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Les reines

Abril Buj, reina major i
representant del Círculo
Mercantil i Cultural, amb
els seus pares i germà

Nara Torres, reina
infantil representant
al col·legi Sant
Sebastià, amb la
seua família

de les festes
Abril Buj Causapé, dama major
i Nara Torres Roda dama infantil
en una cort d’honor de 24 dames
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Visites a la cripta de l’Arxiprestal i el búnker del port
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IMPORTANT

Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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L’Ajuntament aprova per unanimitat demanar a la
Generalitat i el Govern millores per a l'hospital
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel
Grup Municipal Socialista sol·licitant millores per a l'hospital.
La proposta insta a la Generalitat al fet que faci públiques de manera
immediata les dades de llistes d'espera de les diferents especialitats i
consultes externes, i al fet que doni una solució urgent a les especialitats de
ginecologia, cardiologia, digestiu, pneumologia, dermatologia i radiologia,
que acumulen llistes d'espera. També s'insta a l'administració autonòmica
al fet que amb el consens de tots els grups dels Corts estudiïn la manca der
personal i mitjans que sofreix l'hospital així com el tracte en relació a altres
hospitals de la Comunitat, i afavorir l'ocupació de llocs de treball de l'hospital
mitjançant criteris favorables de la borsa de treball, bé per mitjà d'incentius
econòmics, ajudes al transport o al lloguer que permetin el desplaçament
i la convivència familiar. Finalment, se sol·licita al Govern d'Espanya la
realització d'un estudi de la població sanitària necessària en els propers
anys, de manera que les places MIR ofertes siguin proporcionals a la futura
demanda sanitària, tenint en compte les jubilacions en els propers anys, i a
invertir en les infraestructures necessàries per a la comarca, incrementant
els trens de rodalies i amb horaris que s'adaptin a l'àmbit laboral, universitari
i de serveis i que es bonifiqui l'AP-7 fins que no acabi la concessió.
El portaveu del PSPV, Guillem Alsina, va agrair a tots els grups de l'Ajuntament
que hi hagi hagut un enteniment per dur a terme aquesta moció amb el
consens de tots.

Els Serveis Socials municipals fan un balanç
de la feina realitzada durant el 2017

En motiu de la campanya "La Quarta Pota" el
departament mostra a la ciutadania tots els programes
i serveis que s'ofereixen, amb l'objectiu d'aconseguir
l'estat del benestar
Serveis Socials ha fet un balanç de l'atenció que va
prestar durant el 2017 i anuncia els futurs projectes
que posarà en marxa a la localitat. L'any passat el
departament va obrir 2.000 expedients a famílies, dels
quals 453 van sol·licitar ajuda per primera vegada als
Serveis Socials. En total es van atendre vora de 7.000
persones. Pel que fa al tipus d'atencions es van obrir
1.000 historials relacionats amb la família i la infància,
450 amb la dependència, 232 relacionats amb la gent
gran i 192 amb persones amb diversitat funcional.
En matèria d'inversions l'Ajuntament va destinar
303.000€ per a les Prestacions Econòmiques
Individualitzades (PEI'S), dintre del programa
d'emergència social, amb l'objectiu eliminar les
barreres arquitectòniques dels habitatges per facilitar
els accessos per a les persones amb mobilitat reduïda.
També dintre del programa d'emergència social es van
destinar 10.000€ per als xecs d'alimentació.
En el capítol d'inversions també cal destacar que
l'Ajuntament, l'any passat, va destinar 10.000€, i

enguany ha previst 15.000€, per al programa de
la tercera edat Club de la Vida per al foment de
l'envelliment actiu. Mentre que també va destinar una
partida de 85.000€ per a les oenegés i entitats locals
amb finalitats socials.
Els Serveis Socials també inclouen el programa de
convivència amb la finalitat d'atendre a les persones
a les seves pròpies cases. Es tracta d'un pla pensat
especialment per a les persones amb mobilitat reduïda
o d'avançada edat, per millorar la seva qualitat de vida
evitant el desplaçaments fins als hospitals o centres de
salut perquè siguen ateses. En aquest cas, durant el
2017 més de 200 persones van sol·licitar el servei.
Pel que fa altres actuacions dintre dels Serveis Socials,
s'han ampliat les places per al Centre de Dia Municipal
i per al Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS)
passant de les 50 a les 75. També s'han incorporat nous
valoradors per la dependència i un Agent d'Igualtat.
Per acabar durant el 2017 s'ha iniciat programes per
combatre l'absentisme escolar, s'ha posat en marxa
"Adaptant-se" amb atenció psicoeducativa per a
pares i mares en procés de divorci o separació, a més,
del programa "Noves Masculinitats" per prevenir la
violència de gènere.

ACTUALITAT

5 maig de 2018

Vinaròs adequarà un
àrea de descans en el
camí a l'ermita
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat destinar
15.000 euros per adequar un àrea de
descans en el camí de pujada a l'ermita,
un dels projectes que estaven pendents
de realitzar dels passats pressupostos
participatius.
Aquests
treballs
seran
executats per un taller d'ocupació, com va
explicar la regidora d'Hisenda, María Cano.
El PP, en paraules del seu portaveu, Lluis
Gandia va dir que es recolzaria la proposta,
però es va preguntar per què cal gastar
aquesta quantitat per adequar aquesta àrea
de descans si hi ha pendent de realitzar
el carril lúdic esportiu a l'ermita, projecte
encara pendent del Pla Confiança, però que
podria incloure aquesta adequació, segons
va considerar el portaveu popular.

Nou forn per la Escola d’Art L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en el ple ordinari corresponent al mes d’abril
l'adquisició d'un nou forn per la Escola d’Art, després d'avariar-se el que hi havia, en tenir ja 30 anys d'antiguitat.
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Comencen les actuacions per adequar l'Avinguda Jaume I
Els alumnes del taller d'ocupació "Vinaròs Renova" són els encarregats
d'executar les obres per ampliar la vorera i fer transitable la zona central del
carrer
Aquest mes han començat les
feines d'adequació de l'Avinguda
Jaume I per part dels 10 alumnes del
taller d'ocupació "Vinaròs Renova",
especialitzat en pavimentació. Els
treballs consisteixen en ampliar la
vorera i remodelar la zona central de
l'avinguda per fer-la transitable per
als vianants.
Les feines estan incloses dintre de
la formació pràctica i teòrica dels
alumnes perquè puguen adquirir
una major experiència de cara a una
futura incorporació en el mercat
laboral. Les obres se centren en la
recollida de la grava i el buidatge de
terra de la zona central de l'avinguda,
a més de fer rases per al pas de les
canonades. Dimarts van fer la
retirada de l'estàtua de Jaume I per
col·locar-la, de forma provisional, a la

rotonda entre el passeig Sant Pere i
Fora Forat.
Els regidors d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina i d'Ocupació, Maria
Cano, es van apropar dimarts
fins a les obres per veure com es
feia el trasllat de l'estàtua, a més
de comentar, amb els alumnestreballadors, alguns aspectes del
projecte. Cal destacar que el taller
d'ocupació "Vinaròs Renova" està
subvencionat per la Generalitat
Valenciana, a través del Servef, i
també pel Ministeri de Treball i
Seguretat Social de l'Estat espanyol,
amb un import de 200.000€. Per
la seva banda, el consistori fa una
aportació de 62.000€ i actualment
treballa amb Fons Social Europeu
perquè ajude finançar el taller.
Des de l'Ajuntament de Vinaròs

s'ha fet una aposta molt forta pels
tallers d'ocupació destacant que
suposen una bona oportunitat
per formar a persones aturades i
millorar així la seua incorporació
en el mercat laboral. Mentre que
d'altra banda, amb la pràctiques
que realitzen reparen i adeqüen les
infraestructures municipals.

En els propers dies seguiran les feines
de recollida de la grava i buidatge de
terra de la zona central de l'Avinguda
Jaume I, al mateix temps que també
s'aprofitaran les obres per renovar
les voreres del carrer i fer-les més
amples, i a més, se substituiran les
canonades d'aigua per garantir un
millor servei per als veïns.

L'Ajuntament, molest amb Costes per iniciar la reparació de l'espigó del Fortí
"sense avisar i amb la temporada turística a punt de començar"
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, acusa al Ministeri de falta de lleialtat institucional i
considera que hi havia altres actuacions prioritàries en la costa vinarocense
El regidor d'Obres i Serveis de Vinaròs, Guillem
Alsina, i el de Turisme i Comerç, Domènec
Fontanet, van mostrar dimecres el malestar de
l'equip de govern pel fet que el Ministeri de Medi
ambient no hagi avisat a l'administració local que
va a procedir a la reparació de l'espigó enfront
de la platja del Fortí. Una actuació que, segons
va informar, suposarà una inversió de 100.000
euros, però que l'edil socialista considera que
no és prioritària en la costa vinarossenca, que
té altres necessitats més urgents que realitzar
i que, a més, pot afectar a la temporada turística
que aviat començarà. “Ens hem assabentat per la
premsa provincial d'aquesta actuació i aquesta
inversió en aquest espigó, que en cap moment ha
sol·licitat el consistori”, va assenyalar Alsina, que
va voler “remarcar la falta de lleialtat institucional
que té aquest Ministeri amb l'Ajuntament de
Vinaròs, perquè no considerem que aquestes
siguin les formes correctes de treballar”. Per a l'edil
socialista, “realitzar aquesta obra a principis del
mes de maig, amb la temporada d'estiu a punt de
començar i sense donar informació de períodes de
durada de les actuacions és una situació que ens
preocupa, per la incertesa de si afectarà a part de
la temporada estival”.
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Quant a la inversió en si, Alsina va dir que “és
benvinguda, perquè és una inversió, però no era
prioritària i no tenim cap tipus d'informació sobre
aquest tema”, recordant que hi ha punts de la
façana marítima que requereixen d'una actuació
molt més urgent, com a Cala Puntal, on la regressió
afecta a habitatges, el pont de les Salines, que es
troba en un estat preocupant, i altres cales de les
zones nord i sud amb despreniments. “No entenem
com tenint el Ministeri tota la quantificació i
especificació de prioritats que vam redactar en un
minuciós informe, s'hagi decidit a refer un espigó
que no és prioritari i obviar altres actuacions”. En
aquest sentit, també va recordar que Vinaròs té
pendent del Govern Central la inversió en el gran
projecte de regeneració de platges i eliminació
dels espigons intermedis per fer un altre d'únic
que protegís les platges del Fortí i Fora Forat.
“És estrany que es gastin 100.000 euros en una
actuació que possiblement hauran de desmuntar
en un futur per realitzar aquest projecte pendent”,
va concloure.
També Fontanet va mostrar el seu malestar pel
fet que les obres puguin afectar a la temporada
turística. “Vindran en plena platja amb maquinària
pesada i pot afectar a vinarossencs i visitants que

vinguen al Fortí. No costava res haver avisat i
explicar amb detall l'actuació i la seva durada, però
no s'ha fet”, va concloure.
D’altra banda, Fontanet va desgranar les
actuacions fetes i les previstes estos dies per posar
a punt totes les platges i cales de cara a aquesta
temporada turística que començarà al juny. En
aquest sentit, va explicar que s’han adecentat els
accessos, s’han posat pasarel·les a les platges del
Fortí i Forat Forat, s’han aplanat diverses cales, s’ha
senyalitzat i protegit la cala Sunyer, s’ha millorat
la cala Deveses en quant a la seua accessibilitat
i s’han posat aparcabicis, i s’està pendent de
reomplir de sorra la platja del Clot i substituir la
tanca deteriorada del pont de Les Salines, entre
altres actuacions de millora al llarg de tota la
façana marítima vinarossenca.
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La Brigada Municipal adequa el passeig marítim
Els treballs tenen l'objectiu de garantir el bon estat de les infraestructures de cara a la temporada estiuenca
La Regidoria d'Obres i Serveis, a través de la
Brigada, està executant el manteniment rutinari
del mobiliari urbà amb el pintat i reparació
dels bancs, així com la renovació del terra del
passeig marítim. L'objectiu és que totes les
infraestructures estiguen en òptimes condicions
de cara a l'arribada de la temporada alta. D'altra
banda, els operaris també estan fent el repintat
de les baranes del passeig i revisant els accessos
a les platges.
Pel que fa a les feines de substitució del terra del
passeig se centren en retirar les pedres grises
deteriorades per evitar que els veïns puguen

ensopegar. En el seu lloc s'està col·locant una
nova pedra en sec, anomenada Sénia, molt més
resistent i apta per a l'exterior.
El regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament,
Guillem Alsina, ha indicat que "les feines de
manteniment són molt important per garantir el
bon estat de les infraestructures municipals i ha
afegit que han suposat una inversió de 6.000€".
En els propers dies els operaris de la Brigada
acabaran d'enllestir totes les feines de
manteniment per deixar en òptimes condicions el
mobiliari urbà i els accessos a les platges perquè
tot estiga a punt de cara a la temporada estiuenca.

La Generalitat Valenciana posarà en marxa un Laboratori Social a Vinaròs
L'alcalde Enric Pla i l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, es van desplaçar ahir fins a Castelló per reunir-se amb la delegada territorial de Política Social
a la província de Castelló Carme Fenollosa i el delegat de Govern de la Generalitat per al nou Model Social Xavier Uceda
La Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives establirà a Vinaròs i Benicarló, un
dels tres Laboratoris Socials que se obriran
a la Comunitat Valenciana, amb la signatura
de convenis de col·laboració amb les dos
ciutats, que tindran seu compartida. A
l'acord també s'afegirà la Universitat Jaume
I (UJI). La existència de projectes dins del
Pla EDUSI, en la mateixa línea que els
Laboratoris Socials, ha sigut determinant
per a decidir-se per la nostra area urbana
Vinaròs-Benicarló
per
l'emplaçament
d'aquest recurs provincial.
Aquesta mesura té com a objectiu dotar
d'eines als dos municipis per crear un
model d'atenció social coherent, sòlid i
efectiu. El laboratori inclourà una avaluació
dels serveis que s'ofereixen a les dues

localitats i proposarà noves estratègies de
planificació per garantir la millor atenció
possible per a la ciutadania. La UJI a través
del departament d'investigació social serà
l'encarregada de supervisar els estudis i
investigacions.
Aquest laboratori serà la potes del futur
Institut de Serveis Socials i s'emmarca dintre
de les noves mesures engegades per la
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
per crear un Nou Model Valencià i sobretot
atorgar un major protagonisme als Serveis
Socials. En aquest sentit, cal destacar que
des de la Generalitat també s'ha posat en
marxa la campanya “La Quarta Pota” per
visibilitzar a la ciutadania tot el treball que
es desenvolupa des dels Serveis Socials i els
programes que s'ofereixen.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

5

5 maig de 2018

ACTUALITAT

Vinaròs mostra a la ciutadania com són els Serveis Socials amb una
jornada informativa
La campanya, impulsada per la Conselleria de
Polítiques Socials i Inclusives, s'ha fet a nivell de
tota la Comunitat per donar una major visibilitat a
la feina que es desenvolupa des de Servies Socials

El Vinalab ha acollit la Jornada de Serveis Socials
per mostrar a la ciutadania i entitats locals les
tasques que realitza el departament municipal, a
més, de presentar els últims programes que s'han
posat en marxa.
La iniciativa està emmarcada dins de la campanya
"La Quarta Pota", creada per la Conselleria de
Polítiques Socials i Inclusives, per atorgar la
importància que mereixen els Serveis Socials, per
tal de garantir l'estat del benestar a la ciutadania.
Sobretot es vol donar un major protagonisme al
departament i demostrar que qualsevol persona
pot necessitar ajuda independentment la seva
situació social.
Durant la inauguració de la jornada el tècnic dels
Serveis Socials, Antonio Valenzuela, ha explicat que
"la Generalitat posarà en marxa una nova legislació,
que elaborarà amb la participació de la ciutadania,
per garantir els Servies Socials com un dret per als
veïns". D'altra banda, afegia que també es farà un
canvi en la forma de treballar, col·laborant amb
associacions i entitats privades, per oferir nous
programes, com per exemple, atenció post divorci,
envelliment actiu o addiccions als videojocs, entre

altres.
La regidora de Política Social de l'Ajuntament
de Vinaròs, Mamen Ruiz, ha remarcat que "la
campanya "La Quarta Pota" representa una cadira
amb el Sistema de Pensions, Sanitat i Educació,
on també cal la presència de Serveis Socials per
donar estabilitat a la cadira per aconseguir l'estat
del benestar". Ruiz ha assenyalat que l'atenció i els
programes de Serveis Socials estan adreçat a totes
les persones independentment de la seua condició
social, a més d'insistir que són un dret.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, tancava la inauguració
remarcant que "els Serveis Socials són sostenibles,
només és una qüestió de voluntat política i social".
En aquesta mateixa línia, ha afegit que necessiten
d'una major inversió perquè cada cop són més les
persones que demanen atenció. Pel que fa a la
nova llei que vol aprovar la Generalitat, indicava

que "els Serveis Socials es plantegen com un dret i
no com un sistema adreçat per a les persones amb
una situació social complicada".
Pla també ha declarat que "s'han de treure els
Serveis Socials de la idea d'atenció assistencial i
dur-los al mateix camp que altres departaments,
amb innovació, formació per als treballadors,
investigació i cooperació amb els diferents serveis
per oferir un sistema de qualitat".
La Jornada dels Serveis Socials ha continuat amb la
presentació dels programes que es desenvolupen,
com ara, la formació post divorci "Adaptant-se"
de la Universitat Deusto o el programa "Noves
Masculinitats" per a la prevenció de la violència de
gènere. Tot amb l'únic objectiu de mostrar que els
Serveis Socials són fonamentals per garantir l'estat
del benestar i per deixar ben clar que totes les
persones tenen dret a demanar atenció.

El Mercat Municipal celebra el primer sorteig de la targeta
de fidelització i presenta una nova campanya
El Mercat Municipal ha fet esta setmana el sorteig
dels xecs regal entre els clients que han realitzat
les compres des del 20 de març fins al 28 d'abril.
En total s'han recollit més de 28.000 números de
participació, una dada que ha deixat palès la bona
acceptació de la campanya, gràcies a la posada en
marxa de la targeta de fidelització.
El tècnic de Sernutec, Javier Domínguez, ha sigut
l'encarregat de realitzar el sorteig a través de
l'ordinador, amb una pantalla de gran dimensions,
perquè els clients poguessen veure tot el procés i
comprovar si eren els afortunats.
L'activitat al Mercat Municipal ha seguit amb la
presentació d'una nova campanya també a través
de la targeta de fidelització. En aquest cas, els
clients que realitzen les compres podran acumular
punts, que després podran canviar per premis,
com exemple, rellotges, jocs de gabinets, paelles o
fins i tot objectes per anar a la platja.
La secretària de l'Associació de Venedors, Ana
Goyenechea, ha explicat que la campanya estarà
vigent fins a l'1 de juliol, els clients que compren a
les paradetes per cada euro que gasten obtindran
un punt que podran acumular durant tot un any
per endur-se els premis". Goicoechea ha volgut
agrair la col·laboració dels establiments El Raconet,
Nova Casa i Pescabots, que han contribuït amb
regals de la campanya.
El regidor de Comerç, Turisme i Consum, Domènec
Fontanet, ha destacat "que venir a comprar al
Mercat Municipal, és comprar qualitat i productes
de proximitat. Ara, a més, s'afegeix l'incentiu de
premis únics i sortejos especials per tots els clients
que s'apropen fins a les paradetes".
6

Els afortunats del sorteig dels 20 xecs regal:
17950

premi

Diaz Roca, Maria Teresa

18376

premi

Sospedra Bas, María del Carmen

11459

premi

Sancho Soriano, María Pilar

22572

premi

Subirats Vallés, Rosa

8899

premi

Fontanet Herrera, Jose Ramón

9145

premi

Brau Checa, Beatriz

8335

premi

Ferrer Brau, María Ángeles

12620

premi

Lucas Forner, Dolores

7024

premi

Adell Artola, Inmaculada

21821

premi

Ramirez Ferras, Amparo

9427

premi

Puigcerver Lores, Tere

27874

premi

Guardino Ferrer, María Dolores

6057

premi

Monserrat Prats, Pilar

2862

premi

Siriano Navarro, Felisa

27434

premi

Febrer Ayza, Manolita
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Els alumnes de 4rt de primària visiten la planta de tractaments de residus
de Cervera del Maestrat
Prop de 400 xiquets han vist les instal·lacions de la planta i han aprés la importància de separar degudament les escombraries

Per tercer any consecutiu els alumnes de 4rt de
primària dels col·legis de Vinaròs han visitat la
planta de tractament de residus de Cervera del
Maestrat. Es tracta d’una iniciativa creada a través
del conveni entre la regidoria de Medi Ambient, la
comunitat educativa local, Bionord i el Consorci de
Residus C1.
Gairebé 400 alumnes alumnes han vist les
instal·lacions i han pogut comprovar com es fa la
separació correcta de les deixalles, a més, de veure
la importància de saber classificar les escombraries
per facilitar el seu reciclatge.Tant alumnes com
professors han visitat les diferents fases de la gestió
dels residus, amb la recepció, triturat, bisecat,
depuradora, bassa d’aigua o nau de compostatge,

entre altres fases.
Durant la visita a la planta els xiquets també han
participat en diverses xerrades i tallers interactius,
on ells mateixos, han pogut separar els residus
segons el material de fabricació. Al acabar han rebut
un joc de bosses de reciclatge i altres materials per
gestionar de forma correcta els residus de casa.Cal
destacar que per primera vegada també han viatjat
fins a Cervera del Maestrat els alumnes del col·legi
d’Educació Especial del Baix Maestrat, que també
han participat en diverses activitats adaptades.
El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Vinaròs, Jordi Moliner, ha comentat que “és
important ensenyar als més menuts a reciclar de
forma correcta perquè són el futur de la societat,

però a més, també són una gran influència per als
pares i mares, perquè sempre solen transmetre a
casa tot el que han après”.
Per la seva banda, el gerent de la UTE ZONA 1, Luís
Martínez, i el director de Comunicació del Projecte
Bionord, Rafa Arnau, han mostrat la seva satisfacció
per la bona acollida de les visites a la planta de
Cervera, insistint que és important fomentar el
reciclatgeentre els més menuts per garantir la
preservació del medi ambient.
Per acabar, tant Martínez com Arnau, han
destacat que aquesta experiència de formació i
conscienciació, des de la mateixa planta, és única
en tot l’Estat espanyol i han afegit que Vinaròs és
un exemple a seguir a la resta de les poblacions.

El Hospital de Vinaròs amplía la plantilla de la unidad
de informática y estrena instalaciones
El centro sanitario pondrá en marcha la página web corporativa y la digitalización de las historias clínicas de los pacientes
La unidad de informática del Hospital Comarcal
de Vinaròs estrena sus nuevas instalaciones de
trabajo. La ampliación supone la incorporación
de dos profesionales al servicio además de
unos nuevos emplazamientos más espaciosos
y modernizados.
La ampliación de personal informático
permite poner en marcha el desarrollo de
la página web del Departament. El nuevo
portal pone al servicio de todos un canal de
comunicación digital accesible y dinámico
como el que ya poseen otros Departaments
de Salut.
Además, la nueva unidad de informática se
encargará de digitalizar los servicios del hospital
a través de la implantación del programa
Orion Clinic, un sistema para gestionar los
historiales médicos de los pacientes. Para ello,

se ha iniciado la implantación de la historia
clínica electrónica y también se digitalizará el
archivo de historias clínicas que ya posee el
hospital en soporte papel.
El Hospital de Vinaròs apuesta así por las nuevas
tecnologías aplicadas a la sanidad, un proceso
que favorece un acceso más rápido y seguro a la
información clínica de los pacientes por parte
de los sanitarios. Además, la informatización
evita la pérdida de documentos y aumenta la
sostenibilidad del sistema sanitario.
Innauguración de las instalaciones
El personal del centro ha celebrado esta semana
la inauguración de las nuevas instalaciones
informáticas. Los profesionales pudieron
degustar unos canapés de tinta comestible
impresos en el propio hospital.
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La UPCCA imparte un taller sobre el cannabis a alumnos de la ESO
El miércoles 25 de abril, desde la UPCCA (Unidad
de Prevención Comunitaria de Conductas
Adictivas) se realizó el "taller sobre el cannabis"
en 1º de la E.S.O en dos de los centros educativos
de nuestra localidad.
El consumo de drogas está presente en nuestra
sociedad. La juventud no queda al margen de
esta influencia, debido tanto a sus características
evolutivas como al empleo que hacen de su
tiempo de ocio, marcado por un patrón de
consumo abusivo en algunos de los casos.En la
actualidad, los derivados del cannabis (“porros”)
y el alcohhol son dos de las drogas más utilizadas
y su consumo ha crecido espectacularmente
entre jóvenes y adolescentes.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta,
la aceptación social y la baja percepción de
peligrosidad que la población juvenil presenta

frente al consumo de cannabis y alcohol, entre
otras sustancias, se considera primordial que
se desarrollen programas de intervención
preventiva. Con el fin de generar en el
alumnado habilidades sociales como factores
de protección frente a diferentes sustancias,
así como crear alternativas de ocio al consumo
y dotarles de la información necesaria para
que puedan posicionarse ante el consumo de
drogas.
Buscando este objetivo se realizan en nuestra
localidad tanto los "talleres sobre el cannabis"
como " los talleres de bebidas saludables"
ambos impartidos en los centros escolares por
la UPCCA y que, de una manera dinámica y
lúdica, pretenden informar y concienciar a los
menores sobre las riesgos del consumo y abuso
de las drogas.

El PSPV destaca l’impuls per construir el col·legi Jaume I
i altres infraestructures educatives
La regidora socialista d’Educació, Begoña López
i el membre de l’executiva local, José Chaler,
han explicat el llarg procés dut a terme fins ara
amb el col·legi Jaume I que s’ha de construir als
terrenys de l’antic camp de futbol i per al que
ja hi ha posibles dates constructives. López,
que va destacar que el consistori ja ha rebut la
memoria tècnica del centre va recordar que en
un principi el col·legi anava ubicat a uns terrenys
del PAI de l’IVVSA que va ser desestimat per la
generalitat, i posteriorment al camp de futbol
de Les Capsades, lloc que també es va canviar
per l’antic camp de futbol del Cervol. “El PP va
dir que les obres s’iniciarien al 2012, però no es
van fer, i precisament es va canviar la ubicació
per retardar la construcció del nou centre.
Després van comunicar que al 2014 entraria
als pressupostos, però va acabar la legislatura

i tampoc es va fer. Amb l’arribada del tripartit
es reprenen les gestions amb la Generalitat, i
també hi ha hagut un retard en l’anunciat, però
justificat pel gran forat econòmic que va deixar
el PP després de tants anys de govern de la
Generalitat”, va indicar López.
La regidora socialista va destacar que la inclusió
de les infraestructures i millores educatives
necessàries a la ciutat al Pla Edificant permetrà
agilitzar la tramitació, destacant que una d’elles
és la de l’ampliació de l’IES Vilaplana, que
seguirà el mateix curs que el col·legi Jaume I en
els tràmits, a l’espera ara de rebre la memòria
técnica.
De la seua banda, Chaler també va destacar el
Pla Edificant com a clau per permetre el treball
conjunt entre la conselleria i els ajuntaments
per fer realitat estes necessitats.

Compromís presenta més de 40 esmenes per a les comarques del nord als PGE

El senador Jordi Navarrete, la diputada al Congrés
Marta Sorlí i Jordi Moliner, portaveu comarcal
de Compromís, van explicar ahir les més de 40
esmenes per a la comarca que ha presentat la
formació als pressupostos generals de l'estat. Per a
Navarrete “fa ja molt temps que ens estan intentant
enganyar amb uns pressupostos molt negatius
per a les comarques del nord, discriminant-nos
respecte a altres territoris de l'estat”.
I va detallar que entre les esmenes estan la
rehabilitació de les estacions de Benicarló i
Vinaròs, dels cascos antics d'ambdues localitats,
trens de rodalies, inversions per al jaciment del
Puig, un museu funerari i un altre del pintor
Gabriel Puig Roda a Vinaròs, la construcció
d'una nova biblioteca, la reversió de la N-340 en
millors condicions que la que pretén Foment o la
regeneració de la costa, entre moltes altres.
“Anem a lluitar per un finançament just per al
nostre país i les nostres comarques”, va concloure
8

el senador de Compromís.
Per la seva banda, Sorlí va assenyalar que
“són uns pressupostos que discriminen a tot
el País Valencià i a tots els pobles de Castelló,
que porten molts anys reclamant inversions
que no s'han fet i seguim sense arribar a la
mitjana estatal i aquests comptes no pal·lien
aquesta discriminació”.
La diputada va indicar també que “hi
ha moltes coses que afecten al nostre
dia a dia, com la situació de la N-340, la
de les nostres costes o la rehabilitació i
l'accessibilitat de les nostres estacions
de tren i la implantació dels rodalies”.
“Són uns pressupostos pactats una
vegada més pel PP i Ciudadanos que van
totalment en contra dels interessos de
la gent que viu al Maestrat, i aquests dos partits
han descartat fins i tot la possibilitat de negociar
amb les administracions locals aquelles esmenes

que siguin totalment necessàries per millorar la
situació de la nostra terra”, va concloure, afegint
que les esmenes per al nord de la província “són en
tots els àmbits”.

fotonotícies
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La festa de Sant Jordi, a la Font de la Salut

El jueves visitaron la asociación Amas de Casa Idoya y Mireia
del Centro de Día de Vinaròs

Els alumnes de sisé del CEIP Assumpció reviuen en anglés grans figures de la
humanitat amb el Living Vax Museum. Els alumnes es converteixen per un
dia en personatges que van deixar una gran herència i conten als seus pares
la seua vida, en anglés.

Lliurament de la mona de xocolata que la Fundació Caixa Vinaròs i la pastisseria Macip
sortegen des de fa més de 20 anys entre els col·legis públics de Vinaròs. Aquest any, el
col·legi afortunat va ser el Baix Maestrat.

Juan M.Boix i Joaquin "Perles" servint en la "mili" a la estació
de Radio de Madrid

Reina Infantil 2017 y dama Peña Pan y Toros Mireia Casanova 2018

9

5 maig de 2018

SOCIETAT

39è aniversari de la Penya Barça Vinaròs

La Penya Barça Vinaròs va celebrar el seu 39è aniversari, amb la presència de l’exjugador blaugrana Ramon María Calderé, que va visitar la seu social de l’entitat
juntament amb l’alcalde, i un dinar a l’ermita amb participació de molts socis i simpatitzants.

Diàlegs prematrimonials

Els passats dies del 23 al 27 d’aquest mes d’abril, vam celebrar el darrer curset prematrimonial
d’aquest curs, onze parelles van participar en les cinc sessions que es van impartir per ajudar-los
reflexionar sobre la vida de parella , acompanyats per uns monitors Fernando i Laia ,Victor i Laura,
Roberto i Maite, Jan i Meritxell, Javier i Paula, Francisco Jose i Melani, Juan i Olena, Jordi i Eva, Cèsar
i Isabel , Andreu i Aida , Joaquin i Eva; van dialogar sobre diferent aspectes de la vida matrimonial
i el darrer dia el Mossèn els va parlar del matrimoni com a sagrament i la celebració.
Van quedar contents per que els va ajudar a preparar millor el seu pròxim matrimoni.

El pasado martes dia 1 de mayo, varios miembros
de la Peña Madridista Vinaròs acudieron al Estadio
Santiago Bernabéu para disfrutar de un nuevo
pase a la final de la UEFA Champions League

El passat 1 de maig com és costum, la comparsa
ARRAMBA I CLAVA van començar el carnaval 20182019 en un magnífic día en l'ermita.

Los mayorales de San Isidro

Invitan a los agricultores a la misa que se celebrará el día 15 de mayo para venerar a
su patrón San Isidro en la Iglesia Arciprestal a las 12 del mediodía.
P.D. Habrá una comida en el restaurante del Casino. Llamar al teléfono 964.45.10.08
10
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Abril Buj Causapé i Nara Torres Roda escollides com a reines
de les festes de Sant Joan i Sant Pere
L’Auditori Municipal va acollir l’acte d’elecció, on de nou la fortuna va ser l’encarregada d’escollir a les màximes representants,
mentre que Adrian Lendínez ha guanyat el concurs del cartell anunciador

Una vegada més, la sort ha sigut l’encarregada
de triar a les reines de les Festes de Sant Joan
i Sant Pere. L’Auditori Municipal, per tercer any
consecutiu, ha sigut l’escenari on s’han presentat a
les joves en societat, a més, d’acollir el sorteig per
escollir a les màximes representants.
Enguany les entitats locals i col·legis han presentat
24 joves, una dada que demostra la gran implicació
dels veïns amb les festes i sobretot amb les
tradicions de la ciutat. L’acte va començar amb la
presentació de cadascuna de les xiques, primer
les infantils, amb Iula Zavalichi del col·legi Nostra
Senyora de la Consolació, Carmen Ferré de la Divina
Providència, Laia Albalat del Manuel Foguet, Inés
de la Iglesia de l'Assumpció, Nara Torres de Sant
Sebastià, Martina Pastor de la Misericòrdia, Judith
Buch del Club de Tenis, Aitana Tolós de l'Acadèmia
de Ball “Locura”, Laia Forner del Penya Pan i Toros,
Anna Bas de Gentsana i Laia Fonellosa de la Penya
Madrid.
Després de presentar a les dames infantils ha sigut
el moment de presentar a les grans, amb Maria Vila
del Club Nàutic, Rosa Sebastià del Club de Caça
Sant Sebastià, Paula Chale de la Societat Musical
“La Alizanza”, Mireia Casanova de la Penya Pan i
Toros, Lorena Rubio Acadèmia de Ball “Locura”,
Isabel Chiva del Club de Tenis, Iris Pujol del Club
Patinatge Artístic, Carmen Arnau de la Caixa Rural,
Alba Vidal de Gentsana, Pilar Forcadell de la Penya
València, Nua Arnau de la Penya Barça, Marina
Serrano de la Penya Madrid i Abril Buj Causapé del
Circulo Mercantil i Cultural.
Amb totes les noies a l’escenari va arribar el
moment més esperat de la tarde amb el sorteig per
escollir a les dues afortunades que enguany seran
les màximes representats de la ciutat. La primera
elegida va ser la reina infantil, Nara Torres del
col·legi Sant Sebastià, que esclatava de sorpresa i
alegria, al comprovar que era una de les elegides,
mentre els pares i públic en general dedicaven una
forta ovació.
A continuació va ser el moment de triar a la

reina juvenil, amb gran expectativa tot l’Auditori
Municipal ha guardat silenci, mentre les xiques
obrien els sobres, llavors Abril Buj Causapé, del
Circulo Mercantil i Cultural, mostrava la seva gran
sorpresa al veure que ella era també l’afortunada
per representar el municipi. Els aplaudiments de
les més de 200 persones que omplien la platea
ressonaven per l’Auditori, al mateix temps que
Causapé i Torres se situaven al mig de l’escenari per
rebre l’ovació.
L’acte continuava amb el descobriment del cartell
anunciador. El Consell de Festes ha escollit el treball
del dissenyador Adrian Lendínez, amb el lema “El
sentiment d’un poble en festes”. Cal destacar que
Lendínez l’any passat va guanyar el certamen,
enguany ho ha tornat a fer amb un muntatge
digital amb algunes imatges de tradicions locals
com la Muixeranga, els Nanos i Gegants, el Dimonis

o les Camaraes.
El regidor de Festes i Tradicions de l’Ajuntament
de Vinaròs, Marc Albella, felicitava a totes les
representants i agraïa el suport de les famílies per
fer possible el somni de les noies per ser dames
de les festes. D’altra banda, afegia que ‘’per segon
any consecutiu també s’ha obert la participació
masculina, però la sort ha fet que de nou totes les
representants fossen noies, tot i així animo als joves
a seguir presentant-se per formar part de les Festes
de Sant Joan i Sant Pere’’.
L’alcalde Enric Pla tancava l’acte felicitant també a
totes les noies i comentava que ‘’és important estar
totes unides per gaudir d’aquesta experiència
única i sobretot per ser unes dignes representants
de Vinaròs’’.

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

consulta@dermatologiaestela.com
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Vinaròs mostra la seua indignació per la sentència de ‘La manada’

Els vinarossencs van mostrar la seua disconformitat i indignació amb la condemna dels cinc membres de ‘La manada’ per abús sexual i no per violació. L’Associació
feminista Femme Força va convocar dos concentracions, una a les 19 hores el 26 d’abril a la plaça de l’Ajuntament i una altra al dia següent, a les que van acudir
centenars de persones sota el lema ‘No és un abús sexual, és violació’. Diferents partits polítics també han remés diversos comunicats manifestant la seua
disconformitat amb la sentencia.

Visita a València de l'IES José Vilaplana
El mes de març els alumnes de 3r d'ESO de
l'IES José Vilaplana van viatjar a València en
una sortida organitzada pel departament de
Valencià.
A primera hora del matí van assistir a la
representació de l'obra teatral El nou Tirant
al teatre Micalet, produïda per la Companyia
de teatre Crit. Obra dirigida per Anna Marí
(a partir d'una idea de Pep Sanchis) i del
text adaptat del clàssic de mà de Pasqual
Alapont. Carmesina (Victòria Mínguez) i
Tirant (Ramon Rodenas) van donar vida a
un nou espectacle que reprodueix el millor
de l'antic i que incorpora noves i divertides
escenes, cançons en directe, amors i batalles
per tornar a contar el Tirant de sempre per
reviure la millor novel·la del segle l'or, Tirant
lo Blanc de Joanot Martorell.
Tot seguit, van fer una ruta literària pel

centre històric de València relacionant espais
emblemàtics amb autors literaris rellevants
de la nostra literatura medieval, aprofitant
que
els estudien en el seu temari de curs de
l'assignatura de Valencià. A l'explicació
dels llocs que es visiten, s'hi barregen
explicacions d'autors i de les seues obres i
de la lectura de textos dels autors. A la llotja
de Mercaders, Francesc d'Eiximenis i Anselm
Turmeda; al carrer Cordellats, Jaume Roig i
Isabel de Villena; a la plaça Sant Nicolau, Els
Borja i Miracles de Sant Vicent Ferrer; a la
Seu, Ausiàs Marc.
La sortida va resultar d'allò més profitosa ja
que vam gaudir d'una genial interpretació
teatral i vam descobrir racons i fragments
d'història de la ciutat de València que molts
desconeixíem.

RESUM CLIMATOLÒGIC ABRIL 2018 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
Mínima
Màxima
Día + calorós
Día + fred

15,5
7,6
25,7
18,9
11,6

-10
25
24
11

Hora
-08:30
16:15

Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total Mes

Pluja
l/m2

Dia

Hora

6,6
162,6
30,5

16
29
--

-07:45
--

Km/h
Mitjana
Màxima

2,5
61,2

Vent
Dia
Hora
-9

-17:15

Direcc.
dominant
S
S

Aquest mes ha estat 0,5 ºC (5 desenes) mes calorós que el de 2017
Ha plogut un 27,48 % menys que la mitjana dels mesos d'abril, i en comparació al mateix període de l'any passat estem un 25,26 % per sota.
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Visites guiades a la cripta refugi de l’Arxiprestal i el búnquer del port

Un total de 49 persones han pogut
visitar esta pasada setmana la cripta de
l'església Arxiprestal de Vinaròs que va
servir de refugi a moltes persones durant
la Guerra Civil espanyola a la nostra ciutat.
Molts han recordat com els seus pares els
explicaven com anaven a refugiar-se quan
bombardejaven el poble. Antonio Arnau
i Juan Luis Sarciat del Centre d’Estudis de

la Guerra Civil Espanyola de la Fundació
Caixa Vinaròs han fet de guies tant en esta
visita com en la que s’ha fet per la tarda al
búnquer del port, que feia més de 40 anys
que no s’havia pogut visitar. En aquesta
ocuasió han estat 45 les persones que han
pogut veure’l per primera vegada i saber
com estaven distribuïdes les defenses per
la costa a la nostra ciutat.
Fotos: E.Fonollosa i Fundació Caixa Vinaròs

Conferència de Conxita Solans a la Fundació Caixa Vinaròs
L’auditori Carles Santos de Fundació Caixa
Vinaròs, es va omplir dijous 19 d’abril, per escoltar
la conferència que la historiadora Conxita Solans
Roda, va oferir amb el títol “República i Guerra
Civil. El protagonisme de les dones a través
de la imatge i la propaganda”. La presentació
va anar a càrrec de la Secretaria General de la
Fundació, Josefa Gondomar Miñana. En acabar
la conferència, van ser moltes les persones que
van felicitar Conxita Solans per la magnífica
conferencia què va oferir.
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La Muixeranga de Vinaròs
clausura la XVIIª Fira del Llibre

IV trobada d'investigadors de la Guerra Civil espanyola organitzada pel CDEGCE
de Fundació Caixa Vinaròs

Inauguració de l'exposició "Els vasos a mà del Puig de la Misericòrdia. La primera
ceràmica de Vinaròs" a la sala d'exposicions de Fundació Caixa Vinaròs
14

La Muixeranga de Vinaròs va participar aquesta XVIIª edició
de la Fira del Llibre d’aquest passat dissabte 21 d’Abril que
va comptar amb actuacions de nombroses entitats de la
Ciutat per a engalanar la màgia d’una fira on roses i llibres
son els protagonistes i el passeig es converteix en la Rambla
del Maestrat.
Sota la música de la dolçaina i el Tabal va començar l’actuació
de la Muixeranga a l’Espai dedicat a Oscar Wild. Una vegada
allí vam dibuixar sobre l’espai de la fira les diverses figures
que per primera vegada en 4 anys de participació van tocar
el cel amb fins a 5 figures de 4 altures amb menys de 2
mesos d’haver iniciat la temporada muixeranguera.
Una de les figures que vam realitzar tenia un regust especial
ja que era el Primer “Pinet Doble” de 4 altures que vam
aconseguir desmuntar amb únicament pinya pròpia de la
colla, i a més en aquestes alçades de la temporada, tant
prompte. L’any passat ja l’havíem fet diverses vegades però
encara no l’havíem portat a plaça sols a pesar de la diversitat
de figures de 4 que ja tenim al repertori i que també vam
desplegar aquest passat dissabte. Aquestes son, el remat de
la morera, el 5 en un peu, el banc i l’aixecat, tots de 4, així
com una campana i una marieta culminada amb 3 xiquetes
diferents.
Per a finalitzar l’acte, vam fer la sènia, figura que es
composa pel pilar de 3 central amb pinets de 2 on fem
pujar i participar a xiquets i grans de la figura fent-los girar
al voltant del pilar central, demostrant una vegada més que
la Muixeranga de Vinaròs està en plena forma i preparada
per a les celebracions del 5é aniversari de la colla.
La Muixeranga de Vinaròs també va participar a un gran
nivell aquest mateix dissabte a la vila de Les alqueries, a
l’interior de Castelló, on vam actuar acompanyats de la colla
de Dolçaina i tabal, “La Llavor d’Almenara”.
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Gran concierto de la “jove orquestra” de la societat musical “La Alianza”

Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 28, a las 20 horas y en el
“Auditori Municipal Wenceslao Ayguals de Izco”,
se celebraba este concierto a cargo de la “Jove
Orquestra” de la Societat Musical “La Alianza”.
Estuvo presentado por su presentadora oficial
Ángela Caballer Bas, la cual agradecía la presencia
de la corporación municipal, familiares, amigos
y público en general, también a la floristería
“Vinaflor”, por le delicada ornamentación floral
expuesta sobre el escenario.
La realidad es que teníamos ya ganas de escuchar
estos jóvenes de la orquesta, los cuales y pese a su
juventud, son ya unos músicos en ciernes.
El maestro Renovell nos comentaba que este era
un concierto mixto y heterogéneo en lo que a
estilos musicales se refiere. Recordemos que la
“Jove Orquestra” nos tiene acostumbrados casi
siempre a un concierto de corte clásico, por la
tanto, este ha sido totalmente diferente a todos
los anteriores, ha sido muy bien acogido por el

público, y los jóvenes y su director han acertado
plenamente en el siguiente
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
Como comentario les diré, que poco a poco se fue
llenando el auditorio llegando casi al completo.
El programa estuvo compuesto por tres obras de
corte clásico; “Cavaleria rusticana”, “Adagio para
cuerdas” y “Barcarola”. Contó con dos obras de
bandas sonoras de películas cuales fueron; “Pearl
Harbor” y la última pieza que nos interpretaron
“Piratas del Caribe”. Entre estas obras hubo una que
se salió de toda clase de estilos, cual fue un tango

del gran Carlos Gardel bajo el título de “Por una
cabeza”, pieza a la par, que fue la más aplaudida
por un público totalmente entregado.
A todos nos gustó el programa así como su buena
interpretación, pese a que faltaron varios músicos
los cuales están estudiando fuera. La dirección
de José Ramón Renovell, impecable. Se le notaba
mientras dirigía su satisfacción.
Al finalizar el concierto con la obra más explosiva
y más sonora “Piratas del Caribe”, el público puesto
de pié no paraba de aplaudir, haciendo salir al
director a saludar en varias ocasiones. El maestro
Renovell en unas sencillas y sinceras palabras
agradecía al público su gran ovación, por lo tanto,
nos premió ofreciéndonos de nuevo el precioso
tango de Carlos Gardel “Por una cabeza”, dándose
de esta forma por finalizado este gran concierto.
Mis felicitaciones a todos los músicos tanto por el
programa que escogieron, así como por su buena
interpretación, haciéndola extensiva también al
maestro-director José Ramón Renovell Renovell.

Diploma a la demostració d’estima /carinyo cap al patrimoni vinarossenc
Amb l'objectiu de difondre actuacions exemplars, Amics de Vinaròs,
engega enguany, el DIPLOMA A LA DEMOSTRACIÓ D’ESTIMA /
CARINYO CAP AL PATRIMON VINAROSSENC. Amb aquesta distinció anual pretén
promoure i ressaltar les actuacions privades i públiques que hagen contribuït a la
preservació I POSADA EN VALOR del Patrimoni vinarossenc d'una manera eficaç i
pragmàtica. La importància no la determina la grandària ni l'espectacularitat sinó
l'exemplaritat, per xicotet que siga el projecte.
Amics de Vinaròs nominarà al llarg de l'any, aquelles actuacions que al seu entendre
complisquen les característiques d'una demostració d'especial afecte cap al nostre
patrimoni i al final de l'any atorgarà el diploma en menció especial a la millor d'elles
després de consultar-ho amb un grup d'experts.

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

OBJECTIU TEMÀTIC 9: COHESIÓ SOCIAL
Un dels objectius temàtics que inclou l’EDUSI és aconseguir una cohesió social. Per a dur-la a terme s’han definit quatre línies d’actuació:
1. Millora de les infraestructures i equipaments per a promoure
la inclusió social de les persones amb especials dificultats.

2. Revitalització de les zones urbanes amb especials necessitats des de la intervenció en l’espai públic.

Els objectius a desenvolupar són:
• Crear noves dotacions públiques destinades a persones
majors o amb discapacitat.
• Recuperar i crear espais públics i la posada en marxa de
centres cívics.
• Construir infraestructures socials que contribuïsquen al
desenvolupament urbà.

L’objectiu és millorar els espais públics per a estimular noves
inversions privades i al mateix temps, generar noves oportunitats
d’ocupació i inversions coherents.
També caldrà detectar els barris més vulnerables i reclamar mesures
que s’adapten a l’entorn de l’espai públic i els edificis públics. Una
vegada detectats estos barris, s’hi crearan espais:
• Que faciliten la trobada, las barreja i la convivència.
• Que siguen intergeneracionals.
• Que generen el intercanvi de coneixements i oportunitats.
• Que retinguin i atreguin població.

Al mateix temps es donarà resposta a les necessitats socials
diagnosticades:
• Dotacions publiques destinades a persones majors i amb
discapacitat i que generen noves oportunitats de treball
per a les persones més vulnerables a través del foment de
l’economia social.
- A major nombre de ciutadans i ciutadanes vulnerables o
amb perill d’exclusió social.
- Dotació de serveis i activitats socioculturals i d’inclusió
social.
- Col·lectius desfavorits.
- Conciliació familiar.
- Plans d’accessibilitat.
• Nous espais públics i centres cívics on desenvolupar:
- Accions de foment de la convivència.
- Accions de prevenció de l’abandonament escolar
primerenc.
- Actuacions de promoció de les TIC.
- Accions d’informació sobre relacions socials.
• Noves infraestructures socials que contribuïxen al
desenvolupament urbà mitjançant iniciatives econòmiques
i socials capaces de generar ocupació sostenible i de qualitat.
• Recuperació, a condicionament i rehabilitació d’espais
públics.
A més a més es tindria en compte:
• Adquisició de vivendes socials.
• Pla d’acció social de recolzament a la inserció econòmica de
grups i individus.
• Diagnòstic socioeconòmic: es tindran en compte les
característiques de les vivendes i el perfil socioeconòmic de
les famílies beneficiaries.
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3. Accions FSE d’inclusió social
Es pretén donar resposta a les necessitats socials a través de:
• Prestar nous serveis per a les persones majors.
• La prevenció de l’abandonament escolar primerenc i la
millora del nivell educatiu.
• Proporcionar recursos a les persones amb discapacitat i a
les dones víctimes per violència.
• Promoure la igualtat d’oportunitats en quant a l’ocupació
estable i de qualitat.
• La promoció de la convivència i prevenció dels conflictes
de gènere.
4. Generació d’activitats econòmiques sostenibles i de gran
valor.
Els objectius seran augmentar l’activitat econòmica i la creació
d’empreses i d’una marca territorial basada en la qualitat de vida,
i generar noves oportunitats i activitats laborals com a element
imprescindible per a la millora de la cohesió social del territori:
• Identificar les oportunitats que generen activitat
econòmica i ocupació en el conjunt de l’àrea urbana amb
especial atenció a la generació d’oportunitats per als
col·lectius més desfavorits.
• Fomentar la cooperació entre agents econòmics i socials i
d’operacions d’orientació, i recolzar als emprenedors.
• Operacions de formació i capacitació dirigides a aprofitar
els nínxols d’ocupació i auto-ocupació.
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FEM
VINAROS

PLÀ ESTRATÈGIC DE CIUTAT
GEMMA REDÓ FERRER
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat
Tècnica d’Inspecció de Centres en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
1. Què creu que aportarà el Pla Estratègic de Ciutat a Vinaròs?

3. Quin és el paper dels serveis socials
en el futur de Vinaròs?

Crec que el Pla Estratègic aportarà un
augment de la participació ciutadana, ja que
ara tenim l’opció de tindre veu com a ciutadans del poble. He vist participar gent amb
diferents inquietuds i de diferents edats, tot
i que falta la participació dels joves. El seure
junts i que l’aportació idees des de diferents
vessants, pot projectar un pla molt coherent i
interrelacionat que deixe de banda els interessos polítics.

El paper dels serveis socials hauria de ser
desaparéixer. És a dir, treballar perquè la
població no necessite d’aquests serveis.
Aquests tenen un paper fonamental per
a garantir l’atenció no només a un sector
de la població que està en risc d’exclusió
(xiquets, i actualment gent gran) o que té
unes problemàtiques definides, sinó que
sobretot han de ser els garants de l’estat de
benestar. Tot el poble ha de tenir la garantia
que l’administració està per a ajudar-los
quan ho necessiten, per a previndre aquestes
necessitats, per a treballar en atenció primerenca i preventiva de quins sectors poden
tenir problemes i desenvolupar una sèrie de
mesures que eviten que la gent patisca. Els
serveis socials estan per a això, per a finalitzar
aquest procés d’ajuda i encarrilar un determinat sector de la població.

El pla Estratègic pot acabar sent una idea
de poble, més que un conjunt d'estratègies
desconnectades. Una idea de poble que
haurem construït els propis vinarossencs.

2. Quin creu que és el paper de la
ciutadania en la definició del Vinaròs
del futur?
Crec que és fonamental que iniciatives com
aquestes han de propiciar-se més a sovint per
part de les institucions. No només es tracta
de votar cada 4 anys per a elegir un equip
de govern que ens represente. De vegades,
la mateixa inèrcia del desenvolupament de
les seues funcions i del seu treball fa que
s’allunyen de les primeres intencions que tenien
alhora de governar. El paper de la ciutadania
es recordar-los-ho.

També cal canalitzar l’energia de tothom. Som
un poble solidar i cal que els equips de serveis
socials gestionen aquesta energia, que donen
sortida a aquest sentiment i a les propostes de
diferents persones o associacions per a aplicar
polítiques.

4. Creu que hi ha d’haver una major
coordinació entre les administracions
per a fer front als reptes socials del
futur?
Clar que sí. Si no, seria impossible arribar al
mateix objectiu. Crec que l’administració i

Els problemes socials seran,
per una banda, l’envelliment
de la població i per l’altre, el
retindre a la gent jove donantlos alternatives d’oci, de feina
o de vivenda. És un sector molt
important per a seguir fent
poble i fins i tot país.
totes les entitats del poble han de coordinarse, o hi hauria duplicació de funcions.
Tot i la coordinació, en aquest moment ja hi ha
duplicació de serveis, imagineu-vos si no la hi
hagués.

5. Quins creus que poden ser les
problemes socials del futur a Vinaròs?
Els problemes socials seran, per una banda,
l’envelliment de la població i per l’altre, el
retindre a la gent jove donant-los alternatives
d’oci, de feina o de vivenda. És un sector molt
important per a seguir fent poble i fins i tot
país. Un altre problema es donar cabuda a les
persones nouvingudes, ja que tenen dificultats
a l’hora d’integrar-se.
També crec que el futur passa per gestionar un
poble que siga més que simples iniciatives que
es fan individualment amb uns objectius molt
focalitzats, que existisca una idea de poble:
què volem que siga aquest poble, què necessitem que passe en els àmbits de la cultura, de
l’urbanisme, etc.

Més informació:
www.participa.vinaros.es
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OPINIÓ
Escola Jaume I (Primera part)
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE
La passada setmana hi va haver
rodes de premsa, en primer lloc
de l’equip de govern i divendres
dels socialistes de Vinaròs, on anunciaven els
tràmits que s’estan produint per a poder construir
el CEIP Jaume I a Vinaròs. De fet, s’anunciava la
recepció per part de l’ajuntament de la Memòria
Tècnica de la construcció.
I aquí voldríem fer esment d’algunes dades
importants que convé recordar. Convé recordarles senzillament perquè expliquen, en una part
molt gran, que encara hi hagen barracons en una
escola pública de Vinaròs. De fet, és una escola de
barracons.
És una historia de més de 15 anys d’antiguitat, des
del moment que la Generalitat Valenciana li va
demanar a l’ajuntament de Vinaròs uns terrenys
per a edificar el que, per augment de natalitat
i creixement poblacional, pertocava a la nostra
ciutat: un nou col·legi.
L’ajuntament va oferir uns terrenys situats al PAI
IVSA, a l’avinguda Joan XXIII. Van ser desestimats.
L’ajuntament va oferir, en segon lloc, uns terrenys
annexos a l’Institut Leopoldo Querol, on estava
ubicat el camp de futbol de les Capsades. Però al
2011, amb l’arribada del nou govern local del PP,
es desestimen ja que s’havia de creuar la Nacional
340.
L’ajuntament va oferir, aleshores, un nou terreny,
l’antic camp de futbol del Cervol, i va anunciar que
el col·legi es faria l’any 2012. I no es mou res.
Any 2015. Canvi de govern a la Generalitat
Valenciana i a l’Ajuntament de Vinaròs. S’anuncia
aleshores la propera construcció de centres
educatius on està inclòs el CEIP Jaume I.
I s’obren els calaixos... I es veu el que ha fet
CIEGSA....I es troben forats, i forats.
S’ha de començar tot de nou. És la crua realitat. I
la Generalitat Valenciana es posa mans a la feina i
comença a repensar, i treu el Pla Edificant, en el qual
entra Vinaròs per a la reforma d’escoles i instituts
públics, en major o menor grau, i en la construcció,
d’una vegada per totes, del CEIP Jaume I.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Una vegada més, no és no
Per Helena Roman
Este espai en el
nostre Diariet, és
utilitzat pel nostre
col·lectiu per a informar de la nostra opinió al
voltant de molts temes de l’actualitat de la nostra
ciutat. Ens permetreu que avui ens posem més
reflexius que altres vegades.
Sabeu, perquè és manifest i el nostre col·lectiu ja
ha fet una nota de premsa dient el que pensa, que
recentment hem tingut notícies sobre el cas de La
Manada. Com a reacció, la ciutadania de tot arreu
del territori, inclosa Vinaròs, ha hagut de sortir
al carrer a CRIDAR que no estava d’acord amb la
qualificació d’abús que el jutjat havia fet del que
aquella nit de San Fermin va passar a Pamplona.
No entraré en detalls, els sabeu tots. El que si vull
dir, és que, com a dona, em sento orgullosa de
les meues germanes que surten al carrer a lluitar
amb la impotència, amb la ira, amb la frustració de
tindre un patriarcat que domina tots els àmbits,
inclús el més sagrat com és la justícia.
Necessitem més educació dels nostres xics, dels
nostres funcionaris, de tots aquells homes que
tenen sobre la seua taula el cas d’alguna dona
que ha patit una agressió. Ja és prou difícil haver
de conviure amb el dolor i la vergonya per a què
una societat que ha de vetllar per tots, s’obstine en
vexar, posant en dubte el que estàs contant.
Alguns homes pensen que les relacions entre
homes i dones en un ambient festiu, són com
aquells vídeos que miren en el seu ordinador...
quan alguna dona els diu que no, reaccionen com
a una porno star. Això ha de canviar. Necessitem
que canvie. És el que vam cridar pel carrer el darrer
8 de març, és el que cridàvem el dia que va sortir la
sentència, és el que cridarem mentre ens queden
forces...
Alguns es pensen que el cas de La Manada és una
cosa puntual... Però no és així. En aquesta societat
patriarcal les dones són les provocadores i les
culpables, i els violadors acaben sent les víctimes
per deixar-se "provocar". Fins que no acabem amb
el patriarcat no podrem ser lliures.

Creando empleo,
subiendo pensiones
Por Lluís Gandía
A finales de 2011 España
era un país en quiebra
www.ppvinaros.es con más de 5 millones
de personas sin empleo
y con las pensiones congeladas por decisión del
gobierno del PSOE. Nadie creía que se podía salir
de la crisis, pero el gobierno del Partido Popular
sí que creyó en España y en los españoles, en
nuestra capacidad como Nación de salir adelante,
tomando decisiones duras en los momentos
difíciles, pero garantizando de esta forma un futuro
a las próximas generaciones.
España crea hoy 500.000 puestos de trabajo
al año y de eso se benefician centenares de
vinarocenses que han encontrado un empleo en
los últimos años. Ahora es el momento de que ese
empleo sea más estable y de mejor calidad, por eso
no debemos parar las reformas iniciadas, por eso
no se puede volver a las políticas de izquierda que
destruyeron empleos a miles en nuestra ciudad.
Porque además creando empleo se garantizan
las pensiones que cobran miles de vinarocenses.
Unas pensiones que se verán incrementadas en
2018 porque el gobierno del Partido Popular
ha hecho los deberes con unos presupuestos
generales del Estado que son los más sociales de
la historia y los que mayor cantidad dedican a las
pensiones y a las políticas sociales.
PSOE, Podemos y Compromís se oponen a unos
presupuestos que lograrán que se generen en
España otros 500.000 puestos de trabajo. La
izquierda se opone a unos presupuestos que
suben las pensiones e incrementan las becas
para los estudiantes. A la izquierda, ya sea la de
Vinaròs o la española, no les importa la gente, sólo
les importa que la situación no mejore para seguir
con su discurso del apocalipsis.
Por eso Vinaròs se merece otros gobernantes,
unos concejales de gobierno que dejen de mentir.
Enric Pla, Guillem Alsina i Doménec Fontanet son ya
víctimas de sus propias promesas incumplidas. Sus
renuncios son ya conocidos por toda la provincia
y sus despropósitos ocasionan pérdida de
inversiones y oportunidades para los vinarocenses.
La gente del Partido Popular apostamos por la
creación de empleo, la subida de las pensiones,
el incremento de las políticas sociales y la
apuesta por nuestras futuras generaciones con el
incremento de las becas. La coherencia y el trabajo
diario quizás no resulta atractivo ni mediático, pero
acaba dando los resultados que los vinarocenses y
los españoles merecen.
de Vinaròs
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OPINIÓ
Homenatge a les víctimes de
l’extermini Nazi
Per Maria Dolores Miralles
Fa pocs dies enrere tota la
premsa es feia ressò d’un
acte vandàlic ocorregut al
cementeri municipal de
Vinaròs. Un descerebrat va pintar una esvàstica
al memorial del vinarossencs morts als camps de
concentració nazi durant la segona guerra Mundial.
No ha estat un fet aïllat, ja que fa uns mesos
enrere es va produir una pintada de similars
característiques, per això va ser un encert per part
de la regidoria d’Obres i Serveis col·locar càmeres
al recinte del cementeri que van permetre la
identificació i la localització del sospitós.
El 5 de maig és la data de la commemoració
internacional d’alliberament Mauthausen, i tots els
anys es fa aquest homenatge a Vinaròs complint
el compromís adquirit amb Francesc Batiste Baila,
qui va dedicar la seua vida a difondre els valors de
reconciliació i la convivència, sense perdre de vista
la cruesa de la veritat històrica. El seu testimoni ha
estat fonamental per entendre un dels episodis
més horrorosos de la història contemporània.
Tot està enllestit per homenatjar-los el proper
dissabte 5 de Maig. Vinaròs compleix una volta
més amb el seu compromís en un senzill però
emotiu acte. S’iniciarà les 6 de la vesprada amb
presència d’autoritats locals, representacions
d’entitats, descendents d’aquests vinarossencs
i públic en general al jardí del cementeri on es
troba el monument en el qual figuren els noms
dels ciutadans de Vinaròs que van ser deportats
als camps de concentració de Mauthausen-Gusen.
Aquests van arribar a través d’un camí recorregut
per les vies del ferrocarril, simbolitzades al
monument en qüestió.
Començarà l’acte recordant els noms de tots ells
que van donar la seua vida per la llibertat. Després
tindrà lloc l’ofrena floral i conclourà l’acte amb la
lectura del jurament dels supervivents dels camps
d’extermini nazi escrit el 16 de maig de 1945, un
cop va ser alliberat el camp de concentració per les
tropes aliades.
Des del PVI, lamentem la salvatjada de la pintada
al monument i desitgem que no torne a succeir
i també demanem a tots els ciutadans civisme i
respecte pels difunts que tant van patir als camps
d’extermini. De la mateixa manera convidem a tota
la ciutadania a participar en aquest homenatge a
la memòria històrica, per tal de no oblidar el nostre
passat.

IN MEMORIAM

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

Estimat amic: Quatre anys que ja no estàs en natros. Quatre anys... que prompte passen però
que llargs es fan sense les persones que estimem. Sols un record per aquell que va ser un dels
impulsors d’aquesta Associació de Veïns que de moment segueix navegant.
El vent que avui ens porta potser no siga tan fort com aquell que aconseguies amb la teua
presència però, no estem quiets. Els tripulants, com a tot arreu, han anat pujant i baixant, hem
tingut variacions i n’hi ha qui vol desembarcar però també qui vol enrolar-se de nou. La resta
aguantem el timó. Sabem el rumb, sols cal enllestir el velam.
Els objectius els tenim presents i tot que estem navegant en un temps un poc foscs la polar
ens maca el nord que no deixem de vore mai, els estels encara que siguen aïllats ens guien
en la fosca nit. Els objectius estan ben marcats: la millora del poble, la platja i els espigons, les
clavegueres que van al mig del passeig, el nou (vell) col·legi Jaume I, la neteja del poble i tots
aquells objectius que en temps de conversa i en escrits continus anàvem dibuixant.
El futur que ens cau a sobre el veiem incert i constatem com s’estan cercant iniciatives per vore
de mantenir i d’aconseguir feina pels jovents. Cosa que és cada dia més difícil. Volem que no se’n
vagen del poble, cal que donen vida a aquesta ciutat i no siga sols el turisme el qui proporciona
treball. No volem, no volies que acabéssem sent un poble de criats/des, cambrers/es (amb tots
els respectes a aquestes professions). Aquí també estem aportant les nostres idees .
Ahir, 1 de maig, vàrem tornar a sortir al carrer, també ho vàrem fer el 14 d’abril i repetirem la
presència amb l’homenatge el 5 de maig a les víctimes dels camps d’extermini nazi. I el nostre
present de romer, igual que tu ho feies, estarà present en record dels caiguts en defensa de la
democràcia víctimes de la barbàrie feixista. La lluita al carrer, la nostra lluita.
Els jubilats estan/estem al carrer per reivindicar pensions justes però el que ens ompli més de
satisfacció és la lluita de les dones. Elles han pres la iniciativa i malgrat que ha estat a base de
sentencies, morts, abusos i d’altres ignomínies que han d’aguantar, han alçat el cap i diuen
que prou. Nosaltres com no podria ser d’altra manera sempre al seu costa. Molts de col·lectius
haurien de prendre la mateixa decisió.
Migjorn no es casa en ningú, seguint sent lliures. L’actual equip de govern no són la panacea,
sempre els anem exigint més, però tot i que hi ha algunes coses que no ens agraden la seua
voluntat és molt diferent als anteriors gestors. Ens escolten i els exposem projectes que tenim
en els calaixos. Cal encara molta feina i nosaltres seguirem endavant. La barca de MIGJORN no
pot estar varada deixant-se perdre.
Sempre en nosaltres, estimat Tico.
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Marató Popular
Vinaròs va celebrar diumenge una nova edició de la Marató Popular, prova
organitzada pel Consell Municipal d’Esports no competitiva amb l’objectiu de
fomentar els hàbits saludables. Vora 3.000 persones van participar-hi, 2.800
d’elles inscrites, en un recorregut de 10km que va partir des del carrer Sant
Cristóbal, front la plaça Parroquial i que va concloure a l’avinguda Fora Forat.
Va ser també una jornada reivindicativa i es van poder veure participants que
compartien la seua indignació amb la sentència de ‘La Manada’ i donant el seu
suport a la víctima amb el lema ‘Jo sí et crec’.
Tot i ser una prova no competitiva en general, sí que es va poder optar a la
competició, amb 155 participants entre els que va destacar Andrés Pascual, del
Club Triatló Davima, que va crear en primera posición la meta amb un temps
de 34.45 minuts, el mateix crono que Edu Pla, del Club Esportiu Vinaròs. Va
completar el podi Marc García, amb 50 segons més.
En categoría femenina la més rápida va ser Bea Mínguez, amb un temps de
44.27, en segon lloc va quedar Eva Esteller, del Repte 10k Vinaròs amb 46.15 i
Laura Contreras, del Club Esportiu Vinaròs amb un registre de 47.44.
A pesar de la pluja de primera hora del matí i del temps inestable, la prova es va
poder desenvolupar amb bona climatología i va ser multitudinària.
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7ª lliga Autonòmica de Promeses
El passat diumenge dia 29 de maig es va celebrar
en la piscina de Vinaròs, la 7a lliga Autonòmica de
promeses amb una participació de 10 Clubs de la
província.
Les proves que es van disputar són les més dures
de la lliga i les que els nadadors afronten en més
respecte, sent 1500 lliures masculí, 800 lliures
femení i 200 estils per a la categoria Aleví.
L'equip va estar format per: Andreu Jovani, Santi
Matamoros, Iker Mas, Alex Pujol, Joan Chavarria,
Daniela Muñoz, Mar Garcia, Ona Leciñera, Lluna
Bordes, Ivonne Martínez, Natàlia Burriel i Ainhoa
Canalda.
Les marques van ser prou bones, ja que van
aconseguir varies mínimes, cal nomenar a Daniela
Muñoz que va fer mínima nacional en 200 estils
2'41''93, Andreu Jovani es va quedar a tan sols
1 segon de fer mínima nacional, però en 1500
lliures va fer la mínima autonòmica amb 18'47'31
igual que Santi Matamoros que va fer 19'35'58,
Iker Mas 20'45''39 i Joan Chabarria en 20'03''38 en
800 lliures les xiques Natàlia Burriel en 10'49''63 i

Ainhoa Canalda en 10'46''88 també van aconseguir
fer mínima autonòmica.
L'equip Benjamí va està format per: Sara Forner,
Agnes López, Arancha Canalda, Ariana Mara, Gema
Fibla, Sara Garcia, Hèctor Verdera, Hugó Ramos,

Izan Mas, Vizcarro Carmona, Dylan Martin, Franc
Jaime, David Constantin, i Ivan Roda.
Els resultats van estar en general prou bé, cal
felicitar als benjamins per haver afrontat el repte
de nadar la prova de 400 lliures.

1º Open de Pesca a la deriva

Ya comenzó la temporada de pesca deportiva, el
pasado sábado el Club Náutico Vinaròs celebró
la primera prueba del calendario social de pesca
2018, en la modalidad de pesca a la deriva. La
jornada fue propicia para la pesca, más por las
condiciones meteorológicas que por el número de
capturas realizadas. Casi todas las embarcaciones

participantes obtuvieron su premio y alguna se
quedó con la cesta vacía. A las 13 horas se daba
comienzo el recuento de las capturas, para conocer
a los tres primeros clasificados y la pieza mayor.
Especies capturadas: pagel, dorada, serrano,
vidriada, sargo.

CLASIFICACIÓN PRUEBA:
1ºMUSOLETA Pedro Giner Guzmán
2ºADELIN
Víctor Febrer Pascual
3ºAUDAZ
Gilberto Ferré Tomás

3,440 k
2,890 k
2,840 k

GANADOR PIEZA MAYOR
SEILA I Manuel Albiol Oms 0,410 k
21

5 maig de 2018

ESPORTS

Vinaròs C.F.

Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. JORNADA 29
C.F.U.E. VILANOVA D’ALCOLEA 0, VINARÒS C. F. 1
18h. tarde del sábado 28-4-2018

Árbitro del encuentro: en principio tenia que ser
un tal Héctor Cabedo, pero que no se presentó por
lo que el partido se demoró en su inicio alrededor
de una hora con el correspondiente suspense
por si el choque se realizaba o se aplazaba. El
colegiado sustituto, cuyo nombre no se lo puedo
facilitar, estuvo muy acertado como viene siendo
regularmente en esta división.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
De las peores actuaciones que ha hecho nuestro
equipo esta temporada, pero lo que cuenta que al
final ganamos. Este hecho permite que contra el
CHERT, en el último partido de la temporada,
en nuestra cancha, mañana, domingo día 6 a
las 12h. de la mañana, nos vale el empate para
finalizar segundos lo que nos adjudica poder jugar
la eliminatoria única de ascenso de división. Tal vez
por todo este gran trabajo de toda la temporada
que nos estamos jugando ahora con estos
puntuales encuentros es lo que hizo que saliéramos
atolondrados y nerviosos al césped natural y en buen

estado del Vilanova. En la primera hora del partido
por lo menos se contaron cuatro claras ocasiones
ante nuestro meta debutante, DANI GUERRA, que
por lo que se vio “tenia el santo de cara” y que a
la postre realizó una exquisita actuación con sus
saques largos, sus valientes salidas de puños en
los balones divididos y sus grandes reflejos en sus
intervenciones a lo largo de todo el encuentro.
Decir que Lluc sufre una fuerte lesión de espalda.
Gracias a él que estamos donde estamos. Pero poco
a poco el nivel de juego se fue igualando entre
ambos rivales y las ocasiones visitantes también
llegaron de claras y numerosas. Así ya en los últimos
trances del partido llegó nuestro gol en el minuto

82’ tras una gran jugada de ataque que finaliza Hugo
Espinosa.
El equipo titular que salió a jugar fue: DANI
GUERRA 5, MANOLO 4, CAMÍ 5, DANI 4, ESTELLER 4,
FERNANDO 4, JUANJO 4, SERGIO 4, HUGO 4, TAYO 4
y RAÚL 4. SUSTITUCIONES: 46’ GUINDI 4 por Tayo, 60’
reaparecía tras una larga lesión ANDRËS 5 por Juanjo,
y en el 89’ SANTI Y AGUILERA por Raúl y Sergio.
Se adjunta la foto de JUAN BORRÁS nuestro enorme
y competente masajista.
Trofeo al más regular (1): Raúl 108, Dani y Esteller 98,
Lluc 96, Manolo 90. Trofeos al máx. goleador (3): Raúl
19, Tayo 11, Javi García 8, Esteller 6, Manolo 5, Moha
4, Sergio 3 y Hugo 2.

HANDBOL
TITULAR: LA JORNADA
Rafa Marcos
AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

Copa federació infantil GR 7
C. Bm. Altura 32 C.Bm. Vinaròs 11
Vinaròs. Leandro, Unai (5), Martín (2), Carlos,
Nestor, Yannick (1), Biel (3), Andres.
Amonestat. Biel.
Exclusions. Martín i Carlos.
Un partit en més plena que glòria el disputat en
el Pavelló Municipal de Navajas, contra el C.B.
Altura.
El locals van sortir molt concentrats i de seguida
van mostrar la seua autoritat. La qual va ser la
tònica que va reinar durant tot el partit.
El nostres no podriem aturar les envestides locals
en atac, i els costava molt trovar punts febles en
la defensa contraria.
La qual cosa es va reflexar en el marcador, amb
un contundent 32-11 final.
Si s'ha de buscar el positiu, és la mecànica
atacant, on els nostres movent la pilota en criteri
fins trovar forats per apuntillar. Encara que els
locals van estar molt concentrats defensivament
i quasi no van deixar possibilitats de marcar.
Amb la temporada pràcticament acavada i
buscant una perspectiva global, el equip infantil
ha competit d'una manera digna. Enhorabona
xiquets!!!!!
Copa federació cadet gr 7
C.Bm. Altura 21 C. Bm. Vinaròs 19
Vinaròs. Pol,Nigales,Sergi (1), Casanova (3), Ayza
(5), Oualid (8),Victor, Marcos (2), Tomas.
Amonestat. Victor.
Excluit. Victor.
Molt bona lliço la apresa per el cadet en la visita a
Navajas , els partits es tenen que jugar i competir
fins el final i el nostre equip se pensava que
seria un passeig, perque eren superiors al rival i
eixa confiança va ser el causant de una derrota
podriem dir que justa.
L' inici del partit va ser igualat,i poc a poc els locals
agarraven ventatja per els gallos del Vinaròs en
atac, al.descans se perdia de 4.
22

La represa encara va ser pitjor en un vist i no vist
la desventatja era de 6, només Oualid frenava
una mica la sangria i quan se van despertar els
nostres a falta de 10 min. Ens vam posar a 1
gol, però ja era tard i no es poder completar la
remontada.
Copa federació juvenil cs nord 1
C.Bm. Vinaròs 26 C.H. Benicarló 24
Vinaròs.
Juanma, Ferran, Sergi(5),Quim(4),
Christian(8), Xavi(3), Edgar(1), Oualid(4), Iker (1)
i Rodrigo.
Amonestats. Ferran,Xavi i Sergi.
Excluits. Xavi (2),Sergi .
Impresionant l'aspecte del pavelló per un partit
de juvenils. Però el miniderbi es el partit de la
temporada i els més menuts i no tant menuts
de la familia handbolera vinarossenca volien
donar suport als “germans” grands i estos van
poder guanyar gràcies al caliu de la grada.
Quan el partit a la 2 part se perdia per 14-18, lo
bombo del handbol va tocar en més força que
mai i va donar ales als nostres per fer una gran
remontada.
La 1ª mitja hora va ser igualada, el Benicarló
va aprofitar la feblesa defensiva del Vinaròs
per anarse de 3 gols. El inici en 5-1 per part del
Vinaròs no paraba als forasters i el canvi a 6-0 li
faltaba agresivitat. Per part dels groguets la seua
defensa clàsica 5-1 avançada no deixava jugar
en comoditat als nostres
La segona part més del mateix fins que la millor
preparació física rojeta li va permetre posar una
marxa més i de perdre de 4, en 16 min. És va fer
un parcial definitiu de 12-6 devant la alegria de
tots els nostres. Ara el dissabte a Onda se acaba
la temporada, a vore si es pot guanyar fora que
es la assignatura pendent.
Recordem que a falta de confirmació oficial
el diumenge 6 de maig a les 12 del matí es
disputa el partit dels seniors de copa federació

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
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

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

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

Jornada 29
2
1
0
3
4
1
0
J.
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
27
27
27
0

U.D. Atzeneta
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
DESCANSA
C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.
Esportiu Rossell
VINARÒS C.F.
G.
22
17
16
15
13
14
11
10
10
8
10
7
7
4
2
0

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

3
2
4
0
2
0
1
P.
3
6
6
7
7
10
10
11
13
11
16
14
16
17
19
0

G.F.
82
69
62
52
57
55
49
32
38
41
37
29
48
34
31
0

Jornada 30

06/05/2018

R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
DESCANSA
C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.
Esportiu Rossell
VINARÒS C.F.
U.D. Atzeneta

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

G.C.
28
29
34
34
43
50
41
34
52
46
55
57
66
68
79
0

PTOS.
68
55
53
50
46
45
39
36
34
32
31
28
25
18
12
0

DIF. G.
54
40
28
18
14
5
8
-2
-14
-5
-18
-28
-18
-34
-48
0

front el Vila-real, segon contra primer. El guanyador quedarà
campió de grup i jugarà la fase final per aconseguir el títol.
Aficionat del esport vinarossenc i del handbol en particular
vos esperem per disfrurar de eixe bonic esport.
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Crónicas del fin de semana C.B.Gil Comes Vinaròs
SENIOR MASCULINO 1°NACIONAL
C.B GIL COMES VINAROS 63 vs
ESET ONTINET 81
En un partido desastroso de principio
a fin; el Vinarós perdió en su último
partido en casa. El equipo visitante
salió mucho más centrado al partido
y ya dejo prácticamente el partido
sentenciado en el primer cuarto.
A partir de ahí fue un quiero y no
puedo del Vinarós que siempre
estuvo abajo en el marcador y
quitando unos momentos en el
último cuarto donde se acerco a 10

puntos a 5 minutos para el final y
dió la sensación de poder meterse
en partido. Pero otra vez volvieron
a aparecer las acciones individuales
y las malas decisiones lo que hizo
que el Ontinet sentenciara
el
partido merecidamente. Pena que
en el último partido en casa de esta
temporada las cosas no salieran bien.
Al final temporada muy positiva ya
que se ha salvado la categoría sin
problemas.
Solo queda jugar el ultimo partido
en Xátiva y ya a preparar la próxima
temporada

Luces y sombras en Vinaròs
Así se podría definir lo vivido este sábado en Vinaròs
con las dos categorías en juego de Fútbol Flag.
Dos caras diferentes mostraron los jugadores de
la categoría Open y Sub 17 en sus dos encuentros,
perdiendo el primer encuentro y ganando el
segundo.
IRONMANS 24 - 39 VALENCIA FIREBATS
CATEGORÍA S-17
Los Sub 17 de Vinaròs no tuvieron el día contra
unos firebats que vencieron la semana anterior.
Empezó atacando Ironmans, abriendo el marcador
6-0 e interceptando en el primer ataque de Firebats
quedando a 1º y goal, pero de tener el mejor inicio
de partido esperado, se pasó a no poder completar
ese drive y dejar que unos Firebats más precisos
en el ataque remontasen el encuentro. Se vivió un
buen duelo entre ambos equipos que se tienen
bien estudiados.
IRONMANS 48 - 12 ALICANTE SHARKS
CATEGORÍA S-17
Después del duro encuentro contra Firebats,

tocaba el turno a Alicante Sharks, equipo formado
por varias categorías que no tuvo opciones frente
a unos Vinarocenses que se quitaron la espina del
encuentro anterior realizando un gran encuentro.
IRONMANS 0 - 25 SPA ALICANTE CATEGORÍA
OPEN
El equipo Open sufrió un gran rectificativo frente a
unos SPA que habían vencido en el partido de ida
12-6. Los de Vinaròs pagaron cara la falta de ritmo
en los entrenamientos y no supieron entrar en el
encuentro consiguiendo un resultado muy negativo
que les complica las opciones de clasificación para
la fase final.
IRONMANS 44 - 30 LINCES ELCHE CATEGORÍA
OPEN
Encuentro de la jornada donde los de Vinaròs se
enchufaron desde el primer segundo. Después de
una dura derrota en Albacete frente a Linces con
inferioridad numérica, esta vez no dejaron pasar la
oportunidad y realizando el mejor encuentro de la
temporada, supieron controlar a Linces y con un

muy buen ataque liderado por Alejandro Meseguer,
se impusieron en el marcador. Buen resultado
para mejorar el encuentro anterior y no perder la
esperanza en la clasificación al ser Linces un rival
directo.
Ahora toca descansar 1 semana el equipo Open y
los Sub17 arrancar la liga de Catalunya la próxima
semana. Con este nuevo inicio, el club Ironmans
Vinaròs estará en 4 competiciones simultáneamente,
esperemos que en todas ellas se llegue a la fase final.

Club Patinatge Artístic Vinaròs consigue tres plazas
para el campeonato autonómico
La ciudad de Alberic volvió a acoger el pasado 21 de abril, en las
instalaciones del Pabellón de la Muntanyeta, el Campeonato Provincial
de Patinaje Artístico 2018. Se contó con la participación de distintos
Clubs de Valencia, con un total de 35 participantes, en las categorías
Juvenil, Junior, Senior y Tercera Categoría.
El “Club Patinatge Artístic Vinaròs” estuvo representado por siete de
nuestras patinadoras: Carla Ferré Gómez, Virginia Chesa Ferreres, Iris
Pujol Gómez, Anna Gil Berbel, Corinne Nolasco Canale, Paula Escura
Roca e Irene Tomás Rodríguez.
Había depositadas grandes esperanzas en la participación de las
representantes vinarocenses, que habían trabajado para conseguir
buenos resultados y la verdad es que algunas de ellas, no defraudaron,
destacando en Tercera Categoría el tercer puesto de Virginia Chesa,
en Junior y Senior los puestos de Paula Escura e Irene Tomás. Las tres
volverán a participar en Vinaròs el próximo mes de Mayo
Desde el Club, os animamos a todas a seguir trabajando más aún si
cabe y enhorabuena por los resultados obtenidos, tanto a nuestros
patinadores como a nuestras entrenadoras.
La próxima cita, la tendremos en VINARÒS, dónde celebramos el
CAMPEONATO AUTONÓMICO, de las categorías Juvenil, Junior,
Senior y Tercera Categoría el próximo 19 de Mayo.
¡¡ OS ESPERAMOS !!
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TERTÚLIA

LITERàRIA

ÀGORA

Club de lectura Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres

25 maig ,18h

Lloc : Espai Mariola Nos

“ Historia de las abejas ”
de Maja Lunde

Presenta l’obra : MABEL VIVES

Història de les abelles,
novel·la noruega on Maja Lunde
reflexiona sobre els éssers humans
i la seva relació amb la naturalesa
al llarg del temps.
“ En l'Anglaterra de 1852, William
lluita per desenvolupar un tipus de
rusc totalment nou. George és un
apicultor dels Estats Units que en
2007 posa totes les seves esperances
en què el seu fill universitari
continuï amb el negoci familiar. En
la Xina de l'any 2098, on les abelles
han desaparegut i amb elles el món
tal com es coneixia, Tao es dedica a
la polꞏlinització manual, amb el
desig de donar al seu fill una vida
millor
que
la
seva.
Present , passat i futur de les
abelles explorant
també amb
subtilesa i profunditat les relacions
familiars, el desenvolupament i el
medi ambient”
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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

5 maig de 2018

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

5 maig de 2018

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

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

27

5 maig de 2018

PESCA
ESPORTS
Mantellina

Andrés Albiol

Cambiantes aguas primaverales

La mar en ésta estación de primavera suele ser inestable por los continuos roles de vientos,
chubascos, subidas y bajadas de temperaturas, etc., cómo en éstos días, que comenzó con ponientes
y luego cambiaban a mistrales. Semana con cuatro jornadas de trabajo. Se faenó bien en todas las
modalidades (excepto la llum). Y las cotizaciones resultaron normalitas.

La pesca de arrastre subastó a diario cigala, gamba, pez de S. Pedro, calamar, gallo, pescadilla,
salmonete, rape, peluda, caracol, galera, móllera, pez de rey, caballa, jurel, gobios, pulpo roquero
y blanco, canana y morralla.
El cerco, el viernes 25 arribó una traíña nuestra con 40 cajas de peix blau, pero el miércoles partió
de nuevo hacia el litoral de Valencia.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras ya llenaron las redes de medusas, así pillaron poca
sepia. El langostino también se resintió con menos capturas. Un par de xarciers llevaron lenguado,
rombo y raya. Uno operó por l’Illa para pescar langosta, bogavante, dentón, cabracho, chopa y
mamona.
Y el palangrillo costero pillaron con anzuelo dorada, pagel, sargo, pargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’; Revisión cartográfica de nuestra costa

Hace unos meses terminó de cartografiar los fondos marinos del litoral de Castellón, el buque
hidrigráfico de la armada española ‘Tofiño’. Éste barco de 58 m. de eslora, su misión consistió en
realizar los levantamientos batimétricos sistemáticos, para la actualización de la cartografía náutica
de toda la zona costera castellonense, y su plataforma continental. También difundió avisos a los
navegantes, incluidos barcos pesqueros, buques mercantes, yates de recreo, etc., garantizando
la seguridad en la navegación, además, para que sea posible mantener permanentemente
actualizadas las cartas náuticas, incluso revisando de nuevo varios puertos provinciales, por los
que tuvo que cartografiarlos otra vez.
FABRICACIÓ DE GEL
La producció total de gel en 2017 va ser de 1,065.178 Kg. (-25%) dels que 634.044 Kg. eren
per a embarcacions i 431.634 kg. als arriers, etc.
CONCLUSIÓ DE LES EXTRACCIONS (en Kg.)
Les captures de l'Arrossegament en 2017 van baixar un 17,70% respecte a l'exercici anterior.
Les del Cércol van disminuir un 62,34%. I les del Tremall i d’Altres Arts també una baixada del
11,78%. En resum, l'extracció en el conjunt de totes les modalitats ha produït una disminució
del 27,10% amb referència al 2016.

O vela llatina, en castellà també li diuen aeroplano i
raya mariposa, en francés pastenague allée, en alemany
Breitflossiger Stechrochen i en anglés butterfly ray.
Cientificamente Gymnura altavela.
Peix cartilaginós de l'orde dels Batoïdeus per tindre els
cinc clavills branquials ventrals, i a la família Disiátids. De
forma corporal esclafada és doble ample que llarg. Grans
i triangulars aletes pectorals no falciformes soldades al
llarg de la seua base al cos, que formen el disc, donantli aparença romboïdal en sentit horitzontal, sent doble
d'ample que llarg. Cap amb rostre prominent, curt i obtús.
Ulls dorsals xicotets i separats. Diminut tentacle a la vora
posterior del espiracle. Boca en posició ínfera, amb 120
files de dents en la mandíbula superior i 100 en la inferior.
En esta espècie cada dent té dos puntes dirigides cap
avant i una altra per a arrere. Xicotetes aletes ventrals
que estan retardades, sobreeixint un poc per darrere de
les pectorals. Sense aleta caudal ni anal. Cua de fuet mes
curta que la longitud corporal i en la seua part superior
té un robust agulló dentat i verinós, que només utilitza
per a defendre's. Replegament cutani dorsal visible i el
ventral no arriba a l'extrem de la cua. Talla 2 m. Ambdós
cares amb pell llisa. Color marró oliva jaspiat, amb zona
posterior mes fosca per dalt i per baix blanca. Habita en
fons fins a 60 m. Bentònic. Se soterra en el fang passant
inadvertida a la vista de víctimes i depredadors. Com
està soterrat, l'aigua no penetra per la boca, ja que
absorbiria fang, ho fa pels espiráculos i després ix per
les obertures de les brànquies. Es reproduïx a l'estiu per
aigües succintes temperades, en especial prop d'estuaris.
Després de l'acoble, la femella gesta tres cries que naixen
amb forma d'adults. Menja cefalòpodes, crancs, etc.
que atrapa per sorpresa o abalançant-se i cobrint-les
corporalment perquè no s'escapen. Nada elegant amb
el moviment ondulatori de les seues aletes pectorals. Es
captura al bou i tremall. D'escàs valor comercial. Carn
blanca i blana, que el pescador guisa després d'un bull a
l'all i pebre i romesclo.
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Embarcacions de pesca 2.017:
MODALITAT PESQUERA
Arrossegament		
Cércol			
Tremall i d’Altres Arts		
			
Total…………………….

Nº BARQUES
10		
3		
16		
___		
29		

TONELATJE
394,72		
172,89		
113,06		
______		
680,67		

Estat comparatiu de barques:
ARROSSEGAMENT I CÈRCOL
Nº embarcacions		
Tonelatje			
H.P. (Poténcia caballs motors)

2016
13
567,61
3.870,48

2017
13
567,6
3.870,48

DIFERENCIA
0
0
0

TREMALL I D’ALTRES ARTS
Nº barques			
Tonelatje			
H.P.			

2.016
17
125,80
1.283

2.017
16
113,06
1.151,62

DIFERENCIA
-1
-12,74
-132

H.P.
2.533,48
1.337
1.151,62
________
5.022,10

Personal afiliat a la Entitat:
			
Pescadors en actiu		
Pensionistes		
Empleats llotja,fábrica gel,oficines

2.016
109
142
7

2.017
112
140
7

DIFERENCIA
+3
-2
0

Comparació en quilos per modalitats 2016/2017:
MODALITAT PESQUERA
2016		
2017
Arrossegament		
645.215		
531.019
Cércol			
317.075		
119.399
Palangre superfície (Forasters) 2.659		
30.574
Tremall i d’Altres Arts 124.112		
109.487
-14.625
_________ ________
________
Total……………….. 1.089.061 790.479
-298.582

DIFERENCIA
-114.196
-197.676
+27.915

Tauler Municipal

5 maig de 2018

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.

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 11 de maig de 2018
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA

Diumenge 6 de maig de 2018 a les 12.00 hores
AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS D’IZCO”
CONCERT EN HONOR AL SOCI
PROGRAMA
Highlizhts from Hook John Williams		
Coriolanus (Suite del ballet)
Frigyes Hidas
Othello				
Alfred Reed
			
I Prelude (Venice)
			
II Audabe (Cyprus)
			
III Othelo and Desdemona
			
IV Entrance of the Court
			
V The Death of Desdemona; Epilogue
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

DIA:

DISSABTE, 05.05.18

CIUTAT ESPORTIVA

HORA
10,15
12,15

LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL 8

CATEGORIA
INFANTIL
ALEVÍ

12,15

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

BENJAMI MIXTE

16,00
DIA:
HORA
10,00
DIA:
HORA
10,00
16,00
DIA:
HORA
10,00
12,00
DIA:
HORA
9,30 A
14,00
17,00
18,30
17,00
17,00
DIA:
HORA
10,00
11,15
12,00

CAMP 3
DIUMENGE, 06.05.18
LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
DISSABTE, 05.05.18
LLOC
ESTADI
ESTADI
DIUMENGE, 06.05.18
LLOC
ESTADI
ESTADI
DISSABTE, 05.05.18
LLOC

FUTBOL 8
PREBENJAMÍ
CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
CADET
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
CADET
FUTBOL
FEMENÍ
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
VETERANS
FUTBOL
SENIOR
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS “B” - CD VALL D’ALBA
CF UNITED VINARÒS “A” - CD RODA “D”
CF UNITED VINAROS BLAU – CF STA
BARBARA
VINAROS EFC “B” - CF BENICARLÓ BF “B”
ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS “A” - ORPESA CF
ENCONTRE
VINAROS EFC “A” - CD VALL D’ALBA
CE FORTÍ VINARÒS – MISLATA CF “B”
ENCONTRE
AV VINARÒS – AV AMPOSTA
VINARÒS CF – CD CHERT
ENCONTRE

TROBADA ESCOLES BASQUET
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA
GIMNÀS SANT SEBASTIÀ
GIMNÀS SANT SEBASTIÀ
DIUMENGE, 06.05.18
LLOC
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA SINTETICA

HANDBOL
INFANTIL
HANDBOL
CADET
T. TAULA
SENIOR
T. TAULA
SENIOR
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
F. SALA
BENJAMÍ
F. SALA
ALEVÍ
HANDBOL
SENIOR

CBM VINARÒS –ALMASSORA BM.
CBM VINARÒS –ALMASSORA BM.
CTT VINARÒS “C” - CJ ULLDECONA “E”
BAMESAD VINARÒS TT – CTT AMPOSTA “D”
ENCONTRE
CD VINAROS FS - ONDA
CD VINAROS FS- NAVARTI
CBM VINARÒS – VILA – REAL
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ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de:

D. Tomás Ferrer Espallargas
Que falleció cristianamente
en Vinaròs
el día 23 de abril de 2018,
D.E.P.
Esposa, hijos, nietos, hermana, hijos políticos,
cuñados y demás familia ruegan
una oración por su alma.
En agradecimiento:
Los miembros de la familia Ferrer Cabecerán,
quieren transmitir un sincero agradecimiento
a todo el pueblo de Vinaròs,
por tantas muestras de cariño y respeto
recibidas tras la muerte de Tomás,
que en estos momentos difíciles
nos consuelan y reconfortan.
También queremos hacer llegar
nuestro más sincero agradecimiento
al Centro de Diálisis de Vinaròs,
equipo sanitario y taxista
y a la dotación de Policía Local y SAMUR
que lo atendieron en los últimos
momentos de su vida.

Rogad a Dios por el alma de:

Palmira Vicente Pallarés
Que falleció en Vinaròs
el día 28 de abril de 2018,
a los 80 años de edad.
D.E.P.

Tus familiares y amigos
siempre te recordarán con cariño
La família agradece toda la atención recibida y todas las
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado.
Gracias de corazón.

Muchas gracias.

2º aniversario de:
Dr. Agustín Ribera Caballer
Que murió cristianamente en Vinaròs
el dia 2 de mayo de 2016
a los 79 años de edad

D.E.P.

Tu esposa, hijos y nietos no te olvidamos

PUBLICITAT

En memòria de:

Jordi Navarro García
Que ha mort a Vinaròs el dia
28 d’abril de 2018, a l’edat de 48 anys

D.E.P.
La teva mare, germans i família sempre et recordaran
amb molta estima. No t’oblidarem mai, Jordi.
30

La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres
d’afecte i condolença que ens han mostrat.

agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
nord,120
11
desembre PITARCH
VALLS
c. del Pilar,
518 maig
619
720
821
922

desembre Vinaròs
MATeU
Farmacia
abril
desembre FERRER
TORReGROSA
abril
desembre ROCA
PITARcH
abril

23
10

desembre GUIMERÀ
MARTÍNeZ
abril
desembre
FeRReR
abril
ADELL

11

maig

SANZ

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

12

c. av.
Sant
Francesc,
País
Valencià,103
15

av. Llibertat,
pl. Sant
Antoni, 399
c. del
Pilar, 120
c. Sant
Francesc,
6
av. País
Valencià, 11
15
pl. Parroquial,
pl.(cant.
Sant Antoni,
39
av. Pius XII
Picasso)
c. Pont, 83
zona turística nord, 11

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

