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El taller d'ocupació "Et formem" renova per un any més

En un nou i actualitzat monument després de l’acte vandàlic que va rebre fa un mes

Vinaròs recorda les víctimes 
de l’extermini nazi

Una via verda des Vinaròs fins a Pilar de la Horadada

Bandera blava per a les platges del Fortí Fora ForatJornades gastronòmiques del llagostí

Fo
to

: E
.F

.

Fo
to

: M
.C

.



12 maig de 2018

2

Edi ta :
A jun tamen t  de  V ina ròs

Director :
Enr i c  P la

Consel l  de redacc ió:
Agustín Fabregat (Tots i Totes Som Vinaròs)

Ivan Palacio (Acord Ciutadà)
Sefa Miralles (PSPV-PSOE)
José Ramón Tárrega (PP)

Praxedes Soliva (PVI)
Ramon Álvarez(Compromís)

Cap de redacc ió:
Xav ie r  F lo res  Royo

Disseny i  maquetac ió:
A.G.  Cas te l l  Imp reso res

Redactors :
Andrés  A lb io l  Mune ra

Col· laboradors:
Emi l i  Fono l l osa

Sa lvado r  Qu inzá
Ra fa  Marcos

Ju l i án  Za ragozá
Juan  Cha le r

Apa r i c i o
Fo tospa i . com

Adminis t rac ió 
i  subscr ipc ions:
Ed i to r i a l  An t i nea , 
Te l .  964  45  00  85 

webmaster@editorialantinea.com
Publ ic i ta t :

A qua l sevo l  de  l es  agènc ies 
de  pub l i c i t a t  o  a l  t e l è fon 

964  45  00  85
Impress ió:

A.  G .  Cas te l l  Imp reso res  S .L .
C /  D r.  F lem ing ,  6 , 

12500  V ina ròs
Dipòsi t  legal :  CS-298 -84

IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

L'Ajuntament de Vinaròs continua avançant amb les 
gestions perquè les obres de construcció el col·legi Jaume 
I puguen començar a partir del març de l'any vinent. En 
sessió plenària extraordinària s'ha aprovat demanar a la 
Generalitat Valenciana la delegació de les competències 
perquè el govern municipal puga iniciar les tramitacions 
per adjudicar el projecte i les feines de construcció.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha explicat que "ja s'ha 
aprovat la memòria tècnica del projecte, que constarà d'un 
pressupost de 5,8 milions d'euros per construir un escola 
amb totes les aules, infraestructures i instal·lacions del 
segle XXI, per tal d'oferir una educació digna i de qualitat". 
Pel que fa als terminis, amb l'acceptació de la proposta 
que s'ha fet avui, la Conselleria aprovarà la delegació de 
competències i la traslladarà a l'Ajuntament, que farà un 
nou plenari per aprovar la cessió de les mateixes, un procés 
que es preveu que tarde prop d'un mes. Un cop fet aquest 
pas, l'alcalde Pla ha indicat que "a partir d'eixe moment el 
consistori tindrà en les seues mans el disseny i la licitació 
del projecte d'execució, una tasca que es farà per urgència, 
preveient que pugue trigar prop de quatre mesos."
Acabat el projecte d'execució, llavors es traurà a concurs 
la licitació de les obres, amb un pressupost de 5,8 milions 

d'euros, que s'adjudicarà de forma definitiva al mes de 
febrer perquè l'empresa escollida puga iniciar les feines 
de construcció del col·legi Jaume I. Pla ha destacat que 
"segons la memòria aquest 2018 ja s'han destinat 300.000€ 
per a la redacció dels projecte, per a l'any vinent es farà una 
inversió de 4,5 milions per executar les obres, mentre que 
la resta de la partida, 1,3 milions d'euros, es destinarà al 
2020 per enllestir tot el projecte".  
L'alcalde ha conclòs destacant que des del govern 
municipal s'ha treballat de forma constant i ho seguirà fent 
per a que, tant la construcció del col·legi Jaume I com les 
millores que necessita l'Institut Josep Vilaplana, siguen una 
realitat el més prompte possible.

Institut Josep Vilaplana
L'alcalde ha explicat que en els propers dies es farà entrega 
de la memòria valorada definitiva, llavors es traslladarà a la 
Conselleria per fer l'aprovació i iniciar així el mateix procés 
que amb el Jaume I, amb la delegació de competències i 
la posterior licitació. Pla ha insistit que tot el projecte de 
l'institut Josep Vilaplana, amb la reforma i ampliació del 
centre es desenvoluparà de forma paral·lela a les obres del 
col·legi Jaume I.

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i la regidora d'Ocupació, Maria 
Cano, han entregat els diplomes als alumnes-treballadors 
que han finalitzat la primera fase del taller d'ocupació "Et 
Formem". El curs es va iniciar el passat mes de gener i ha 
permès la contractació de 25 persones aturades, entre 
professorat i alumnat. 
La regidoria d'Ocupació, Maria Cano, ha explicat que 
"amb aquesta primera fase finalitzada els estudiants 
han aconseguit el certificat laboral de primer nivell que 
els permetrà millorar les seues opcions d'incorporació 
al mercat". D'altra banda, Cano ha anunciat que el taller 
seguirà en marxa gràcies a una nova subvenció de 
399.660€ la Generalitat Valenciana que permetrà continuar 
amb la formació durant tot un any. En total una aportació 
econòmica, que sumada als 129.686€ de la primera etapa 
del curs arribarà fins a la quantitat de 529.346€.
Amb aquesta ampliació els alumnes podran aconseguir 
el certificat laboral de nivell tres, que els ajudarà a tenir 
millors opcions d'incorporació en el mercat laboral. Cano 
insistia que "aquest curs suposa un gran avantatge per 
als alumnes, que d'una banda amplien la seua formació, i 
d'altra banda, realitzen un treball remunerat millorant les 
infraestructures municipals". 
Pel que fa a la segona etapa de la formació els alumnes en 
la especialitat de jardineria aconseguiran els certificats de 
professionalitat en instal·lació i manteniment de jardins i 
zones verdes, i jardineria i restauració del paisatge. Mentre 
que en l'especialitat de floristeria els certificats seran en 
activitats de floristeria i art floral gestió d'activitats en 
floristeria. 

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha destacat que el taller 
d'ocupació ha estat possible gràcies al nou impuls que s'ha 
donat al Centre del Coneixement del Vinalab. Segons ha 
indicat "des del govern municipal s'ha apostat per oferir 
formació per al foment de l'ocupabilitat, a més, de seguir 
amb els programes d'emprenedoria". En aquest sentit, ha 
remarcat "que la incorporació al treball és fonamental per 
aconseguir una vida digna igual que l'accés a l'habitatge o 
a la sanitat".
El taller d'ocupació "Et Formem" seguirà endavant gràcies 
a la nova subvenció de la Generalitat Valenciana perquè 
els alumnes puguen continuar amb la seva formació en 
jardineria i floristeria per aconseguir el certificat laboral de 
nivell tres.

L'Ajuntament de Vinaròs demana a la Generalitat la delegació 
de competències per a la construcció del col·legi Jaume I
La mesura s'ha aprovat en ple extraordinari, amb la unanimitat de totes les forces polítiques

L'Ajuntament de Vinaròs entrega el primer certificat 
de professionalitat als alumnes del taller d'ocupació "Et formem"
El taller renova la subvenció i continuarà un any més
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ACTUALITAT

El secretari autonòmic de Vivenda, Obres Publiques 
i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, i el 
director General d'Urbanisme, Luis Ferrando, han 
presentat a València la primera fase del "Programa 
de Paisatge" per crear una via sostenible des de 
Vinaròs fins a Pilar de la Horadada.
Es tracta d'un projecte inclòs dintre del Pla d'Acció 
Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de 
la Comunitat (Pativel), amb l'objectiu de protegir 
i posar en valor tota la costa valenciana. En 
aquesta primera fase es posaran en marxa quatre 
programes en diferents punts del país, entre ells el 
tram des de Vinaròs fins a Benicarló. 
Les feines consistiran en crear una via litoral des 
del Riu Sénia, amb la plantació de vegetació 
mediterrània al voltant, que servirà per posar en 
valor el camí, a més, d'ajudar a donar una major 
estabilitat als penya-segats. En aquest tram també 
es preveu rehabilitar elements del patrimoni agrari 
i aprofitar l'antic edifici dels carabiners per crear un 
centre d'interpretació.
Cal destacar que la via s'unirà amb la passarel·la 

que es construirà al Riu Cervol, que al mateix temps 
també serà el punt de partida amb itineraris a 
l'interior del territori fins a espais tan emblemàtics 
com l'ermita de la Misericòrdia o el jaciment del 
poblat iber al Puig. 
La via litoral seguirà per tota la façana marítima 
de Vinaròs i s'integrarà amb el port, donant 
una nova imatge a edificis com la Llotja que es 
convertirà en un punt d'informació-museu que 
connectarà amb la via litoral i la història marítima 
de la localitat. El camí continuarà el trajecte per 
la costa vinarossenca fins enllaçar amb el barranc 

d'Aiguaoliva per convertir-se en el tram inicial que 
unirà tota la costa de nord a sud del País Valencià.
El regidors de Medi Ambient, Jordi Moliner, i 
d'Ordenació del Territori, Jan Valls, han destacat 
que es tracta d'un projecte molt important, que 
posarà en valor el litoral de Vinaròs, amb la creació 
d'una via que també servirà per protegir tota la 
costa valenciana. En total seran 500 quilòmetres 
de sender, apte per a vianants i ciclistes, que 
transcorrerà per la vora de la mar des de Vinaròs 
fins a Pilar de la Horadada a la província d'Alacant.

La Generalitat presenta la primera fase del "Programa Paisatge" 
per construir una via verda des Vinaròs fins a Pilar de la Horadada
Els regidors de Medi Ambient, Jordi Moliner, i d'Ordenació del Territori, Jan Valls, han participat a la presentació del tram que unirà Vinaròs amb Benicarló

L’alcalde de Vinaròs Enric Pla s’ha reunit esta 
setmana amb la Directora territorial de Sanitat 
Universal i Salut Pública, Azucena Martí, la Gerent 
del departament de Salut de Vinaròs, Ana Arizón 
i membres del seu equip, a més, la directora del 
centre de Salut Pública Elvira Mensat.
A la trobada s’ha informat per part de la gerència 
de Sanitat de les mesures que s’estan duent a 
terme a l’Hospital Comarcal de Vinaròs per a la 
contractació de nous especialistes i la millora dels 
serveis. En concret, s’ha incorporat un professional 
de nefrologia i properament es posarà en marxa 
una nova planta. Durant la reunió també s’ha 
parlat dels avenços que s’estan realitzant amb 
la informatització i digitalització de les històries 
mèdiques, a més de millores en farmàcia i en 
l’atenció, tant als usuaris com a les famílies. 
Pel que fa a la construcció del segon Centre de Salut 
de Vinaròs, l’alcalde Pla i la directora territorial, 
Martí, han revisat la situació de construcció, 
actualment pendent de licitació. D’altra banda, 

també s’ha parlat de la nova ubicació de l’heliport 
per millorar l’atenció de les emergències. 
La directora de Salut Pública ha informat l'alcalde 
de la XarxaSalut, la xarxa de municipis que 
s'adhereixen al IV Pla de Salut de la Comunitat i 
desenvolupen accions de promoció de la salut 
local.
L'alcalde Enric Pla ha manifestat la disposició de 
l'Ajuntament de Vinaròs a la màxima col·laboració 
en la mesura de les seues competències. 
Ha recordat que el govern municipal ja ha 
augmentat de manera molt significativa les places 
d'aparcament, va donar un automòbil a l'àrea de 
salut i manté altres serveis i cooperacions. “Seguir 
defenent i millorant, entre tots i totes, els serveis 
que rep la ciutadania a la nostra comarca és 
l'objectiu comú, però és necessari prendre mesures 
i dotar les inversions que asseguren que la qualitat 
que reben els usuaris i usuàries de l'hospital de 
Vinaròs garanteixen el principi d'equitat que ha 
regir el servei públic” ha comentat Enric Pla.

En aquest sentit, afegia que també s’ha reunit 
amb usuaris, metges i associacions de veïns per 
escoltar les seves reivindicacions i fer-les arribar al 
departament de Salut de Vinaròs i a la Conselleria 
de Sanitat. L’alcalde a conclòs dient que “la falta 
de professionals en places pressupostades és 
un problema crònic dels hospitals perifèrics i cal 
adoptar mesures de fons i no pegats provisionals, 
ja que no es pot retallar prestacions als habitants 
de les comarques més allunyades dels grans nuclis 
urbans”.

L’alcalde Pla es reuneix amb els responsables de Sanitat del departament de Salut de Vinaròs

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ACTUALITAT

Les platges de Vinaròs han obtingut dos 
banderes blaves que acrediten la seua qualitat 
i que concedeix anualment la Fundació 
d'Educació Ambiental (FEE). Els distintius els 
han obtingut les platges del Fortí i, per primera 
vegada, la platja de Fora Forat. Cal destacar que 
Vinaròs és dels pocs municipis que ha obtingut 
una nova bandera blava, com ha estat el cas de 
la de Fora Forat. S’ha quedat fora la platja del 
Clot, per un problema en la seua titularitat, que 
pel que sembla és propietat de Ports i no de 
Costes com s'havia tramitat sempre. L'alcalde, 
Enric Pla, va explicar dimecres que el motiu ha 
estat que Costes va avisar a l'entitat FEE que 
en tractar-se la platja del Clot d'una platja la 
titularitat de l'autoritat portuària, és aquesta 
entitat la que hauria d'haver realitzat la gestió 
de demanar el distintiu i no l'ajuntament. 
Després d'aquesta decisió, el consistori iniciarà 
pròximament els tràmits amb perquè aquesta 
platja torne a pertànyer a Costes i pugui 
seguir sol·licitant la pròpia administració local 
la bandera blava com a les altres platges.  

El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, 
també va assenyalar dimecres que té una 
“sensació agredolça” pel fet que la localitat hagi 
obtingut dues banderes blaves, una en el Fortí 
i una altra per primera vegada en Fora Forat i 
no hagi estat possible obtenir-la en el Clot i 
tampoc, per tant, en el sender de la costa sud, 
com també s'havia sol·licitat com a extensió 
d'aquesta platja. Segons va explicar Fontanet, 
l'Ajuntament de Vinaròs va tramitar la concessió 
del distintiu a la platja del Clot “com sempre”. “La 
decepció ha estat que des de Costes ens han 
comunicat que administrativament aquesta 
platja correspon a Ports i per tant la sol·licitud 
no havia de fer-la el propi Ajuntament sinó 
Ports”, va explicar, afegint que “ens hem quedat 
perplexos perquè durant nou anys mai es 
va posar en dubte la titularitat de la platja en 
la tramitació, i això fa malpensar. Si ens ho 
haguessin comunicat, haguéssim demanat 
el permís a Ports per realitzar la tramitació. És 
lamentable que passin aquestes coses, però 
nosaltres el treball el vam fer”.

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs, 
amb la col·laboració de l'Agència de Promoció del 
Valencià (AVIVA) i Biblioteca Municipal, organitzarà 
per segon any consecutiu la campanya "Tu tries 
un llibre" per apropar el món de la lectura en 
valencià als alumnes de primària. Després de l'èxit 
aconseguit en la passada edició s'ha decidit tornar 
a repetir la proposta ampliant la participació fins 
als gairebé 325 xiquets.
Pel que fa al funcionament els alumnes de primer 
curs de primària, dels col·lgis públics i concertats 
de la localitat, rebran una targeta pel valor de 9 
euros que podran bescanviar per comprar llibres 
en qualsevol de les llibreteries del municipi. 
D'aquesta forma es fomenta la lectura entre 

els més menuts, al mateix temps que s'ajuda a 
dinamitzar el sector llibreter. 
Un cop els xiquets hagen escollit un llibre el 
treballaran a classe i després el mateix exemplar 
formarà part de la biblioteca del centre escolar, 
per tal d'ampliar l'arxiu dels col·legis en valencià 
i sobretot, perquè la resta dels alumnes també 
puguen gaudir de la lectura.
El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de 
Vinaròs, Marc Albella, ha indicat que "cada vegada 
hi ha un major ús de les tauletes digitals, així 
també com del consum de llibres electrònics, amb 
la iniciativa el que es pretén és fomentar la lectura 
en valencià des de ben menuts, a més, de gaudir 
de l'experiència d'entrar a una llibreria per triar un 

exemplar". En aquest sentit, remarcava "que també 
es vol donar un impuls a les llibreries locals que han 
vist rebaixades les seves ventes degut l'aparició del 
format digital".
En total l'Ajuntament ha destinat una partida de 
2.800 euros per posar en marxa la segona edició 
de la "Tu tries un llibre", que també compta amb 
la col·laboració dels col·legis i llibreries. Tot amb 
l'objectiu de promocionar la lectura entre els 
alumnes de primària i ajudar a impulsar el sector 
llibreter de la localitat. 

Vinaròs obté la bandera blava a les platges de Fora Forat i el Fortí
 El distintiu no l’ha tingut la platja del Clot per un problema en la seua titularitat

Vinaròs celebrarà una nova edició de la campanya 
"Tu tries un llibre" adreçada als alumnes de primària
Prop de 325 xiquets dels col·legis públics i concertats participaran en la iniciativa que per al foment 
de la lectura i la dinamització de les llibreteries locals 

Vinaròs ha estat present a Bilbao la fira de turisme 
Expovacaciones amb la participació de centenars 
d'expositors d'arreu de l'Estat espanyol, que durant 
tot el cap de setmana van mostrar la seua oferta 
turística als visitants. 
El 4 de maig al matí es va inaugurar la fira amb 
la presència del Conseller de Turisme, Comerç 
i Consum del Govern Basc, Alfredo Retatillo i la 
secretària d'Estat del Ministeri de Turisme de 
Romania Cristina Iionela Tarteata, en representació 
del seu país que enguany ha estat convidat a 
participar en la fira. 
Cal destacar que la mostra de Bilbao és una de les 
més importants de l'Estat espanyol, on cada any 
són milers les persones que la visiten i on Vinaròs 
ha volgut estar present per mostrar la seua oferta 
turística, com per exemple, cales d'ensomni, art 
únic com les pintures d'arquitectura fingida a 
l'església Arxiprestal o espais d'oci com el passeig 

marítim.
Durant la fira des de Turisme es va fer especial 
menció a la gastronomia vinarossenca, un dels 
principals atractius per als visitants del País Basc. 
Aquest turista és un dels que més viatja fins a la 
localitat, segons les enquestes realitzades, se situa 
en cinquena posició per darrere dels madrilenys i 
catalans. Sobretot busca una cuina de qualitat amb 
productes de la zona com el llagostí o el peix de 
llotja. 
En aquest sentit, Turisme va aprofitar l'estada 
a la fira Expovacaciones per mostrar tota la 
gastronomia que ofereix Vinaròs, així com les 
jornades culinàries que se celebren al llarg de l'any 
a la localitat, mostrant que qualsevol època és 
perfecta per apropar-se fins al municipi per gaudir 
dels seus encants i de la bona cuina tradicional, 
elaborada sempre amb productes de proximitat.
A banda de la promoció de la gastronomia i de la 

localitat al públic en general, des de Turisme també 
es es va treballar amb els principals turoperadors 
que s'han traslladat fins a Expovacaciones per 
mostrar totes les opcions que pot oferir Vinaròs, 
i crear així, paquets vacacionals i estades de cap 
de setmana, que resulten atractius per als clients 
potencials.

Vinaròs, present a la fira Expovacaciones 
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El Club de la Vida, una iniciativa para mayores 
de 55 años organizada por la Concejalía de 
Politica Social del Ayuntamiento de Vinaròs está 
a punto de alcanzar la cifra de 400 personas que 
participan de sus actividades, lo que demuestra 
su rotundo éxito en el municipio. 
La iniciativa ha tenido tan buena acogida desde 
que hace un año y medio se puso en marcha 
que la concejalía que dirige Mamen Ruiz dobló 
este año el presupuesto para ampliar la oferta de 
actividades y el horario. Los integrantes del Club 
presentaron ayer una exposición de fotografías 
de retratos de sus miembros en la planta baja de 
la biblioteca pública, que fue presentada por la 
concejala del área, Mamen Ruiz, la coordinadora 
del Club, Patricia Velázquez y el representante de 
Món d’animació, Rafa Gallent.
Las imágenes están realizadas en blanco y 
negro por Cristian Gómez y muestran el rostro 
sonriente de los integrantes del “Club de la Vida”, 
de ahí que estén agrupadas bajo el nombre 
“Son risa” y el lema “Rompiendo edadismos”. Y 
es que la discriminación por razones de edad, 
no tiene razón de ser, y por ello cada imagen va 
acompañada de una frase que podríamos oír en 

nuestro día a día como estereotipo contra las 
personas mayores. “Son frases que si pensamos 
dos veces no las diríamos”, señala Velázquez.
Por su parte, Ruiz indicó que “con el Club de la vida 
nuestro objetivo era fomentar el envejecimiento 
activo, y estamos muy contentos de que nuestros 
mayores se sientan útiles gracias a esta iniciativa”.
Esta buena acogida la corroboran usuarias 
como Sebastiana Zapata, que explicó que era 
el primer año que participaba del Club y que 
“no puedo estar más contenta porque cada día 
aprendemos algo en nuestras actividades. No 
somos viejos, tenemos la juventud acumulada y 
más experiencia para ayudar a los demás y seguir 
aprendiendo unos de otros. Lo importante es 
estar ocupados y no quedarse todo el día en 
casa”.
También recomienda formar parte del Club 
Concha Forner, que destaca que además de las 
actividades ya preparadas y las que ellas mismas 
sugieren, también hay gimnasia adaptada a su 
edad y excursiones. “Agradezco mucho formar 
parte del Club de la Vida, porque me siento más 
útil y animo a la gente que aun no ha dado el 
paso a que lo haga”, concluye.

El Club de la Vida llega a los 400 participantes 
e inaugura una exposición en la biblioteca 

El llagostí es torna a fer més present que mai per 
aquestes dates als restaurants de Vinaròs amb 
motiu de les XI Jornades de la Cuina del Llagostí de 
Vinaròs, que van començar divendres 11 de maig. 
Es tracta d’una de les cites més potents i suculentes 
del calendari d’esdeveniments gastronòmics 
d’aquest municipi del Baix Maestrat on el llagostí 
és indubtablement el seu producte estrella.
Llagostins saltats amb carxofes, maridats amb oli 
d’oliveres mil·lenàries, cuinats a la sal amb algues, 
a la paella barrejats amb ortigues de mar o com 
a carpaccio, macerats amb cítrics i reducció de 
vermut roig, són algunes de les propostes que 
es podran assaborir dins d’aquestes jornades 
gastronòmiques, de l’11 de maig al 17 de juny.
Un total de vuit restaurants s’han sumat enguany 
a aquestes jornades i oferiran menús per 32 euros 
amb iva inclòs. 

Gastronomia i cultura
Com activitat complementària a les jornades s’ha 
organitzat per al 26 de maig una visita guiada a les 
oliveres mil·lenàries al Pou del Mas de La Jana que 
inclou una degustació d’oli mil·lenari i un vermut al 
Mercat de Vinaròs amb una tapa típica valenciana.
La presentació de les XI Jornades de la Cuina del 
Llagostí de Vinaròs s’ha fet al port i  ha comptat 
amb la presència del regidor de Turisme i Comerç, 
Domènec Fontanet, que ha destacat que enguany 
s’han avançat al calendari amb l’objectiu de 
desestacionalitzar una part de l’oferta estiuenca. 
Una altra novetat és que els comensals que hagin 
gaudit d’algun dels menús d’aquestes jornades 
entraran en el sorteig d’un dinar o sopar en un 
dels restaurants participants per a dos persones 
i d’una excursió a la Reserva Natural de les Illes 

Columbretes, també per a dos persones. Per entrar 
al sorteig només cal emplenar una butlleta de 
valoració de les jornades i portar-la a la TouristInfo 
de Vinaròs on hi haurà una urna habilitada per 
dipositar les butlletes.

Tret de sortida a les XI Jornades de la Cuina del Llagostí de Vinaròs
De l’11 de maig al 17 de juny i amb la participació de vuit restaurants 

Havent conclòs els dos anys al capdavant de 
la Comissió Organitzadora del Carnestoltes 
(COC), la Junta Directiva sortint va informar 
dimecres que s'ha obert el termini, fins 
al proper 23 de maig, per presentar 
candidatures per presidir el carnaval. Els 
interessats en presentar-se han de remetre 
un correu a l’email propostescoc@gmail.com 

indicant nom i cognoms dels membres, les 
comparses a les que pertanyen i els càrrecs 
que ostentarien, així com un breu resum 
del programa que van a seguir. El proper 
24 de maig se celebrarà la Junta Ordinària 
a les 20.30 hores en el saló d'actes de la 
biblioteca municipal, on es comunicaran les 
candidatures presentades als representants 

de les comparses, i cada candidatura podrà 
exposar el seu programa als assistents. El 31 
de maig es convocarà una junta extraordinària 
on es realitzarà la votació oportuna entre 
les candidatures presentades. En el cas que 
no es presenti cap, es constituirà una Junta 
Gestora formada per un representant de 
cada comparsa.

S'obre el termini per presentar candidatures per al Carnaval de Vinaròs
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Dissabte es va reunir el Consell Ciutadà 
Valencià de Podem-PV a Vinaròs. Antonio 
Estañ, secretari general de la formació, 
ha explicat que “la idea era reforçar les 
polítiques municipalistes que s’estan duent 

a terme amb el suport de Podem al País 
Valencià, i  per exportar este idees exitoses, 
com és el cas de Totes i tots som Vinaròs 
per a que al 2019 hi hagen més alcaldies i 
regidors del canvi per dissenyar un model 

diferent de ciutat”. També es va celebrar 
un encontre municipalista de diferents 
candidatures de la provincia. Una jornada 
per compartir experiències i de trobada 
entre la militància.

Dissabte 5 de maig, Tots i Totes Som Vinaròs va 
celebrar la trobada anual de simpatitzants, amics 
i amigues de la formació. En aquesta ocasió es va 
aprofitar la trobada per convocar una assemblea 
oberta ciutadana on l’alcalde regidors i regidora 
van rendir comptes de tres anys de govern i gestió 
a l’ajuntament de Vinaròs. 
Seguidament tres candidatures convidades 
per la formació vinarossenca, ADN Morvedre, 
Peníscola La Roca i Castelló en Moviment, van 
també fer repàs de la seva tasca aquests anys a 
les institucions. Desprès d’aquesta primera part 
de ponències es van debatre al voltant de tres 
taules rodones sobre els errors i encerts de gestió 
d’aquests tres anys, sobre el futur d’aquestes 
candidatures i de l’agrupació municipalista de 
Vinaròs, mentre que el tercer eix de debat va 
girar al voltant de la participació femenina en 
política i com feminitzar aquesta. Unes taules on 

tot aquell que es va apropar a participar va poder 
opinar i aportar la seva percepció sobre el treball 
d’aquestes agrupacions. 
Per ultimar la jornada es va arrodonir el debat al 
voltant d’un plat de paella, que tots els assistents 
van poder degustar, celebrant d’aquesta manera 
els tres anys del naixement de Totes i Tots Som 

Vinaròs. 
A la jornada es van poder rendir comptes de la tasca 
d’aquests tres anys, conèixer projectes i situacions 
d’altres candidatures que ens enriqueixen, i 
debatre al voltant de tres taules de treball molt 
participades. Tot en obert i públicament per a tot 
aquell ciutadà que es va voler apropar.

TSV celebra el seu tercer aniversari en una assemblea ciutadana 
i una trobada de germanor a l’Ermita de Vinaròs

El Consell Ciutadà Valencià de Podem-PV es reuneix a Vinaròs

Acord Ciutadà de Vinaròs ha remés un comunicat 
en el que es mostra favorable a la inclusió de les 
millores educatives de la ciutat al Pla Edificant 
per a que siga el consistori el que puga fer la 
tramitació i accelerar els terminis d’execució. 
“El Pla Edificant, ideat pel govern actual de 
València , per a que cada Ajuntament marque les 
seues prioritats educatives en instal.lacions, que 
l’Ajuntament presente el projecte pertinent a 
desenvolupar, i que ell mateix avance els diners 
de l’obra i finalment la Generalitat li’ls reintegrarà 

quan sigue acabada, és un pla fill d’un espoli. 
Sense l’espoli del PP no seria possible pensar 
en un Pla Edificant del govern del Botànic”, ha 
assenyalat el portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis 
Batalla, per a qui “és el moment de reflexionar”. 
El portaveu d’Acord Ciutadà assegura no entendre 
“l’actitud i el vot del PP a la darrera comissió quan, 
en unes obres crucials per als nostres fills i filles, 
al PP de Vinaròs després de posar durant anys 
trabes a la creació de nous centres al nostre poble 
ara s’ha abstés en la votació per aprovar el Pla 

Edificant”
“És cert que el Pla Edificant, col.lateralment, 
presenta, si s’escau, els inconvenients dels 
interessos bancaris per als ajuntaments; és cert 
que el Pla Edificant i l’inici d’obres i reformes 
coincidirà en plena època preelectoral de 2019, 
però hi ha una prioritat per a ACORD CIUTADÀ, la 
prioritat és el present i el futur dels nostres filles 
i fills, de les generacions més joves. Tots ells es 
mereixen, tots ens mereixem, els millors centres 
en les millors condicions”, ha conclòs. 

Fernando Llambrich 
dimiteix com a 
president de Migjorn
L’ Associació de Veïns Migjorn haurà 
d’escollir pròximament nou president 
després d'haver presentat Fernando 
Llambrich la seva dimissió. Llambrich, que 
ha assegurat que continuarà formant part 
de l'associació, ha agraït els suports rebuts 
en aquests quatre anys al capdavant de 
l'associació veïnal. El 4 de juny està prevista 
una assemblea en la que s’escollirà el nou 
president.

Acord Ciutadà aposta per la inclusió del Jaume I al Pla Edificant 
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El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, 
ha acusado al equipo de gobierno de no 
haber realizado en tres años “ninguna nueva 
infraestructura” y de “haber perdido las que 
estaban aprobadas en la anterior legislatura”. 
Amat consideró que peligra la inversión 
del carril lúdico deportivo al tener que 
estar realizada la infraestructura en junio 
del próximo año y estar aun a la espera el 
ayuntamiento que se apruebe la delegación de 
competencias por parte de la Generalitat para 
continuar con los trámites. El portavoz popular 
señaló que, en esta inversión aun pendiente del 
Plan Confianza, “ya se perdió la piscina por un 
expediente lleno de irregularidades y no han 
planteado ninguna alternativa para realizarla”, 
al igual que criticó que “cada año posponen las 

obras del colegio Jaume I” y que aún no se ha 
invertido en el futuro segundo centro de salud. 
También criticó Amat que el gobierno local no 
haya conseguido aun la cesión de la antigua 
carretera N-340, que “en tres años no hayan 
hecho nada para iniciar la urbanización del PAI 
de la Torre Ballester” o que tampoco se haya 
actuado en la restauración de las arquitecturas 
fingidas de la iglesia Arciprestal. “A un año 
de concluir la legislatura, dudamos que sean 
capaces de hacer lo que no han hecho durante 
tres años”, concluyó.    
Por otro lado, Amat dio a conocer que el PVI 
ha decidido no acudir más a las comisiones 
de Infraestructuras, explicando el portavoz 
popular que el motivo ha sido que la 
oposición lleva más de tres meses solicitando 

la presencia de un técnico en las comisiones 
que les resuelva dudas y que el equipo de 
gobierno no ha facilitado en todo este tiempo 
su presencia.

El portavoz adjunto del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
destacado “la rapidez con la que el Ministerio 
ha iniciado las obras de mejora y reconstrucción 
del espigón situado en la playa de El Fortí y que 
cuentan con una inversión superior a los 100.000 
euros”.
Gandía señalaba que “una vez más, como ya 
ocurrió el pasado año, el gobierno central invierte 

en nuestra ciudad para que nuestra costa esté 
preparada para la campaña estival cumpliendo 
con la palabra dada hace pocas semanas cuando 
se anunció esta inversión”.
El portavoz popular también ha lamentado que 
“una vez más cuando el gobierno central invierte 
en nuestra ciudad desde el tripartito solo se 
ponen palos a las ruedas y se realizan críticas sin 
fundamento alguno porque para ellos es más 

importante criticar al gobierno central y hacer 
partidismo que anteponer los intereses de los 
vinarocenses”.
Desde las filas populares también se afirmaba 
que “como todas las obras supondrán molestias 
temporales para los vecinos pero precisamente el 
gobierno central realiza ahora esta inversión para 
que cuando comience el verano esté todo listo 
para recibir a los turistas”.

Podem PV presentarà a instàncies de les 
associacions APFERCOM –de malalts renals de la 
comarca- i Migjorn una Proposició No de Llei (PNL) 
perquè es doti al departament de salut de Vinaròs 
d'una secció de nefrología i un centre públic 
d'hemodiàlisi. També es demanarà la planificació 
de l'inici d'un programa de trasplant renal a 
l'hospital Universitari de Castelló. La PNL es debatrà 

el proper 14 de maig i amb ella, els malalts renals de 
les comarques del Maestrat i Els Ports esperen que 
el centre de diàlisi del carrer Sant Blai de Vinaròs 
s'integri a l'hospital comarcal. “Demanem als partits 
polítics de l'arc parlamentari valencià que facin tot el 
possible perquè s'aprovi aquesta proposta i revertir 
la situació a públic d'aquest centre”, van assenyalar 
dimecres els representants de APFERCOM i Migjorn.  

Amb això, confien a millorar la qualitat assistencial 
dels malalts de la zona, que en reiterades ocasions 
han denunciat la precària situació en la qual 
es troba l'actual centre de diàlisi i els continus 
desplaçaments que han de realitzar a Castelló. 
D'altra banda, van mostrar la seva satisfacció pel fet 
que des del passat 2 de maig l'hospital de Vinaròs ja 
compti amb un especialista en nefrología.

El PP teme que se perderá la inversión del carril lúdico

El PP destaca la inversión de más de 100.000 euros del gobierno central 
en la mejora de la playa de El Fortí

APFERCOM i Migjorn demanen dotar a l'hospital de Vinaròs 
d'un centre públic d'hemodiàlisi
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Esmorzar en bona companyia i millor harmonia. Dos de dos.

Foto de hace mucho tiempo, jugando un partido de futbol con 
José Alsina, Saura de Benicarló, Camos, Cano y el portero Luis Torres

Comunions
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El passat 27 de març va naixer Ona. Enhorabona als seus 
pare i a la seva germana Ainara.”

Els escolars 
d'Infantil del 
CEIP Assumpció 
escenificaren 
a l'Auditori 
Municipal "La 
llegenda de 
Sant Jordi" 
per als seus 
companys i els 
del Primer Cicle 
de Primària. 
E.Fonollosa

Viatge de final de curs de l'Associació d'Alumnes del Consell 
Municipal d'FPA a Carcassone
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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

Vinaròs no va faltar el passat 5 de maig al seu 
compromís de recordar als vinarossencs que van 
patir els camps d'extermini nazi, en un senzill però 
emotiu acte que es va celebrar en el cementiri 
municipal, inclòs aquest any com un dels actes que 
tancaven les III Jornades de la Memòria Històrica. 
Cal recordar que el monument funerari que Vinaròs 
té dedicat a aquestes persones en el cementiri va ser 
víctima d'un acte vandàlic i la estela ha estat substituïda 
per una altra completament nova. L'alcalde Enric Pla 
i familiars de les víctimes van ser els encarregats de 
descobrir-la. En el nou monument no només apareixen 
els noms dels set vinarossencs que van morir en 
diversos camps d'extermini nazi, sinó altres cinc més 
que van aconseguir sobreviure als mateixos i que van 
poder ser alliberats. 
L’acte va començar a les sis de la tarda amb el 
descobriment de la placa restaurada amb el nom de les 
víctimes, en el jardí del cementiri municipal on jeu el 
monument en el qual hi figuren inscrits els noms dels 
ciutadans de Vinaròs que van morir en els camps de 
concentració de Mathausen i Gusen i al qual s'arriba a 
través d'un camí amb vies de ferrocarril que simbolitza 
la via del fatídic tren en el qual arribaven els presoners, 
i la condemna per la pintada nazi que es va produir 
fa un mes enrere. Tot seguit familiars, corporació 
municipal i forces polítiques van fer una ofrena floral 
al monument. Cal destacar que també van participar 
en l’acte la Fundació Caixa Vinaròs, Amical Mauthausen 

i l’associació de Deportats i Internats Resistents i 
Patriotes de Sète, França, creada per Francesc Batiste. 
Després de l’ofrena el representant de Sète, Jean Luc 
Pou, comentava que l’acte de record de les víctimes 
també ha de servir denunciar l’increment en els darrers 
anys de l’extrema dreta a Europa i els actes racistes 
cap la immigració. En aquest sentit, indicava que “cal 
recuperar el combat ideològic de les víctimes del 
nazisme, amb la justícia social, la reforma agrària, la 
solidaritat, el drets de les dones, la laïcitat de la societat 
i l’educació gratuïta per a tots. Un combat que encara 
avui segueix igual i s’ha de mantenir per aconseguir 
una major igualtat.”.
Per la seva banda, l’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, 
destacava que “cada 5 de maig es reunim per recordar 
a les víctimes dels camps d’extermini nazis i clamar ben 
alt mai més”. D’altra banda, Pla assenyalava que “no 
es pot trivialitzar sobre el feixisme utilitzant aquesta 
paraula cada vegada que es vulga desqualificar a 
persones amb idees diferents. Ser solidari amb altres 
pobles amb altres cultures, no es ser feixista, com 
tampoc ho és ser animalista, feminista, lluitador per 
una causa, religiós o nacionalista”. 
L’alcalde concloïa insistint que “actes com l’homenatge 
a les víctimes del nazisme són un exemple a seguir 
perquè mai més es tornen a repetir els mateixos 
horrors que es va produir durant la Segona Guerra 
Mundial”. Diguem ben alt mai més”. 
L'acte va finalitzar amb la lectura del manifest que va 

signar els supervivents dels camps d'extermini nazis 
per demanar a la societat que mai s'oblide l'horror de 
la Segona Guerra Mundial i sobretot per seguir lluitant 
en favor de la llibertat i la fraternitat de tots els pobles. 
El 5 de maig del 1945 es va produir l’alliberament del 
camp d’extermini de Mauthausen i el supervivents van 
acordar que explicarien al món totes les atrocitats que 
van patir durant la seua reclusió, amb l’únic objectiu 
que mai més es tornés a repetir un capítol similar. El 
compromís de commemorar cada any aquesta data va 
néixer quan un dels veïns de Vinaròs que va aconseguir 
sobreviure als camps d'extermini, Francisco Batiste Baila, 
es va traslladar a Àustria acompanyat de representants 
de la localitat per commemorar amb la comunitat 
internacional el 60 aniversari de l'alliberament del camp 
de Mauthausen, i es va dipositar terra vinarossenca en 
aquest camp i també en el de Gusen. El testimoni de 
Baila, mort a l'abril de 2007, ha estat fonamental per fer 
patent el necessari rebuig al nazisme i la xenofòbia, un 
dels episodis més cruels de la història contemporània. 
L'Ajuntament de Vinaròs va signar el passat mes de 
desembre un conveni de col·laboració amb l'associació 
Amical Mauthausen per continuar treballant 
conjuntament en el manteniment de la memòria 
històrica i ampliar les activitats educatives i culturals 
que es duen a terme en la localitat en aquest sentit, 
conscienciant a la població sobre el perill dels feixismes, 
amb la finalitat d'evitar que el viscut en el passat en els 
camps d'extermini es pugui tornar a repetir.

Vinaròs homenatja les víctimes de l’extermini nazi
El monument funerari és substituït i actualitzat després de l’acte vandàlic que va rebre fa un mes 

Fotos E.Fonollosa
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Els jubilats vinarossencs Vicent Bort, Juan Antonio 
Arnau i Luis Torres, van arrencar dissabte passat el 
seu espectacular Citroën 2CV vermell i descapotable 
de l'any 1983 per embarcar-se des de Vinaròs en 
la que serà la seva cinquena expedició pel món. En 
aquesta ocasió, la ruta, que durarà entre 10 i 12 dies i 
té uns 4.000 km, és Vinaròs-Tànger-Sevilla-Doñana-La 
Rosada i Lisboa.  
El primer viatge que van realitzar va ser l'any 2013, 
quan des de Vinaròs es van dirigir a París, Londres, 
per després tornar a Les Cases d'Alcanar. En 2014 van 
anar a Mònaco, Florència, Roma, Venècia i Ginebra; en 
2015 es van dirigir a Amsterdam i en 2016 a Tànger, 
Rabat, Casablanca i Marrakech, Fez i Tetuán. 
La idea de realitzar aquest tipus de viatges pel món 
en un 2CV, va sorgir de Vicent Bort, que estava llavors 

a punt de jubilar-se com a mecànic de la Citroën i era 
també president del Club Nàutic de Vinaròs. “Recordo 
que tenia una reunió amb Conselleria per un tema 
del port i quan va concloure vam anar a menjar al 
Cabanyal amb els arriers. Prop del restaurant vaig 
veure un Citroën 2cv impecable. Me'l vaig quedar 
mirant i el seu propietari em va explicar tots els llargs 
viatges que havia realitzat amb ell. Vaig provar el 
cotxe, em va agradar i el vaig comprar. Vaig pensar 
que quan em jubilés faria alguna cosa així, i d'aquesta 
forma va sorgir tot”, explica Bort.  
El Citroën 2Cv de 1983 té 602 cm3 i 21 cavalls. A 
Davima es va desfer peça per peça, i es va tornar a 
muntar-lo introduïnt algunes modificacions molt 
importants perquè els viatges els resultessin més 
còmodes, com a nous seients, un GPS i una presa 

d'USB per escoltar música. 
El primer viatge es va fer a Londres perquè Bort tenia 
allí treballant al seu fill i va pensar a anar a visitar-lo. 
“Va ser la primera experiència i va resultar un èxit, el 
cotxe va respondre molt bé i per això decidim repetir 
cada any”, assenyala.  Tan sols la passada edició no 
van poder fer el viatge que havien programat, perquè 
a Bort li va caducar el permís de conduir i no s'havia 
adonat. Una anècdota més de les moltes que han 
passat en aquests anys. “Al Marroc, on curiosament 
ens va ploure tots els dies, ens van posar una gasolina 
dolenta i el cotxe va començar a donar forts tirons. 
Vam haver de parar i canviar platins i bugies i això ens 
va permetre poder arribar a Espanya”, explica Bort. 
El proper any ja tenen dues rutes programades, una a 
Sardenya i una altra a Dubrovnik.

El somni de viatjar en un 2CV pel món després de jubilar-se

Concentració contra la violència de gènere per "Mi mano es tu apoyo". E.Fonollosa
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Lliurament dels premis del concurs dibuix Setmana Santa, on van participar escolars de tots els centres de Vinaròs. E.Fonollosa

Conferencia del Secretario General de Vox 
Sábado 12 de mayo a las 19.30h. Conferencia del Secretario General de Vox en la Casa de la Cultura, (antigua biblioteca) en la Av. Libertad nº 2-D.
Se hablará en dicha conferencia cómo va el tema de VOX como acusación particular en el caso de Cataluña y la proclamación de la República Catalana. 
También habrá preguntas del público, sobre el tema y también de VOX como partido.

Dues alumnes de l'IES José Vilaplana van resultar 
guanyadores en el 20é concurs de creació literària 
de narrativa en valencià en l'àmbit escolar per la 
demarcació de Castelló de la Plana, convocat i 
impulsat per la Fundació Sambori.
L'acte de lliurament dels premis va tenir lloc 
el passat 13 d'abril a l'auditori de Vila-real i les 
alumnes van estar acompanyades per la seua 
professora del departament de Valencià. En 
concret, es tracta d'Ainhoa Bernabeu Martínez, 
que ha obtingut el 3r premi de la categoria de 1r 
cicle d'ESO per l'obra “No guardis silenci”. Per la 
seua part, a Jezabel Molina Calvo se li va concedir 
el 2n premi amb l'obra “La medicina i una dosi de 
dolçor” en la categoria de batxillerat. 
Les obres responen a les bases del concurs, per 
tant, són escrites en valencià, originals, individuals 
i de tema lliure. El jurat format per professionals i 

membres col·laboradors de la Fundació els va fer 
entrega del  guardó que consistia en una menció 
honorífica, un lot de llibres i material escolar. A 

més, durant l'acte, van poder gaudir de diverses 
actuacions de màgia i de música.
Enhorabona!

El dissabte 24 de març vint-i-dos alumnes de 1r 
i de 2n de batxillerat de l'IES José Vilaplana van 
participar en la primera fase de l'Olimpíada de 
Valencià de la Universitat Jaume I de Castelló 
de la Plana, a la Facultat de Ciències Humanes i 
Socials.
L'Olimpíada de Valencià persegueix fomentar 
la visibilitat i l'interés pel coneixement i el 
reconeixement de la llengua en tots els nivells 
educatius, en aquest cas als instituts de batxillerat 
i la Universitat Jaume I.
Sortosament, la parella formada per Jennyfer 
Lizaga Juárez i Noelia Luna Pitarch de 1r de 
batxillerat van quedar en segon lloc després de 
superar les dues proves de l'examen, la primera 

centrada en tres seccions (literatura, gramàtica i 
variació lingüística) i la segona  en la producció 
de textos. 
La classificació els ha donat dret a participar en la 
segona fase que va tenir lloc el passat dissabte 21 
d'abril a la Facultat de Filologia de la Universitat 
de València juntament amb els seleccionats de la 
Universitat de València i d'Alacant. A les 10.30h 
del matí van realitzar l'examen d'exposició 
oral, ara individual, d'un text proporcionat 
pel tribunal. Com a resultat final, atès que la 
puntuació individual se suma a l'obtinguda per 
la parella en la primera fase. No els va permetre 
estar entre els finalistes. Amb tot, cal felicitar les 
guanyadores, en la primera fase, pel seu talent, 

treball i dedicació.
El dia 10 del mes de maig se celebrarà a la 
Universitat Jaume I l'acte de lliurament de tots els 
premiats de totes les matèries en la fase local de les 
Olimpíades 2018 que consistirà en una medalla, 
un diploma acreditatiu i diners en metàl·lic. A 
més a més, si l'alumnat guanyador es matricula 
a la Universitat Jaume I en qualsevol titulació de 
l'oferta acadèmica, tindrà la possibilitat de gaudir 
del avantgatges del programa Soc Olímpic de la 
UJI. Alhora, en l'acte s'otorgaran unes plaques 
commemoratives al professorat dels centres 
educatius implicats en reconeixement del seu 
esforç en la preparació dels alumnes per a 
aquestes proves.

Dues alumnes de l'IES José Vilaplana, guardonades als Premis Sambori 2018

Alumnes de l'IES José Vilaplana, premiades a l'Olimpíada de Valencià 2018
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Salvador Quinzá Macip
El pasado domingo día 6 de los corrientes, a las 12 
horas del mediodía se celebraba en el Auditorio 
Municipal el tradicional concierto en honor al socio 
a cargo de nuestra banda de música la Societat 
Musical “La Alianza”.
El concierto estuvo presentado por Ángela 
Caballer Bas, la cual saludaba al alcalde de la 
ciudad Enric Pla, al concejal de cultura, fiestas, 
tradiciones y juventud Marc Albella, a los socios, 
familiares, amigos y público en general que llenó 
por completo el Auditorio. También agradeció la 
colaboración de la “Floristería Vinaflor”.
Presentaba Ángela a los cuatro socios que subirían 
al escenario y que estarían envueltos de todos los 
músicos, los cuales fueron los siguientes: María 
José Simó Redó, Koek Henricus, Joaquin Arnau 
Vallina y José Domingo Safont Giner.
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
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

Como tengo por costumbre, pido al José Ramón 
Renovell renovell, que nos haga un breve 
comentario del concierto, del cual nos manifiesta 
lo siguiente: “Este concierto lo realizamos entre 
el “Concert de primavera” y el “Concert de festes”, 
ya que es una época buena para realizarlo, antes 
de que los jóvenes músicos que estudian entren 
el la época final de exámenes. Referente a los 
temas escogidos, el primero de ellos “Highlights 
from Hook”, es una banda sonora del compositor 
John Williams el cual ha realizado conocidas 
bandas sonoras para el cine como: “Tiburón”, “E.T.”, 
“La lista de Schiller”, etc. Esta pieza en concreto, 
está basada en cuatro tiempos diferentes, y es la 
primera vez que la interpretamos”.
Seguia el director manifestándonos: “La segunda 
pieza “Colioranus (suite de ballet) del compositor 
Frigyes Hidas, es una música pensada en el 
ballet, concretamente para la danza moderna, 
con una serie de ritmos y tonalidades variadas. 
Son muy bruscas y rompedoras. En cuanto a la 
pieza final “Othello” de Alfred Reed, es una de 
las obras a la cual le tenemos mucho cariño, ya 
que la interpretamos hace tiempo en diferentes 
certámenes a los que asistimos, obteniendo una 
buenísima puntualización, así como consewguir 
primeros premios. Está inspirada en el Othello 
de Saquespiare, con la muerte de Desdémona, 
con cinco diferenciadas partes, y que finaliza 

con un final realmente dramático con la muerte 
de Desdémona, finalizando la obra con un 
pianísimo prácticamente inapreciable, siendo 
esta una obra muy figurativa, y con una música 
muy representativa. Todas estas obras que hemos 
preparado para este programa, la primera de 
ellas como primera audición, han sido obras muy 
complicadas, y que nos han supuesto invertir 
mucho tiempo en ellas y en sus ensayos”.
Le preguntaba finalmente al maestro Renovell, si 
a medio plazo pensaban intervenir de nuevo en 
certámenes, a lo cual me contestó lo siguiente: 
“De momento estamos haciendo banda. Está 
entrando mucha juventud, pero también sale, 
ya que se van a estudiar fuera, o bien a trabajar 
fuera, y no pueden compatibilizar el ritmo de los 
ensayos. Lo que importa es que estamos aquí, 
y estamos trabajando para obtener un gran 
nivel, que creo que es lo más importante”. Pues 
mi agradecimiento a José Ramón Renovell por 
estas respuestas, y felicitarle a el y a su banda, a 
todos los músicos, por el éxito de este concierto 
“dedicado a los socios”.
Al finalizar el concierto la presentadora solicitó la 
presencia de la Dama de las fiestas de Vinaròs, y 
Reina de la entidad, la Sta. Rosa Sebastiá Arnau, 
la cual hizo entrega a cada uno de los cuatro 
socios que estuvieron en el escenario, de una 
rosa natural a cada uno de ellos, dándose de esta 
forma por finalizado el concierto.

La Societat Musical La Alianza rinde homenaje a sus socios
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Divendres passat 4 de maig va tenir lloc en la 
Cafeteria Mandrágora la presentació el llibre 
“Hapi”, de Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso, 
publicat per la “Editorial Antinea”. 
La novel·la, situada en l'antic Egipte, narra la 
història del seu personatge principal Ismail 
Hapi Shalut, capaç de forma innata de recordar 
imatges d’un passat desconegut que sovint fan 
que es plantege els seus orígens. “Hapi”, nom 

del pare dels déus, vivificador, generador de 
fecunditat i fertilitat en la mitologia egípcia, 
aprendrà a viatjar al passat per conèixer de 
primera mà tot allò que ells somia i recorda com 
si ho hagués viscut. 
Aquesta novel·la  no és el primer llibre publicat 
per Guimerà. Es tracta de la introducció al món 
literari de la fantasia i la ficció junt a  “Las alas 
del miedo”, publicada de forma digital en la seua 

primera part “La tierra de todos nosotros”, a l’any 
2002 i de la que hi ha tres parts mai no publicades. 
Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso és llicenciat i 
especialista en Història de l’Art per la Universitat 
Literària de València. Va estudiar disseny als 
anys 90 a l’Escola d’Electrònica Aplicada de 
Catalunya i, des de llavors, alterna este treball 
amb la creació artística i la publicació d’articles 
de difusió cultural a diverses revistes.

El divendres  27 abril en la Tertúlia literària "Àgora"  
( Espai Maiola Nos ) vam comentar  l'obra "Jo 
Confesso”  (2011.Edit. Proa)  de Jaume Cabré  . 
Aquesta és la ressenya elaborada per qui va 
presentar l’obra: 
El eje de Yo confieso  es la vida de Adrià Ardèvol, 
desde su niñez hasta el final  de sus días. Una 
vida que se ve acompañada por un valioso violín, 
que le irá llevando, sin advertirlo, por turbios e 
insospechados caminos, para acabar haciéndole 
entender quién es él mismo y quienes le rodean. 
Obra  que no deja en buen lugar al ser humano, 
pero que al tiempo deja  puerta abierta a la 
esperanza  que aquí ejemplifica el propio  Adrià 
Ardèvol con su afán de redención,  después de 
ver como a lo largo de los tiempos el ser humano  
devora al propio ser humano. 
El libro habla de los grandes temas de todos los 

tiempos: los excesos del poder, la tiranía, el bien 
y el mal, la culpa, la búsqueda de la redención, la 
pulsión sexual.
Llama especialmente la atención la construcción 
de la narración: es como un puzle  desordenado, 
que  al final se descubre el por qué de la cuestión y 
las “ausencias” de Adrián,
la mezcla de diálogos entre personajes que 
no comparten la misma escena , la aparición 
alternativa  – a veces en el mismo párrafo - del 
personaje principal en primera y  tercera persona 
a  veces en el mismo párrafo; la alternancia de 
historias a priori desconectadas entre sí, las  varias 
historias que se completan de modo fragmentario 
en subjetivo desorden de la memoria (alzhéimer).
La superposición de las voces de los personajes, se 
da en otros títulos del autor: Señoría ,   Las voces 
del Pamano ….

Yo confieso no se amolda a una estructura clásica 
(presentación, nudo y desenlace) por lo que a 
veces su complejidad nos hace perdernos. Es una 
obra exigente para con quien la lee. Sin embargo 
este texto garantiza disfrutar de una arquitectura 
literaria y ejercicio lingüístico que alcanza cotas 
sobresalientes. 
(p.d. No obviar opciones de lectura a la par que 
se escucha las múltiples referencias musicales.La 
experiencia promete no dejarte indiferente) 
                                                  Jesús Rubio 

Propera  Cita :
 Dilluns , 28 de maig,19h     Lloc : Fundación Caixa 
Rural de Vinaròs (Casa Membrilera) 
  “ Historia de las abejas ”
 Presenta l’obra : Mabel Vives de Maja Lunde

Editorial Antinea presenta “Hapi” de Joaquim-Vicent Guimerà 

T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A ÀGORA     
Club de lectura    Llegir  compartint  és llegir més vegades....   

HORARIO:
Lunes a viernes de 8.30-13.30h. / 16.30-19.30h.

Sábado de 9.00-13.30h. 

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
VENTA AL PÚBLICO

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

En tu nueva carnicería de Vinaròs, podrás encontrar calidad
y confianza en nuestra amplia oferta de productos
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Alfredo Gómez&Helena Román 
Con motivo de la apertura de la cripta en el 
subsuelo de la iglesia Arciprestal, a raíz de las 
jornadas de la memoria histórica, hemos podido 
ver in situ una serie de lapidas funerarias que se 
conservan en la misma. A la vista quedan al menos 
dos/tres lápidas visibles colocadas en el techo, de 
cara hacia abajo, lo cual nos da a entender que han 
sido movidas y colocadas al revés. 
Hemos de tener en cuenta que desde que se 
construyó la iglesia a finales del XVI en la misma 
han sido enterrados tanto sacerdotes, prohombres 
locales y los que pagaban para ser allí enterrados, 
hasta que se prohibió en el año 1784 tanto por 
haber demasiados enterrados, con el riesgo para 
la salud que ello conllevaba como por el perjuicio 
que causaba al suelo y a la misma iglesia.
La cripta de la iglesia ya fue saqueada sobre 
todo en la guerra del francés del XIX,  despojada 
de los restos óseos tanto en esos años como en 
los posteriores, y sobre todo cuando la cripta 
fue vaciada de todos los restos y consolidada 
para ser utilizada como refugio antiaéreo en la 
pasada guerra civil del ´36. A la cripta se accede 
por una trampilla en el subsuelo, en el cancel de 
entrada principal de la iglesia, antes de la segunda 
portalada de madera sobre el coro. En la guerra del 
´36 se abrieron al menos uno o dos accesos más a 
la calle, sobre todo el más conocido en la esquina, 
en la plazoleta frente a la perfumería Arnau, hoy ya 
cegado, del cual conservamos algunas fotos pero 
que además se puede ver en el mismo muro. Para 
albergar a la gente en caso de bombardeo en la 
guerra, tanto la cripta como el suelo superior de 
la iglesia fueron reforzados con vigas de hierro y 

cubierta de cemento armado, desvirtuando su 
forma original. 
Volviendo a las lápidas, en una de ella se puede leer, 
grabada, la fecha AÑO 1772. No figura nombre 
alguno aunque es de suponer corresponde a un 
personaje notable. Con seguridad, y según los 
libros de difuntos, sería la lápida de Francisco 
Locella i Cruz, que falleció el 17 de abril de 1772, 
siendo Consejero Real y Supremo de Castilla, 
siendo soterrado aquí en la Iglesia. 
La contigua es muy interesante.   Presenta, en 
general, un desgaste muy fuerte. Por la tipología 
del escudo parece del siglo XVI o del XVII. Debido 
al desgaste que mencionamos, la epigrafía de 
las líneas se lee con mucha dificultad, aún así 
podemos leer en las dos líneas parte del nombre:  
_ ES(P-E) _S / _OR(V-M)__ 
Seguramente haga referencia al nombre y apellido 
del difunto ya que no parece que ponga una frase 
hechacomo "esta sepultura" o “IESUS”.
Se trataría de alguien noble, lógicamente, pero 
no podemos hasta la fecha descifrar el nombre a 
través del emblema. Son como una D y una B y, en 
el interior se aprecia una A y una S superpuestas. 
En el de la izquierda también parece que hay letras. 
Todas ellas están rodeando una cruz. Es probable 
que tengan relación con el apellido y no tanto con 
una jaculatoria de oración.Recuerda a la heráldica 
que utilizaban algunos comerciantes, aunque no 
podemos afirmar que lo sea.
Pero con esta visita se ha podido constatar muchas 
más cosas. La situación de las lápidas, reubicadas 
en el interior de la cripta, nos da información 
de cómo se organizaban los enterramientos en 
nuestra ciudad. La cripta acogía los cuerpos de 

los fallecidos, que se depositaban todos juntos 
en el interior, y las lastras (lápidas finas de piedra) 
se colocaban una junto a la otra en el suelo de la 
iglesia, donde no tenían porque coincidir con el 
lugar donde se encontraba depositado el cadáver.
Con la reforma del suelo de la iglesia en el siglo 
XIX, las lastras se llevaron a la cripta,donde 
siguen cumpliendo la función para la que se 
crearon: recordar el lugar del último reposo de los 
pobladores del Vinaròs del siglo XVII.

Descubiertas unas lápidas funerarias en la Arciprestal
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1. Què creu que aportarà el Pla  
Estratègic de Ciutat al desenvolupa-
ment econòmic de Vinaròs?

Tots els plans són molt interessants. Quan es 
demana l’opinió a tots els grups d’acció local 
són molt transversals i s’agafen moltes idees 
de caire econòmic, social, cultural, etc. Aporten 
sempre una valoració prèvia d’on estem però 
també idees de cap a on volem anar, i no 
només per part d’un grup de govern, que està 
en eixe moment, sinó dels pròxims que arri-
baran. Són plans ambiciosos i la ciutadania hi 
col·labora de forma més transversal.

2. Quin creus què és el paper del 
desenvolupament econòmic en la 
definició del Vinaròs del futur?

Jo crec que passa per la col·laboració local i 
comarcal. Les empreses sempre han jugat un 
paper individualista, però hui toca col·laborar 
a nivell comarcal, amb els pobles propers. 
Tot passaria perquè d’ací eixira un grup de 
treball multidisciplinar que aglutinara gent de 
l’administració i grups d’acció i així com gent 
d’associacions, liderats per una persona que 
complira amb l’execució de totes les accions 
que isquen d’aquest Pla. No només identificar-
los i detectar-los, sinó proposar línies de 
treball. I això passa per executar aquestes 
idees o iniciatives col·laboratives amb altres 
localitats perquè aquest projecte prospere.

Tot passaria perquè d’ací eixira 
un grup de treball multidisci-
plinar que aglutinara gent de 
l’administració i grups d’acció 
i així com gent d’associacions, 
liderats per una persona que 
complira amb l’execució de totes 
les accions que isquen d’aquest 
Pla. 

3. On apunta el futur de l’economia a 
Vinaròs?

Apunta cap a la col·laboració, i si aposten per 
això i per un equip que lidere les propostes 
que isquen d’aquest pla, jo crec que es revi-
talitzarà l’economia a tots els nivells, sobretot 
la part industrial que esta a un nivell més 
baix, així com el turisme i el comerç. Tot es 
veurà beneficiat,d’unes a les altres, es crearan 
sinergies i quan hi ha eixa col·laboració entre 
tots pots crear treball, pots crear el PIB local, 
disposes de més capital per a invertir i produir 
a la vegada. Tot és una cadena de valor que 
comença per crear més llocs de treball.

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

És redundant. El que podem treure d’aquestes 
idees, no només són idees d’experts, són línies 
de treball reals que ixen de la ciutadania, de 
tots els agents implicats en el territori. Una 
vegada tenim tota aquesta informació, hem de 
vore quin són els projectes més adients en les 
línies d’actuació a prioritzar i executar-les.  
Trobar la fórmula per a dur-les a cap i que algú 
lidere el projecte d’execució d’aquestes línies 
d’actuació.

Però primer de tot, hem de saber què tenim, 
amb què comptem i fixar-nos de quin pressu-
post disposem i d’on podem treure més capital. 
Però per això ha d'existir un equip que lidere 
tota l‘actuació de les propostes que han eixit 
del Pla Estratègic.

Però primer de tot, hem de 
saber què tenim, amb què 
comptem i fixar-nos de quin 
pressupost disposem i d’on 
podem treure més capital. Però 
per això ha d'existir un equip 
que lidere tota l‘actuació de les 
propostes que han eixit del Pla  
Estratègic.

fem vinaròs!
Quin és el Vinaròs que volem per al futur?

FEM
VINAROS

SERGI GUTIÉRREZ 
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat 
Responsable de la delegació de la Càmera de Comerç de Castelló en Benicarló

PLÀ ESTRATÈGIC DE CIUTAT

Més informació: 
www.participa.vinaros.es



12 maig de 2018

17

Què creu que aportarà el Pla Estra-
tègic de Ciutat a la seua àrea 
d’actuació, en este cas, la cultura?

Personalment, em sembla que el Pla Estra-
tègic aporta una visió pròxima i de primera mà 
d’allò que pensa la gent del que és la realitat 
de Vinaròs. Per a mi, l’important del projecte 
és que hi haja una espècie d’assemblea de 
comunitat o de poble, com era temps enrere, 
on es debatien aquells temes que eren impor-
tants per als seus habitants.

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

Sobretot, mantindre una programació cultural, 
festiva i d’oci que siga interessant. Perquè hem 
de pensar que la gent ha de tenir motivació 
cap al poble per a continuar-hi vivint, que hi 
haja una diversitat d’activitats els caps de 
setmana que facen que no busquen l’oci en 
un altre lloc. També cal assenyalar el tema 
dels espais; per exemple els que treballem en 
teatre, voldríem tindre un lloc adequat amb un 
aforament prou gran per a poder treballar.

També cal assenyalar el tema 
dels espais; per exemple els que 
treballem en teatre, voldríem 
tindre un lloc adequat amb 
un aforament prou gran per a 
poder treballar. 

Creu que hi ha d’haver una major 
coordinació entre les administracions 
i el sector privat quant a la posada en 
comú d’objectius?

Si, sense cap dubte. Hi ha d’haver un contacte 
directe per part de l'Administració i dels 
diferents equips de govern amb la ciuta-
dania. És molt important, perquè jo crec que 
les persones que tenim iniciativa privada 
(realitzar cursos, organitzar actes per part de 
les associacions, etc.), si no tenim col·laboració 
de l’Administració ni recolzament en la cessió 
d’espais, ni ajuda econòmica, si ells no ens 
integren dins de les programacions, nosaltres 
no tindríem visibilitat ni podríem dur a terme 
les nostres iniciatives.

Si no tenim col·laboració de 
l’Administració ni recolzament 
en la cessió d’espais, ni ajuda 
econòmica, si ells no ens inte-
gren dins de les programacions, 
nosaltres no tindríem visibi-
litat ni podríem dur a terme les 
nostres iniciatives.

Quin creu que és el paper dels princi-
pals actors en la cultura, en la defi-
nició del futur de Vinaròs?

L’important és que aquest pla no es quede 
en un calaix. Tothom que hi participa, ja siga 
en les taules o en els fòrums de debat, treu 
hores de la seua vida, fa un esforç a canvi de 
res però amb l’objectiu comú de millorar la 
situació i l’aspecte de Vinaròs. Si al final aquest 
pla es queda en l’oblit, tot l’esforç de la ciuta-
dania no haurà servit de res. El Pla ha de ser un 
referent haja l’equip de govern que hi haja. En 
un moment determinat es va fer una consulta 
i la població va manifestar unes inquietuds. 
Analitzem-les i pot ser trobem idees interes-
sants.

Si al final aquest pla es queda 
en l’oblit, tot l’esforç de la ciuta-
dania no haurà servit de res. El 
Pla ha de ser un referent haja 
l’equip de govern que hi haja. 
En un moment determinat es va 
fer una consulta i la població 
va manifestar unes inquietuds. 
Analitzem-les i pot ser trobem 
idees interessants.

fem vinaròs!
Quin és el Vinaròs que volem per al futur?

FEM
VINAROS

TONI GUILLOT 
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat 
Director de l’Aula Municipal de Teatre de Vinaròs

PLÀ ESTRATÈGIC DE CIUTAT

Més informació: 
www.participa.vinaros.es
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Que difícil anar 
contra la teua natura
Per  Jordi Moliner Calventos.

Escola Jaume I (Segona part)
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE

Nova escola a Vinaròs
Per Jan Valls

Tots els valencians en general i 
vinarossencs en particular hem 
patit durant aquests últims vint 
anys la política del Partit Popular 

respecte a l'educació dels nostres fills. Com s'està 
demostrant als jutjats d'anticorrupció, l'únic interés 
que aquest partit ha tingut a l'hora de treballar per 
l'ensenyança pública ha sigut a vore quants diners 
es podien embutxacar.
El resultat d'aquest desastre ha significat xiquets 
i xiquetes estudiant en barracons prefabricats i 
el deteriorament constant de les infraestructures 
educatives al nostre país. Si ens situem al nostre 
poble, els veïns hem pogut comprovar com 
durant aquestes últimes legislatures realment no 
s'ha menejat un dit ni s'ha fet l'esforç per millorar 
aquesta situació, agreujada per una crisi econòmica 
que per cert entre ells van provocar.
Però Tots i Totes Som Vinaròs va arribar a 
l'Ajuntament per canviar la manera de fer les coses. 
Com que no depenem de les ordres de dirigents 
d'un partit polític a Valencià o Madrid, sinó només 
dels veïns de Vinaròs, no ens han caigut els anells 
en cap moment a l'hora d'anar a picar portes o 
insistir i insistir davant de les administracions sobre 
qualsevol assumpte que afecte la nostra ciutat.
Així ha sigut com hem solucionat greus problemes 
com el de Correus o aconseguit una oficina del 
DNI. I així serà com, a pesar dels entrebancs 
pressupostaris i de temps que la Conselleria 
d'Educació ens ha presentat durant aquests últims 
tres anys, l'inici de les obres del nou col·legi Jaume 
I seran una realitat a partir de l'any que ve.
Com va ser aprovat en el plenari municipal aquest 
últim divendres, serà l'Ajuntament qui es faça 
càrrec d'acabar un projecte d'obra que durant 
l'anterior legislatura del Partit Popular ni estava ni 
se l'esperava. Com també serà el nostre consistori 
qui deixe totalment adequat l'espai on anirà 
l'edifici i urbanitzara els carrers adjacents.
Una vegada realitzat tot el que aquest equip de 
govern i el poble de Vinaròs pot fer perquè aquest 
nou col·legi comence a ser edificat, no acceptarem 
cap excusa de ningú sobre cap retràs més. Els 
nostres jóvens fa massa temps que són víctimes 
involuntàries de la corrupció i la inoperància de la 
vella política.

I entrem ja a finals 
de 2017. Una vegada 
assolit el cost d’allò que 

va representar CIEGSA (gairebé 500 
milions de sobrecostos), la Generalitat 
Valenciana, a la fi de finalitzar, en uns 
casos, reformar, en altres, i  construir, 
en altres casos, llença el programa 
EDIFICANT, per a  actualitzar els centres 
educatius de la Comunitat. 
És aleshores on entra l ’Ajuntament 
de Vinaròs, que ens permetrà optar 
a les reformes, ampliacions i noves 
construccions de centres educatius 
públics, amb la delegació de 
competències cap a l ’Ajuntament per 
part de la Generalitat Valenciana. La 
regidoria d’educació  convoca diferents 
reunions amb els centres públics per 
a informar del programa i recollir les 
necessitats de tots i cadascun dels 
centres, per tal de poder esmenar les 
deficiències que poden presentar i 
presenten.
Una vegada presentades, s’introdueixen 
a la plataforma EDIFICANT, iniciant un 
treball llarg que resultarà en un canvi 
en el mapa de centres educatius de la 
nostra ciutat.
Com a informació per a la ciutadania, 
serà l ’Ajuntament qui licitarà totes i 
cadascuna de les obres i actuacions 
aprovades dins del marc del programa, 
i serà la Generalitat qui realitzarà el 
pagament de les factures. És així com 
s’agilitzaran tots el tràmits, que en 
l ’administració són llargs.
Només a Vinaròs, de fet, la inversió 
pot estar al voltant dels 9 a 10 milions 
d’euros.
Però el més important és que l ’inici de 
les obres del col·legi Jaume I prompte 
serà una realitat, que ja ha començat 
amb el primer pas de petició aprovat 
al plenari del passat 4 de maig. Si es 
compleixen els terminis, a inicis de 2019 
es començaran les obres. Una llarga 
historia de barracons que esperem 
finalitze aviat.

Dos amics van 
caminar pel camp 
i es troben amb 

un petit incendi, dins d'ell hi ha una serp. Un dels 
amics l'agafa per a treure-la de les flames, la serp 
li mossegà, i l'home pel dolor obri la ma  i la serp 
torna a caure dins de les flames, ho torna a intentar 
i la serp el torna a mossegar-lo, a la tercera vegada 
l'amic li diu, deixa-la que es cremí, va en la seua 
naturalesa mossegar la ma que l'ajuda no pot fer 
res. A lo que l'home li contesta, i en la meua natura 
està ajudar als necessitats. Salvant les distàncies, i 
sense ànim d'ofendre, aquesta paràbola escenifica 
molt bé el que li passa al Partit Popular de la 
nostra ciutat, que difícil els deu ser  donar suport 
a  un punt del plenari sense gens de ganes de 
fer-ho però sabent que no poden fer una altra 
cosa. Votar a favor de demanar les transferències 
de competències per licitar i construir des de 
l'ajuntament l'escola Jaume 1r i traure els xiquets 
dels barracons després d'onze anys, ha estat 
una situació que vist el que vam veure al plenari 
no  lis  va ser una situació agradable. En lloc de 
congratular-se de què per fi tenim un full de ruta 
real amb partida econòmica, amb memòria feta i 
amb les obres d'adequació de solar i accessos en 
marxa. En lloc d'això el que van fer és traure la ràbia, 
la frustració i  sobretot  impotència. La impotència 
de veure com se’ls  desmunta la falla. Eixa falla 
que porten muntant els tres anys que portem de 
legislatura, alguns dels seus "mantras" han estat 
que no fem res, que només estem pels diners, 
que som uns inútils, etc etc. Doncs bé la feina feta 
durant aquests anys comença a donar fruits i això 
no ho poen suportar, entrar en  des-qualificatius 
personals contra la meua persona, denota un 
nerviosisme i una falta de projecte i full de ruta 
que els té molt i molt nerviosos. La pèrdua de la 
piscina publica per al poble de Vinaròs, per l'acció 
de judicial dels populars va ser un moviment mal 
calculat. Que dels seus 4 anys de govern només 
puguin dir que van tombar les cases del voltant 
de l'arxiprestal, el jardí del Sant Francesc, que vam 
gestionar nosaltres, la compra de la Casa de La Vila, 
que vam acabar de gestionar nosaltres i obrir el 
carrer Sant Joaquim a costa de no fer els pluvials. 
Però clar és més  lluïdor fer un carrer que arreglar 
problemes d'inundabilitat. Pobre balanç per a 
aquells que tot ho fan  be, sobre  tot tapar-se les 
vergonyes acusant als altres.
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Per Lluís Batalla i Callau

Pensaments dispersos Quinze anys desprès 
altre cop som Mini-Generalitat  
Per Juan Blanchadell
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Inversiones en Vinaròs
Por Lluís Gandía

Resulta muy triste ver 
como desde el tripartito 
de Podemos, PSPV-PSOE 
y Compromís se convoca 

una rueda de prensa para criticar una inversión 
que el Ministerio realiza en la playa de El Fortí y 
que servirá para proteger el paseo marítimo y 
conservar la arena de nuestras playas.
Es lo que tiene tener a un Alcalde y cinco concejales 
a sueldo del Ayuntamiento sin tener un proyecto 
en el que trabajar. La acumulación de tiempo libre 
les permite citar a la prensa para criticar inversiones 
que cuando no estaban las reclamaban.
Los vinarocenses saben que el gobierno central del 
Partido Popular actúa e invierte en Vinaròs a pesar 
de la delicada situación que la administración 
central sigue sufriendo tras el desastre de gestión 
que supuso el paso por Moncloa de Rodríguez 
Zapatero. 
En la anterior legislatura el gobierno invirtió más 
de 80 millones de euros en la variante de la N-340 
entre Vinaròs y Peñíscola, en una obra reclamada 
durante años y años y que solo con la llegada del 
Partido Popular es una realidad. Los socialistas, 
y sus socios de gobierno en Vinaròs y Valencia, 
prometieron mucho pero no la hicieron; cuando 
se construía continuaban poniendo en duda su 
construcción y cuando se inauguró y empezamos 
a disfrutarla no tardaron ni dos meses en criticarla.
Con los trenes Regionales sucede lo mismo. Los 
gobiernos del PSOE decían por escrito que 3 trenes 
al día eran “suficientes” para nuestra comarca. 
Cuando en 2012 el gobierno del PP pasó de 3 a 4 
trenes diarios empezaron a decir que eran pocos 
trenes, y lo decían aquellos que con 3 se negaban 
a incrementarlos. Ahora que en 2018 tendremos 
12 trenes diarios les ha entrado la prisa por ver 
los trenes, pero no por aprobar los Presupuestos 
Generales del Estado que permitirán este 
incremento de trenes. Las contradicciones de la 
izquierda son siempre proporcionales al problema 
que resuelve la gestión del Partido Popular.
Por eso sorprende ver al socialista Guillem Alsina 
señalando en la playa con el dedo el espigón que 
reconstruye el Ministerio y criticar esa obra que tan 
necesaria es para nuestra economía local. Claro, 
Alsina puede señalar esa obra que hace el Ministerio 
porque de las que nos ha prometido la Generalitat 
no puede señalar ninguna porque todas acumulan 
retrasos, incumplimientos y mentiras. 
Llevamos tres años de legislatura y ninguna 
inversión de la Generalitat. Tres años en los que 
el tripartito se ha negado a levantar la voz contra 
una Generalitat que nos discrimina pero que tiene 
el silencio cómplice de Tots i Totes Podemos, PSPV-
PSOE y Compromís. Para ellos es más importante 
su partido que Vinaròs. 

- Divideix i guanyaràs és un 
clàssic . No cal que siga una 
novel.la . Una frase és un clàssic. 
El més fotut és quan no és 
l'opressor qui divideix sinò que 

és l'oprimit qui dividix. Divideix, per exemple, 
en forma d'inhibició d'altres causes. « La meua 
causa és la Causa». Hem arribat a un punt 
d'individualisme associatiu i de manca de 
solidaritat, que podríem proclamar que la 
classe obrera ha mort. L'1 de Maig sense anar 
més lluny és un Halloween Obrer?
- Que cada palo aguante su vela seria un segon 
clàssic.
- Dime de què presumes y te diré de qué careces. 
Frase lapidària que pocs resistim. Cap dels que 
van pujar a la tarima van parlar del resultat de 
la seua lluita en aquest darrer any. Pot ser l'1 
de Maig ha de ser la gran reunió per parlar 
de l'Estat de la Classe Obrera. Allà dalt de 
la tarima els qui han negociat amb el govern 
central i autonòmic , s'han fet la foto al costat 
de Montoro i després es queixen del que han 
negociat amb Montoro. Baix de la tarima 
els qui han donat corda al capitalisme més 
ferotge, dient-se Socialista i Obrer, o Podem. 
- No oblides que quan acuses amb un dit els 
altres dits t'assenyalen a tu. En mig d'una allau 
de grans paraules( Solidaritat, Millores,....) ni 
una paraula de drets bàsics com la Llibertat 
d'expressió, o la llibertat dels qui opinen 
diferent al sistema i estan presos. Curiós. Si 
algú hauria d'estar en contra del sistema és la 
classe obrera, si algú hauria de ser bel.ligerant 
davant d'aquest sistema és la classe obrera. I 
no.
- Bocabadat. Veient alguns anarquistes(CGT) 
portant la roja i negra a una mà i a l'altra la 
del seu partit polític, i als que tenen com 
a currículum reformes laborals però són 
socialistes i obrers, o a podemites que 
allargassen l'status quo, noto a faltar a la plaça 
1 de maig, capellans agnòstics o monges 
atees.
- Torno al primer pensament. 1a línia. 
Malament anem quan al món només importa 
la causa pròpia, i quan proposes que es 
solidaritzen amb la teua, alguns fan cara 
de marcians. No és qüestió de jerarquies ni 
prioritats. No vaig a dir si primer van drets 
de dones o drets universals de l'ésser humà. 
No és el debat. És una obvietat que és el 
mateix. Solidaritat és la qüestió. Però encara 
avui, després de setmanes , no entenc com 
certs col.lectius nous dinàmics, només 
són dinàmics per mobilitzar-se ells i la 
solidaritatquelapractiquenunsaltres. 
- Estic en un gran partit, ERPV, solidari amb 
totes les causes, per les que val pena lluitar 
i solidaritzar-se, si afecten als drets de totes 
les persones. Estic en una coalició que en tres 
anys mai no ha defugit donar suport a aquelles 
causes que s'ho mereixen. Inclús solidaris 
amb aquells moviments que , per molt que 
ho neguen ,estan vinculats a un partit, perdó, 
agrupació. Per damunt dels interessos i les 
estratègies polítiques estan les causes.
- Seguirem sent solidaris. Sempre.

El hecho de que durante 
las dos legislaturas en que 
gobernamos el PVI pecara 

por impedir que Moliner y Juan fueran alcaldes, hizo 
que la Generalitat y la Diputación nos impusieran 
la dura penitencia del recorte casi total de nuevas 
inversiones, subvenciones, planes, etc.. Durante 
aquellos años, para todos los altos dirigentes de la 
Diputación y de la Generalitat, Vinaròs simplemente 
dejó de existir, hasta el punto de que el único 
Conseller que cruzaría la puerta del Ayuntamiento 
lo hizo el día de las víctimas de la Todolella.
No nos quedó otra que suplir aquel cierre de grifos 
con actuaciones municipales ejecutadas con 
recursos propios que, junto con nuestros socios 
de gobierno, gestionamos con enorme eficacia, 
prueba de la cual es el vuelco que le dimos a Vinaròs 
del 2003 al 2011.
Con el actual Govern en la Generalitat del mismo 
signo político que el de dos de los socios del 
tripartito local, aquellos grifos que se nos cerraron 
por revanchismo político y para desgaste de 
nuestra gestión de gobierno ahora se han vuelto a 
abrir, pero no parece que de ellos manen grandes 
caudales. 
Me refiero a las inversiones de la Generalitat 
que, para poderlas llevar a cabo las traspasa a 
los Ayuntamientos para que se las ejecutemos 
utilizando nuestros servicios técnicos, con la 
promesa de pagárnoslas en los plazos convenidos 
porque, al parecer, en la Generalitat no tienen la 
infraestructura técnica necesaria para poderlas 
abordar. Así de esta forma Vinaròs vuelve a ser otra 
vez la Mini-Generalitat que fue cuando estuvieron 
los grifos cerrados, aunque con la diferencia de 
que esta vez no debería costarnos dinero y lo 
digo en condicional porque no sabemos cómo se 
abordarán asuntos como, por ejemplo, las posibles 
desviaciones sobre los costos presupuestados. Dos 
son los proyectos afectados: 
El primero es el del colegio Jaime I, que de no 
haber cambiado su ubicación – con el propósito de 
dilatar su construcción que inicialmente teníamos 
autorizada en el campo de futbol base de les 
Capsades bajo el Instituto Leopoldo Querol - hoy 
estaría operativo.
Y el segundo es el camino lúdico deportivo hasta 
la ermita, que sustituye a la piscina del Plan Camps 
perdida y que también hemos apoyado pese a que 
la piscina nos hace mucha más falta.
En relación con esa piscina, estoy cansado de la 
pugna entre PP y el alcalde echándose la culpa de su 
pérdida. Digamos las cosas claras: La piscina estaba 
autorizada en la Ciudad Deportiva en terrenos 
calificados deportivos y el alcalde se equivocó de 
lleno dos veces: 
La primera, con su capricho de cambiar su ubicación 
a sabiendas del riesgo de problemas ante los 
farragosos trámites que ese cambio comportaría 
con tan poco tiempo disponible como teníamos.
La segunda, al cometer una ilegalidad administrativa 
para atajar tramites que la Justicia le tumbó, lo 
que para desgracia de todos dio al traste con una 
inversión más necesaria que el carril a la ermita, y 
que de haber completado los documentos que 
faltaban en el expediente, ahora estaría en marcha.
En ingeniería una de las leyes de Murphy dice 
“¿funciona?, pues no la toques” El alcalde Enric Pla 
la tocó y la cagó.
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VERGONYA, RABIA!! Però sobretot, DIGNITAT M.Roldán

OPINIÓ 

VERGONYA, per els límits que s’han transgredit 
en la valoració de les pensions i, dels/ les 
pensionistes.
RÀBIA , per els arguments que s´han utilitzat per 
justificar el que és, injustificable.
DIGNITAT, per les persones. Les que estem en el 
carrer, som conscients que no volem les seves 
misèries, sinó els drets que ens atorga el que 
tenim cotitzat. La nostra generació, ja n’ha fet 
massa de sacrificis al llarg de molts anys al haver 
crescut a la post-guerra d’aquí i la 2a Mundial. 
També la lluita per la recuperació de drets socials 
dels que tots n’hem gaudit i quan semblava que 
ens apropàvem a un esbós de justícia social, cada 
vegada ens han fet més responsables i pagadors 
d’una crisi que ni hem provocat ni és tal com ens 

l’han volgut fer creure. 
Del que no en parlen però nosaltres sí, és del 
repartiment de la riquesa i de com es reparteixen 
els fons. La responsable de Comunicació del PP va 
ser molt eloqüent en les seves paraules pillades. 
Aquest i no altre, és el respecte que els mereixem 
els milers de pensionistes i així justifiquen que, 
mentre ells es cobren quantitats astronòmiques 
a nosaltres ens assignen les misèries, oblidant-se 
que només son gestors públics i que no poden 
actuar impunement indefinidament, al menys 
que tinguin clar, que nosaltres no els ho anem a 
consentir.  
Som a la cua d’Europa i ja ho érem quant “no hi 
havia crisi” i si ens mirem a Europa per els impostos 
i obligacions, per què no en les prestacions ? 

La experiència és un grau i nosaltres ja no ens 
creiem les propostes puntuals i el que el col·lectiu 
demanem és una llei que blindi i garanteixi 
aquest dret, que siguin justes per tothom i, 
sobretot que no depenguin de qui governa.
Cal que els joves ens donin recolzament ja que al 
fer-ho per nosaltres, ho estant fent per ells també 
i als polítics, que deixen d’ofendre’ns parlant 
d’increment de les pensions amb un 0’25 perquè 
per nosaltres ha estat una ofensa i humiliació. Si 
els sembla tant bé per nosaltres,  els convidem a 
que, ens canviïn la seva per la nostra i així serien 
coherents amb el que diuen i a totes les persones 
pensionistes, que fem valdre el poder que tenim 
i que quasi mai exercim. Amb la raó, que no ens 
callin, fins aconseguir el que és nostre. 

Las sociedades, comunidades, grupos... cuando 
rigen su convivencia o el día á día de sus vidas 
teniendo que salir a la calle para exigir sus 
derechos, o estan mal gobernadas o se rigen 
por unas leyes obsoletas que no cubren sus 
necesidades o peligros. No podemos tener parte 
de unas leyes con algunos artículos de hace más 
de cuarenta años, la memoria histórica es mucho 
mas importante que cambiar nombres a calles 
o quitar los mismos de las plazas, o cambiar el 
nombre de profesiones o profesionales: miembro, 
miembra... Cuando ocurre esto, cuando se van 
poniendo parches a la sociedad según la alarma 
social del momento, maquillamos el problema 
pero mantenemos el mismo. Los jueces, personas, 
como los demás con sus virtudes y defectos, 
valoran hechos en función de pruebas, testimonios 
o indicios y siempre interpretando bajo su criterio 
los diferentes artículos de la ley de enjuiciamiento. 

Algo tan importante como un articulo de ley 
no debería de estar sujeto a tan diferentes 
interpretaciones, una violación es una violación, un 
asesinato es una muerte violenta etc...No podemos 
leer sentencias que por esa interpretación una 
victima de asesinato con veinte puñaladas se 
dictamine que no hubo ensañamiento o como 
en el caso de la manada, un fiscal con las mismas 
pruebas y artículos, pida 22 años y un juez 9. Es 
de verguenzan el cooperativismo entorno a una 
sentencia “patética” aludiendo falta de medios o 
separación de poderes ante el estado. Urge cambiar 
unas leyes que restituyan plenamente la justicia 
a las victimas y no primen mayoritariamente la 
reinserción de los verdugos. Hay que exigir a los 
diferentes grupos políticos, coherencia, no pueden 
pedir ahora cadena perpetua por lo de la manada y 
anteriormente, pedir la derogación de la condena 
revisable ¿prima la foto del momento?. El ejemplo 

lo tenemos en las noticias todos los días: “Alerta 
policial por otro violador libre” Será vigilado, pues 
sale a la calle según instituciones penitenciarias 
sin rehabilitar, cumplió 20 de los 167 años de 
condena, el violador de la Verneda. Si en 20 años 
los profesionales estiman que puede reincidir ¿es 
licito dejar un peligro suelto? ¿tendrá que cometer 
otra violación o peor un crimen para poner 
medios?. De hay la prisión revisable. El fracaso de 
la rehabilitación de muchos delincuentes sexuales 
y su alta probabilidad de reincidencia es muy 
alta, muchos de ellos el único tratamiento que 
siguen es el simple encierro: el segundo violador 
del Eixample, el loco del chándal, el violador del 
estilete etc. Como en todo, lo vemos muy lejano, 
les pasa a otros... pero, para que no nos pase a 
ninguno hay que poner los medios y denunciar, 
denunciar como en este caso donde después de 
un acoso hubo un abuso y una posterior violación.  

L´ajuntament ha reclamat les competències 
per gestionar la construcció del nou col·legi  i 
em resulten sorprenents les declaracions de 
l'alcalde i equip de govern que  constaten que 
en tres anys que porten de legislatura han estat 
incapaços de començar les obres del CEIP Jaume 
I que el Partit Popular, després d'aplanar el camí 
i resoldre tots els inconvenients sorgits amb el 
canvi de la ubicació inicial prevista, va deixar a 
punt perquè poguera ser una realitat. 
Massa anys en aules prefabricades, massa 
anuncis fallits del PP que no va calibrar la 
lentitud burocràtica de l'administració i els mil 
informes necessaris per aconseguir una resolució 
definitiva que possibilités  el nou col·legi en els 
terrenys del Camp Servol. I després de visites 
i reunions, després d'estudis i més informes 
davant la Conselleria i especialment davant la 
Confederació Hidrogràfica, Luis Adell i Juan 
Bautista Juan van aconseguir la llum verda dels 

permisos i la consignació pressupostària per a 
licitar el projecte d'aquesta obra tan desitjada. 
Però es  va produir el canvi de govern tant en 
la Generalitat com en el municipi, i malgrat els 
anuncis de dates i terminis, el temps ha deixat 
en evidència que les promeses del tripartit 
vinarossenc i els anuncis del Consell es van 
quedar una vegada més en falses expectatives. 
I ara en la recta final del mandat i amb la 
campanya electoral molt a la vora, l'equip de 
govern de Vinaròs en anuncia  que… ara si que 
si. Que fins ara ningú havia fet res per falta de 
personal tècnic en la Conselleria  i que serà 
l'ajuntament qui assumirà la competència 
directa per a gestionar tant la redacció del 
projecte com la seua licitació posterior. En 
definitiva, estem encara en la casella d'eixida; 
pitjor fins i tot que al maig de 2015. Se'ns recalca 
que el  projecte comptarà amb un pressupost de 
5,8 milions d'euros, dels quals tan sols 176.000 € 

es consignaren en el 2018, i faltarà consignar 4,5 
milions per al pressupost del  2019 i 1,3 milions 
per al 2020. 
El ple prendrà tots els acords necessaris i jo em 
pregunto on cal signar perquè aquestes previsions 
es materialitzen?. Signem ja. Però després de tres 
anys en els quals el col·legi ja deuria estat construït, 
tenim els nostres dubtes en comprovar l'estat de 
submissió del tripartit. Les reivindicacions de 
quant estaven en l'oposició s'han convertit ara 
en disculpes cap a la Generalitat que en aquests 
tres anys han apostat per altres prioritats i ara ens 
volen vendre que amb la parafernàlia de noves 
comissions i adhesions a plans que estan en l'aire, 
el col·legi ja està construït. Doncs no. Estem en la 
casella d'eixida, això si, amb més ostentació, mes 
acords i acords plenaris que haurien de sobrar 
per a començar les obres. I davant qui ja  canta 
victòria, cal recordar-li allò de... no digues blat 
fins que estigue al sac i ben lligat.

LAS OTRAS MANADAS Antonio Najar

No digues blat fins que estigue al sac i ben lligat Mariano Castejón. President Foro Forat
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ESPORTS

Aquest dimarts 1 d'abril els 
atletes del Club Esportiu 
Vinaròs es van desplaçar 
fins a la localitat veïna, 
Benicarló, per a participar 
en la jornada d'atletisme. 
Van partipar molts 
membres del club des de 
la categoria mes petita fins 
a veterans.  Tots ho van fer 
molt bé aconseguint molts 
bons resultats.

Ray Santana, Dir. Tec. Deportivo del CB Gil Comes 
Vinaròs, conjuntamente con los directivos Ximo 
Bel y Sergio G. Conti han presentado la Escuela 
de Verano del Club.
La Escuela de Verano se realizará del 2 al 31 
de julio, donde podrán participar los niños/
as nacidos del 2003-2010 con independencia 
de pertenecer o no al Club. Se llevarán a cabo 
actividades deportivas y lúdicas, además de una 
salida semanal a la playa. La Escuela tiene un 
coste de 60 € el mes completo.
Para inscribirse hay que ponerse en contacto 
con: Ray Santana al teléfono 677 609 033; Ximo 
Bel 628 691 547 ó cbservol@gmail.com.

Trofeu Ballester
 

El cap de setmana 6/7 de maig es va celebrar a 
les excel·lents instal·lacions de Castelló el trofeu 
Ballester, les categories que van competir, foren 
Benjamins i Alevins, en piscina de 50 metres i 
cronometratge manual.
Es tracta d'un trofeu en molt de nivell, on 
participen clubs com el Tàrraco, Valenciano 
i Ferca. El trofeu es va celebrar en dues 
maratonianes jornades.
Destacarem els podis aconseguits per Daniela 
Muñoz segona en 200 braça i tercera en 100 
braça, Andreu Jovani tercer en 100 lliures, 
200 lliures, 200 braça, i l'excel·lent progressió 
de Joan Chavarría sent segon en la duríssima 
prova de 200 papallona.
També destacarem les noves mínimes 
autonòmiques aconseguides per Mar Garcia i 
Natàlia Burriel.
El C.N. Vinaròs va ser setè en la classificació 
conjunta, d'un total de disset equips 
participants.
El nostre equip aleví va estar format per: Alex 
Pujol, Andreu Jovani, Santi Matamoros, Joan 
Chavarría, Iker Mas, Natalia Burriel, Ainhoa 
Canalda, Lluna Bordes, Daniela Muñoz, Ona 
Leciñera, Julia Muñoz i Mar Garcia.
L'equip Benjamí: Ivan Roda, David ichim, Dylan 
Martin, Franc Jaime, Hugó Ramos, Hèctor 
Verdera, Izan Mas, Òscar Vizcarro, Sara Garcia, 
Arantxa Canalda, Vera Pérez, Ariana Mara, Sofia 
Cuenca ,Agnes López i Sofia ichim.
L'ambient a les grades va ser boníssim, on els 
pares dels nostres esportistes van donar suport 
en tot moment.

Fin de semana intenso en el MAIKBIKE CYCLING 
TEAM, el sábado participaron en el Bttrail 
Socarrats Forcall,en la modalidad btt, un recorrido 
y organización que nos dejaron sin palabras, 
volveremos!!!!
En el recorrido corto de 40km y 1000+, César BOix 
RoIg consiguió la victoria absoluta, Raul Carbo 
Garcia cerró el pódium con una 3ª posición, David 
Gil Valera 11º, Maikel Castejon Mata 14º, Carlos 
Forner Sospedra 17º, Ivan Piquer Querol 18º y Jose 
David Arques Aguado 26º.
En el recorrido maratón de 50km y 1500+ 
Domingo Castejon Mata consiguió una meritoria 
11º posición absoluta.
También coseguimos un trofeo por ser uno de 
los clubs más numeroso, Club Ciclista Maikbike 
Vinaròs
Jesús Valverde Jovani se desplazó también para 
participar en la Orbea Monegros.
El domingo la otra parte de MAIKBIKE XC CYCLING 
TEAM se desplazó a Onda para participar en 
la segunda prueba Xc Maraton Diputacion De 
Castellon, Noelia Ulldemolins Amela consiguió la 

victoria en féminas y Carlos Merchán el 12ºM-40 
en el recorrido corto. En el recorrido maratón, Javy 
Miralles 6ºM-45 y Sergio Macias Redondo 19M-35.
También Carlos Forner Sospedra participó el 
domingo en el Bttrail Socarrats Forcall modalidad 
running en la distancia de 12km, consiguiendo la 
victoria absoluta.
Enhorabuena a todos los corredores, sois muy 
grandes!!!!!

Jornada d'atletisme a Benicarló

Presentación de la Escuela de Verano 
del 2 de julio al 31 de julio



12 maig de 2018

22

ESPORTS
Vinaròs C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

0 1
3 2

1 3
3 2
4 0
3 1
3 1

 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS.
1 Torreblanca 28 23 2 3 85 30 71
2 VINARÒS 28 18 4 6 72 30 58
3 Atzeneta 28 17 5 6 65 35 56
4 Borriol "b" 28 15 5 8 54 37 50
5 Vall d'Alba 28 14 7 7 58 43 49
6 Xert 28 14 3 11 56 53 45
7 Alcolea 28 11 6 11 50 44 39
8 Rossell 28 11 4 13 42 52 37
9 Salzadella 28 10 6 12 32 35 36

10 Benassal 28 9 8 11 44 47 35
11 Càlig 28 10 1 17 39 58 31
12 Albocàsser 28 8 4 16 51 68 28
13 Tírig 28 7 7 14 29 57 28
14 Cinctorra 28 4 6 18 34 72 18
15 Vilafranca 28 2 6 20 32 82 12
16 Les Palmes "b" 0 0 0 0 0 0 0

F.C. Jove Español S. Vcte."b"

C.F. La Nucía "b"

PROMOCIÓN 

U.D. Aldaia C.F. "b"
Monóvar C.D.

Peña Madridista Ibi U.D.

Athletic La Vall C.F.

C.D. Xert
C.E. Cinctorra

C.F.U.E. Alcolea

U.D. Benassal

IDA

C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F. C.F. Borriol "b"

C.F. Tírig

VINARÒS C.F.
U.D. Atzeneta

C.F.Sporting San Fulgencio
DESCANSA

Esportiu Rossell

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

3 mejor tercero

A LA HORA DE ENTREGAR ESTA INFORMACIÓN, FALTA POR CONFIRMAR UNA PLAZA DE PROMOCIÓN.

ASCIENDEN COMO CAMPEONES:  C.F. Torreblanca, C.D. Benicense, C.F. At. Quart de les Valls, La Creu C.F. Po
Benageber "b", Racing de Paterna C.F., AT, Benimar C.F. "a", C.E. Alberic Promeses, C.F. AT. Muro "a", C.E. La Fo
Benidorm. A.D. Betis Florida "a", Athletic Club Torrellano y C.D. Murada.                                                                      
PROMOCIÓN DE ASCENSO:  Todos los clasificados en segundo lugar y los 3 mejores terceros.

Resultados Jornada 30

C.D. San Marcelino "b"

C.D. Vall d'Alba
Càlig C.F.

R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca

Rafa Marcos

HANDBOL

VINARÒS C.F.  3, C.D. CHERT  1
12h. del domingo 6 del 5 del 2018
Árbitro del encuentro: ALEXANDRU IONUT 
DUHOVNICU. De tan gran actuación que pasó 
inadvertido.
CRÓNICA DEL PARTIDO: 
EL VINARÒS C.F. JUGARÁ LA PROMOCIÓN DE 
ACCENSO A 1ª REGIONAL, puesto que con esta 
victoria ha finalizado segundo en la clasificación 
de la categoría del grupo 1º de segunda regional. Y 
efectuado el sorteo el pasado lunes en Valencia le 
ha tocado esta única eliminatoria de ascenso con 
el equipo de la misma categoría de la ciudad de 
ALDAIA. La ida tendrá lugar en su cancha este fin 
de semana y la vuelta en nuestra ciudad deportiva 
el próximo domingo 20 de mayo.
Analizando el partido, el equipo fue una máquina 
de buen juego y grandes ocasiones que no 
acababan de materializarse. Aun así llegó en el 
minuto 31’ su gol que nos podía relegar de esta 
segunda posición en la tabla. Pero sólo fue un 
espejismo y el suspense duró poco pues en el 
35’ marca el magnífico jugador cristiano de color 

TAYO, que volvía a situar al Vinaròs C.F. segundo 
en la final clasificación. Además en el 42’ volvía a 
marcar para los de casa el estandarte del equipo 
RAÚL al rematar de cabeza a placer un centro 
desde la banda magistral del enorme lateral 
Esteller, que permitía irnos al descanso un gran 
alivio de tensión. En la segunda parte continuó 
la gran superioridad local que se vio reflejada en 
el marcador en el minuto 63’ cuando le hacen 
penalti a Hugo, quien lo lanza y marca engañando 
totalmente al portero. Hay que destacar la gran 
virtud de entre muchísimas otras que tiene este 
crack a la hora de efectuar las penas máximas.

La alineación titular del equipo fue: LLUC 5, DANI 
5, AGUILERA 5, CAMÍ 5, ESTELLER 5, FERNANDO 
4 (71’ MANOLO), HUGO 5 (77’ JUANJO), SERGIO 4, 
JAVI GARCÍA 5 (74’ ANDRÉS), TAYO 4 (69’ MOHA), 
RAÚL 4. 
Esta semana se adjudicaron los trofeos a los 
jugadores destacados de la temporada de los que 
se harán entrega próximamente.
Trofeo al más regular: RAÚL GONZALEZ
Trofeo al máximo goleador: RAÚL GONZALEZ
Trofeo al segundo máximo goleador: ABRAHAM 
TEMITAYO
Trofeo al tercer máximo goleador: JAVIER GARCÍA.

Copa federació infantil grup nord 7
C.Bm. Vinaròs    15 Almassora Bm.  32
Vinaròs:  Amare, Unai, Martín,  Carlos (5), Nestor 
(2), Yannick, Birl (2), Raga (5) i Andrés. 
Amonestats: Martín, Carlos i Biel.
Exclosos: Martín,  Carlos (2), Biel i Raga  (2).
Bon partit dels vinarossencs el disputat en 
el Pavelló Municipal de Vinaròs, a pesar del 
resultat. 
Un Almassora on la majoria dels jugadors eren 
de segon any, va marcar el resultat final.
Encara que, a pesar del físic, els locals, mai 
van perdre el seu joc, i van mantenir atacs en 
criteri, menejant la defensa local fins trovar els 
desajust defensiu visitant per marcar.
La creu va ser la defensiva, on la força dels 
jugadors visitants van crear una superioritat, on 
no es va trovar la forma d'aturar les envestides 
visitants,   impossible per la defensa local.
Tot i que el resultat final 15-32, pareix 
voluminós, el nostres xiquets es van oblidar del 
marcador i van fer vibrar als espectadors que 
es van congregar, traent aplaudiments en cada 
gol que marcaven.
Ja s'ha acabat la temporada, i si hem de fer un 
balanç, mirant en perspectiva, és positiu, cap 
partit depedent del resultat s'ha competit, i 
això fa esperançador el futur del nostres petits. 
Enhorabona infantils i fins la propera temporada.
Copa federació cadet nord 7
C. Bm. Vinaròs     17, Almassora Bm.     38
Vinaròs:   Pol, Sergi, Andreu,   Quim, Casanova, 
Dídac, Ayza, Pere, Oualid, Victor, Daniel, Marcos i 
Tomás. (partit sense exclosos ni amonestats)
Poc a dir del últim partit de la temporada del 
nostre cadet, el Almassora és molt de líder i 
va demostrar que no perdona. Els nostres ho 
intentaven com bonament podien, però era 
tanta la superioritat que no es podia fer res 
davant del campió autonòmic cadet. Al descans 
ja se perdia de 14 i això que el nostre cadet es un 
equipet per anar competint, però este Almassora 
es de champions i juga a dues marxes més que 
els contraris.
Ara a seguir entrenant i a intentar jugar algun 
amistós o be tocarà esperar a l’any que ve on 
amb la veterania d’enguany puguem competir a 

un nivell més alt.
Copa federació juvenil  castelló g1
H. Onda              25,  C. Bm. Vinaròs    19
Vinaròs: Juanma, Xavi (1), Sergi   (6), Quim 
(3),Ferran, Steven  (1), Carlos (2), Oualid (1),Iker (4) 
i Edgar  (1). 
Amonestat:  Xavi.
Exclòs: Xavi.
Final de temporada del juvenil i uns dels pitjors 
partits d’aquest any. A part de les baixes, que 
es noten i molt, el equip no va competir en cap 
moment i sempre van anar a remolc d’un Onda 
que sense fer res del altre món, es va endur un 
partit massa fàcil per el que s’esperava des d’un 
principi.
A les errades en atac dels primers minuts del 
Vinaròs es sumaven els errors defensius que 
van fer que un partit del que s’esperava més per 
part nostra, acabes en una “pachangueta” per als 
locals.
Copa federació sènior 1ª autonòmica nord 1
C. Bm. Vinaròs         20,  C. H. Vila-real “C”   18
Vinaròs: Super Marc,   Gabri (7), Cristian   (1), 
Serrano (6), Juanolo, Taty,  Sergi (3),Iñaki (1), Adrià, 
Jesús, Max, Manu i Bryan.
Amonestat: Jesús. 
Exclosos: Gabri i Jesús.  
  Espectacular el partit jugat el diumenge al 
pavelló municipal. Una vegada més el nostre 
senior va demostrar que te fam de copa i va 
poder doblegar a un Vila-real que estava reforçat 
en jugadors de 1ª nacional.
El partit va ser dels que val la pena pagar la 
entrada ( val a dir que no es cobra entrada) i si es 
fes pagar seria barata vist lo vist.
Del guanyador sortiria a priori el campió del 
grup i  també el poder disputar la final de copa 
autonòmica, i qualsevol dels dos equips 
hagués pogut ser. Però com va dir el capità 

del Vila-real, “ vosaltres heu tingut més intensitat i més ganes de 
guanyar”. I així  va ser, els nostres en una gran defensa frenaven 
els atacs dels de la plana i volem fer una menció especial al 
nostre porter, Marc Sanz, mare meua quin partidàs. Ell va ser el 
que va fer creure al equip de que SI que es podia.
Tot el partit igualats i a la segona part un 15-12 per els nostres 
feia veure que ja estava fet, però en 2 minuts els visitants van fer 
un parcial de 0-4 que capgirava el partit i feia perillar el liderat.
El empat no ens valia i quan faltaven 6 minuts vam fallar un atac 
i el Vila-real ens va marcar en contraatac i amb vaselina, que es 
el que més mal fa. Es van posar un gol a dalt de l’electrònic i 
pareixia que estava tot perdut. Però va sorgir la creença en la 
victòria i 2 parades de “Super Marc” ens van tornar al partit i a la 
remuntada èpica final.
Al equip sènior del Vinaròs li val l’empat el pròxim dissabte a 
Betxí per quedar campions de grup i jugar la fase final de la 
copa.
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Jordi Ribera, en 50 m, i Sergi Castell, en 100 m, nedadors 
del Club  Natació Castalia, han aconseguit  medalla d'or en 
la modalidad de braça en el campionat autonòmic FEDICV 
de natació celebrat el passat 28 i 29  d'abril a Torrevieja. 
Jordi ha aconseguit a més un quart  lloc en 50 m esquena 
i un sisè en 50 m lliures. Per la seva banda, Sergi ha   
aconseguit plata en 100 i 200 lliures; també va aconseguir 
la mínima IPC en 50 esquena. Enhorabona i ànims per als 
dos campions.

El sábado 5 de mayo se disputó en el Padpadrlel indoor 
Benicarlo la 3 jornada del circuito Mac Donalds Pádel 
kids tour donde los alumnos de la escuela la closa de 
Vinaros disputaron un mas  que aceptable torneo.
En categoría bronce Sara Muñoz y Leyre llegaron a 
semifinales donde perdieron contra los campeones de 
la categoría en unas semis disputadisimas que podrían 
haber caido para cualquiera de los dos equipos.
En categoría plata la pareja formada por Marc Plomer 
y Jandro lucharon cada punto hasta el final una astima 
que su lucha no diera los frutos esperados en su primer 
torneo juntos y el primero de Jandro.
Ya por último en categoría oro,Pablo Roca con un 
compañero del indoor Benicarlo hicieron un 

gran torneo    en la categoría mas dura donde 
Pablo dio la cara contra jugadores que llevan 
entrenando y jugando mucho mas tiempo que 
el y no se arrugo en ningun momento.
Felicitar a todos los jugadores por su lucha cons
tante,sacrificio,deportividad tan importante en 
este deporte y animarles a seguir entrenando 
y jugando que la mejoria se les va notando 
semana a semana,porque sin sacrificio no salen 
los frutos
Felicidades y ahora solo queda la ultima jornda 
del circuito de primavera que se disputara el  26 
de Mayo en el Club de Tenis Tortosa y después 
el master en el camping L aube

El sábado 5 de Mayo se realizaron 
dos actividades en el campo de 
rugby de Vinaròs. 
Por la mañana se celebró jornada 
de puertas abiertas, donde unos 
40 participantes disfrutaron y 
conocieron el deporte del Rugby.
Por la tarde se celebró la 1ª Jornada 
Serires Seven donde el equipo 
RUGBY CLUB VALENCIA se llevó el 
triunfo final.
Los locales quedaron en última 
posición sumando 3 ptos.
Destacar que el equipo de la 
localidad de Vinaròs era "novel", 
(y el único de la provincia de 
Castellón), mientras que los 
demás contaban con jugadores de 
Selección y alguno dirigido por un 
mundialista (Alberto Socias).
Una buena jornada que hizo 
disfrutar a jugadores como 
espectadores y posteriormente 
todos juntos en el habitual 3er 
tiempo.
Próxima Jornada 19 de Mayo 2018 
en la localidad de Elche.

Trofeo-Interclub Primavera 2018 

El pasado fin de semana, se celebró el “Trofeo-
Interclub Primavera 2018” a Almassora, evento 
en el que ha participado el “Club Patinatge Artístic 
Vinaròs”, desplazándose un total de 23 patinadoras 
de nuestra entidad y entre las provincias de Valencia 
y Castellón. 
Allí se dieron cita un total de 142 deportistas, desde 
el nivel de iniciación Mini, hasta las categorías 
territoriales. 
Del Nivel C, participaron: Ariadne y Miriam Pablos, 
Laia Monfort, Adriana Martínez, Míriam Blasco y 
Aida Martínez, del Nivel B: Helena Casanova, Annia 
de la Cruz, Nayra Mesa, Ingrid Viana y Lola Ferré, 
del A: lo hizo Iris Viana, Mariona Morales e Iris 
Edo, de Certif. Aptitud participaró Rut Monfort, de 
Tercera Categoría: Virginia Chesa y Carla Ferré, en la 
Categoría Infantil, lo hicieron Nerea Soto y Claudia 
Grau, en Juvenil: Anna Gil, Iris Pujol y Corinne 
Nolasco y en Senior: Irene Tomás. 
Por parte de nuestros patinadores, destacamos los 
siguientes pódiums: Laia Monfort y Aida Martínez: 
1ª y 2ª clasificada, Adriana Martínez, quedó en 3ª 
posición, Annia de la Cruz, consiguió un 2º puesto, 
Iris Viana e Iris Edo, obtuvieron un 2º y 3er lugar, Rut 
Monfort la 3ª, Virginia Chesa y Carla Ferré, quedaron 
la 1ª y 2ª clasificada, Anna Gil e Irene Tomás: un 
primer puesto de sus respectivas categorías. 
Como siempre, felicitar a todos nuestros 
participantes, por sus resultados y a los que no 
han participado, animarlos, desde aquí, para que 
sigan trabajando y como no, agradecer a nuestras 
entrenadoras, por el trabajo realizado.

DIA: DISSABTE, 12.05.18 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,30 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍN CF UNITED VINARÒS “C” - CF 
RAFALAFENA “C”

10,30 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ CF UNITED VINAROS MORAT – 
UE SANT JAUME

10,30 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI MIXTE CF UNITED VINAROS MORAT – 
CF AMPOSTA NEGRE

DIA: DIUMENGE, 13.05.18 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

11,45 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL CF UNITED VINARÒS “A” - CD 
SALESIANOS BURRIANA “A”

DIA: DISSABTE, 12.05.18 ESTADI  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9,45 ESTADI FUTBOL ALEVÍ VINARÒS EFC “A” - CF UE 
RIPOLLÉS “B”

9,45 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - ACD 
PENÍSCOLA “A”

11,00 ESTADI FUTBOL 8 PREBENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - RENOMAR 
ELS PORTS FC

12,15 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “B” - CF 
VILLAFAMÉS

16,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “C” - CD L’ALCORA 
“B”

18,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “A” - ACD 
BENICENSE “A”

DIA: DIUMENGE, 13.05.18 ESTADI  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

12,00 ESTADI FUTBOL 8 ALEVÍ VINARÒS EFC “B” - CF UNITED 
VINARÒS “D”

DIA: DISSABTE, 12.05.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
8 A 20 TOTES BASQUET BASE PEQUEBASQUET

17,00 GIMNÀS SANT SEBASTIÀ T. TAULA SENIOR CTT VINARÒS “C” - CTT TORTOSA 
“F”

DIA: DIUMENGE, 13.05.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 PISTA SINTETICA F. SALA BENJAMÍ C.D. VINAROS F.S. B – SEGORBE

11,45 PISTA SINTETICA F. SALA JUVENIL C.D. VINAROS F.S. B – CFS 
NAVARTI

DIA: DISSABTE, 12.05.18 PISTA ATLETISME  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9,00-14,00 PISTA ATLETISME ATLETISME BASE JORNADA ATLETISME ESCOLAR 
PROVINCIAL

Jordi Ribera i Sergi Castell, or autonòmic en braça
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    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

                                        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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Bou                       Gener          Febrer           Març           Abril           Maig           Juny            Juliol          Agost        Setemb         Octub       Novemb       Desemb
Benicar. 74.971 71.704 79.593 59.330 74.318 60.586 79.596 59.294 61.506 57.283
Borriana        48.117 40.043 42.965 37.055 44.897 33.505 6.262 21.566 42.744 33.090 57.416 29.961
Castelló 101.669 99.705 102.707 89.967 114.966 71.022   126.412 102.366 119.085 83.414
Peñisc. 92.925 103.082 113.475 76.542 124.673 105.220 89.128 97.327 91.986 68.954
Vinaròs 56.183 48.672 54.340 40.281 62.959 62.070  68.312 45.827 50.206 42.170

Cèrcol
Burriana 43.856 61.179 39.396 113.004 244.194 133.240 69.311 132.620 201.349 142.927
Castelló 120.766 220.235 113.063 325.694 443.587 441.872 383.427 432.376 397.934 169.092
Vinaròs 6.974 21.552 4.038 8.507 26.359 32.932 22.957 2.016 1.333

A. menors
Benicar. 9.327 6.711 6.934 4.357 4.812 3.846 5.934 13.355 6.167 6.963 5.241 5.315
Burriana 23.522 30.331 27.374 14.077 18.324 12.011 13.640 10.482 11.358 14.648 14.198 7.923
Castelló 16.438 17.729 20.012 19.217 18.583 14.159 33.382 16.680 14.115 25.301 19.456 14.709
Peñisc. 10.613 15.285 17.121 8.137 9.165 5.674 12.342 7.441 2.050 7.796 10.066 6.256
Vinaròs 7.728 6.536 8.191 6.450 8.127 11.487 25.052 15.205 12.277 17.066 9.679 5.993

MEMORIA 2017  MEMORIA DE LES CAPTURES PER MODALITAT/PORT/MES/KG. DE LA FLOTA PROVINCIAL (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Claus

Decomiso de atunes por pesca ilegal

Hace varias décadas, que la rentabilidad de la pesca extractiva en el Mare 
Nostrum, de los países pertenecientes a la Unión Europea es escasa. Entre otros 
motivos, y según la administración, la sobre explotación ha sido uno de los 
factores determinantes, sin que hasta el momento ninguna nación miembro, 
haya tomado medidas para alcanzar un saludable  nivel pesquero.
En cambio, en aguas atlánticas que la UE gestiona, los beneficios en euros 
para la flota son evidentes. Ello es debido, en gran parte, a la recuperación 
de los bancos de peces mas demandados para el consumo humano. Así, 
con una política de gestión por parte de la Comisión Europea centrada en la 
pesca sostenible, ya da sus frutos, tanto para los pescadores como para los 
stokcs de pescados en el mar, pues muchas de éstas poblaciones de peces se 
encontraban casi agotadas. 

Referente al Mediterráneo occidental, la sobrepesca sigue siendo preocupante, 
ya que tan solo 7 de los 60 bancos de peces en éstas aguas eran sostenibles 
en 2017. Por dichas causas, los Comisarios Europeos van a proponer un Plan 
plurianual para los cardúmenes demersales, como la pescadilla, salmonete, 
cigala, etc, y que se debatan en el Parlamento y el Consejo de la UE, pues afecta 
principalmente a 10.900 barcos de Italia, España y Francia, de los que la mitad 
son italianos y el 39% españoles.
Ésta propuesta está basada en los dictámenes del Comité Científico, cuyos 
objetivos es la coordinación los barcos arrastreros, para gestionar la cantidad 
de días de pesca al año, etc. También se prevé, la restricción de faenar éstos 
bous en fondos marinos, hasta los 100 metros de profundidad, de mayo a julio 
(ambos inclusive), preservando dicha franja para artes mas selectivos.

Comenzó la campaña de Atún Rojo del Mediterráneo
El estado de la mar durante la semana ha sido de tranquilidad. Las capturas resultaron normales en todas las modalidades 
(excepto la llum) y las cotizaciones se mantuvieron bastante estables. Y se ‘inició’ la temporada de subastas tonyines en 
nuestro puerto.
La pesca de arrastre llevó en los cinco días hábiles a lonja cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, 
rape, gallo, pescadilla, choquito, salmonete, peluda, caracol, galera, móllera, jurel, caballa, pagel, 
gobios, araña, raya, cintas, cangrejo, bacaladilla, pejerrey, pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco, las traíñas operan por aguas alicantinas.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras la mitad cala las redes en busca de langostino y sepia. 
Una se dedica al lenguado y rombo. Otra pilla corva y sorella. Y una pilla langosta, bogavante, 
cabracho, dentón, chopa y mamona.
El palangrillo costero una  embarcación atrapó con anzuelo lubina, sargo, pargo y congrio.
Y el pasado domingo la lancha patrullera de la Guardia Civil, en sus vigilancias por éste litoral, 
concretamente en aguas exteriores del puerto de Peñíscola, realizó una inspección a un pesquero de 
palangre de superficie, que tiene la base en un puerto de Cataluña, y le encontraron en una bodega 
oculta del barco 14 ejemplares de atún rojo sin declarar, siendo trasladada la embarcación al puerto 
de Vinaròs, donde se dispone de básculas, cámaras frigoríficas y autorización de subasta de dichos 
túnidos, de acuerdo con los permisos para desembarcarlos, comercializarlos con guías, etc. del ICCAT.  
Luego, el lunes 7 se procedió a subastarlos, y fueron adquiridos por compradores locales y de otras 
poblaciones vecinas, para el consumo comarcal, nacional e internacional.
Así, los efectivos de la guardia Civil del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia Civil de 
Castellón, levantaron la pertinente acta por infracciones a las normativas pesqueras, tras incautar 
éstos pescados y luego su venta en la lonja vinarocense, quedando retenido momentáneamente 
en la Cofradía de Vinaròs, el importe en euros de los 612 Kg. que pesaron en total, a disposición de la 
administración competente.  

En castellà també li criden clavos, per l'aparença 
visual amb un grapat d'estes peces de metall, que 
servix per a clavar objectes. El seu nom científic 
és Lithothamnion valens.
Este vegetal marí és un alga roja calcària de 
la família Hapalidiaceae. Sol tindre 10 cm. de 
diàmetre i 7 cm. d'altura. Està ramificada amb 
uns tal·lus durs, amb els extrems eixamplats, 
arredonits i irregulars. 
La seua coloració és rosa violeta en el seu medi 
ambient, però una vegada que mor es fa d'un to 
rosaci pàl·lid. 
Viu sobre fons onerosos i arenosos on hi ha 
freqüents corrents marines, en unes profunditats 
de 20 a 80 m. i no se subjecten al substrat. 
Al realitzar la fotosíntesi obté el carbonat orgànic 
de la llum solar, per a anar creixent. 
Es pot reproduir sexualment i asexual, o siga 
vegetativament per fragmentació, etc. 
Es pesca accidentalment al bou i tremall. Ací 
no té valor comercial per ser poques les seues 
captures. En canvi, en altres litorals que abunda 
mes s'utilitza com a fertilitzant agrari, per les 
seues sals potàssiques, etc

Ecos de ‘Mar’; La crisis pesquera mediterránea
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Tauler Municipal

AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA HORARIS BIBLIOTECA

Enguany, des del 6 de febrer i fins que comence la nova 
campanya del Biblioestudi a la primavera, la Biblioteca 
Municipal de la nostra ciutat, amplia els seus horaris d'apertura 
al públic. De dilluns a divendres obrirà de les 9.00 fins les 14.00 
i per la vesprada de les 15.30 fins a les  20.30h. Els dissabtes 
l'apertura al públic serà de 9.30 a 13.30 h oferint un total de 54 
h. setmanals. El públic, podrà fer ús de l'hemeroteca, estudi i 
consulta en sala i de l’accés a Internet.

 

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE  

FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA 

 

 

 

 

www.divinaprovidenciavinaros.es 

 

EXAMEN  MATRÍCULA  DATA 

A2‐KET  14-06-2018 24-07-2018 

B1‐PET  14-06-2018 24-07-2018 

B2‐FIRST  14-06-2018 26-07-2018 
 

L’Ajuntament de Vinaròs, per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig 
de 2018, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació dels SERVEIS 
VINCULATS A LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA, FORA DE LÍNIA I DE GESTIÓ DE 
COMUNITAT (COMUNITY MANAGER) DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS (EXP. 
10640/2017)
Obtenció de documentació i informació: Pl. Parroquial, núm. 12, 2º, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es Perfil de 
Contractant, licitacions Junta de Govern Local.
Data límit de presentació: 24 de maig de 2018, a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, 
núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
L'Alcalde  Enric Pla Vall

ANUNCI LICITACIÓ

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII, 24 - BENICARLÓ
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ESQUELES PUBLICITAT

Els teus fills, els teus néts que tant t’estimen; 
la teua germana, cunyada i tota la família, 

et portarem sempre al nostre cor.
També agrair a l’UHD de l’Hospital de Vinaròs pel servici 

rebut en els moments més necessitats.

En memòria de:
Juana Pascual Saura

Que va morir a Vinaròs el dia 
3 de maig de 2018, a l’edat de 88 anys 

D.E.P.

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

Sempre 
les últimes 
novetats!



agenda

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig). 
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.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20, 
17.35 i 19.45. 

*

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15 
i 19.45. 

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol, 
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20, 
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45, 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
8.45, 12.30 i 16.45 
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.25 8.30 8.45 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 8.50 9.05 9.15 9.25 9.40 9.50
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, 
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00, 
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Passeig 29 Setembre                        *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h 
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán 

dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la 
policía local 964 40 77 04

12 maig VALLS zona turística nord, 11

13 maig MATEU c. Sant Francesc, 103

14 maig TORREGROSA av. Llibertat, 9

15 maig PITARCH c. del Pilar, 120

16 maig VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

17 maig FERRER pl. Sant Antoni, 39

18 maig ROCA c. Sant Francesc, 6

19 maig GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, 
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00, 
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39



BRICOLAJE

*Para clientes Bricobonus. Vale canjeable del 21 al 31 de mayo sin compra mínima.
¡Te recibiremos con un buffet de bienvenida!

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


