Llibre és, junt amb la de la ciutat de Castelló,
la més important de la nostra província, com
també la que més renom té, junt amb la de
Tortosa, al sud de les Terres de l’Ebre.
Evidentment, aquest treball de consolidació
s’ha portat a terme durant anys amb
diferents corporacions i partits polítics. Però
val a dir una cosa: l’any 2016 es produeix un
punt d’inflexió, resultat d’una aposta forta,
decidida i arriscada. Un punt d’inflexió que
aquest govern progressista i les regidories
socialistes de cultura i d’obres i serveis,
marquen amb el canvi d’emplaçament (de
La Mera al Passeig de Colom), amb una nova
configuració formada per diferents espais, i
també amb un increment considerable en el
nombre de haimes amb llibreries, editorials,
floristeries, entitats i associacions (45 al
2018), així com d’escriptores i escriptors (23
al 2018).
A quina ciutat del nostre entorn es pot
gaudir d’una fira tant mediterrània, a la vora
de la mar, amb una magnífica climatologia,
en un entorn on el protagonista és el ciutadà
i no el vehicle?
Creiem i apostem per una fira per a tots els
públics, on els més petits han de sentirse acollits per a familiaritzar-se el més
aviat possible amb el món de la lectura,
la literatura i el llibre en paper. Creiem en
una fira que sigue festiva, amb teatres,
contacontes, cercaviles i una gran cloenda
festiva. Creiem en aquest gran “producte”
cultural.
En definitiva: creiem en una ciutat que
aposta per dinamitzar la seua economia
(també) a través d’un sector que demana a
crits obrir-se pas: el de la cultura.
L’art de la cultura; #Vinaròéscultura més que
mai.

Agromoció
Per Paula Cerdà.
Una
de
les
propostes
que
portàvem
al
programa electoral de Compromís, era la
dignificació, potenciació i reordenació de la
fira agrícola de Vinaròs. Objectiu que creiem
s'han assolit. D'aquella fira morta sense esperit,
diluïda dins de les festes, quan en temps passats
era un dels puntals més importants d'aquestes.
Un esdeveniment com aquest necessita molta
dedicació i durant els últims anys no se li va
dedicar ni estima ni dedicació ni interès per
part dels polítics responsables, responsables
que només apareixien per la fira el dia de la
inauguració a fer-se les fotos. Una fira a la
qual cada any baixaven menys expositors i
menys visitants. Una fira en la qual no es feia
res per millorar-la ni potenciar-la. El nostre
regidor Jordi Moliner ho tenia molt clar. Sabia
el que volia i com ho volia i amb el suport i
col·laboració d'altres regidories, en només tres
anys li a pegat un tomb a la fira que l'ha tornat
a ficar a on li correspon. El canvi d'ubicació
i de dades ha estat clau, la visió de la fira com
un espai multisectorial amb espais diferenciats
li ha donat un tarannà que ha agradat molt.
Un espai de productes de proximitat i entitats
animalistes amb gairebé 40 expositors, quasi
20 expositors d'automòbils, maquinària per al
camp Foods Trucs, educació vial i exhibicions
de temàtiques diverses o la creació d'un
reconeixement per a una persona o entitat
relacionada amb el món agrari, enguany com
no podia ser d'altra manera a Tere Membrado.
El projecte va més enllà d'una fira, el
concepte és més ambiciós i aposta per la
formació, informació i divulgació, amb un cicle
de xerrades amb ponents de primer nivell,
però no només amb l'àmbit professional
també la medicina tradicional xinesa,
el naturisme, enòlegs o apicultors han estat
protagonistes de les xerrades. Una marca i
una forta presència mediàtica han arrodonit el
projecte. S'ha de ser conscient que l'organització
demana un esforç considerable i una forta
dedicació i això és el que dedica el nostre regidor,
això si ajudat pel personal de la seua àrea que
també s'han implicat en el projecte un alt
nivell. Agromoció un Compromís complit.
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OPINIÓ
El tripartito que no
reprueba la corrupción
Por Lluís Gandía

¿Vieron Ustedes en
portada del Diariet la
www.ppvinaros.es noticia de la condena
por parte del juzgado
de Vinaròs del exalcalde socialista Jordi Romeu
por prevaricar? No. ¿Vieron Ustedes en portada
la ratificación de la condena del exalcalde
socialista por la Audiencia Provincial? No. Todo
ello lo impidió el Alcalde y director del Diariet,
Enric Pla, cuyo pacto con el PSOE local tiene
unos peajes que debe pagar y uno de ellos es
que nadie se entere de la condena del primer
político local por un tema que el CGPJ clasifica
como de corrupción.
Enric Pla, Guillem Alsina y Doménec Fontanet
impidieron que en el pleno del 22 de marzo
se debatiera la retirada de las placas con el
nombre del condenado y su reprobación tal y
como aprobaron las Cortes Valencianes en 2015
con el voto a favor de todos los partidos.
Enric Pla, Guillem Alsina y Doménec Fontanet
mintieron el 22 de marzo cuando dijeron que
todas las placas con el nombre de Romeu
habían sido retiradas. Quedaban dos todavía.
El tripartito volvió a mentir en el pleno fallido
del 10 de abril porque seguía quedando una.
Y la realidad es que Enric Pla y su tripartito las
quitaban sin ganas porque para ellos hay dos
tipos de condenados: los del PP y los suyos.
La ejemplaridad y la regeneración que prometió
Enric Pla en campaña electoral se ha esfumado.
En el pleno de este martes votó para impedir
reprobar a un condenado en sentencia firme.
Un Alcalde que tanto se llena la boca para
acusar a todos de corrupción, incluso cuando
no existe ni sentencia, votando ahora para
tapar las vergüenzas del PSOE local. Debe ser el
efecto milagroso de las dedicaciones exclusivas
y parciales repartidas al inicio de la legislatura.
No sabemos que pensarán los votantes de
Podemos que creyeron que Enric Pla y los
suyos serian implacables con la corrupción
pero estamos seguros que esta decisión les
ha sorprendido, tanto o más que a nosotros.
¿Seguirá dando lecciones de ética y moral
política Enric Pla tras votar en contra de
condenar la corrupción? ¿Seguirá Enric Pla
creyéndose la punta de lanza de la transparencia
y la regeneración tras mentir por no retirar las
placas de un condenado e incumplir el mandato
de las Cortes Valencianes de 2015?
Con el voto de este pasado martes tanto Enric
Pla como Podemos en Vinaròs se han sacado
la máscara definitivamente. Son ellos quienes
aplauden a los condenados por prevaricar,
quienes intentan impedir que los vinarocenses
se enteren de sus condenas y quienes se niegan
a reprobar unas actitudes que perjudican a toda
la sociedad. Llegaron prometiendo unas cosas,
pero la realidad demuestran que piensan y
votan lo contrario. Quien te ha visto y quien te
ve, Enric Pla.
de Vinaròs

La foto de la vergonya...
probablement
Per Lluís Batalla i Callau
Cantava Georges Brassens :“
Morir per les idees, d'acord, però
lentament”, o deixem-ho per a
més avant també. Val la pena
morir per les idees? És la gran
pregunta. Probablement no, respondran els
seus pares, germans, netes,...; com li passa ara
a les famílies dels presos polítics que somnien
un República Catalana ; molt probablement
podrien preferir, si la llibertat no és possible,
que haguessin marxat a l'exili.
Altres diran que probablement sí, ja que van
triar aquells que van morir per les idees el seu
destí. No van triar morir. A tots els van matar.
Suposo que ningú triar morir ni per les idees,
però ja posats a morir que siga dignament, diran
altres.
Des de fa anys es fa , als voltants del 14 d'abril, un
acte d'homenatge a les víctimes del franquisme
davant del monument que tenim al cementiri,
que evoca als caiguts per la II República. Un
acte sempre emotiu, organitzat els darrers anys
per la Plataforma pel País Valencià. Aquest any,
però, ha estat especialment dur, i em consta
que han faltat persones perquè no volien passar
la vergonya aliena de veure certes fotos. Una
vergonya aliena que vivien com una agressió a
aquells morts per la II República.
Vivim temps agitats on veiem cada dia que es
trepitgen drets bàsics de les persones, com el
dret a expressar-se i el dret a pensar lliurement.
Vivim temps foscos on s'empresonen persones,
i on s'inventen càrrecs per tancar i castigar a
ciutadanes i ciutadans honorables. Vivim temps
de silenci quan marxen al l'exili, i aquí no passa
res. Què demanen? Més o menys demanen
allò que demanava Zapata(Justícia, Tierra y
Libertad) a més en forma de República, just allò
pel que van morir els morts de la fossa comuna
de Vinaròs.
Vivim temps de traïció , traïció a les idees, traïció
als morts. Molta bona gent no entén els silencis
de l'esquerra espanyolista de la que ells formen
part amb els seus vots. No entenen com es pot
estar mirant la injustícia de detencions i no dir
absolutament res. No entenen com es pot forçar
a l'exili, i aquí ningú no es diu res.
Diu Ramon Cotarelo que l'independentisme
ha destrossat l'esquerra espanyola. Té raó.
L'esquerra espanyola calla. Va callar a Vinaròs
quan Acord Ciutadà va presentar la moció per
condemnar que hagin presos polítics. Va callar
a Valencià el govern del Botànic perquè... deu
estar hibernant, i calla a Catalunya quan els
líders que deien “Pedro, salvanos de Rajoy”, es fan
selfies amb els de Rajoy, i calla a Madrid perquè
Pedro....perquè Pedro deu estar buscant a Heidi.
Dic jo....
Molta gent al cementiri es va preguntar dissabte
:“ què fan aquests que callen i miren cap a un
altre costat, fent-se una fotografia al monument
dels morts per la República,pels assassinats per
Franco?”. Banalitzar. Banalitzar la causa és la
resposta i banalitzar-se ells, també ho és.
La lliçó que hem d'aprendre pot ser siga que
més que morir dignament, per honorar als que
falten , el camí és viure dignament i entre d'altes
coses no trair als que honores. La incoherència
és traïció.

La Fira del Llibre: un
esdeveniment cultural i econòmic

Per Maria Dolores Miralles

Aquest dissabte es celebra
la detzena edició de la Fira
del Llibre a Vinaròs, a la Pèrgola del Passeig Colom,
a la vora de la Mediterrània. La fira , igual que en
els darrers anys , romandrà oberta tota la jornada.
Les novetats de la fira d’enguany es que trobarem
tres espais amb els noms d’ escriptors de reconegut
prestigi( Oscar Wilde, Gloria Fuertes i Isabel Clara
Simó) i que la cloenda tindrà lloc a l’espai de la fira
Isabel Clara Simó, on podrem gaudir d’un concert
gratuït del cantautor Joan Rovira. També s’ha
organitzat dos cercaviles pel casc urbà a fi d’animar
a tothom a participar en aquesta jornada festiva.
La fira comptarà amb nombroses paradetes de
venda de llibres i roses, una àmplia programació
per a tots els públics: talleres infantils , actuacions
de grups folklòrics, tallers de manualitats,
actuacions teatrals i musicals, conta-contes, ……
la qual cosa farà possible que la façana marítima
dels passeig estiga de gom a gom.
També ens acompanyara com ja ve sent habitual
Ca Massita on es podrà comprar pa de San Jordi.
També gaudirem de la presència de nombrosos
escriptors, que signaran llibres als seus lectors .
Entre els autors confirmats , aquest any comptem
amb la presència de Premi Nadal Alicia Giménes
Barlett.
Des del PVI ens alegrem que es potencie aquesta
fira d’activitats, com entrevistes als escriptors en
directe conduides per Mariola Nos, el manteniment
de la iniciativa solidària d'intercanvi d'aliments
per llibres. Totes i cadascunes de les activitats
programades creiem fermament que contribueix
a l’increment de la venda de lllibres.
Esperem i desitgem l’alta participació de la
ciutadania i que la bona climatologia ens
acompanye perquè fara augmentar el nombre de
visitants de la fira . Iniciatives com aquestes també
són un reclam per atraure gent a la nostra ciutat. A
més a més del seu caire cultural la Fira del Llibre és
font generadora de riquesa econòmica.
A dia d'avui s'està demostrant que les activitats
firals són un sector viu i dinàmic i de vegades no
som conscients de la seua importància. Llavors cal
reflexionar per fer balanç.
La Fira del Llibre de Vinaròs ha anat creixent amb el
pas del temps, perquè s'ha treballat de valent des
de fa molts anys per aconseguir la fira de la qual
gaudim avui.
Pareix ser que el sector econòmic que està
funcionant és el de serveis, per això estem
convençuts que cal potenciar aquests tiups
d'esdeveniments per dos motius; perquè es
converteixen en motor econòmic, generen treball i
riquesa i es converteixen en un reclam per als que
ens visiten any rere any.
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El Consell Municipal d’Esports presenta la Marató Popular
El 29 d’abril es disputarà la cursa amb més participació de la ciutat, l’objectiu és superar les més de
4.000 inscripcions de la passada edició
Vinaròs es prepara per celebrar una nova edició
de la Marató Popular, la prova reina de la ciutat,
on cada any aconsegueix la participació de milers
de persones d’arreu de la comarca, que es donen
cita al municipi per gaudir d’una jornada d’esport
i germanor. La cursa, amb una distància de 10
quilòmetres, està oberta a la participació de tota
la ciutadania independentment de l’edat o la
condició física. L’objectiu és fomentar la pràctica
de l’esport dintre d’un estil de vida saludable.
Pel que fa al recorregut, la sortida es farà a les
10:00h des de la plaça de l'Ajuntament amb un
circuit urbà que arribarà fins a l’Hospital Comarcal
i també a la pista d’Atletisme, on els corredors
podran fer una volta al tartan. El final serà al passeig
Fora Forat perquè els participants gaudeixin
de les magnífiques vistes que ofereix el litoral
vinarossenc, a més, de ser un espai on s’espera un
gran nombre de públic que animarà als atletes en
les metres finals de la cursa.
La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Vinaròs,
Begoña López, ha animat a la ciutadania a
participar de la Marató Popular recordant que les
inscripcions es poden realitzar fins al dimecres 25
d’abril a través del web www.hj-crono.es. D’altra
banda, afegia que el preu és de 3€, o bé de 5€, per a

les persones que vulguen disposar de cronòmetre
més dorsal. Pel que fa a la recaptació ha indicat
que tindrà una finalitat solidària i es destinarà a les
associacions Creixem i AFANIAD.
Una de les novetats d'aquesta Marató és el sistema
de pagament, els veïns podran abonar els diners
a través d'Internet o si ho prefereixen després de
tramitar la inscripció es poden adreçar a Cicles
Fandos, Decathlon Vinaròs, Maikbike, DJ Sports
o Moliner Bernad per pagar presencialment. Una
altra novetat és la nova targeta de fidelització per
als esportistes. Begoña López ha explicat que "amb
aquesta tarja els veïns que completen la Marató
Popular, el Dia de la Bici i la Caminada a l'Ermita,
després la podran presentar al mateix Ajuntament
per entrar en el sorteig de regals únics".
Per la seua banda, el Tècnic del Consell Municipal
d’Esports, Nacho Chaler, ha comentat que ‘’enguany
com a novetat els participants podran inscriure
a vàries persones al mateix temps amb l’objectiu
de facilitar la tramitació’’. Pel que fa als obsequis
ha comentat que, com és habitual, els corredors
s’enduran una samarreta commemorativa que
enguany serà de color roig. De la mateixa manera
que es va fer l’any passat, les samarretes es podran
recollir del 26 al 28 d’abril al Mercat Municipal

dintre de l’horari comercial.
Tant Chaler com López, han demanat als corredors
que respectin el recorregut per facilitar la tasca
als voluntaris i evitar problemes a la resta dels
participants. Per acabar han animat a la ciutadania
a participar en la Marató del proper 29 d'abril, una
jornada esportiva ideal per tota la família.

Campanya d’esport popular. Dia mundial de la família

EMILI FONOLLOSA

El diumenge passat va tenir lloc
el començament de la campanya
d'esport popular amb la celebració
del dia mundial de la família. Al
voltant de 150 participants van
poder gaudir d'un matí esportiu en
família amb activitats com petanca,
handbol, bàsquet, duatló, ..etc.
En finalitzar les activitats tots els
participants van rebre un obsequi
del CME. La propera activitat de la
campanya popular és el 29 d'abril
amb la marató popular!! Us esperem
a tots!!
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Els veterans del CEV pugen al podi del 10k de Benicarló
Aquest diumenge 8 d'abril, el Club Esportiu- Facsa estigué
present en el 10k Ciutat de Benicarló, prova puntuable en el
circuit de curses populars de Benicarló, amb 4 representants en
categoria veterana. La nostra atleta, Laura Contreras aconseguí
pujar en lo més alt del podi, guanyant la prova en categoria
veterana A amb una marca de 46'22". També els nostres atletes
masculins realitzaren una gran cursa, aconseguint Francisco
José Buñuel una gran marca de 39'01", seguit d ben aprop per
Victor Contreras que finalitzava amb un temps de 41'39", tots
dos en categoria veterana A. Més endarrerit, finalitzava Rafael
Aixendri amb 54'12", un atleta veterá que fa ben poc que a
tornat de nou a la competició popular. Finalment amb aquestes
classificacions el Club Esportiu finalitzava en tercera posició per
equips en aquest 10k Ciutat de Benicarló.

HANDBOL. Copa Federació infantil grup 7
C.Bm. Vinaròs. 26 Bm. Castellón “B" 15
Vinaròs. Amare, Unai(1), Martín(1), Carlos(1),
Nestor(2),Yannick(4), Biel(2), Raga(15) i Andres.
Amonestats. Carlos i Biel.
Excluits. Unai, Carlos, Biel i Andres.
Bon partit dels nostres infantils enfront del
Balonmano Castelló "B", disputat en el Pavelló
Municipal de Vinaròs.
Només a l'inici van estar el castellonecs davant el
marcador, de seguida va agafar la davantera els
rogets fins el final del partit. La primera part els
locals ja guanyaven per cinc, 13-8.
La segona part va ser un monòleg dels vinarossencs,
on van incrementar la victòria fins al 26-15 final.
Partit sense cap sobresalt on els locals han passat
per sobre del visitants. Cal destacar la facilitat
anotadora del jugador Joan Raga amb 15 gols.
Copa federació cadet preferent grup 7.
C.Bm. Vinaròs. 27 Bm. Castelló n “B" 33
Vinaròs. Pol, Nogales, Sergi, Andreu(6), Quim(1),
Casanova(2), Didac(2), Ayza(3), Oualid(5), Víctor(1),
Iker(4), Marcos(3) i Tomas.
Amonestats. Sergi i Casanova.
Excluit. Oualid.
Es va donar la cara davant del lider, però la gran
perduda de pilotes va impedir un millor resultat.
El Vinaròs a acertat al deixar domés un cadet en
competició, ara els partits son més igualats i més

emocionants. El dissabte va ser una mostra més, a la
lliga el Castelló ens va apallissar els dos partits i si no
hagues segut per regalar tants de balons el resultat
hagues pogut ser un altre. És va anar tot el partit a
remolc de un molt bon equip i les imprecisions en
atac i alguns desajustos defensius van.facilitar la
victòria als castellonencs.
Copa federació 1 aut. Nord 1 (Senior Masculí)
C. Bm. Vinaròs. 25 Bm. Nules. 18
Vinaròs. Cristian G., Marc , Gabri(7), Cristian M.(2),
Serrano(4), Joan C. (3), Adrià, Jesús(2), Taty(7), Toni
i Bryan.
Amonestats. Gabri i Bryan i Cristian G.
Treballadissima i merescuda victòria del Vinaròs a la
1 jornada de la copa, en un.partit jugat el.diumenge
a les 13,30. Si les 13.30 per celebrarse el dia mundial
del esport i per la falta de entesa del patronat de
esports.
Però be, anècdotes al marge quan als 10 min. els

Liga de Menores en el Club de Tenis Vinaròs

El.domingo dia 14 de abril empezó la
liga de Menores en el Club de Tenis
Vinaròs con 3 categorías Bronce,Plata
y Gold ,en.esta liga participan
jugadores de todos los clubs de padel
de la.omarca.
Muy buen.ambiente en la primera
jornada disputada con un sol
radiante donde los partidos fueron
disputadísimos e incluso alguno se
terminó decidiendo en el super tie
break. Destacar la gran progresión de

los jugadores con puntos muy buenos
de calidad.
Felicitar a jugadores por su
deportividad y lucha en cada
punto en una liga que promete ser
disputadísima
Agradecer a los padres y familiares
de los jugadores su adaptabilidad a
los horarios y a los sponsors Sok Food
Vinaròs, Peluquería Hiraldo y Cranc
Bikeborne por apoyar el deporte de
menores.

visitants guanyaven per 1-4 i després per 5-9 es vea
el partit prou malament per els rojets. Però un quart
de una inspirada defensa, un descomunal Marc
Sanz i una bona selecció de tirs en atac van propiciar
arrivar al descans en 13-11.
Part de la reacció va ser degut a la pilotà a la cara al
porter Cristian que el va deixar K.O i a la veterania de
Serrano junt a la mixta de Toni envdefensa que van
traure del partit als de Nules.
La segona part llevat de uns primers minuts
amb molts de dubtes, els nostres van tornar a ser
els dominants al 40x20 i van acabar guanyant
comodament domés al final un partit que és va
tindre que trevallar molt.
Destacar el treball d'equip que van fer ovlidar les
importants baixes i ara el dissabte a Benicarló a
intentar guanyar, cosa que serà molt dificil ja que
enguany ens han gunyat els dos partits que hem
jugat.

Izan Brito gana el campeonato de
Cataluña infantil de taekwondo

El pasado domingo 15 de abril se celebró en Barcelona el campeonato
de Cataluña infantil. Hasta allí se desplazó el vinarocense J. Izan Brito en
la categoría 37, nacidos en el año 2009. Izan es hermano de la campeona
del mundo cadete Cheyenne Brito. Realizó una semifinal espectacular
ganando a su contrincante del tkd Prieto por 26 a 5 y se impuso en la
final a su contrincante del tkd Harondo por 21 a 15. Felicidades campeón.
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VinarÒs C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 27
VINARÒS C.F. 4, ESPORTIU ROSELL 1
17h.30’ del domingo, 15-4-2018

Árbitro del encuentro: ZOUBIR ES-SAADY.
Excelente…
CRÓNICA DEL PARTIDO:
No hay mucha historia que contar esta semana
puesto que el Vinaròs C.F. fue muy superior al
rival durante todo el encuentro. Sólo el gol del
Rosell ya al acabar el partido, min. 83’ fue lo único
negativo que sucedió en el campo siendo un mero
espejismo. Todo el engranaje de la escuadra está
preparado para el enfrentamiento de mañana
domingo, 22 de abril, a las 17h. de la tarde en
nuestras inmejorables instalaciones contra el
ATZENETA, 2º clasificado. Será decisivo para
conseguir el pase a la promoción para subir a 1ª
regional. Por eso les convoco señores aficionados
al gran evento: NO DEJE DE ASISTIR, POR FAVOR, EL
VINARÒS C.F. LE NECESITA.
Equipo titular: LLUC, ESTELLER, AGUILERA, CAMÍ,

DANI, FERNANDO, RAÚL, SERGIO, HUGO, MOHA,
TAYO. Todos valorados con 5 dado el genial papel
realizado por el grupo en general, destacando en
un 6 a SERGIO ESPINOSA, por su gran rendimiento
no sólo constructivo sino también desvirtuando
mucho juego en contra. SUSTITUCIONES: GUINDI
por Moha en el 45’, lesionado; JUANJO por Hugo
en el 57’; POLET por Raúl en el 60’ y MIGUEL ÁNGEL

por Sergio en el 75’.
GOLES A FAVOR: -15’, Tayo finaliza una gran jugada
de ataque, -28’, Raúl remata a placer otra buena
jugada de ataque, - 37’, gran galopada de Raúl
que recibe de Hugo, y en el uno contra uno con el
portero lo bate por bajo, -75’, Tayo se dribla hasta
el portero finalizando la enésima jugada de ataque
local.

Lliga de Clubs Divisió d'Honor
Rafa Marcos

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Jornada 27

Resultados
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.

1 Torreblanca
2 Atzeneta
3 VINARÒS
4 Borriol "b"
5 Vall d'Alba
6 Alcolea
7 Xert
8 Benassal
9 Rossell
10 Càlig
11 Salzadella
12 Tírig
13 Albocàsser
14 Cinctorra
15 Vilafranca
16 Les Palmes "b"
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4
1
1
4
3
1
4
J.
25
25
25
26
25
25
25
26
25
25
25
26
25
25
25
0

Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
DESCANSA
C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.
Esportiu Rossell
G.
21
15
15
14
12
11
12
8
9
10
8
7
7
3
2
0

E.
1
5
4
5
7
6
3
7
4
1
6
7
4
5
5
0

0
1
2
0
3
3
1
P.
3
5
6
7
6
8
10
11
12
14
11
12
14
17
18
0

G.F.
77
59
65
49
53
49
51
40
37
36
29
29
45
29
30
0

Jornada 28

22/04/2018

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

Càlig C.F.
C.F. Tírig
U.D. Benassal
C.F. Borriol "b"
C.E. Cinctorra
C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
U.D. Atzeneta

G.C.
27
29
29
34
40
39
49
45
51
51
33
52
59
65
75
0

PTOS.
64
50
49
47
43
39
39
31
31
31
30
28
25
14
11
0

DIF. G.
50
30
36
15
13
10
2
-5
-14
-15
-4
-23
-14
-36
-45
0

El cap de setmana del 14 i 15 d'abril es va
celebrar en les meravelloses instal·lacions de
La Núcia (Alacant) la Lliga de clubs, en la qual
el Club Natació Vinaròs aquest any competia
en divisió d'honor.
L'equip vinarossenc va estar compost per:
Marc Vea, Alberto Castanyeda, Joel Segura,
Miquel Segarra, Andreu Navarro, Sara Vea,
Martí Segarra, Carla Bernial, Aura Pérez, Llum
Serret, Angels Ferrer, Paula Paga, Ainhoa
Garcia, Irina Sebastià, Clàudia Matamoros,
Ian Calvo, Daniela Muñoz, Toni Bordes, David
León i Àngel Lleixa. I amb els tècnics Albert
Belmonte i Isidro Martorell.
La competició es va compondre de 4 sessions
en les quals es nadaven tot tipus de proves,
fins i tot, relleus. El nostre objectiu era poder
mantindre'ns en aquesta divisió, cosa molt
complicada, ja que consta d'un nivell molt
alt. Però encara així vam estar a l'altura i vam

aconseguir donar guerra fins a l'última sessió.
Ens vam quedar sols a 22 punts de mantenirmos a la divisió d'honor, però finalment vam
baixar a primera divisió.
Encara que tots van estar molt bé en
quant a rendiment, cal nomenar a Clàudia
Matamoros que va tenir un rendiment molt
més alt de l'habitual aconseguint les seves
millors marques, Carla Bernial que en la prova
de 200 m papallona va fer record provincial
en una marca de 2'25''11 en l'edat de 14 anys,
a Miquel Segarra per uns grans 1500 m molt
ben lluitats, a Daniela Muñoz perquè encara
que fos la més petita va demostrar una gran
valentia i també als universitaris per estar ahí
encara que fos molt complicat.
Felicitar a tots els nadadors, també als pares
pels ànims que van demostrar en les grades
durant totes les sessions. Ànims, i continueu
així!
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Triatló Deltebre 2018

Aquest passat cap de setmana es
donava inici a la temporada de
triatló. Dissabte a les 15:00 hores es
disputava el triatlo olímpic en un
dia fosc amb fort vent.
L'equip format per Josep Pomada
Antich fent la natació, Luis
Kratochuil marcant el millor parcial
ciclista i Sebastián Quixal fent la
carrera a en el sector de la carrera
a peu, van pujar al primer caixó del
podi per equips.
Guillem Milian en individual va
aconseguir un 58 lloc de 304 en
2:22:35.

El diumenge amb plutja intermitent
i baixes temperatures
es van
disputar les modalitats de Half i
Short.
Marcos Tolos va completar la
distancia Short en 2h .41.16 acabant
en la posicio 52 de la clas. General.
Per altra banda Blas Catala va
completar la distancia Half, que s'ha
vist retallada per les inclemències
meteorologiques, en 3h. 38.12
acabant en la posicio 40.
Desde el club donar la enhorabona
a tots per la constància i les ganes
de sumar moments amb l'equip.

Crónica partido play off (ida)
VINATAUS 17 VS TATAMI RC 15

Se enfrentaron el sábado 14 de Abril
en Amposta el VINATAUS contra el
TATAMI RC.
El Vinataus con vistas a poder
conseguir el ascenso, mientras que
el Tatami RC mantener la categoría.
El partido fue muy igualado donde
predominaron las defensas. El
Tatami RC centró todo su juego en
el número 8 Joan Tudela (exjugador
selección) mientras que el Vinataus
aprovechó cada golpe de castigo

para puntuar a través de Canalda.
Resultado Final VINATAUS 17 TATAMI RC 15
No se ha decidido aún nada, y el
próximo partido se disputará en
Valencia el día 15 de Abril (campo
cauce antiguo Rio Turia - Nuevo
Centro).
Esperemos
poder
festejar
con victoria y por supuesto el
ascenso a 2ª Territorial.
No dudéis que lo vamos a dar todo!!!

Victòria femenina al 10k
Ciutat de Benicarló
En la passada edició del 10k ciutat de
Benicarló, vam estar presents amb dos
dels nostres triatletes. Per una part, Carlos
Valero, que va creuar la línia d'arrivada
amb un temps de 47:05min i el 33 de la
seva categoria; i, per altra part, estrenantse guanyadora una temporada més, Mireia
Guardino, que va finalitzar amb un temps
de 49'51''.
Destacar dels dos les bones sensacions
que manifesten i s'observen en l'actualitat,
les quals seràn la llavor per la temporada
de triatlons d'aquesta temporada 2018.
ENHORABONA!!!!!
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Fira del Llibre

Dissabte 21 d'abril, a les 20.00 hores,
a l'escenari de l'espai Isabel Clara-Simó
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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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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.

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

La Junta Directiva de l’Associació d’Alumnes de l’EPA comunica a tots
els seus associats que el menjar que estava previst fer el dia 15 d’abril
es farà al juny a Vinaròs, en les properes festes de Sant Joan i Sant Pere.
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
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.
28
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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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CAMPANYA SERVEIS SOCIALS: #LA QUARTA POTA#
Jornada Serveis Socials Municipals: 27/04/2018
Politica Social, igualtat i discapacitat

Benvolguda veïna,
Benvolgut veí,
La Llei de la Generalitat Valenciana que regula el Sistema de Serveis Socials en la
Comunitat Valenciana destaca els serveis d'atenció primària com a porta d'entrada
a tot el sistema d'atenció social.
Un dels objectius del nou model social valencià és apropar el sistema a les
persones, consolidar-lo i garantir a tots els ciutadans i ciutadanes el dret a l'atenció i
prevenció de les seues necessitats, fomentar la promoció de l'autonomia personal
i familiar, i treballar per la inclusió i la dinamització comunitària i social.
Tenim un sistema d'atenció social poc conegut per bona part de la ciutadania, i
de vegades, també per associacions i organitzacions del sector. Per això, aquesta
jornada té com a objectiu difondre i visibilitzar els serveis d'atenció primària, les
funcions de l'equip d'atenció social bàsica, la forma d'accedir-hi... és a dir, difondre
la feina que es fa i mostrar alguns dels programes més innovadors que oferim
al nostre municipi. Voldríem transmetre la idea que, entre totes i tots, estem
consolidant un nou model de serveis socials i transformant el Sistema Públic
Valencià de Serveis Socials.
Els serveis socials tenen com a repte avançar cap a un model que done resposta
al ventall més gran possible de necessitats i forme part del model de serveis
essencials per a la comunitat. Uns serveis socials que tinguen un caràcter preventiu
i es desenvolupen des de la proximitat, abandonant el seu caràcter residual i
convertint-los en universals.
És per això que ens agradaria molt que ens acompanyara en aquesta jornada
(adjuntem programa) en què compartirem les millores realitzades, la incorporació
de nous professionals, una mostra dels nous programes i parlarem dels projectes
en marxa.
Esperem comptar amb la seua presència, i aprofitem per a enviar-li la nostra
salutació més cordial.
								
Enric Pla 					
Mamen Ruiz
Alcalde de Vinaròs
Regidora de Benestar Social

Programa de la Jornada
9:00 h - Presentació de l’acte per l’alcaldia/regidoria i coordinació de Serveis Socials : Objectius de la campanya,
l´increment de personal, de programes, etc.
9,15. El nou model de serveis socials .Equip municipal de Serveis Socials.
Espai pot donar a conèixer a la ciutadania totes aquelles activitats que realitzen per a posar en valor el treball dels
professionals dins dels 5 programes bàsics de serveis socials del Pla Concertat
9.45. Altres Serveis específics del área Política Social
- Presentació Oficines PANGEA; Agent d’Igualtat, SEAFI, UPCCA

…..etc

10:00 h – Presentació de nous projectes i programes més innovadors:
“Adaptan - se“ .Programa formació post divorcio ( Universidad Deusto)
Noves Masculinitats. Prevenció conductes violencia de géner (Patim)
Recursos i linies d’intervenció en persones amb trastorn mental greu (PTMG)
Club de la Vida. Programa animació tercera edad ( Mon d’animació)
11:00 h - Descans en vídeo históric programa Club de la vida 2017 i exposició fotográfica “Som-risa, fora edadisme”..
(Activitat intergeneracional 2018)
11,30- 9ª Asamblea Anual del CRIS.
					
					
					
					

- Linies Generals d’ actuació del centre.
- Programes i tallers realitzats en 2017
- Actuacions en temes de qualitat en el CRIS
-Plecs i preguntes.
29

21 abril de 2018

ESQUELES

PUBLICITAT

2 3 d ’A b r i l

Sant Jordi

ELS DIARIS
Festa del Llibre

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

Del 16 al 23 d’Abril
DESCOMPTE 10%

.. i a més, tindrem les últimes NOVETATS

ELS DIARIS - Tel. 964 45 17 38 - Plaza Jovellar, 15 12500 VINARÒS
30

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, 83
11
18 abril
desembre SANZ
VALLS
c. Pont,
21
19
22
20
23
21
24
22
25

desembre VALLS
MATeU
abril
desembre MATEU
TORReGROSA
abril
desembre TORREGROSA
PITARcH
abril

23
26

desembre PITARCH
MARTÍNeZ
abril
desembre
FeRReR
Vinaròs
Farmacia
abril

27

abril

FERRER

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

28

c. Sant
Francesc,
zona
turística
nord,103
11

av. Llibertat,
c. Sant Francesc,
1039
c.av.
delLlibertat,
Pilar, 120
9
av. País
Valencià,
15
c. del
Pilar, 120
Sant
Antoni, 15
39
av.pl.
País
Valencià,
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

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

VIERNES

SÁBADO

de

DECORACIÓN

27y28ABRIL
con tu
tarjeta

JARDINERÍA

En compras
superiores a 50€

BRICOLAJE

CC "El portal del Mediterráneo"
Carretera Nacional 340,
Km 1.049 12.500 VINARÒS

