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agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
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Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
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El pressupost és de 5.848.000 euros i el pròxim any s'executarà el 80% de l'obra, que conclourà al 2020
La setmana vinent hi haurà un ple per demanar la delegació de competències de la Generalitat a l'Ajuntament,
que ja disposa de la memòria i els plànols del centre

La construcció del col·legi Jaume I de Vinaròs està
més a prop i ja hi ha terminis per a la seva execució.
Dimecres, l'alcalde, Enric Pla, el regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, i el de Medi ambient, Jordi Moliner, com
a representants dels partits de l'equip de govern, van
explicar que gràcies a la inclusió de la infraestructura
educativa en el Pla Edificant, ja es poden avançar les dates
possibles per a la seva licitació i posterior execució després
d'haver rebut ja el consistori la memòria i els plànols del
futur centre. El pressupost global de construcció del
col·legi és de 5.848.000 euros. D'ells, 176.000 euros són
per al present any 2018 –per despeses en assistència
técnica i licitació-, mentre que en 2019 està prevista el
80% de l'execució de l'obra -4,5 milions- i pel 2020 hi
ha previstos 1,1 milions per concloure-la.
L'Ajuntament, per la falta de personal en la Conselleria,
va decidir agafar les regnes de la tramitació i incloure el
col·legi dins del Pla Edificant, la qual cosa dóna marge
d'actuació a l'administració local per acelerar-los i no
haver d'esperar al fet que es facin des de la Generalitat.
La inclusió del col·legi en el Pla Edificant es va produir
el passat 26 de març, com va explicar l'alcalde, Enric
Pla. El 19 d'abril el consistori va rebre les memòries
tècniques i l'avantprojecte per part de la conselleria,
el 23 d'abril la memòria redactada per l'Ajuntament
va ser aprovada pel Consell Escolar del col·legi Jaume
I, i dimecres passat el Consell Escolar Municipal havia
de ratificar-la. La Comissió Informativa es reunirà
amb caràcter d'urgència el dilluns 30 d'abril i al final
de la setmana vinent està prevista la convocatòria
d'un ple extraordinari per demanar la delegació
de competències a l'administració autonòmica per
poder iniciar tota la tramitació final per a l’execució
del centre. A partir d'aquí és la conselleria la que
haurà de contestar de nou a l'Ajuntament i una
vegada rebuda aquesta comunicació se celebrarà un
altre plenari per acceptar de forma definitiva la cessió.
“Si tot va sobre el calendari previst, a finals de maig o
principis de juny podrem licitar el projecte d'execució,
i entre novembre i desembre es licitarien les obres
definitives. Al moment en què es resolgui, calculem
que al febrer o març de 2019 podrien iniciar-se les
obres de construcció de l'anhelat centre educatiu”, va
explicar Pla.
Per la seva banda, Alsina va recordar que l'Ajuntament
ja ha invertit més de 350.000 euros en l'adequació
del solar, que la urbanització dels carrers Pagell i
Gall s'ha realitzat amb fons de la Diputació i que el
projecte elèctric té un cost de gairebé 100.000 euros.
En aquests moments s'està realitzant la demolició del
clos existent al perímetre dels terrenys. Finalment,
Moliner va destacar el treball conjunt dels membres
de l'equip de govern per aconseguir fer realitat al
més aviat possible aquesta infraestructura educativa,
recordant que és un col·legi que porta més de deu

anys en barracons.
Tots tres representants van voler destacar que quan
va accedir el govern del Botànic, la Conselleria “a
pesar del que havia dit el PP, no tenia fet el projecte
del col·legi”, i Moliner va afegir que “si fos representant
del PP sortiria a demanar disculpes per haver tingut
als xiquets en barracons des de fa més de deu anys”.

Així serà el nou col·legi

El nou centre educatiu serà un centre modern i adaptat
al segle XXI, com va destacar Pla. La seva construcció
està prevista en els terrenys de l'antic camp de futbol
del Cervol, i se situa entre els carrers Joan Fuster,
Pagell i del Gall, aquests últims carrers peatonals des
d'on s'accedirà al col·legi. Com especifica la memòria,
el pressupost global de la seva construcció, IVA inclòs,
és de 5.848.000 euros. La superfície és d'11.460
metres quadrats, dels quals 4.000 metres quadrats
seran d'edificació. Disposarà de dues plantes i
comptarà amb un edifici d'educació infantil i un altre
d'educació primària i un gimnàs. Hi haurà també dos
patis separats per a infantil i primària i dues zones
esportives de 1232 metres quadrats cadascuna, a més
d'hort escolar, jardins i un aparcament per 18 vehicles.
A l'edifici d'educació infantil hi haurà sis aules, i altres
vàries de diferents usos. En el primer pis se situaran
les 12 aules d'educació primària, un aula d'informàtica
i una aula de música, a més d'una altra polivalent. El
centre comptarà, a més, amb ascensor i climatització.

Ampliació de l’IES José Vilaplana

Cal destacar que dins del pla Edificant s’ha inclòs,
entre altres millores educatives, l’ampliació i reforma
de l’IES José Vilaplana, un altre dels centres que està
encara en bona part en aules prefabricades que va
ser el primer en incloure’s al Pla constructiu i que
seguirà el mateix procès que el col·legi Jaume I.
L’alcalde va informar al respecte que en tres setmanes
es presentarà la memòria que s’està actualment
realitzant per part d’una empresa especialitzada i que
será llavors quan es podrá informar del pressupost
constructiu i dels detalls de com será, destacant que
és una obra també molt necessària i prioritària per
a Vinaròs. Esta setmana ha hagut una reunió entre
la direcció i l’ampa de l’IES Vilaplana i l’equip de
govern. Pla va destacar també que “no hi havia a la
Conselleria ni a Ciegsa ni a l’Ajuntament cap projecte
constructiu d’esta ampliació i reforma i el consistori
ni tan sols havia fet l’ocupació real dels terrenys per a
l’ampliació. Es hem trobat, com en el cas del col·legi
Jaume I, en la feina sense fer per part dels equips de
govern anteriors”.
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La cort d'honor de les Festes de Vinaròs, formada per 24 dames
Diumenge 29 d’abril a les 18h se celebra l'acte d'elecció de les reines a l'auditori
Un total de 13 dames majors i 11 infantils estan
de moment confirmades per formar part de la
cort d'honor de les properes festes de Sant Joan
i Sant Pere de Vinaròs, que se celebraran del 22
de juny a l'1 de juliol. Són 10 dames menys que
en l'anterior edició, ja que la cort d'honor de l’any
passat estava formada per 17 dames majors i 17
dames infantils. “Podem dir que la situació s'ha
normalitzat una mica, ja que la cort d’ honor del
passat any creiem que va ser excepcional en el
nombre d'integrants”, va explicar el regidor de
Festes i Tradicions, Marc Albella.
Diumenge que ve 29 d'abril a les 18 hores se
celebrarà l'acte d'elecció de les reines major i
infantil, de nou a l'auditori municipal, com es va
optar en els últims dos anys.
Les festes de Sant Joan i Sant Pere d'aquest any es
perllongaran durant 9 dies, menys que en anteriors
edicions. Les entitats ja estan fent arribar la
programació i des de fa dos mesos des del Consell
de Festes ja s'està treballant en les activitats i
concerts. Així, a la confirmada actuació del grup

català Els Amics dels Arts, el 30 de juny en la carpa
Platja Fest, se suma el del grup d'Ontinyent Auxili,
el 28 de juny. El 22 de juny se celebrarà la festa We
Love 80's amb Rafa Kaenea i Natxo, a més dels 40
Principals. L'endemà, vespra de Sant Joan, pujaran
al mateix escenari Joe Crepusculo i Tomasito.
La nit del 30 s'anuncia la presència dels dj's Colin
Peters i Llei dj, mentre que l'1 de juliol se celebrarà
la festa electrònica, confirmant-se ja la presència
de Bryan Matthz. D'altra banda, en l'escenari
Bandarres actuarà el grup local Arreu el 29 de juny.

Sense representació masculina

No hi haurà tampoc en principi aquest any
representació masculina en aquesta cort d'honor,
a pesar que com va explicar Albella, “es van
presentar xiquets a les escoles, però els sorteigs
no els van resultar favorables”, i tampoc s'ha
presentat cap adult per optar a representar a
una entitat una vegada aprovada l'obertura de la
representació masculina en la cort d'honor de la

Fira i Festes.
Albella també va informar que la denominació
oficial escollida para quan hi hagi representació
masculina és “cavaller”. La decisió es va prendre
després de realitzar una consulta a través de
Normalització Lingüística i que es van descartar
opcions com “hereu”, “fadrí” o “fester”. “Ja que aquí
cridem dames a les representants femenines,
pensem que la denominació ‘caballer’ s'ajustava”,
va assenyalar Albella.

El Vinalab mostra al públic en general els serveis
que ofereix per als emprenedors i empreses
Desenes de persones participen en la 1a Jornada de Portes Obertes per conèixer millor les instal·lacions i
els vivers d’empreses
El Centre del Coneixement del Vinalab a Vinaròs
va celebrar divendres la 1a Jornada de Portes
Obertes per mostrar al públic en general les feines
i serveis que es desenvolupen en el seu interior. Cal
destacar que el centre va néixer amb la intenció de
ser un motor d’innovació i dinamització social, a
més, també d’impulsar l’emprenedoria i l’ocupació.
Durant la jornada van assistir diversos
representants d’entitats locals i empreses de la
comarca per informar-se dels diferents projectes
que es desenvolupen en el centre. La regidora
d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs, María
Cano, comentava que ‘’el Vianalab també és un
espai que es posa a disposició de les empreses,
emprenedors i associacions perquè puguen
realitzar conferències, presentacions o reunions
amb els clients’’.
Entre les jornades que s’imparteixen al Vinalab,
Cano, va fer especial menció del Gámesis,
dedicada al món dels videojocs, que en cada
edició aconsegueix atraure a centenars de joves
interessats en el entreteniment virtual, i també a

experts que expliquen les sortides professionals
que pot oferir el disseny dels videojocs.
Per la seva banda, el regidor de Noves Tecnologies
de l’Ajuntament de Vinaròs, Hugo Romero,
comentava que ‘’el Vinalab és un punt de trobada
entre el sector públic i privat, fent que amb la
seva col·laboració es puguen posar en marxa
iniciatives per a la formació i foment de l’ocupació’’.
Així mateix, afegia que el centre també aposta
per la innovació i el viver d’empreses per facilitar
als emprenedors posar en marxa les seves idees
empresarials.
L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, assenyalava que
‘’el Vinalab es sustenta sobre tres potes, sector
empresarial, sector social i noves tecnologies. La
primera té com a finalitat la formació, integració
laboral i l’ocupabilitat; la segona pota vol potenciar
l’apertura de les instal·lacions a les associacions
locals perquè organitzen activitats o actes; mentre
que la tercera té com a objectiu l’alfabetització
digital, fonamental per millorar la competitivitat
de les empreses’’.

La Jornada de Portes Obertes al Vinalab va comptar
a la xerrada que van oferir les empreses instal·lades
en el centre que van explicar la seva experiència
de negoci, a més, dels serveis que es faciliten per
al seu creixement. També es va incloure una visita
guiada mostrar com són els espais que s’ofereixen,
tant per a la ubicació de noves empreses com per a
la realització de conferències o sales per a entitats
externes.

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
VENTA AL PÚBLICO
En tu nueva carnicería de Vinaròs, podrás encontrar calidad
y confianza en nuestra amplia oferta de productos

Ven a probar nuestros elaborados, carnes, embutidos,
congelados, productos gourmet y mucho más.

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, al Saló del Turisme B-TRAVEL
La regidoria de Turisme ha viatjat fins a Barcelona per promocionar el municipi en
una de les mostres més importants de l'Estat espanyol
El cap de setmana del 20 al 22 d'abril, Vinaròs va
estar present a la Saló del Turisme B-TRAVEL per
donar a conèixer tots els encants que pot oferir el
municipi, des de la millor gastronomia marinera,
fins a cales paradisíaques o rutes senderistes per
als visitants que prefereixen gaudir de la natura.
A la jornada inaugural va assistir el Secretari General
del Departament d'Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya que fou l'encarregat
de presidir l'obertura del Saló. També van assistir
el Director General de Turisme, Octavi Bono, el
Director General de Turespaña, Manuel Butler,
així com el Director General de la Fira, Constantí
Serrallonga i el President del Comitè Organitzador
de B-TRAVEL Jordi Clos.

Els tècnics de Turisme de Vinaròs van ser els
encarregats de promocionar la ciutat davant del
públic català, un dels visitants que més viatja fins
a Vinaròs per gaudir d'unes bones vacances. En
aquest sentit, cal destacar que durant la Setmana
Santa, precisament els catalans han sigut els
turistes que més han viatjat fins al municipi, tal
com s'ha registrat a través de la Tourist Info.
Durant l'estada al recinte de Montjuïc es van
repartir catàlegs sobre el turisme familiar, platges
i gastronomia de cara a la campanya estiuenca,
així també com díptics amb informació de les
escapades de cap de setmana que es poden fer a
Vinaròs aprofitant el bon temps.
La fira també va comptar amb la presència dels

principals turoperadors perquè els municipis
es puguen posar en contacte per oferir nous
productes i paquets vacacionals. Des de Turisme
Vinaròs es va aprofitar per contactar amb ells i
mostrar les gran possibilitats turístiques que pot
oferir el municipi, tant per al públic nacional com
per a l'estranger.

S'obren les inscripcions per al Campus l'Illa
A partir del 23 d'abril els pares podran formalitzar la matricula a través d'Internet, mentre
que del 7 al 10 de maig es podrà realitzar de forma presencial al Casal Jove
A Vinaròs s'ha obert el termini d'inscripcions per
a una nova edició del Campus l'Illa que es farà
del 2 de juliol al 10 d'agost. L'objectiu és oferir
entreteniment i oci per als xiquets durant les
vacances escolars, mentre s'ajuda als pares a seguir
conciliant la vida laboral amb la familiar.
Per aquesta edició del Campus l'Illa s'han preparat
un total de 600 places, de les quals el 75% s'han
reservat per a les inscripcions a través d'Internet,
que ja es poden formalitzar al web www.
campusillavinaros.com, mentre que el 25% restant
s'han reservat per a les matricules presencials que
es podran fer del 7 al 10 de maig al Casal Jove.
El regidor de Joventut de l'Ajuntament de Vinaròs,
Marc Albella, ha explicat que "el consistori ha
reservat places a serveis socials perquè els xiquets
amb famílies de pocs recursos també tinguen
l'oportunitat de poder gaudir d'un estiu al Campus
l'Illa". D'altra banda, ha comentat que totes les
activitats es desenvoluparan al col·legi de la
Misericòrdia, llevat dels esports es faran a l'escola

Manuel Foguet.
Abella també ha indicat que "les matricules es
poden realitzar per quinzenes i l'horari serà des
de les 9h fins a les 13h. Els pares que ho desitgen
podran ampliar fins a dues hores més l'estada dels
fills, començant la jornada a partir de les 8h amb el
servei de Ludoteca o allargant-la fins a les fins a les
14h amb el servei de menjador".
Les matriculacions estan obertes per als alumnes de
P3 fins a P5 que es podran apuntar a l'Illa Infantil amb
activitats d'estimulació precoç i psicomotricitat, a
més, de tallers sensorials i motrius. D'altra banda,
des de 1er fins a 6é de primària els xiquets podran
escollir entre Illa Arts o Illa Esports. En la primera
opció sobretot s'estimularà la creativitat a través
de treballs manuals i tallers innovadors com
robòtica eductiva, a més, de classes de cuina i fins
i tot una acampada nocturna. Pel que fa a l'opció
d'Illa Esports, sobretot es practicaran diverses
modalitats esportives, com futbol o bàsquet, a
més, d'altres més alternatives.

El president de Ofertas Costa Azahar i responsable
del Campus l'Illa, Fito Sales, ha explicat que
"enguany totes les activitats giraran al voltant del
món marí, per tal de fomentar la cultura marinera
entre els xiquets i fomentar també el respecte cap
a l'entorn natural".
Per més informació o per fer les inscripcions online
es poden adreçar al web www.campusillavinaros.
com. Recordem que les matricules presencials es
podran fer del 7 al 10 maig al Casal Jove.

Agricultura planta un magraner centenari a l'ermita de Vinaròs
L'arbre ha sigut una donació de la família Barreda - Mestre i des d'ara formarà part de l'entorn natural del
Puig de la Misericòrdia
La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament
de Vinaròs ha plantat un magraner centenari
a l'entorn de l'ermita, on abans hi havia la
carrasca que va plantar la Fundació Caixa
Vinaròs en homenatge al veí Vicent Miralles.
Cal destacar que Agricultura ha demanat el
permís corresponent a la Fundació per fer
la substitució de l’arbre i després de rebre
la confirmació s’han iniciat les les feines
de plantació. La carrasca en homenatge a
Miralles havia mort i aprofitant la donació
del magraner centenari s’ha decidir col·locarlo en el seu lloc, al tractar-se també d’un
magnífic exemplar. El regidor d’Agricultura
de l’Ajuntament de Vinaròs, Jordi Moliner, ha
4

agraït a la família Barreda – Mestre la donació
de l’arbre i ha indicat que ‘’el millor lloc per
plantar aquest magraner centenari és a un lloc
especial’’.
Vicent Miralles va morir fa 8 anys en un
accident quan treballava en els preparatius
de la festa de Sant Antoni. Era una persona
molt estimada al poble i un dels principals
organitzadors a l’hora celebrar els actes festius
a l’ermita. En la seua memòria la Fundació
Caixa Vinaròs va plantar una carrasca amb una
placa al seu nom per tal de recordar la seua
figura. Ara l’arbre, que es mort, es canviarà pel
magraner centenari, un exemplar molt digne
per recordar a Vicent Miralles.
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CACHEMIR
Boutique

Nueva Colección Primavera-Verano
Bodas

Comuniones

964 40 79 82

Celebraciones Especiales

San Francisco 82 izqd. VINARÒS

El Casal Jove presenta la programació del segon trimestre de l'any
Cursos de Tecnologia Drone, Guió Cinematogràfic o Animació Nocturna formen part de la nova oferta per als adolescents
El regidor de Joventut de l'Ajuntament de
Vinaròs, Marc Albella, ha presentat avui la nova
programació del Casal Jove per al segon trimestre
de l'any. Segons ha declarat, "s'ha apostat per
seguir oferint una agenda carregada de cursos i
tallers per oferir entreteniment als adolescents,
però també perquè es puguen formar".
Pel que fa a la programació començarà aquest
dissabte amb el curs de Guió Cinematogràfic. La
formació es gratuïta, està adreçada per als joves
a partir de 12 anys i s'impartirà els dissabtes
fins al 26 de maig. Una de les novetats d'aquest
trimestre és el taller de Tecnologia Drone que es
farà del 5 de maig al 9 de juny al Vinalab, dintre de
l'Espai Steam. En aquest cas s'ensenyarà als joves
com pilotar l'aparell amb seguretat, a més,
dels permisos que es demanen, segons
la normativa vigent, per poder enlairar el
drone. La formació tindrà un cost de 10€
amb descompte del 10% amb el Carnet
Jove.
Del 26 de maig al 2 de juny s'impartirà el
curs d'Educador de Menjador Escolar, amb
titulació oficial. La formació serà gratuïta
i estarà adreçada als joves a partir dels 16
anys. També per al maig, del 28 al 31, es farà
el taller de Socorrisme Terrestre i Aquàtic, el
CDT de Castelló serà l'encarregat d'impartir
la formació gratuïta, gràcies a la subvenció
del Fons Social Europeu.
El mes de juny començarà amb el curs de
Fotografia i Vídeo Sector Turístic, només
serà una sessió a la Biblioteca Municipal. En
aquest cas, la formació està adreçada per als

directius, gerents o responsables de màrqueting,
així també com per a personal discontinu del
sector turístic. El taller es farà en una sola sessió el
5 de juny i serà gratuït. De l'11 al 14 del mateix mes
s'impartirà el curs Animació Nocturna adreçat a
joves majors de 16 anys en situació d'atur i també
serà gratuït gràcies a la subvenció del Fons Social
Europeu. La programació finalitzarà amb el taller
de Manipulació d'Aliments en una única sessió
gratuïta el 15 de juny.
Albella ha finalitzat la seua intervenció animant als
adolescents a participar dels cursos que s'oferiran
al Casal Jove durant el segon trimestre de l'any.
Per més informació o fer les inscripcions es poden
adreçar a la seu ubicada al carrer Carreró 51.
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La Generalitat posa en marxa una campanya per donar un major
protagonisme als serveis socials municipals
Amb el nom "La Quarta Pota" es vol posar en valor la feina que realitzen els serveis socials com a part fonamental de l'estat del benestar
Vinaròs s'ha adherit a la campanya "La Quarta
Pota" creada per la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, amb l'objectiu de posar
en valor i visibilitzar la important tasca que
realitzen els serveis socials municipals. D’altra
banda, la iniciativa també vol conscienciar als veïns
que qualsevol persona pot necessitar ajuda amb
independentment de la seva situació social.
Per tal que la ciutadania puga conèixer tota la
feina que desenvolupa el departament, aquest
divendres 27 d'abril es farà la Jornada de Serveis
Socials Municipals al Centre del Coneixement
Vinalab. Les activitats estaran obertes al tot el
públic en general, que a més, es podran informar
de tots els programes que hi ha en marxa per
atendre les necessitats bàsiques dels veïns.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha destacat que
"tenim un sistema d'atenció social poc conegut

per bona part de la ciutadania i fins i tot per part
de les associacions i organismes del sector. Per això
la jornada té com a objectiu difondre la feina que
realitza departament". D'altra banda, afegia que
"el principal repte és avançar a cap a un sistema
que done resposta al ventall més gran possible de
les necessitats i forme part del model de serveis
essencials per a la comunitat".
Pel que fa la programació començarà a partir
de les 9:00h amb la presentació de la jornada
i els objectius principals de la campanya
"La Quarta Pota". Tot seguit l'Equip Municipal
de Serveis Socials donarà a conèixer totes
les activitats que ofereixen i els principals
programes que hi ha en marxa. A les 10h es
presentaran les iniciatives més innovadores
com la formació post divorci "Adaptant-se"
de la Universitat Deusto o el programa "Noves

Masculinitats" per a la prevenció de la violència
de gènere. A les 11h es passarà un vídeo de la
campanya Club de la vida 2017 i tancarà la jornada
la 9a Assemblea Anual del Centre de Rehabilitació i
Inserció Social (CRIS).
La Generalitat ha incrementat la partida
pressupostària per als serveis socials arribant
fins als 41 milions d’euros, una quantitat que
ha permès als ajuntaments que enguany
puguen contractar 1.573 professionals,
impulsant una reducció de la ràtio, passant
d’un professional cada 12.741 habitants a un
cada 2.785.
Recordem que la Jornada de Serveis Socials
Municipals per mostrar a la ciutadania la feina
que es desenvolupa des del departament serà
aquest divendres al Vinalab a partir de les 9:00h,
l’entrada serà lliure.

Tapes al Mercat torna al Mercat Municipal de Vinaròs
10 establiments oferiran aperitius originals i creatius elaborats amb els millors productes de proximitat per només 1,5€
El Mercat Municipal de Vinaròs acollirà tots
els divendres, a partir del proper 4 de maig,
una nova edició de Tapes al Mercat. Després
de quatre mesos sense organitzar-se, aquesta
petita cita gastronòmica es tornarà a recuperar
per oferir aperitius únics a preus molt reduïts.
L'horari per gaudir de la bona cuina en petit
format serà des de les 19:30h fins a les 22:00h.
En aquesta edició participaran 10 parades:
Xarcuteria Rosa, Bar Lo Típic, Peixateria Farid,
Peixateria Floro, Peixateria La Vida del Mar,
Pastisseria Maria Luisa, Bons Aliments, Menjars
per emportar Altabás, Fruites i Verdures la Yaya
i per últim Fruites i Verdures Tere i Ramón. Cada
paradeta oferirà diferents tapes que aniran des
de polp en salsa, bunyols d'abadejo o canelons
de l'horta, entre molts altres aperitius.

El regidor de Turisme, Comerç i Consum de
l'Ajuntament de Vinaròs, Domènec Fontanet,
agraïa l'esforç de les 10 parades per
participar en la iniciativa Tapes al Mercat, així
com la feina de l'Associació de Venedors per
dinamitzar l'espai amb la posada en marxa
de diferents campanyes. Fontanet també ha
animat als veïns apropar-se fins al Mercat el
proper divendres 4 de maig per gaudir de la
primera jornada de tapes per només 1,5€.
La representat de l'Associació de Venedors
del Mercat Municipal Tere Membrado ha
comentat que "Tapes al Mercat és una
bona oportunitat per apropar-s'hi i gaudir
de la bona cuina feta amb productes de
proximitat, a més, de ser un espai per la
conversa i socialització".

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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El PP acusa a Som Vinaròs de “pisotear sus principios”
al no reprobar la gestión del exalcalde Jordi Romeu
El portavoz adjunto del Partido Popular de Vinaròs,
Lluís Gandía, ha criticado que el grupo municipal
Tots i totes som Vinaròs no reprobara en el pleno
extraordinario la gestión del exalcalde socialista,
Jordi Romeu, condenado por prevaricación

administrativa.
Según Gandia, los concejales de Som Vinaròs
“pisotearon sus principios y todas las promesas
realizadas a los vinarocenses sobre regeneración”.
El portavoz adjunto consideró que “es el precio

que tiene que pagar el alcalde Enric Pla y
Podemos al PSOE local para mantenerse en la
alcaldía, saltándose todos sus principios éticos
demostrando que primero están sus dedicaciones
y sus sueldos y después sus promesas”.

El PP acusa al equipo de gobierno de "bloquear" la comisión
de investigación sobre los gastos de viajes del programa 'Path to a job'
El PP de Vinaròs ha criticado que 500 días después
“aún no se haya creado la comisión de investigación
que se aprobó realizar el 7 de diciembre de 2016
por parte del Pleno del Ayuntamiento de Vinaròs
para analizar los más de 15.000 euros que se
gastaron en viajes a Londres, Roma y Vitoria” por
el programa 'Path to a job' subvencionado por la
Unión Europea.

El portavoz adjunto de los populares, Lluís Gandía,
ha señalado que “si esa comisión de investigación
no se ha convocado es porque saben que no
tienen respuesta a unos gastos que no tienen
justificación alguna”.
Los populares han acusado al equipo de gobierno
de "ocultar a los vinarocenses las facturas de sus
viajes al extranjero sin ninguna justificación y

que solamente entre Londres, Roma y Vitoria
ascienden a más de 15.000 euros”.
Desde las filas populares se ha señalado que “con
el bloqueo a esta comisión de investigación el
equipo de gobierno ha demostrado una vez más
que son un lastre para la transparencia y el buen
gobierno que merecen los vinarocenses”.

Creu Roja Castelló presenta els resultats de l’exercici 2017
L’entitat va celebrar una assemblea a la Universitat Jaume I amb els seus socis, voluntaris i empleats per donar a conèixer les dades del 2017

Edicto NOTARÍA de JESÚS MARÍA
GALLARDO ARAGÓN.
Que en mi Notaría sita en Vinaroz, pasaje Doctor Santos
número 12 Entresuelo, se está tramitando a instancia
L’alcalde de Vinaròs Enric Pla va
acompanyar la setmana passada
a la presidenta de l’Assemblea
local de la Creu Roja de la localitat,
Mercedes Lucena, en la presentació
de l’informe anual de la Creu Roja
de Castelló. Durant la trobada
la presidenta provincial Omayra
Serrano va ser l’encarregada de
repassar les dades més significatives
i també va agrair el treball i l’esforç
de tots els integrants de l’entitat.
Sobretot es va fer especial menció al
nombre de socis i sòcies que formen
part de la Creu Roja a Castelló
arribant a un total de 17.259
persones, mentre que el número
de voluntaris ascendeix fins als
5.619 i pel que fa als professionals
actualment treballen 171.
D’altra banda, al llarg del 2017 es van
atendre més de 111.874 persones,
40.000 més que l’any anterior, fet
que demostra la gran importància
que té l’entitat a Castelló i sobretot
l’ajuda que ofereix a les persones
més desfavorides. L’informe també
destacava que l’equip de socors
i emergències va assistir 15.699

persones i que compta amb un
centre de coordinació connectat
amb el 112, que serveis per donar
suport a totes les emergències de
la província incrementant les ajudes
en un 395%.
En matèria d’ocupació, la Creu Roja
ha format a 699 persones, amb
una inserció laboral del 39%. El
vicepresident de l’entitat a Castelló
Iván Fortea comentava que l’any
passat es va millorar la qualitat de
vida de 2.481 xiquets davant dels
1.530 que es van atendre al 2016.
En aquest sentit, remarcava que
totes aquestes dades no serien
possibles sense la col·laboració dels
voluntaris, socis i empleats.
L’alcalde Pla ha destacat que amb
la seva assistència, ‘’volia deixar
palés el suport de l’Auntament
i de la societat de Vinaròs a una
organització que treballa per les
persones amb més necessitats,
i que ho fa des de fa molts anys,
en molts llocs i en molts camps:
l’emergència, la inclusió social, la
infància i joventut i la cooperació
internacional”.

de BENARA OPTIC, S.L,

ACTA DE NOTORIEDAD POR

EXTRAVIO DE CHEQUES,

en virtud de la cual se

manifiestan haberse extraviado los cheques bancarios
números 6883368 2 6883367 1, librados por la Sucursal
6790 del BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. de fecha 16 de
Abril de 2.018, a favor de “KLECAR FONCIER IBERICA
S.L.”, lo que se pone en conocimiento general, a fin de que
cualquiera que pueda estar interesado en este procedimiento
pueda comparecer en esta Notaría

el próximo día 20 de

Junio de 2.018 a las once horas, y oponerse a la pretensión,
presentar alegaciones o aportar documentos u otros
elementos de juicio.

En Vinaroz, a veintiséis de Abril de dos mil dieciocho.
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Celebració de Sant Jordi al CEIP Assumpció parlant del llibre dels 35 anys
del Carnaval de Vinaròs amb el seu autor Mariano Castejón. E.Fonollosa

El hermano mayor del Crist dels Mariners, Agustín Gombau,
hace entrega de una placa al costalero Juan José Ayza,
dándole las gracias por la colaboración de todos los años
pasados de costalero

Tres integrants de la Guàrdia Real van entusiasmar als xiquets del CEIP
Assumpció explicant i mostrant com s’entrenen i les seues funcions i
ensenyant-los valors com el companyerisme, el rebuig a les guerres i la
violència, la necessitat de preparar bé els estudis per fer-se un bon lloc quan
siguen adults, l’esforç per superar-se…E.Fonollosa

El Centro Municipal de la Tercera Edad realizó un viaje cultural por la zona de
Santander y País Vasco de seis días, visitando Santander, Lierganes, Castro
Urdiales, Bilbao, Santoña, San Sebastián, Zaraut, Getaria, Pedreña y Vitoria.
El buen tiempo permitió disfrutar de muchas visitas, como se puede ver en la
foto de grupo con el perro mascota del Museo Guggenheim de Bilbao
8

Aquest 24 d'abril tots els alumnes del CEIP Assumpció van
poder gaudir de la particular i divertida versió de La Llegenda
de Sant Jordi del popular pallasso Muniatto Show. E.Fonollosa
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Visitem la planta de reciclatge de Cervera!
Hola a tots i totes!
Hui divendres 20 d’abril els alumnes
de 4t A i 4t B hem visitat un lloc molt
interessant que es troba a Cervera,
un poblet de la nostra comarca.
Quan hem arribat, Rafa ens ha
guiat per les instal•lacions de la
planta per tal de poder conèixer el
funcionament d’aquesta i a més a
més ens ha fet una classe magistral
per a saber alguns conceptes sobre
medi ambient, ecologia, reciclatge,
contaminació...
Vols saber un poquet més sobre
això? Seguiu llegint doncs...
Se’ns
han
explicat
diferents
conceptes sobre medi ambient,
petjada ecològica, economia circular
(que consisteix a convertir els
nostres residus en matèries primeres
(recursos) per als humans.
Vosaltres sabeu què són els residus?
És tot allò que els humans llancem
quan ja no anem a aprofitar més.
Hui dia, degut a que l’economia ha
millorat molt, ha augmentat el nostre
consum i això està produint que cada
vegada generem més residus.
I sabeu què ocasiona això? Que
la societat només fem que gastar
i gastar i com més gastem i més

residus llancem més contaminem.
Doncs bé, Rafa ens ha donat solucions
per a poder evitar la contaminació,
que és reciclar. Per a això ens ha dit
que hem de tirar els nostres residus
en el contenidor que toca.
Vols saber quins hi ha? I de quins
colors són? És responsabilitat de tots
reciclar així que pren nota! I passa la
notícia!
-Contenidor MARRÓ: prompte
estarà. És per a les restes de menjar i
materials naturals.
-Contenidor VERD: per a les
ampolles i recipients de cristall.
Atenció! No tirarem mai gots ni
espills perquè no estan formats del
mateix material que les ampolles ni
recipients!
-Contenidor BLAU: sols per a paper
i cartró!
-Contenidor GROC: per a envasos
de plàstic! Com llandes, botelles de
diferents tipus de plàstic i sobretot...
Atenció! Els tetrabriks estan formats
per plàstic i alumini tot i que no ho
pareix! Així que sempre al contenidor
groc! Mai al blau perquè NO ÉS
CARTRÓ!
-Contenidor GRIS: totes les coses
que es tenquen i no sabem què són

exactament: un raspall de dents,
una escombra, un bolquer, una
maquineta d’afaitar...
-ECOPARC: és un espai diguem
com si fora un “contenidor gegant”
on podem acudir quan hem de
llançar materials que no tenen a
veure amb res del que coneixem
o són molt grans. Per exemple:
electrodomèstics, CD’s, joguines...
Bé! Ja sabeu, apreneu-ho bé i a
reciclar amb la regla de les 3 ERRES!
-Reduir: gasta tan sols allò que
necessites i no més!
-Reutilitzar: intentar fer tot el
possible per usar tantes voltes com

siga possible un material!
-Reciclar: intentar tirar les coses als
contenidors que toquen!
Heu vist quina visita més interessant?
A més a més hem realitzat un concurs
de preguntes i una simulació de
reciclatge molt interessant!
Com a obsequi ens han donat unes
bossetes de reciclatge i un full amb
imatges que és molt interessant per a
penjar a la porta del nostre frigorífic!
Així que ja sabeu!
CUIDEM EL MEDI AMBIENT! ÉS DE
TOTS!
Lina Castell Ramos

El gimnasio Gentsana participó en el 31 Fes Dance de Barcelona
EMILI FONOLLOSA/Fotos: Mariano Castejón

El gimnasio Gentsana de Vinaròs fue uno de
los participantes el pasado domingo 22 de
abril en el 31 Fes Dance de Barcelona, en el
que se presentaron un total de 46 actuaciones
de diferentes agrupaciones, academias o
gimnasios.
Desde Vinaròs se desplazaron en dos autobuses
unas cincuenta alumnas del gimnasio para
participar en este festival celebrado en el
Palau de Congressos de la ciudad condal. Los
coreógrafos de Gentsana Raul Solá, Mireia
Herrera y Lara Cugat, tras participar el grupo
vinarocense, se mostraron muy satisfechos
por las cinco actuaciones ofrecidas ya que
sus discípulas se entregaron plenamente en
cada actuación. Recibieron felicitaciones de
numeroso público, pues bailaron a un gran
nivel. Especialmente aplaudida fue la pieza
“Neverland”; sorprendieron a los más de dos
millares de espectadores presentes, tanto por
la coreografía como por el vestuario, que era
con el que desfilaron en las cabalgatas del
Carnaval 2018 junto con la comparsa La Colla.

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

consulta@dermatologiaestela.com
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Vinaròs fomenta la lectura amb una
multitudinària 17a Fira del Llibre
Haruki Murakami amb La chica del cumpleaños, Martí Ginorell amb La força
d’un destí i Manuel Vilas amb Ordesa, han sigut els llibres més venuts
La inauguració va ser a les 10.30 hores

Fotos: Fonollosa/Flores
La Fira del Llibre de Vinaròs va
tornar a ser un èxit de participació
en el marc incomparable de la
façana marítima i una meteorologia
excel·lent que va acompanyar
durant tot el dia. Al llarg de la
jornada, milers de veïns i visitants
van poder gaudir d’una esplèndida
jornada envoltats de llibres,
roses i música. Cap a les 10.30
hores es van iniciar les activitats
amb una cercavila a càrrec de
la Colla de Dolçaina i Tabal que
animava l’ambient. Amb el so dels
instruments els llibreters acabaven
de preparar les paradetes amb les
últimes novetats literàries i alguns
dels exemplars més venuts en les
passades edicions.
A la mostra també van participar
entitats locals, algunes amb
l’objectiu de recaptar fons per
a les seves activitats, mentre
que d’altres ho feien per donar
a conèixer els escriptors de les
nostres comarques, així també com
la cultura del Maestrat. Per la seua
banda, les floristeries també van
desplegar els estands perquè els
veïns més enamorats regalessen les
tradicionals roses a les parelles o a
una persones especial.
Mentre els pares es decidien quin
llibre endur-se, els més menuts
xalaven amb els tallers i contacontes
que s’han fet a l’espai Gloria Fuertes.
Treballs manuals amb paper maixé,
lectures dramatitzades o punts
de llibre han sigut algunes de les
activitats que han fet els xiquets
10

al llarg del dia. D’altra banda, els
escenaris Oscar Wilde i Isabel
Clara-Simó van acollir entrevistes
a escriptors i presentacions de
llibres, conduïdes per Mariola Nos.
Entre els diferents autors que van
participar ho eren Alicia Giménez
Barlett, Marta Senent, Josep Capsir,
Jordi Vives o Nathalie Gaubert.
Durant la inauguració de la fira
l’alcalde de Vinaròs, Enric Pla,
destacava ‘que la lectura és
molt important per al foment
de la cultura i afegia que amb
l’actual bombardeig de les noves
tecnologies, “aturar-se una estona
per gaudir d’un bon llibre és un
gran plaer’’. Per la seva banda, el
regidor de Cultura de l’Ajuntament
de Vinaròs, Marc Albella, va indicar
que ‘’es tracta d’una jornada per
fomentar la lectura i donar a
conèixer alguns dels autors de les
nostres comarques’’. Fins i tot va
anunciar que tenint en compte
l’èxit que cada any aconsegueix
la mostra, per a la propera edició
s’estudia la possibilitat d’ampliar-la
a dues jornades.
La Fira del Llibre va concloure,
primer, amb el concert del
cantautor Joan Rovira a l’espai
Isabel Clara-Simó que va interpretar
algunes cançons dels seu darrer
disc Encara Tenim Temps. Mentre
que Maria Arnal i Marcel Bagés han
tancat la jornada amb un concert
a l’Auditori Municipal també amb
algunes peces del seu últim èxit 45
cerebros i 1 Corazón.

28 abril de 2018

XVII FIRA DEL LLIBRE

A la fira també hi havia una parada solidària

Activitats culturals

Mariola Nos va entrevistar escriptors

Més d'una vintena d'escriptors van firmar les seues obres

Les Camaraes van distingir Julian Zaragozá, per la
poesia dedicada a l'entitat pel seu 75é aniversari

La Colla de Dolçaina i tabal, un concert, la Muixeranga, Les Camaraes i capoeira, entre les moltes actuacions que van tindre lloc durant la jornada
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SOCIETAT
Buenas prácticas sanitarias

El Hospital de Vinaròs acredita
la humanización del nacimiento
con el programa iHan
La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la
Lactancia se está llevando a cabo desde junio del año pasado
El Hospital Comarcal de Vinaròs
ha recibido la acreditación por la
implantación de la Iniciativa para
la Humanización de la Asistencia al
Nacimiento (iHan), programa que
está en marcha desde junio del año
pasado. Se trata de un proyecto
impulsado por la OMS y UNICEF
que ya está activo en el resto de
hospitales de Castellón, en diferentes
fases.
La acreditación IHAN-UNICE se ha

entregado en un acto organizado
por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad al que
han asistido la dra. Dolores Rabasco,
jefa de Pediatría, y la dra. Begoña
Burguera, presidenta del Comité de
Lactancia, entidad que ha impulsado
el desarrollo del programa.
El galardón reconoce las buenas
prácticas de humanización de la
asistencia al nacimiento y la lactancia.
Con esta credencial el centro recibe

la verificación de la fase 1D, o primera
fase de Descubrimiento.
La lactancia materna
El programa iHan promueve las
prácticas que protegen y apoyan la
lactancia materna exclusiva desde el
nacimiento. Dirigido especialmente
a los servicios de Maternidad de
los Hospitales y Centros de Salud,
el programa permitirá a las madres
una elección informada de cómo

alimentar a los bebés.
La iniciativa otorga una acreditación
basada en la evidencia científica y
reconoce un programa estructurado
y externamente evaluado. El
proyecto permite y facilita la tarea
de iniciar prematuramente la
lactancia materna e incrementar su
duración; pero también contempla
unas prácticas sanitarias óptimas
durante el embarazo, parto y periodo
neonatal.

Assemblea ciutadana 'Repensem el canvi'
Des de l'Agrupació Totes i Tots Som Vinaròs convidem a totes les
persones interessades en seguir donant suport al canvi, de Vinaròs i
voltants, a participar en la jornada que hem preparat junt amb altres
candidatures municipalistes el dia 5 de Maig a l’Ermita de Vinaròs.
Seguim pensant que el debat i la construcció d'un projecte de canvi
polític com és Tots i Totes Som Vinaròs s'ha de fer en obert i comptant
amb tots els ciutadans i ciutadanes que comparteixen sinergies,
objectius i voluntat de fer realitat un canvi en la política tradicional.
És per això, que volem rendir comptes de la tasca desenvolupada
durant aquests tres anys i obrir un nou procés de cara al 2019 que
aconsegueixi consolidar i establir com a opció política de govern Tots
i Totes Som Vinaròs.
La jornada consistirà en la exposició del treball realitzat per part de
diferents candidatures municipalistes i unes taules de participació on
s' afrontaran tres eixos de treball, El canvi és canvi? Errors i encerts ,
Com feminitzar la política?, I Prioritats 2019.
La jornada continuarà amb un dinar de germanor on tothom que
vulgue apropar-se a participar i conèixer-nos està convidat; tan sols ha
de apuntar-se al formulari que trobarà a; http://www.totssomvinaros.
info/participa

Els pilotaires Mezquita i Pablo de Borriol ensenyen
als escolars vinarossencs; van estar al CEIP
Assumpció per tal que els xiquets conegueren
millor l’esport autòcton valencià i ho van fer amb
gran maestria i oferint regals.
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Vinaròs pone en valor un búnker del puerto
y una cripta-refugio de la Arciprestal

Las III Jornadas de la Memoria Histórica
que está organizando el Ayuntamiento de
Vinaròs, y que conmemoran los 80 años
de la entrada de las tropas sublevadas y la
batalla del Ebro, cuentan este año con dos
visitas guiadas de especial interés que han
tenido un éxito tal de inscripciones que
han tenido que ampliarse. De este modo,
no sólo el 28 de abril se podrán realizar
estas visitas -organizadas por la Fundació
Caixa Vinaròs- sino también el 5 de mayo.
Una de ellas es la de la cripta-refugio
existente en la iglesia Arciprestal, que tras
procederse a su apertura será visitable.
Desde el Ayuntamiento de Vinaròs,
el concejal de Cultura, Marc Albella,
explicaba que “este refugio tiene una
pared tapiada que llevaría directamente a
la cripta, y tenemos dudas de si el propio
bunker es parte aprovechada de parte de
la cripta de la iglesia o no”. La intención es
realizar una instalación eléctrica mínima
para poder hacer más visitas guiadas a
lo largo del año en periodos turísticos. La
entrada natural del refugio de la iglesia,
según explicó Albella, es por el lateral que
da a la plaza de la Comunión, por donde
se accedía a través de unas escaleras que
conectaban directamente con el bunker.
Por ello, una de las ideas que desde el área
de Cultura se barajan es poder realizar allí
una puerta para que las visitas guiadas
puedan acceder con más comodidad,
aunque para ello hay que solicitar los
correspondientes permisos. Además, en

el interior del refugio se ha hallado una
inscripción que está siendo estudiada por
el archivero municipal.
Otra de las visitas guiadas que ha tenido
mucho interés es la que se va a realizar al
búnker de la entrada al puerto pesquero.
Esta semana se ha procedido a su
apertura, tras estar sellado desde hace
más de 40 años. "Hace meses que Antoni
Arnau, del centro de documentación
de la Guerra Civil, y otros interesados
me pidieron realizar gestiones para ver
como estaba el nido de ametralladoras
del puerto. Ha sido una gestión que
he llevado personalmente y que ha
culminado con el permiso para acceder
a un lugar que llevaba clausurado cuatro
décadas", explicaba el alcalde, Enric Pla.
Por su parte, Albella señalaba que "en este
caso nos hemos encontrado un búnker
muy bien conservado en su estructura, se
han abierto las mirillas donde se situaban
las ametralladoras, y se ha limpiado y
desinfectado para acoger las visitas”,
explicó Albella. Ahora se procederá a
realizar una puerta de entrada y una
instalación eléctrica mínima, porque la
intención, al igual que en la cripta-refugio,
es poder hacerlo visitable a lo largo del
año. “Nuestra sorpresa ha sido que mucha
gente no sabía que existía este búnker y
la gran mayoría de vecinos no ha visitado
ninguno de los dos, con lo cual el interés
en hacerlo ha sido muy grande”, concluyó
el edil de Cultura.
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El record de Salaverria a Sant Sebastià
E.FONOLLOSA

Sant Sebastià té un
monument dedicat a
l’escriptor de Vinaròs José
María Salaverria, com ens
ha volgut fer saber un
dels nostres lectors que
hi ha estat dies enrere de
vacances.
I és que la família de
Salaverria, al qui Vinaròs
li té dedicat un carrer, era
de procedència basca i
ben jovenet se’n va anar
a viure a Donostia.

28 abril de 2018

Fotografías ganadoras del
II concurso de Semana Santa
de Vinaròs y exposición

1er Premio : sentimiento de Jose Luis Aparicio

Al Palau de Congressos de Castelló es van lliurar els Premis Extraordinaris al
Rendiment Acadèmic en Educació Primària als escolars de la província que
obtingueren més brillants qualificacions el curs passat, en acabar sisé, entre els
quals n'hi havia uns quants dels centres del nord de la província, a la foto, els
premiats de Vinaròs.E.Fonollosa

2º Premio : Todo se ha cumplido de José Mª Bautista

Accésit : Semana Santa Vinaròs-2 de José Mª Rubio

Las fotografias participantes estarán expuestas en la capilla
Santa Victoria (Auditorio Municipal) del 8 al 22 mayo y el
premio se entregará el día 18 mayo a las 19 horas en el lugar
de la exposición.
14
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L’Orfeó Vinarossenc, al XXI Festival Coral Ciutat de Sueca
L’Orfeó Vinarossenc va participar en
el XXI Festival Coral Ciutat de Sueca
celebrat el passat 21 d’abril. Les altres
corals participants van ser el Cor l’Eliana,
el Grup Polifònica Cadenza de Dènia i
l’Orfeó Suecà.
L’Orfeó Vinarossenca, dirigit per Agustí
Casanova Miralles, va interpretar quatre
peces, “Signum”, “La Hamaca”, “Alma,
corazón y vida” i “Esta tierra”.
La trobada musical va concloure amb el
conta comú de “L’amo de Son Carabassa”,
popular de Menorca.

Exposició ‘La escuela iluminada 1931-1939’
Redacció/Fotos: E.Fonollosa

L’auditori municipal acull la exposició ‘La
Escuela Iluminada’, dins dels actes programats
a les III Jornades de la Memòria històrica,
comissariada por Cristina Escrivà i Moscardó
i organitzada per la Asociación Cultural del
Instituto Obrero. Una mostra que preten
donar a conèixer la labor pedagògica que es
va dur a terme durant la República, a través
dels testimonis dels seus protagonistes i una
investigació bibliogràfica i documental.

“Amics de Vinaròs” distingirà aquells que facen alguna cosa per protegir el patrimoni

EMILI FONOLLOSA

La veterana associació cultural “Amics de Vinaròs”
vol tenir un reconeixement especial per a aquelles
persones, entitats o institucions que hagen fet
alguna acció concreta per protegir el patrimoni de
la localitat.
El president de l’associació Josep Lluís Pasqual
ha dit que “no serà un premi pròpiament dit, sinó
una menció especial, de periodicitat anual sobre
aquella activitat que tendisca a protegir o tinga
una especial sensibilitat i estima per al patrimoni

vinarossenc”. “De la mateixa manera que ens
permetem criticar les males accions, també ens
agradaria que les bones siguen ressaltades” afegia.
“Amics de Vinaròs” animarà a la ciutadania a què
presenten propostes per a reconèixer accions de
protecció o reconeixement del patrimoni.
Per altra banda, està convocat també per part
d’aquesta associació cultural el Premi d’Investigació
Històrica Borrás Jarque, que enguany ve amb un
recolzament econòmic per als possibles estudiants

que el puguen guanyar per tal que seguisquen
fent tasques d’investigació. Per altra banda,
pròximament es farà una taula rodona sobre
interpretació de fotografia antiga. L’associació, a
més, farà este mes de maig la seua habitual sortida
anual que aquesta vegada serà a Alcanyís .
A la seu d’”Amics de Vinaròs”, es pot veure en
aquests dies una original exposició de dibuixos
fets per xiquets que van ser evacuats a l’estranger
quan esclatà la guerra civil espanyola.
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Listado de Premiados en el Sorteo de Sant Jordi
de Ed. Antinea - Els Diaris 2018 28 abril de 2018

Nº TITULO LIBRO

Celebramos el
día de

Sant
i
d
r
o
J
librería

ELS DIARIS
EDITORIAL
ANTINEA

“recordando
a nuestros
autores”

Los ganadores
pueden pasar a
buscar su libro
en la libreria Els
Diaris, a partir
del SÁBADO 28
de Abril 2018
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1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70
71.72.73.74.75.-

IV CENTENARIO
=
LLOC VILA I CIUTAT =
LA VENGANZA
=
OBRA POETICA
=
ATLAS DE VINAROS =
GALAXIES
=
LA INDEPENDENCIA. =
OBRA POETICA
=
EL DELITO...
=
GALAXIES
=
OBRA POETICA
=
LA VENGANZA
=
ATLAS DE VINAROS =
OBRA POETICA
=
OPERACIÓN ATLAS =
PAOLO TEMPI
=
GALAXIES
=
VINAR. EN LA BARC. =
LA RESTAURACIO I =
OBRA POETICA
=
EL SOL ..EN MAT.
=
LLOC VILA I CIUTAT =
GALAXIES
=
DE LES CAPSADES... =
OBRA POETICA
=
GALAXIES
=
ATLAS DE VINAROS =
OBRA POETICA
=
EL COMERÇ NEU
=
LA INDEPENDENCIA..=
GALAXIES
=
LA VENGANZA
=
FLORA RARA
=
OBRA POETICA
=
LA RESTAURACIO II =
GALAXIES
=
GUIA DE LA NATUR. =
OBRA POETICA
=
LES BARQUES GROG. =
GALAXIES
=
OBRA POETICA
=
PALEOGRAFIA DE V. =
NUESTROS D. OSC. =
OBRA POETICA
=
GALAXIES
=
DE LES CAPSADES.. =
IV CENT. RELIQUIA =
GALAXIES
=
CATAL. DELS M.FAR. =
OBRA POETICA
=
GALAXIES
=
OBRA POETICA
=
LA PASTORA
=
GALAXIES
=
CRISTOBAL COLON =
OBRA POETICA
=
EL MAESTR. CARL. =
LA RESTAURACIO III =
GALAXIES
=
ATLAS DE VINAROS =
LA PASTORA
=
OBRA POETICA
=
PASCUAL CUCALA =
LA RESTAURACIO I =
GALAXIES
=
LLOC VILA I CIUTAT =
LA INDEP.ALDEAS M. =
OBRA POETICA
=
LA RESTAURACIO I =
ATLAS DE VINAROS =
GALAXIES
=
GUIA NATURALEZA =
EL COMERÇ NEU..
=
OBRA POETICA
=
LA RESTAURACIO II =

NOMBRE PREMIADO

1 Antonio Sancho Queralt
2 Paquita Grau Villalbi
3 Victor Contreras
4 Carlos Esteller
5 Sales Marti Griselda
6 Mireia Guimerá Esteller
7 Jose Luis Beltrán Boix
8 Carmen Vinuesa Vilella
9 Mamen Vives
10 Pablo Ribera
11 Jesica Bora
12 Aina García Moles
13 Monica Casals Garriga
14 Carlos Roig Vilagrana
15 Mari Came Beltrán Álvaro
16 Noemi Leon Ferrer
17 Rosa Sancho Magallon
18 Jose Angel Jurado
19 Tere Miralles
20 Paco Malpeceres
21 Rosa Tejada Ripodas
22 Vanesa Bermudez
23 Jose Sebastián Sierra
24 Ana Sanz Ayza
25 Paqui Molla Millan
26 Maria Teresa Sánchez
27 Carmen Sanz Brau
28 Teresa García Borras
29 Manel Vicent Catalán
30 Inma Margalef
31 Mª Jesús Querol Forcadell
32 Ana Veronica
33 Irene Villarroya Escudero
34 Ángela Caballer Valls
35 Evelia Carrero Calcerrada
36 Federico Domingo
37 Remei Lluch Querol
38 Vicenta Tárrega Sanz
39 Lorena Lujan Edo
40 Denia Gauxaxs Nieto
41 Esther Beltrán Gil
42 Victor Contreras
43 M.Pilar Gómez Gazulla
44 Neus Olives
45 Ana Falcó Saez
46 Alba Rodríguez Pino
47 Patricia Martos Asencio
48 Monica Monferrer Monfort
49 Rosana Vizcarro
50 MªDolores Camós Mengual
51 Prades Gavaldà
52 Estella Vila Ibáñez
53 Clara Callarisa Miralles
54 Terenci Querol Prats
55 Carmen Palomino Jiménez
56 Miguel Ángel Ortega
57 Raquel Drago Azanarez
58 Aparicio
59 Antonio Sebastià Prats
60 Merche Figueredo Miralles
61 Arantxa Chaler García
62 Sergi Viana Nogues
63 Vicky Vidal Balaguer
64 Laura Contreras
65 Josefa Paudemar
66 Edward Molina Romeu
67 Gracia Maria Jimeno Vidal
68 Meritxell Irarte Reverte
69 Silvia Blasco Buj
70 Carmen Castel Aznar
71 Jose Maria Esteller
72 Enmanuel Queral Marín
73 Fatima Marín Sancho
74 Aunara Pla Beltrán
75 Rocio Granado Castela

Nº TITULO LIBRO

NOMBRE PREMIADO

76.- GALAXIES
= 76 Carolina Giner Ribera
77.- LA RESTAURACIO II = 77 Andres Tapasco Villar
78.- LA PASTORA
= 78 Pilar Sanchez Montiel
79.- PASCUAL CUCALA = 79 Griselda Sales Martí
80.- OBRA POETICA
= 80 Ramon Adell Aparicio
81.- ATLAS DE VINAROS = 81 Adima Jugan
82.- LA RESTAURACIO III = 82 Paula Bordes Gomez
83.- GALAXIES
= 83 Gisela Sanz Adell
84.- PASCUAL CUCALA = 84 Federica Alborch Gil
85.- DE CAPS. SERVOL
= 85 Elena Guzmán García
86.- OBRA POETICA
= 86 Seila Gasulla Serrano
87.- PAOLO TEMPI
= 87 Jose Ramón García Alonso
88.- DE CAPS. AL SERVOL = 88 Monica Espelt Ripoll
89.- GALAXIES
= 89 Mari Carm. Núñez Sospedra
90.- ATLAS DE VINAROS = 90 Javier Gómez Carbó
91.- LLOC VILA I CIUTAT = 91 Marcelino Miranda
92.- OBRA POETICA
= 92 Eva Borras Guardiola
93.- LA PASTORA
= 93 Silvia Bagán
94.- ENC.EN EL ADIOS
= 94 Popovici Doana
95.- GALAXIES
= 95 Izhan Polanco Lores
96.- GUIA NATUR. COSTA = 96 Jaume Marti Collado
97.- PAOLO TEMPI
= 97 Maica García Esteller
98.- OBRA POETICA
= 98 María Jose Esteller
99.- LLOC VILA I CIUTAT = 99 Metcé Garreta
100.- GALAXIES
= 100 Romina Balaguer Orts
101.- PASCUAL CUCALA = 101 Georgia Banciu
102.- LA VENGANZA
= 102 María Higeo Puig
103.- ATLAS DE VINAROS = 103 Maria Josep Arayo
104.- OBRA POETICA
= 104 Marcia J. Sancho
105.- VINAR. EN LA BARC. = 105 Andreu Marquez Redó
106.- PASCUAL CUCALA = 106 Noemi Orenga Guzman
107.- GALAXIES
= 107 Alexia Horga
108.- EL COMERÇ NEU
= 108 Mª Luisa Miralles Caballer
109.- LES BARQUES GROG. = 109 Laura Sales Roca
110.- OBRA POETICA
= 110 Sonia Baila Albiol
111.- DE LES CAPS. SERV. = 111 Doninica Brull Vendrell
112.- GUIA NATUR. COSTA = 112 Sebastián Querol Antolí
113.- GALAXIES
= 113 Rita Beltrán Cibilos
114.- PASCUAL CUCALA = 114 Nati Vives Marí
115.- EL COMERÇ NEU
= 115 Agusti Bel Aguilar
116.- OBRA POETICA
= 116 Mireia Garnt Lozano
117.- PASCUAL CUCALA = 117 Selene León León
118.- GALAXIES
= 118 Paquita Grau Villalbi
119.- OPERACIÓN ATLAS = 119 Rocio Granado Castelar
120.- PAOLO TEMPI
= 120 Antonio Sebastià Prats
121.- EL MAEST. CARLISTA = 121 Federico Prades Sospedra
122.- EPITOM. DE LA HIST V.= 122 Rosa Roso Eixarch
123.- CRISTOBAL COLON = 123 Francisco Gallego
124.- LA PASTORA
= 124 Begoña Saura Ferreres
125.- LA RESTAURACIO I = 125 Jaume Marquez Redo
126.- OBRA POETICA
= 126 Ana Torres
127.- EL DELITO ES ...
= 127 Luis González Valencia
128.- GUIA DE LA NATURA.= 128 Joan Vizcarro Gausachs
129.- GALAXIES
= 129 Pilar Bono Altabs
130.- ENCUENTRO.
= 130 Maria Luján Chaler Serret
131.- FLORA RARA
= 131 Mabel Vives Sebastiá
132.- OBRA POETICA
= 132 Dominica Brull
133.- NUESTROS DIAS OSC.= 133 Gemma Pujadas Romero
134.- PALEOGRAFIA VIN. = 134 Encarna Sabater Calduch
135.- GALAXIES
= 135 Monica Roda Drago
136.- CATAL. DELS MOLINS = 136 Teresa Orts Forner
137.- LA IND. DE LAS ALD. = 137 Delfina simo Forner
138.- OBRA POETICA
= 138 Anne Garcia Nogueira
139.- ANTONIO MOLINA = 139 Alicia Boix Folch
140.- ATLAS DE VINAROS = 140 Maite Bernabé Capilla
141.- GALAXIES
= 141 Michelet Amandina
142.- EPIT. DE LA HIST.
= 142 Sara Gamban
143.- EL SOL.. MATHAUS. = 143 Carmen Fabra Forcadell
144.- OBRA POETICA
= 144 Sonia Verge Royo
145.- NUEST.DIAS OSC.
= 145 Edu Serret
146.- GALAXIES
= 146 Vicente Moira
147.- DE LES CAPS. AL SER.= 147 M.Jose Magriña Martín
148.- LLOC VILA I CIUTAT = 148 Raul Mateo Lombardo
149.- IV CENT. RELIQUIA = 149 Alba García Costa
150.- GRAN ENCICL.
= 150 Viorica Moldovan
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FEM
VINAROS

PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT
ANTONIO SEBASTIÀ

MARIOLA NOS

Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat

Membre del Grup Motor del
Pla Estratègic de Ciutat

President de Caixa Vinaròs
Què creu que aportarà el Pla Estratègic de Ciutat al desenvolupament
econòmic de Vinaròs?
El pla pot aportar moltes coses, però cal
fixar on volem anar, quin poble volem, quines
necessitats té la població i, d’alguna forma,
cobrir tots els sectors i tots els grups socials.

Quin creus què és el paper del desenvolupament econòmic en la definició
del Vinaròs del futur?
El creixement del poble ha d’anar unit al dia
a dia de les persones, de cara a l’endemà i
a quines estratègies s’han de dur a terme. El
desenvolupament econòmic passa per molts
sectors, institucions i organismes estatals. Ha
d’existir una coordinació entre tots aquests
perquè després de la crisi econòmica que hem
deixat enrere (estem veient-li el final) puga
afavorir que aquest desenvolupament siga
factible. Si no impliquem tots els sectors la
nostra economia pot ser que es veja limitada.
Al poble tenim els sectors de la pesca, agricultura, serveis i sector industrial, i hem d’analitzar
la seua situació ja que, en este moment, no
està creixent cap d’aquests.

I pel que fa la indústria?
Cal intentar buscar empreses de fora i
ajudar-les d’alguna manera, atraure-les ja
siga econòmicament o urbanística. No posar
entrebancs.
Tenim gent jove i formada que ha d’abandonar
el seu entorn perquè no té oportunitats, potser

per culpa nostra. Avui per avui, malauradament, aquests adolescents no tenen com
retornar el seu esforç al poble. L’administració,
les famílies i els propis sectors haurien de posar
de la seua part. Buscar les solucions per a
revertir aquesta situació i recuperar almenys
una part de tot este potencial al poble i a la
comarca.

Gerent a «Espai Mariola Nos»
Llibreria/Galeria d’Art i a
Revista Cultural Digital Espai
Mariola Nos
Què creu que aportarà el Pla Estratègic de Ciutat a la seua àrea
d’actuació, en este cas, la cultura?

On apunta el futur de l’economia a
Vinaròs?

Jo espero que el Pla Estratègic aporte idees
i definisca una línia d’actuació culturalment
parlant.

En este moment, amb l’estructura que hi ha,
apunta en una trajectòria descendent.

Quins són els reptes de futur de
Vinaròs en l’àmbit de la Cultura?

Quins són les beneficis que podem
extraure d’este projecte d’aplicació
al desenvolupament econòmic de
Vinaròs?

En principi els reptes són les infraestructures
perquè és on hi ha més mancança. Primer
caldrà definir les infraestructures que es volen
fer per a després dotar-les de contingut.

Els beneficis, evidentment, es resumeixen en el
compliment de les expectatives que recollirà aquestes pla. Si es coordinen i es duen a
terme moltes de les iniciatives que s’aporten o
almenys s'encaminen els projectes, serà per a
millorar.
S’ha d’integrar tot, i d’alguna manera el poble
s’ha de convéncer tant políticament com institucional, així com les pròpies persones a títol
personal. Si no hi ha un consens a l’Ajuntament
perquè això seguisca endavant, els beneficis seran mínims. Ara bé, si el poble pren
com a seu aquest pla, tant la població com
les institucions, llavors tots ho defensarem i
sempre intentarem que millore ja que podríem
obtenir tots beneficis amb condicionants, per
descomptat.

Creu que hi ha d’haver una major
coordinació entre les administracions
i el sector privat quant a la posada en
comú d’objectius?
Jo crec que el sector privat i públic han d’estar
coordinats, és bàsic. En definitiva, el sector
públic ha de lluitar per portar Vinaròs, culturalment parlant, al millor lloc. El sector privat
té moltes idees que treballa diàriament. Per
tant, crec que la coordinació entre ambdós és
bàsica i fonamental.

Quin creu que és el paper dels principals actors en la Cultura, en la definició del futur de Vinaròs?
Juntament amb la coordinació del sector
públic i privat, crec que el paper de la gent
que participarà en quant a definir quin és el
projecte és el de donar idees i el paper dels
polítics és dur-les a cap. Això seria l’ideal.

Més informació:
www.participa.vinaros.es
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OPINIÓ
Recursos públics per fi públics
Per Hugo Romero
Hi havia una vegada
un
edifici
municipal
amb unes magnífiques
instal·lacions de titularitat
publica:
despatxos,
sales de conferència, auditori, que per
raons que encara no coneixem estava
infrautilitzat i abandonat de la mà de
Déu. Alguns jóvens emprenedors del
nostre poble treballaven allí, sense
pràcticament cap tipus d'ajuda i suport
per part de l'anterior equip de govern,
mentre les seues infraestructures i
equipaments agafaven pols.
Com segur que el lector d'aquestes
línies ja haurà endevinat, estem
parlant del Vinalab. Sobre la gestió
del qual només cal preguntar a algun
vinarossenc si abans que la regidoria
de Noves Tecnologies és fiques mans
a l'obra en 2015, havia entrat mai dins
de l'edifici i gaudit de les instal·lacions.
Suposem davant dels fets, que esprémer
els recursos de l'ajuntament per a
traure'ls el màxim partit en època de
crisi i retallades, no ha entrat mai dintre
de la forma de pensar i treballar de la
vella política.
Traiem aquest tema aquesta setmana
a causa del fet que es van celebrar el
divendres passat la jornada de portes
obertes en aquest centre, on els
gestors i empreses que hi treballen van
ensenyar i explicar als visitants com és
desenvolupen els diferents projectes
que creixen al seu interior. Projectes
empresarials, però també projectes
socials com a punt de trobada entre el
sector públic i privat. Perquè creiem
fermament que les iniciatives polítiques
per a la formació i foment de l'ocupació,
han d'anar agafades de la mà dels
interessos i necessitats de les empreses,
que a la fi són qui acaben creant riquesa
i treball per a la gent.
Per part de Tots i Totes Som Vinaròs, com
els únics objectius que ens marquem
és millorar els serveis públics dels
vinarossencs, acabar amb el deute de
l'ajuntament i racionalitzar el gasto,
deixem per a altres partits el fet de
judicialitzar la política local i ficar
bastons a les rodes dels projectes
municipals.

Qui la té més llarga
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE
“Volem un plenari, volem
un plenari”. Semblava una
proclama d’un grup de xiquets
al pati d’escola, d’una colla de xiquets d’aquests que
tant s’estilen avui en dia, consentits, prepotents,
xulets i amb la síndrome del “xiquet emperador”.
Però no, No eren xiquets. Eren Amat & Co., els
hereus del caciquisme més ranci i decimonònic, els
que clamaven reclamant el seu trofeu, amb escarni
i acte d’avergonyiment públic inclòs.
I entraven al plenari (al segon, val a dir, perquè
del primer ningú ha entès encara què buscaven, a
menys que fos un esperpèntic ridícul), disposats a
passar com Torquemada al seu tribunal inquisidor.
Com Amat ens té acostumats, ús d’un llenguatge
insolent, trapella, tan adornat com barroc,
altisonant i excessiu, magnificat i inversemblant.
Semblava que fos el dia del judici final, tal era la
falta comesa, tal era el crim d’Estat, demanant
una reprovació d’una persona ja condemnada a
inhabilitació per dos anys. Amat “en su salsa”. I a
mesura que s’anava desgranant el plenari amb
les intervencions dels diferents grups, es feien
paleses les tant diferents interpretacions dels
altres grups, respecte al PP, del que és l’ètica i del
que és una falta administrativa i no corrupció. Del
que és resoldre problemes diaris en un ajuntament
per part d’un alcalde, gens diferent de com s’ha
treballat fins ara. I de com es té la intenció de
resoldre problemes amb les empreses properes
a la localitat o de la localitat, com s’ha fet fins ara.
Com han fet els socialistes de Vinaròs, que sempre
han tingut i tenen com a prioritari facilitar la feina
a les empreses vinarossenques i del territori. I el
senyor Amat continuant amb les seues paraules
d’intenció no ja feridores, sinó sentenciadores,
com a posseïdor de la veritat absoluta, de qui es
creu i representa allò que es troba per damunt
del bé i del mal, dels actuals representants del
Despotisme Il·lustrat, però deixant només les
restes per al poble, per al vulgo, per als de classe
inferior, per als pàries, com en les declaracions de
Rafael Hernando en el tema de les pensions (cada
cop estic més convençut que els representants
del PP són clons fets amb impressora 3D, és el que
anomenen modernitat de la dreta). La posició de
la resta de grups, senzilla. Estan en contra de la
reprovació. Uns clarament, un altre (Fontanet)
menys, mesclant xurros amb xocolata, com ens té
acostumats, encara que ja sabem que és perquè ell
és el que es menja els xurros en qualsevol situació.
I al final, molt simple: el nostre portaveu, Guillem
Alsina, treu dos arxius de “reparos d’intervenció” de
la legislatura de Juan Bautista Juan.
A veure qui la té més llarga...

Política en positiu
Per Jordi Moliner Calventos
Aquesta fira del
llibre ha estat un
èxit, èxit de públic,
d'organització i de col·laboració d'entitats. Una
gran feina del regidor responsable, cal pensar
però que l'èxit més gran de la mateixa no és la fira
en si, és la trajectòria que s'ha dut a terme. La fira
ha passat per diverses ubicacions i formats. Sent
l'actual, a parer nostre la més adient. La compra
de haimes de qualitat per part de l'ajuntament ens
dóna una polivalència i uniformitat que milloren
molt l'aspecte visual de les fires o actes en les quals
s'utilitzen. Aquesta fira ha anat consolidant alguns
dels actes que es feien i d'altres s'han quedat pel
camí. Un exemple és la tradicional xocolata en
melindros que es feia a l'estand de CIM, durant
molts anys a les 12 del migdia una oloreta a
Xocolata s'escampava per tota la fira. En deixar
d'acudir aquesta associació, l'organització amb
bon criteri va canviar la xocolata per orxata. Però és
innegable que una cosa és l'hereva de l'altra. Una
altra cosa que ens agradaria des de Compromís
que perdures en el temps són les iniciatives
escolars mediambientals dutes a terme per la
regidoria de Medi Ambient en col·laboració dels
centres escolars de Vinaròs. La passada setmana
des d'Agricultura vam realitzar una d'eixes accions
que fan poble. A l'ermita la Caixa Rural va ficar una
placa d'homenatge a Vicent Miralles, llaurador de
Vinaròs, amb un tribut en forma de Carrasca, bé
siga pel grandària o per altres circumstàncies les
carrasques plantades no van aconseguir arrelar.
Davant de la donació d'un magraner per la família
Barreda- Mestre, vam pensar juntament amb la
direcció de La Caixa Rural que eixe seria un lloc
idoni. Aquesta acció que per a alguns no és mes
que un simple trasplantament d'un arbre per a
molts és molt més és la donació d'una família d'un
exemplar que ha estat en ells diverses generacions,
és el reconeixement d'una persona molt vinculada
a les nostres tradicions, és crear poble personalitzar
la nostra "Armita" no en un bé personal, sinó en
una donació compartida, fets com aquests són els
que fan poble, els que fan sentiment de comunitat.
Davant d’accions com aquestes nomes ens queda
donar les gràcies.

Subscriviu-vos a
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OPINIÓ
Han cambiado la verdad
por la mentira

El somriure de Felipe

Acatem la sentencia
però no la compartim

Por Miguel Ángel Vidal

Per Lluís Batalla i Callau

Per Maria Dolores Miralles

En los 3 años que
llevamos de tripartito
de Vinaròs
www.ppvinaros.es la falta de proyecto y
la desorganización en
la acción de gobierno no sólo han sido la marca
distintiva del tripartito de Vinaròs, a ello hay que
aunar las numerosas ocasiones que se ha faltado a
la verdad a todos los vinarocenses.
Empezamos la legislatura con unas sonadas
declaraciones de Alcalde y algún que otro concejal
que de forma rotunda afirmaban que “se ha
encontrado una desviación en el presupuesto
de más de 1 millón de euros”. Sorprendentes
declaraciones en un equipo de gobierno que
prometió una auditoria ciudadana que nadie
conoce a pesar de las múltiples promesas y
anuncios de que se estaba realizando por la
Universidad de Valencia. Es más, si existía esa
desviación ¿qué medidas tomaron? Pues ninguna
porque se lo inventaron.
Porque con la auditoria ciudadana el espectáculo
de mentiras del tripartito es apoteósico. La
incontinencia verbal es un gran defecto y más aun
cuando no se es capaz de rectificar ni de reconocer
que has mentido de forma descarada. El resultado
es el de siempre humo humo y más humo… la
auditoría ciudadana ni está ni se la espera.... otra
burla a los vinarocenses.
Esta semana hemos visto una nueva mentira del
tripartito en el tema de la comisión de investigación
sobre los viajecitos de varios concejales y Alcalde
por España y Europa... más de 500 días hace que
el Pleno aprobó la propuesta del Partido Popular
para llevar acabo una comisión de investigación
que estudiara los gastos de dichos viajecitos y más
de 500 días hace que no se cumpla la palabra del
Tripartito, una vez más. ¿Qué tendrán que esconder
que no quieren que veamos en la oposición y no
quieren que sepan los vinarocenses?
Después de las repetidas faltas a la verdad del
tripartito de Vinaròs ¿cómo podemos creer la
existencia de la auditoría ciudadana?¿donde está
el famoso informe sobre la piscina que se aireaba
en el pleno y que en la actualidad nadie puede
leer? Las mentiras se acumulan ya en los cajones
del Ayuntamiento y eso es motivo más que
suficiente para exigir que alguien asuma alguna
responsabilidad. Tantas mentiras en tan poco
tiempo es algo que nunca se había visto en el
Ayuntamiento. Venían a cambiar el mundo y lo que
han cambiado es la verdad por la mentira.

Aquests dies passats i precipitats
et porten records. Imatges de fa mil
anys o de fa quatre dies . Com passa
el temps. El primers records que
tinc del somriure de Felipe venen
de l' infantesa, fa mil anys, i probablement va ser en
aquell període quan es va interessar per l'evolució
del ecosistema i la conservació de les seues espècies.
Ben bé podria haver estat a les classes de don Eloi, a
2n de Primària, quan de bon matí donàvem les taules
de multiplicar drets a la paret i la motxilla a l'esquena.
(Entre nosaltres, més que evolució de l'ecosistema
hauria de dir-se de supervivència). Però tinc molt clar
que la vessant científica, la de l'observació de l'entorn
la vam desenvolupar, sí o sí, a 3r de Primaria. Al Sant
Sebastià, davant la mar. Tot un espectacle. Era a les
classes de D.Ramon Adell Fons, el pare de Ramon.
Tot un esdeveniment científic, un desafiament a les
forces de la gravetat , un event diari,... un espectacle.
Treia una cigarreta, marca 46,alguna vegada Lola, REX
,sense presses, l'encenia, una llarga glopada, i la resta
era pura ciència -ficció. Cap de nosaltres érem aliens
al miracle científic i podria dir que ningú sap encara
com podria ser que la cendra de la cigarreta no
caigués!! Romania allí, apegada al filtre. Ni tan sols la
pujada i baixada de mans amb la cigarreta feia caure
la cendra !! Érem uns quants els fidels observadors,
un d'ells Felipe, asombrats dia a dia amb aquell
experiment de Física, i no podíem evitar intercanviar
uns somriures al final de cada cigarreta. No cal dir la
profunda decepció científica quan l'experiment sortia
malament i esperàvem a la següent. Però mai no
perdíem el somriure. Per a Felipe i per a uns quants
de nosaltres era una festa. Després d'una cigarreta
en venia una altra.
La vida pega moltes moltes i, vés per on, que aquests
darrers anys vam tornar a coincidir amb Felipe. Som
d'una generació que la política ens tira, i els ideals
ens tiren, i sobretot que no podem estar parats.
Cadascun en propostes polítiques diferents, però
sempre amb un gran respecte. I el respecte, i la
discrepància, de Felip sempre anava acompanyat
d'un somriure, com si fos un dels arguments que
deixava damunt la taula. A les reunions d'aquest
darrer periple anàvem en coalició junts, i en algunes
de les reunions de treball, quan Ramon, algunes
vegades, i jo, més vegades, tiràvem pel pedregal,
seguia el comentari de Felip “escolteu, està be el que
heu dit, però era necessari fer-ho així?”, acompanyat
pel seu argument més potent: el somriure. I vulgues
o no, aquesta prudència de Felip et marcava per a la
següent sortida “pel pedregal” fins al punt de deixarho només per a les grans ocasions. El seu somriure
ens ha fet més prudents.
Aquests darrers dies hem estat tots, els xiquetes i
xiquetes que vam coincidir a l'escola, i els amics que
ha fet al llarg dels anys, en estat de xoc. No ens ho
volíem creure. Un dels seus amics, amb una estima
quasi paternal, el va visitar a l'Hospital de Vinaròs
i em va enviar un wasap. Retratava una mica la
situació preocupant per la seua salut, però tenia
un final tendre i molt de Felipe, deia: “ Això sí, no ha
perdut el somriure”.
Hi ha alguna cosa que et lliga amb la vida i amb la
mort, i te la recorda,com un cercle concèntric, en
certs episodis personals, i també hi ha una altra
que et lliga a la vida i a la mort a través dels teus
companys d'escola. Els pes de la vida, calculat en
anys, es fa notar quan marxa un dels teus amics

El passat 17 d’Abril es
va
convocar
un
ple
extraordinari a petició del PP, on demanàvem la
reprovació de la gestió de l’exalcalde socialista
Jordi Romeu Llorach, al capdavant del consistori
i la retirada de les plaques commemoratives amb
el seu nom en edificis públics perquè ha estat
condemnat pel jutjat per un delicte de prevaricació.
Quan escoltem la paraula “prevaricació” ens venen
al pensament aquelles persones que agafen
diners públics per al seu propi benefici, és a dir,
quan posen la mà al calaix per aconseguir un
enriquiment personal; fet habitual al nostre país,
ja que tots som coneixedor de un gran nombre de
polítics que estan “imputats” o “investigats”, inclús
molts d’ells en la presó complint condemna.
El procés contra el exalcalde Romeu s’inicia perquè
al llarg d’un exercici pressupostari s’arrepleguen
i surten a concurs públic la major part d’obres
i serveis previsibles. Però en el dia a dia de les
administracions locals (ajuntaments) es presenten
situacions no previstes, aleshores el consistori
té que gestionar-les i solucionar-les de manera
ràpida i per tant no es pot esperar a preparar un
procediment com un concurs públic; per norma
general amb una durada molt llarga (moltes
vegades diversos mesos). Per exemple, davant la
possibilitat d’una gota freda, la prevenció demana
una neteja extraordinària del embornals, o quan
es produeixen inundacions cal actuar de forma
immediata a la platja o camins afectats. Sens dubte
són actuacions urgents que donen solucions
immediates, però no estan pressupostades perquè
de moment els polítics (també persones) no
podem endevinar el futur.
No vam donar suport a la moció ja que la sentència
que acusa a Romeu són treballs d’exclusivitat o
d’urgència. Volem deixar molt clar que discrepem
en la sentència. Les factures mai s’han fraccionat
en pagaments de manera intencionada, es pot
comprovar que han estat actuacions d’urgència
o excepcional en llocs i en mesos diferents que
sumades superen administrativament el màxim
permés.
Acatem la sentència però no la compartim
perquè l’exalcalde Jordi Romeu ha estat jutjat per
situacions que ocorren en totes les legislatures
i, a més a més, no s’ha atés ni la exclusivitat ni la
urgència. El senyor Romeu és un home honest
i la seua actuació al capdavant de l’ajuntament
sempre, i repetim, sempre ha buscat el benefici
de l’interés municipal, solucionar els problemes
quotidians dels vinarossencs i vinarossenques i
mai ha actuat pel benefici personal; mai ha robat
diners públics.
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Cranqueta de nas llarg

El ISM de Vinaròs hace cursos a marineros de Seguridad en el Trabajo, como el de Lucha Contra Incendios

Inicio de campaña del langostino al tiret

Semana con cinco días hábiles faenando en todas las modalidades al estar las aguas tranquilas
y sin vientos molestos. Las capturas resultaron buenas (excepto la llum). Y las cotizaciones se
mantuvieron a la baja para las especies mayoritarias.
La pesca de arrastre opera con ocho bous al estar uno averiado. Las subastas fueron a base
de cigala, calamar, p. de S. Pedro, pescadilla, gallo, salmonete, rape, peluda, caracol, galera,
móllera, caballa, jurel, pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco, las tres traíñas están pescando peix blau por el litoral alicantino.
El trasmallo, varias barquitas artesanales han comenzado a calar las redes en busca de nuestro
crustáceo rey. Sus extracciones han sido flojas. Otras siguen pillando sepia. Una se dedica al
pagel. Un par lo hace al lenguado, rombo y raya. Y otra faena por Columbretes para llevar
langosta, cabracho, chopa, dentón y mamona.
Y el palangrillo costero, una embarcación pilló con anzuelo dorada, sargo y pargo.

Ecos de ‘Mar’; Clima y cambio climático

El clima cambia de manera natural. Sucede así desde hace millones de años sin que medie
la intervención humana. Pero ahora, si hablamos de cambio climático, nos referimos a
modificaciones en el clima propiciadas por la mano del hombre. Aunque sería más correcto,
inducidas de los gases liberados a la atmósfera por los hombres, como el CO2, N2O, CH4,
producto de actividades como la quema de combustibles fósiles o prácticas de ganadería
intensiva y que incrementan el efecto invernadero, que en sí mismo no es negativo, ya
que es natural y permite que el planeta sea más ‘cálido’, reteniendo parte del calor llegado
del sol y que, de otra forma escaparía al espacio. El problema surge cuando el hombre, a
partir de la revolución industrial, libera a la atmósfera una gran cantidad de CO2 al quemar
combustibles fósiles como el carbón o petróleos. Muchos investigadores coinciden en que el
aumento de gases ‘invernadero’ en la atmósfera está causando un progresivo incremento de
la temperatura media de la Tierra, cuyo origen no es natural sino antropogénico. Los efectos
de éste rápido aumento de temperatura variarán en función de la zona; fusión de los hielos
polares, aumento del nivel del mar, alteración de los regímenes de lluvias. Muchos estudios
llegan a pronosticar cambios en la circulación oceánica. En conjunto, supondrán una grave
alteración del ecosistema marino, terrestre y también sobre el hombre.

En castellà també li diuen cámbara nariguda. Este
cranc poc habitual, només s'utilitza per a caldos,
etc. El seu nom científic és Pisa armata.
Decàpode braquiür pertanyent a la família
Majidae amb exoesquelet articulat. Semetria
bilateral. Cos dividit en dos regions, el cefálotorax
triangular, bombat, de contorn còncau, amb
molts tubèrculs. Superfície dorsal espinosa.
Els marges laterals amb una espina i la zona
posterior té dos en els costats i una central. Rostre
prim i allargat format per dos llargues banyes
cilíndriques que són paral·lels en el mascle (d'ací
el malnom) i divergents a partir de la seua mitat
en la femella. Ulls pedunculats que s'amaguen
en les orbitras. Dos parells de curtes i davanteres
antenes. Tres parells de peces bucals. Cinc parells
de potes marxadores compostes per set artells. El
primer parell és robust amb pinces per a tallar. Els
restants amb ungla esmolada en l'extrem.
I el reduït abdomen està replegat en la part baixa
i amb només funció reproductora. En el mascle
té forma de triangle allargat, i en la femella és
bombat per a guardar els ous. Cos recobert pel
dors de tubèrculs i pilositat, incloses les potes,
a més de cobrir-se amb algues i esponges
marrons per a camuflar-se. Nu és de color groc
rogenc. Talla 5 cm. Maduren a l'estiu. Després
d'eclosionar les larves estan en el plàncton, per
a baixar a viure sobre el fons pedregós fins als 80
m. de profunditat. Creix canviant mudes. Forma la
cuirassa per mitjà de sals calcàries. Respira l'oxigen
de l'aigua amb les fines brànquies internes. Es
captura accidentalment a l'arrossegament i
tremall.

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES DEL MES DE MARÇ DE L’ANY 2018 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
10.898 Kg
Escrita (Raya)
675
Besuc (Besugo)
215
Boga i Xucla (Boga y Picarel)
1.729
Rallat (Bonito)
3
Burros (Góbits, Gobios)
49
Caballa (Verdel)
856
Vetes (Pez cinta)
308
Congre (Congrio)
365
Gall (Pez de San Pedro)
131
Orá (Dorada)
1.747
Móllera (Fanéca)
1.069
Gallineta (Cabracho)
131
Sorell (Jureles, Chicharros)
4.269
Esparrall (Raspallón)
735
Palá (Lenguado)
1.056
Sard (Sargo)
912
Lliri (Anjova)
8
Llobarro (Lubina)
13
Penegal (Bocanegra)
3
Mabre (Herrera)
232
20

Aranya (Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Juriola (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla (Llussára)
Llisa (Mújols)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Tigre (Lenguado portugués)
Palometa (Palometón)

392
1.811
449
4.197
2.097
5
60
256
4.378
1.733
4.382
50
388
745
197
85
112
123
43
62
4
8

Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos, Lábridos)
Rom (Rèmol, Rombo)
Mamona (Brótola de fango)
Palaí (Acedia)
Varios (Varios)
Total ..................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)

25
157
30
10
18
61
14
11
13
184
14
20
74
12
3
6
______
47.624
532
32
93

Galera (Estomatoiedo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)
Total
...........................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. Blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (P. patudo)
Cargol punxent (Cañailla)
Total

2.170
16
60
14
_____
2.919

456
77
6.596
1.250
747
1.125
212
35
160
_________
.............................. 10.662

TOTAL EXTRACCIÓ…...

61.216
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Campionat Interprovincial Aleví
Aquest cap de setmana cinc atletes de Club
Esportiu Vinaros Facsa Aigües de Vinaròs, van
ser seleccionats per la Delegació de Castelló per
a participar en el Campionat Interprovincial en
categoria alevi en el Velodrom Lluis Puig a Valencia
on van optindre molts bons resultats;
- Julia Mateu, en 60m.tanques, va finalitzar en una
millor marca personal de 11´11”.
- La marxadora Marta Zaragoza va fer molt bona
cursa parant el cronometre en un temps de 14'34''
en la distancia de 2km.
- Agueda Cid, en 500m.llisos, va aconseguir també
millorar la seua marca amb un temps de 1:36'48''.
- En salt de llargada, Marta Buch va aconseguir
millorar la seua marca amb un salt de 3,64m.
- I Adam Mestre també va estar present en l'equip
masculí amb la prova de 60m.tanques.
Enhorabona a tots.

10 K COSTA DE AZAHAR GRAU DE CASTELLÓ
Este passat diumenge 14 d'abril, se va celebrar en
el Grau de Castelló, en un dia primaveral i amb mes
de 500 participants, el 10K Gran PremiBP. Circuit
homologat per la RFEA.
El Club Esportiu Vinaròs- Facsa va estar representat

per 2 atletes dones en categoria veterana. La
nostra atleta Maribel Arenós, va aconseguir parar
el crono amb una marca de 45 ´15´´ quedant en 2ª
posición veterana C. D'altra banda l'atleta MªJesus
Bó finalitzava amb un temps de 49´13”, quedant en
4ª posició veterana D.
Enhorabona a estes dos atletes.

La tercera final no pudo ser
Crónica TATAMI RC 53 vs VINATAUS 17 – 22/04/2018

Se disputó el partido decisivo en Valencia, posiblemente el partido
más duro de la temporada, los jugadores ya llegamos al límite.
A ello se le añadió el duro juego de los 3/4 planteado por el rival.
Los jugadores lo dimos todo, hasta tal punto de hacer cambios al
principio del partido por lesión y jugar la 2ª parte con un jugador
menos, pero aún así nunca nos rendimos. El Tatami Rc se llevó el
partido por propios méritos.
Se acabó la temporada animando desde aquí a que la gente se
apunte con nosotros para la próxima. A partir de hoy empieza los
torneos Seven y Seven playa.
Próxima parada 5 de Mayo en Vinaròs, SERIES SEVEN COMUNIDAD
VALENCIANA.

Didac Chalé, subcampeón provincial del Campeonato de España
Extraordinario exito obtenido por el vinarocense
Didac Chalé que ha logrado su clasificación,para
disputar la fase comunitaria del campeonato de
tenis infantil Manuel Alonso,donde se medira con
las mejores raquetas de la comunidad.
Por otra parte once alumnos del Club de Tenis la
Closa alcanzan las finales del 1er campeonato
Albert Montañes celebrado en Tortosa.
Campeones :Alvaro Fuster (cadete),Joanna Miralles
( cadete ),Didac Chalé (infantil),Carla Maria Matei
(infantil) y Anna Felip (infantil)
Subcampeones:Yago Calduch (cadete),Carla Maria
Matei ( cadete),Laia Llorach ( infantil), Iago Hiraldo
( infantil),Berta Miralles ( alevín) e Iker Vital(alevín).

Enhorabuena a todos por el buen campeonato
realizado.
Recordamos a todos que ya ha dado comienzo la
liga la Closa 2018 de tenis con más de cuarenta
participantes,dónde se inician en el mundo de la
competición ,bajo la.supervisión de sus profesores
en unas jornadas realmente provechosas,en las que
aprenden las reglas del.juego y el comportamiento
dentro del mismo.
Ya por último animar a Joanna Miralles,Alvaro
Fuster, Sebas Chaler y Yago Calduch que esta
semana estan.disputando el campeonato
comunitario Cadete que se celebra en el Club de
Tenis Collao en Valencia .

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

Se precisa C AMARERA
para trabajar este verano
tel. 649 300 621
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Vinaròs C.F.

Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 28
VINARÒS C.F. 3, U.D. ATZENETA DE CASTELLÓN “A” 0

17h. del domingo,22-4-2018
Árbitro del encuentro: VÍCTOR ORTIZ MONTESINOS.
Perfecto mediador, sobrenatural pues parecía
tener seis ojos ya que no se equivocó ni en los
fuera de juego.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
LO LOGRAMOS. JUGAMOS Y GANAMOS. HEMOS
PASADO A SER SEGUNDOS A DOS PARTIDOS DE
FINALIZAR LA TEMPORADA QUE NOS ADJUDICA
PLAZA PARA LA PROMOCIÓN QUE NOS SUBIRÍA
DE DIVISIÓN, A 1ª REGIONAL. Es el primer paso de
tres que tenemos que realizar para conseguir este
objetivo supremo. El siguiente paso es conseguir al
menos un empate y una victoria en los dos últimos
encuentros de la temporada. Comenzando hoy,
sábado 28 a las 18h. ante el C.F.U.E. VILANOVA
D’ALCOLEA “A”, en su feudo. Y el tercer y crucial
paso es ganar la eliminatoria, una sola, a doble
partido ante uno de los mejores clasificados de
la comunidad valenciana, los 15 primeros, los 15
segundos, y los 3 mejores terceros en los 15 grupos

que hay en la región a nivel de 2ª Regional, a tocar
por sorteo.
Equipo titular: LLUC, portero 5, centrales: CAMÍ
5, MANOLO 4, DANI, lateral derecho 4, ESTELLER,
lateral izquierdo 4, FERNANDO, centro por delante
de la defensa 4, los ESPINOSA, SERGIO 5 y HUGO
5, centro del campo creadores, asistidos por banda
derecha por JAVI GARCÍA 4, y por la izquierda por
TAYO 6, destacado pues provocó el penalti que
supuso el 2 a 0 y materializó el 3º; y en punta el
rulo Raúl 5.
Principales momentos: 23’: 1-0, Raúl rompe el

Handbol

Copa Federació Infantil Grup nord 7

TITULAR: LA JORNADA
AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

Rafa Marcos

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
DESCANSA
C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.
Esportiu Rossell
VINARÒS C.F.

1 Torreblanca
2 VINARÒS
3 Atzeneta
4 Borriol "b"
5 Vall d'Alba
6 Xert
7 Alcolea
8 Rossell
9 Salzadella
10 Benassal
11 Càlig
12 Tírig
13 Albocàsser
14 Cinctorra
15 Vilafranca
16 Les Palmes "b"
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Jornada 28
2
1
1
1
1
1
3
J.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
26
27
26
26
26
0

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.
21
16
15
14
13
13
11
10
9
8
10
7
7
3
2
0

fuera de juego y bate al portero ajustando el balón
a poste. 42’: 2-0, penalti a Tayo. Lanza Hugo que
engaña totalmente al portero. 67’: entra MOHA
4 por J. García, 72’: 3-0, Tayo se planta con un
magistral control ante el portero a quien fusila. 72’
entra JUANJO por Tayo, fuertemente ovacionado,
81’ penalti a Sergio. Lanza Manolo y falla.85’ entra
GUINDI por Raúl y 88’ entra AGUILERA por CAMÍ.
Trofeo al más regular (1): Raúl 104, Lluc 96, Dani y
Esteller 94 y Manolo 86. Trofeos al máx. goleador
(3): Raúl 19, Tayo 11, Javi García 8, Esteller 6, Manolo
5, Moha 4, Sergio 3, Hugo 1.

E.
2
4
5
5
7
3
6
4
6
8
1
7
4
6
6
0

0
0
1
1
3
0
0
P.
3
6
6
7
6
10
9
12
11
11
15
13
15
17
18
0

G.F.
78
68
59
49
55
54
49
38
30
41
36
29
46
30
31
0

Jornada 29

29/04/2018

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

G.C.
28
29
32
34
40
50
40
51
33
46
53
53
62
66
76
0

PTOS.
65
52
50
47
46
42
39
34
33
32
31
28
25
15
12
0

DIF. G.
50
39
27
15
15
4
9
-13
-3
-5
-17
-24
-16
-36
-45
0

C.H. Vila-real 24 C.Bm. Vinaròs 22
CBM Vinaròs : Amare, Martín (2), Leandro,
Carlos (2), Nestor (2), Biel (6), Raga (5) i
Andres (5).
Amonestat. Carlos. Exclusions. Carlos.
Copa federació Cadet Nord 7
C.H. Vila-real 35 C.Bm. Vinaròs 20
CBM Vinaròs : Pol, Nogales, Sergi (1), Andreu
(5), Didac (2), Ayza,Oualid (6), Victor (1), Raga
(2) i Marcos (3). Amonestats. Didac i Victor.
Excluit. Andreu.
Poc que contar en la visita a la pista del
lider, el Vinaròs va aguantar el tipo mentres
va poder. De bon principi ja es veia la
superioritat de un equip fet per guanyar la
Copa en una molt bona defensa i surtin a les
contres tenia prou per arribar al descans en
un 15-9.
La segona part, com sempre entre el
cansament, la inexpèriencia i el desanim,
van acabar en les forçes dela nostres. Domés
cal seguir treballant perque hi ha material
per disfrutar en un futur no molt llunya.
Copa Federació Juvenil 2 Auto. (CS 1)
Bm. Castellón 25 C. Bm. Vinaròs 15
CBM Vinaròs : Juanma, Xavi, Sergi (4), Quim
(1), Steven (1), Rodrigo (2), Carlos (1), Iker i
Christian (6). Amonestats. Xavi i Steven.
Excluits. Xavi, Sergi i Carlos.
Bon partit del juvenil mentre va estar a la
pista. Després de un mal començament ,
com sempre, poc a poc es va anar igualan el
partit. Entre les parades de Juanma Doello i
un atac bastant eficient es van remontar 4
gols, però el lider es molt lider i va arrivar al
descans en un 13-10 per al Castelló.
Els primers 10 min. de la segona part els
nostres van surtir per totes i van retallar
el marcador a un 15-14 i a partir de ahí es
va acabar el partit, per l’altra dos lesions
momentanees de dos jugadors nostres i
la presió devant del àrbit; van ser factors
determinants per apagar als rojets i donar
ales als de la capital. De tot se adepren i
esperem que els nostres haguen pres bota

per futurs partits.
Senior Masculí Copa federació 1 auto.
Nord 1
C.H. Benicarlo 17 C. Bm. Vinaròs 20
CBM Vinaròs: Marc i Cristian Gimeno. Gabri
(7), Cristian, Serrano (5), Juanolo (1), Taty,
Sergi (2), Max, Nacho (2), Jesús, Adrià, Toni,
Manu (3) i Bryan.
Amonestats. Gabri, Jesús i Toni.
Exclusions. Serrano (2) i Toni.
En una paraula podriem resumir el viscut a
Benicarlo la vesprada del dissabte. PARTIDAS
de un Vinaròs que per esta copa a recuperat
la mirada del tigre i asusta alli aon va. En
una grandissima defensa es va aguantar als
benicarlandos i encara es va patir perque els
nostres extrems volien donar emoció i van
fallar fins 16 tiros.
Després de remontar el 9-5 inicial dels locals,
ADN de tots els equips vinarossencs, regalar
els primers minuts, i arrivar al descans
empatats a 10, es intuia que apretant una
mica més en defensa hi habien opcions
series de guanyar el partit. I així va ser, es va
trevallar molt detràs per arrivar al atac i poc a
poc anar fen forat a un Benicarló que es veia
superat per un ara si gran equip vinarossenc
que va dir que volia eixa copa.
En dos semanes ens visita el Vila-real i el
guanyador segurament que serà el campió
de grup i anirà a jugar la fase final. Esperem
el recolçament de la afició i que els jugadors
sigueixen igual de inspirats.
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Doble jornada de fútbol flag
El pasado domingo 22, las dos
categorías inferiores de Fútbol
Flag del club de Fútbol Americano
y Fútbol Flag Ironmans Vinaròs,
disputaban encuentros en sus dos
competiciones autonómicas.
La categoría S-13 se desplazaba a
tierras Tarragonenses para jugar su
penúltima jornada de liga en Reus.
IRONMANS VINARÒS 49 - 6 REUS
IMPERIALS
Primer encuentro que empezó con
un marcador muy ajustado 6-6 en
los primeros compases del partido,
pero los de Vinaròs hicieron un buen
ajuste defensivo y no volvieron a
dar opciones a Imperials, sumado
a un ataque perfecto de Ironmans
anotando en todos sus drives,
dejaron un resultado a favor de los
langostineros,
IRONMANS VINARÒS 31 - 13
BARCELONA BUFALS
Siguiente encuentro frente a unos
Barcelona Bufals con jugadores

de gran calidad que dieron la
cara durante todo el encuentro
ofreciendo un frenético ritmo de
partido en muchas ocasiones, pero
Ironmans Vinaròs continuaba su
buen juego y no quiso dar opciones
dejando un marcador 25-6 a la media
parte y sentenciando el encuentro.
Con estos dos resultados y a falta
de la última jornada, Ironmans S-13
tiene casi seguro el primer puesto en
la fase regular
La categoría S-17 realizaba un duro
desplazamiento a tierras alicantinas
para iniciar su andadura en la liga
Valenciana de Fútbol Flag S-17
IRONMANS VINARÒS 7 - 28
MOLINA VIPERS
Primer partido de liga sub 17. Empezó
el partido con un drive bueno de
los de Vinaros adelantándose al
marcador. Con buenas defensas
pararon el ataque de Vipers, pero,
una jugada de pase profundo más la
conversión del punto extra hacía que
el marcador quedara en un 7-7. En la

segunda parte Ironmans bajaron el
ritmo y esto la suma de varios fallos
en ataque y defensa los penalizaron,
cosa que no desaprovecho Vipers.
IRONMANS
VINARÒS
26
7
VALENCIA
FIREBATS
Un encuentro que se planteaba
difícil, los jugadores de Vinaros
salieron al campo con el partido en
la cabeza, no bajaron la intensidad
en ningún momento, los de Valencia
tampoco y fue un partido igualado
durante todo el encuentro, hasta
que una intercepción del jugador
de Ironmans Marc,unos bueno
pases de Gerardo que conectaban
con sus receptores ponían a Vinaros

con una ventaja de 2 Touchdowns.
Firebats anotó en el siguiente drive,
pero después Ironmans jugó con el
tiempo del partido y hizo que los
de Vinaros se llevaran una merecida
victoria. Destacar la gran actuación
de todos los jugadores, pero en
especial la de Carlos con su gran
actuación en defensa y Gerardo con
su gran actuación en ataque
Este sábado por la mañana en las
pistas de atletismo de Vinaròs, se
disputa la segunda jornada de la
liga Valenciana de Flag S-17 y la
Penúltima de la Liga Valenciana
de Flag Open. Doble jornada con 3
campos simultáneos de Fútbol Flag
en Vinaròs.

Esta sábado se disputó la jornada 2 de la liga de menores que se
disputa en el Club de Tenis Vinaròs donde la igualdad reina en todas
las categorías, tanto en bronce como en plata como en categoría gold
Se disputaron grandes partidos en la tarde del sábado pese al
calor y se pudieron ver grandes partidos con mejores puntos
Felicitar a jugadores por su lucha entrega y deportividad entre compañeros
y a los.sponsors Sok Food Vinaròs, Cranc Bikeborne Vinaros y Peluquería
Hiraldo Vinaròs por apoyar la formación de los jóvenes en este magnífico
deporte
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El Diariet
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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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.

JOVE ORQUESTRA DE LA SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Dissabte 28 d’abril de 2018 a les 20.00 hores
AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS D’IZCO”

PROGRAMA
Cavalleria rusticana (Intermezzo) Pietro Mascagni
Pearl Harbor Hans Zimmer
Adagio para cuerdas Tomaso Albinoni
Barcarola Jacques Offenbach
Por una cabeza Carlos Gardel
Piratas del Caribe Klaus Badelt
		
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

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

PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

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:BOP
de 10’00h.
a 13’00h.
47 - 19 de abril de 2018

-1-

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPuTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
Recursos Humanos
Personal
MT/lls
El Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, mediante Decreto núm. 2018-1426,
de fecha 16/04/2018, ha resuelto:
Convocar pruebas selectivas para proveer una lista de personal de carácter laboral no permanente, o en su caso de personal para
nombramiento como funcionario interino, a través del sistema de CONCURSO-OPOSICION, para cubrir las necesidades de AUXILIAR
RECAUDACION (Subgrupo /C2) de la Diputación Provincial. ZONA NORTE. BENICARLO-VINAROZ-PEÑÍSCOLA
BASES: Regirán las aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación Provincial, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 61 de fecha 22 de Mayo de 2010.
TITULO EXIGIBLE: Estar en posesión de las titulaciones de Graduado Escolar o equivalente.
FASE DE OPOSICION:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio. Desarrollo práctico de uno o dos ejercicios relacionados con el temario
anexo en el tiempo máximo de una hora y treinta minutos. El Tribunal podrá acordar la lectura del ejercicio en audiencia pública.
SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en desarrollar por escrito dos temas extraídos al azar en un
tiempo máximo de una hora. El Tribunal podrá acordar la lectura del ejercicio en audiencia pública.
CONCURSO: Según baremo publicado en las citadas bases.
PLAZO PRESENTACION INSTANCIAS: Durante diez días naturales, a contar del día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. En el caso que el plazo de presentación finalice en sábado, domingo o festivo, se trasladará
el mismo al siguiente día hábil.
FECHA Y LUGAR DE LA CELEBRACION DEL EJERCICIO: A determinar
TRIBUNAL CALIFICADOR
PRESIDENTE:
TITULAR: D. Raúl Santos Suarez, Tesorero.
SUPLENTE:D.Manuel Pons Rebollo, Interventor Adjunto.
SECRETARIO:
TITULAR: D. Borja Colón de Carvajal Fibla, Jefe de Servicio Adminstración e Innovación Pública.
SUPLENTE: D. Rocio Arquimbau Llorens: Jefe de Servicio de Oficina Presupuestaria.
VOCALES:
TITULAR: Dña. Mercedes Gascón Simón, Viceinterventora.
SUPLENTE: D. Alberto Nebot Argilaga, Secretario Interventor.
TITULAR: D.Jose Antonio Sales Puig, Jefe del SAT.
SUPLENTE: D. Luis Gimenez Andrés, Secretario Interventor.
TITULAR: D. Eduardo Escrig Salvador, Coordinador de Recaudación Ejecutiva.
SUPLENTE. D. Gabriel Flor Montoliu, Jefe Oficina Dependencias Castellón.
TITULAR: D. Vicente Benedicto Calpe, Jefe Negociado Voluntaria y Ejecutiva de Municipios adscritos.
SUPLENTE: Dña. Susana Bayo Ballester, Jefe Negociado Voluntaria y Ejecutiva de Municipios adscritos.
TEMARIO ANEXO
Tema 1.- Obligados tributarios: Clases, sucesores y responsables. La capacidad de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal.
Tema 2.-La deuda tributaria: Componentes. Formas de extinción de la deuda tributaria. El pago. Obligados al pago. Deudores principales. Responsabilidad solidaria y subsidiaria.
Tema 3.- Medios justificantes de pago. Efectos. Aplazamiento y fraccionamiento. Otras formas de extinción de las deudas.
Tema 4.- La revisión administrativa de los actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. Procedimientos especiales de
revisión. El recursos de reposición. Las reclamaciones económicas administrativas.
Tema 5.- Obligación de resolver y plazo para la resolución. Notificaciones. Lugar de práctica de las notificaciones. Personas legitimadas para recibirlas. Notificación por comparecencia. Notificación de las liquidaciones tributarias.
Tema 6.- Recargos del periodo ejecutivo. El interés de demora. Facultades de la recaudación tributaria.
Tema 7.- El procedimiento de apremio: Iniciación y efectos. El recargo de apremio. Suspensión del procedimiento de apremio. Término del procedimiento de apremio.
Tema 8.- Títulos para la ejecución: La providencia de apremio. Notificación. Recursos administrativos contra la providencia de apremio. Plazos.
Tema 9.- La diligencia de embargo y anotación preventiva de embargo. Práctica de los embargos. Bienes inembargables. Concurrencia de embargos.
Tema 10.- Actuaciones posteriores al embargo. Enajenación de bienes embargados. Costas. Adjudicación de bienes en la Administración local. Actuaciones posteriores a la enajenación.
Lo que se hace público para general conocimiento
En Castellón de la Plana, a 17 de Abril de 2018
LA JEFE DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS, Mónica Marí Torán.
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Recursos Humanos
Personal
MT/lls
El Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, mediante Decreto núm. 2018-1426,
de fecha 16/04/2018, ha resuelto:
Convocar pruebas selectivas para proveer una lista de personal de carácter laboral no permanente, o en su caso de personal para
nombramiento como funcionario interino, a través del sistema de CONCURSO-OPOSICION, para cubrir las necesidades de AUXILIAR
RECAUDACION (Subgrupo /C2) de la Diputación Provincial. ZONA NORTE. BENICARLO-VINAROZ-PEÑÍSCOLA
BASES: Regirán las aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación Provincial, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 61 de fecha 22 de Mayo de 2010.
TITULO EXIGIBLE: Estar en posesión de las titulaciones de Graduado Escolar o equivalente.
FASE DE OPOSICION:
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio. Desarrollo práctico de uno o dos ejercicios relacionados con el temario
anexo en el tiempo máximo de una hora y treinta minutos. El Tribunal podrá acordar la lectura del ejercicio en audiencia pública.
SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en desarrollar por escrito dos temas extraídos al azar en un
tiempo máximo de una hora. El Tribunal podrá acordar la lectura del ejercicio en audiencia pública.
CONCURSO: Según baremo publicado en las citadas bases.
PLAZO PRESENTACION INSTANCIAS: Durante diez días naturales, a contar del día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. En el caso que el plazo de presentación finalice en sábado, domingo o festivo, se trasladará
el mismo al siguiente día hábil.
FECHA Y LUGAR DE LA CELEBRACION DEL EJERCICIO: A determinar
TRIBUNAL CALIFICADOR
PRESIDENTE:
TITULAR: D. Raúl Santos Suarez, Tesorero.
SUPLENTE:D.Manuel Pons Rebollo, Interventor Adjunto.
SECRETARIO:
TITULAR: D. Borja Colón de Carvajal Fibla, Jefe de Servicio Adminstración e Innovación Pública.
SUPLENTE: D. Rocio Arquimbau Llorens: Jefe de Servicio de Oficina Presupuestaria.
VOCALES:
TITULAR: Dña. Mercedes Gascón Simón, Viceinterventora.
SUPLENTE: D. Alberto Nebot Argilaga, Secretario Interventor.
TITULAR: D.Jose Antonio Sales Puig, Jefe del SAT.
SUPLENTE: D. Luis Gimenez Andrés, Secretario Interventor.
TITULAR: D. Eduardo Escrig Salvador, Coordinador de Recaudación Ejecutiva.
SUPLENTE. D. Gabriel Flor Montoliu, Jefe Oficina Dependencias Castellón.
TITULAR: D. Vicente Benedicto Calpe, Jefe Negociado Voluntaria y Ejecutiva de Municipios adscritos.
SUPLENTE: Dña. Susana Bayo Ballester, Jefe Negociado Voluntaria y Ejecutiva de Municipios adscritos.
TEMARIO ANEXO
Tema 1.- Obligados tributarios: Clases, sucesores y responsables. La capacidad de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal.
Tema 2.-La deuda tributaria: Componentes. Formas de extinción de la deuda tributaria. El pago. Obligados al pago. Deudores principales. Responsabilidad solidaria y subsidiaria.
Tema 3.- Medios justificantes de pago. Efectos. Aplazamiento y fraccionamiento. Otras formas de extinción de las deudas.
Tema 4.- La revisión administrativa de los actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. Procedimientos especiales de
revisión. El recursos de reposición. Las reclamaciones económicas administrativas.
Tema 5.- Obligación de resolver y plazo para la resolución. Notificaciones. Lugar de práctica de las notificaciones. Personas legitimadas para recibirlas. Notificación por comparecencia. Notificación de las liquidaciones tributarias.
Tema 6.- Recargos del periodo ejecutivo. El interés de demora. Facultades de la recaudación tributaria.
Tema 7.- El procedimiento de apremio: Iniciación y efectos. El recargo de apremio. Suspensión del procedimiento de apremio. Término del procedimiento de apremio.
Tema 8.- Títulos para la ejecución: La providencia de apremio. Notificación. Recursos administrativos contra la providencia de apremio. Plazos.
Tema 9.- La diligencia de embargo y anotación preventiva de embargo. Práctica de los embargos. Bienes inembargables. Concurrencia de embargos.
Tema 10.- Actuaciones posteriores al embargo. Enajenación de bienes embargados. Costas. Adjudicación de bienes en la Administración local. Actuaciones posteriores a la enajenación.
Lo que se hace público para general conocimiento
En Castellón de la Plana, a 17 de Abril de 2018
LA JEFE DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS, Mónica Marí Torán.
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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 de l'àrea Política Social
- Presentació Oficines PANGEA; Agent d’Igualtat, SEAFI, UPCCA

…..etc

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

- Línies Generals d’ actuació del centre.
- Programes i tallers realitzats en 2017
- Actuacions en temes de qualitat en el CRIS
-Precs i preguntes.
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PUBLICITAT

ESQUELES

Diumenge
6 de Maig

Dia de
la Mare

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS

AUTOEDITA

el
teu

• GESTIÓ DE L’ISBN
I DIPÒSIT LEGAL

LIBRO !

• T’ASSESSOREM
EN TOT EL PROCÉS
DE PUBLICACIÓ

- Autors novells
- Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
- Manuals de suport als alumnes
- Publicacions personalitzades
Som una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència,
t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

EDITORIAL ANTINEA
30

Tel.964 45 00 85

Dr. Fleming, 6 · Vinaròs

100%
drets
de l’obra
per a
l’AUTOR

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

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
nord, 11
18 abril
desembre ROCA
VALLS
c. turística
Sant Francesc,
6
28
c. Santpl.Francesc,
19 abril
desembre GUIMERÀ
MATeU
Parroquial,103
11
29

222
323

av. Llibertat,
desembre ADELL
TORReGROSA av. Pius XII (cant.
Picasso)9
abril
c. delc.Pilar,
desembre SANZ
PITARcH
Pont,120
83
maig
av.
País
Valencià,
15
desembre
MARTÍNeZ
zona turística nord, 11
maig
VALLS
pl.
Sant
Antoni,
39
desembre
FeRReR
c. Sant Francesc, 103
maig
MATEU

4

maig

20
30
121

TORREGROSA

TELÈFONS D’INTERÉS
maig
PITARCH
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

5

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120

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 20.00 h (a partir 1 maig).
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
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

