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

L'Ajuntament de Vinaròs i el Servei Provincial de Costes 
han acordat realitzar per fases el gran projecte de 
regeneració de les platges que des que es va remodelar 
el passeig marítim està pendent en el municipi. L'alcalde, 
Enric Pla, va explicar que la primera fase i més important 
seria la realització de l'espigó al nord del riu Cervol que 
serviria per regenerar la primera platja de la costa turística 
nord i la de Fora Forat. Una actuació que rondarà la 
inversió d'un milió d'euros i de la qual el primer regidor va 
assegurar que ja s'està redactant el projecte. “No es perd 
de vista per tant el projecte global, però és pràcticament 
impossible fer-lo de cop en ascendir la inversió a uns 6 
milions, i per això existeix aquesta possibilitat, que ens 
sembla bé a l'equip de govern”, va indicar el primer edil. 
El projecte presentat l'any 2009 xifrava la inversió a 
realitzar en la construcció d'aquests espigons en 6 
milions d'euros. L'estudi contemplava la desaparició dels 
dos espigons exempts i el que separa les platges del Fortí 
i Fora Forat. Aquests espigons havien de ser reemplaçats 
per un submarí a la zona central de 160 metres i a uns 300 
metres de la platja. També estava prevista la prolongació 
fins als 142 metres l'actual espigó situat al sud de la 

desembocadura del riu Cervol, adjunt a la platja de 
Fora Forat, a més de crear-se un espigó de 150 metres 
a la zona nord de la desembocadura del Cervol, que és 
al que s'ha referit Pla. Això, segons es va explicar al seu 
moment, propiciaria que amb l'acció del mar s'ampliés 
la platja situada al nord de la desembocadura. Respecte 
a l'aportació de sorra es contemplava un farciment de 
80.000 metres cúbics. 

Cala Puntal
D'altra banda, quant als veïns de Cala Puntal afectats 
perquè l'erosió afecta als seus habitatges, el regidor 
d'Ordenació del Territori, Jan Valls, va explicar que s'ha 
parlat amb els propietaris de la zona i que serà necessari 
realitzar convenis de cessió de terrenys per habilitar una 
zona de trànsit per als vianants a la zona perquè Costes 
pugui escometre les obres de rehabilitació. L'alcalde, va 
assenyalar sobre aquest tema que Costes no defensa béns 
privats, i que l'única manera que aquesta administració 
actuï en aquest tram és que hi hagi una cessió de terrenys 
privats perquè passin a ser públics i destinar-los a via 
verda.

L'Ajuntament de Vinaròs ha sol·licitat al Servei Provincial 
de Costes l'autorització per escometre de forma urgent 
les obres de reparació del pont del barranc de Les Salines, 
situat a la costa sud, i que es troba en mal estat, amb 
desperfectes molt considerables i amb una cova d'erosió 
que afecta directament a una zona molt transitada com 
és el passeig de la costa sud. L'autorització de Costes 
permetrà que sigui el propi consistori el que escometi 
aquestes obres de reparació. Aquesta és una de les 
decisions consensuades entre ambdues administracions, 
tal com van informar l'alcalde Enric Pla i el regidor 
d'Ordenació del Territori, Jan Valls, després d'una reunió 
mantinguda amb el cap del servei provincial de Costes, 
Fernando Pérez Burgos. 
“La falta de manteniment durant anys en aquest pont fan 
que sigui urgent una intervenció. El pont està en zona de 
protecció marítima, i per això cal demanar el corresponent 
permís per iniciar les obres”, va explicar Valls. Aquesta 
actuació consistirà en l'abalisament per a vianants de la 
zona propera al pont i la restauració de la barana, així 
com obres de prevenció en les armadures que afermen 
el pont. L'Ajuntament vol en un futur realitzar una obra 
més profunda en aquest pont, incloent-la en algun tipus 
de subvenció. 

Espigó accessible
D'altra banda, Costes ja està realitzant actualment obres 
de rehabilitació i construcció d'un nou espigó trasversal 
perquè la platja del Fortí en tots dos costats pugui 
incrementar de forma significativa la seva amplitud 
amb aportació de sorra al mateix temps que actuaran 
de prevenció de la mateixa en cas de temporals. 
Unes obres que tenen un pressupost aproximat de 
105.000 euros, però que segons va explicar el regidor 
d'Ordenació del Territori, Jan Valls, pot incrementar-se 
a mesura que avancin les obres, a causa que són obres 
incloses dins d'un Pla d'emergència. El nou espigó, 
segons Valls, “serà totalment accessible i visitable, 
amb acabats de pedra Ulldecona, la qual cosa serà un 
atractiu urístic més”. Les obres, segons les previsions, 
podrien estar finalitzades abans de les festes de Sant 
Joan i Sant Pere. 

Passarel·la del Cervol
Valls també va explicar que es continuen amb els 
tràmits de la passarel·la del Cervol, una de les propostes 
escollides als pressupostos participatius. De moment, ja 
s'ha consensuat amb Costes el traçat pel qual passarà.

L'Ajuntament de Vinaròs demana autorització a Costes 
per actuar d'urgència al  pont de Les Salines de la costa sud
El renovat espigó del Fortí serà accessible i l'Ajuntament consensua amb Costes el traçat de la passarel·la del Cervol

Costes projecta un gran espigó al nord 
de la desembocadura del Cervol
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L'Ajuntament de Vinaròs està 
treballant en una propera posada 
en valor dels búnquers refugi de la 
Guerra Civil existents a la localitat 
perquè puguin ser visitats com en 
una ruta turística. 
L'alcalde, Enric Pla, va explicar 
que en la reunió mantinguda amb 
la direcció general de Ports, el 
consistori vinarossenc va sol·licitar a 
aquesta entitat el permís necessari 
per poder restaurar i posar en valor 
el niu de metralladores del port, 
recentment obert al públic per 
primera vegada amb motiu de les 
terceres Jornades de la Memòria 
Històrica. Encara que la idea, és 
com va explicar Pla, més ambiciosa. 
“La restauració del búnquer del 
Port seria el principi d'un projecte 
més global mitjançant el qual 
volem no només rehabilitar sinó 
també senyalitzar tots els altres 
punts defensius que existeixen en 
el terme municipal i realitzar una 

ruta de recuperació de la memòria 
històrica”, va explicar el primer 
regidor. 
D'altra banda, Pla va explicar que 
no s'ha obtingut la bandera blava 
a la platja del Clot, no per la mala 
qualitat de la seva aigua ni els seus 
serveis, que estan en perfectes 
condicions, sinó per un problema 
en la seva titularitat, ja que la platja 
correspon a Ports i per a la Fundació 
que atorga les banderes blaves ha 
de ser aquesta administració la que 
sol·liciti la tramitació del distintiu. 
Això és el que també li ha passat 
a la platja del port del Pilar de la 
Horadada, segons va dir l'alcalde. 
També va voler posar en valor el fet 
que Vinaròs hagi sumat una platja 
més al distintiu blau, com és la 
platja de Fora Forat, sent la localitat 
una de les úniques poblacions de 
la Comunitat que sumen una platja 
nova.

Usos del port
A més, Pla va explicar que s'està 
pendent de properes reunions amb 
Ports per al projecte d'ordenació 
del recinte portuari de Vinaròs, 
que marcarà els seus usos, i que 
ha estat signat aquesta setmana 
a Conselleria. “Entre altres 
qüestions, aquest projecte ha de 
donar solució global a diferents 
temes, com la recuperació de la 
cooperativa per convertir-la en 
un centre d'interpretació turístic i 
d'usos, l'accés esportiu que ha de 

tenir la porta que s'està col·locant 
en la reixa que tanca l'accés al 
contramoll, i la recuperació de 
l'espai urbà de les casetes existents 
entre el carrer Varadero i la plaça 
Primer de Maig, que han de passar a 
ser competència municipal, o el pas 
de la via verda pel recinte portuari”, 
va indicar Pla. 
Quant a les obres que s'estan 
realitzant en la llotja, l'alcalde va 
explicar que aquestes actuacions 
tenen un retard d'un mes 
aproximadament.

Els xiquets de primària i secundària que al llarg 
del curs haguen tingut dificultats per aprendre 
en les àrees de llengua, matemàtiques o ciències 
podran assistir a les classes de reforç que 
s'oferiran a partir del 30 de maig al col·legi Sant 
Sebastià.
Per als alumnes de primària les classes es faran 
des del 30 de maig fins al 25 de juny, amb dues 
hores setmanals, amb l'objectiu de millorar els 

resultats de cara al proper curs. Pel que fa als 
estudiants de secundària les sessions seran des 
del 2 de juliol fins al 9 d'agost amb 4,30 hores 
setmanals i en aquest cas se centraran sobretot 
en superar els exàmens extraordinaris de juliol.
Les famílies interessades en les classes de reforç 
poden presentar les sol·licituds a la regidoria 
d'Educació, ubicada a la primera planta de la 
Biblioteca Municipal. El preu és de 10 euros i 

el terminis són des de l'11 al 22 de juny per als 
alumnes de primària, mentre que per als de 
secundària la inscripció és des del 9 fins al 18 de 
maig. En el cas que les sol·licituds superen les 
places que s'ofereixen, llavors es prioritzarà a les 
famílies amb menys recursos econòmics.
La documentació que s'haurà de presentar és 
del DNI dels pares i del menor, a més de butlletí 
amb les notes de la segona avaluació. 

L’Ajuntament de Vinaròs treballa en la creació d’una ruta per posar 
en valor els búnquers de la guerra civil
El consistori, pendent de noves reunions sobre el projecte d'usos del port  

Vinaròs oferirà una nova edició del programa 
de Suport i Reforç Escolar per a Primària i Secundària 
La regidoria d'Educació i la Fundació Vicente Bernat Camañes i Agustina Domenech Julve, col·laboraran de forma conjunta 
per oferir classes de repàs als alumes amb dificultat d'aprenentatge
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La regidoria d'Obres i Serveis de l'Ajuntament 
ha començat les feines d'ampliació al cementeri 
municipal amb la construcció de 96 nínxols nous 
a l'emplaçament nord, contra la part antiga de les 
instal·lacions, amb l'objectiu de seguir cobrint les 
necessitats de la ciutadania. 
Les obres consisteixen en la creació de dos blocs 
de 16 fileres, amb tres alçades, per ubicar un 
mínim de 48 nínxols, que a més compliran amb 

el Decret de Sanitat Mortuòria tal com estableix 
la normativa vigent. Amb aquests treballs es 
garantirà el servei fins a finals d'any. 
El regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, 
Guillem Alsina, ha agraït “les feines dels serveis 
tècnics municipals, del Departament de 
Contractació, així com dels dos treballadors del 
cementeri per fer possible l'ampliació i sobretot 
perquè les obres es desenvolupen amb celeritat, 

sense ocasionar molèsties als visitants”.
Pel que fa al pressupost les obres han estat 
adjudicades per un import de 58.130€ sense 
IVA i s'executaran en un termini de 45 dies. En 
aquest sentit, Alsina ha anunciat que “des de la 
regidoria es treballa per realitzar noves licitacions 
al cementeri i seguir ampliant els nínxols per 
garantir el servei a la ciutadania durant els 
propers anys”. 

Els veïns de Vinaròs disposen d'una nova eina de 
transparència amb l'edició del primer número del 
Butlletí d'Informació Municipal. Es tracta d'una 
publicació de caire trimestral amb les dades més 
rellevants de la gestió del govern municipal, com 
per exemple, les darreres contractacions fetes a 
l'Ajuntament, les despeses o les retribucions dels 
càrrecs polítics. 
El regidor de Govern Obert de l'Ajuntament, Hugo 
Romero, ha indicat "que la ciutadania ja disposa 
del Portal de la Transparència al web del consistori, 
però era necessari fer-la més visual a través d'una 
publicació per facilitar l'accés a totes les persones 
que no estan familiaritzades amb les últimes 
tecnologies". 

El primer número del Butlletí d'Informació 
Municipal té una tirada de 7.000 exemplars i es 
distribuirà de forma directa als domicilis, espais 
públics com la Biblioteca Municipal o Mercat, així 
també en zones amb gran afluència de persones. 
L'objectiu és arribar al màxim número de veïns 
per donar a conèixer la informació de la gestió 
municipal de manera clara i directa.
Romero ha explicat que "la periodicitat del Butlletí 
serà de caire trimestral i es publicarà tota la 
informació amb dades importants com la despesa 
de l'Ajuntament, el deute i els ingressos, així com 
els costos de les adjudicacions, incloent el nom 
de les empreses contractades i els serveis que 
oferiran". 

Cal recordar que les persones que vulguen 
consultar totes les dades de la gestió municipal 
també es poden adreçar a la pàgina web de 
l'Ajuntament, dintre de l'apartat Portal de la 
Transparència, on trobaran de forma actualitzada 
i 100% objectiva tota la informació de la gestió 
municipal. 

El passat cap de setmana va arrancar a Saragossa 
Aratur, una de les fires turístiques més importants 
de l'Estat espanyol i Turisme va estar present per 
tal de seguir promocionat la ciutat com un destí 
vacacional ideal per tota la família. 
El turista aragonès és el que més viatja fins a Vinaròs 
per gaudir de les platges i de la gastronomia 
marinera que ofereixen els restaurants locals. 
Per aquest motiu des de Turisme s'ha volgut 
estar present al Saló Aratur, per tal de seguir 
promocionant la ciutat entre aquest públic tan 
important. 
Durant la mostra es va fer especial menció a la 
Bandera Blava que ha aconseguit per primera 
vegada la platja Fora Forat gràcies a la bona qualitat 

ambiental de l'aigua i la sorra, així com dels serveis 
que s'ofereixen per als banyistes amb rentapeus, 
socorrisme i fàcil accessibilitat.  
La gastronomia també va formar part de l'oferta 
de Vinaròs amb la promoció de les Jornades de 
la Cuina del Llagostí que s'allargaran fins al 17 de 
juny, amb la participació de vuit restaurants. En 
aquest cas, sobretot es farà especial incidència la 
gran qualitat del llagostí i les moltes possibilitats 
que ofereix dintre de la cuina. 
Cal destacar que Aratur és l'última gran fira 
turística abans de l'estiu i cada any aconsegueix 
l'assistència de milers de persones que aprofiten 
la mostra per acabar de decidir on passar les seves 
vacances, a més de comptar amb la presència dels 

principals turoperadors que contacten amb els 
destins per oferir paquets vacacionals. En aquest 
sentit, cal mencionar que Vinaròs s'ha reunit amb 
un operador de turisme accessible per mostrar 
tota l'oferta que pot oferir per a les persones amb 
mobilitat reduïda, amb platges 100% accessibles 
i amb serveis com cadires amfíbies o crosses per 
facilitar el bany.

Comencen les feines d'ampliació al cementeri municipal
Les obres se centren en la construcció de 96 nínxols que cobriran el servei fins a finals d'any

L'Ajuntament de Vinaròs apropa la gestió local als veïns 
amb el Butlletí d'Informació Municipal, BIM
La regidoria de Govern Obert edita el primer exemplar amb dades de tresoreria, ingressos, despeses i 
subvencions a les entitats locals entre altres dades d'interès municipal

Vinaròs està present a Aratur
Turisme es va traslladar el passat cap de setmana fins a Saragossa per participar en el 
Saló Aragonès de Turisme i mostrar tot el potencial que ofereix la ciutat
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El Centre del Coneixement del Vinalab a Vinaròs 
va celebrar divendres la 1a Jornada de Portes 
Obertes per mostrar al públic en general les feines 
i serveis que es desenvolupen en el seu interior. Cal 
destacar que el centre va néixer amb la intenció de 
ser un motor d’innovació i dinamització social, a 
més, també d’impulsar l’emprenedoria i l’ocupació.
Durant la jornada van assistir diversos 
representants d’entitats locals i empreses de la 
comarca per informar-se dels diferents projectes 
que es desenvolupen en el centre. La regidora 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs, María 
Cano, comentava que ‘’el Vianalab també és un 
espai que es posa a disposició de les empreses, 
emprenedors i associacions perquè puguen 
realitzar conferències, presentacions o reunions 
amb els clients’’. 
Entre les jornades que s’imparteixen al Vinalab, 
Cano, va fer especial menció del Gámesis, 
dedicada al món dels videojocs, que en cada 
edició aconsegueix atraure a centenars de joves 

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

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

Entre els punts presentats destaquen el 
fet d'implementar les recomanacions del 
Document Marc sobre Malaltia Renal Crònica 
a la realitat del Servei Valencià de Salut; el 
disseny d'un pla valencià de millora assistencial 
cap a les persones afectades, comptant amb 
la participació de la societat científica i les 
associacions de pacients involucrats, establir 
un pla de formació específic per al personal 
substitut d'infermeria que dóna atenció als 
pacients d'hemodiàlisi en període estival i 
dotar al departament de Salut de Vinaròs 
d'una secció de nefrologia junt amb un centre 
públic d'hemodiàlisi.
Cal recordar que avui en dia quasi quatre-

centes mil persones pateixen arreu de 
l'Estat malaltia renal crònica i que set-cents 
valencians se sumen cada any als tractaments 
de diàlisi. Departaments de Salut com el 
de Vinaròs es troben a 70 km del centre de 
referència de nefrologia, el que ha portat al 
grup parlamentari Podem-Podemos a exigir 
la solució d'aquesta greu situació que afecta a 
tot el nord de Castelló. Des de Podem Vinaròs 
s’ha agraït “el treball de les associacions 
veïnals i de malalts Apfercom i Migjorn, que 
ja van presentar al mes de gener una moció 
davant del plenari de l'Ajuntament de Vinaròs 
demanant millores per a la seua atenció 
mèdica”.

El Vinalab mostra al públic en general els serveis 
que ofereix per als emprenedors i empreses
Desenes de persones participen en la 1a Jornada de Portes Obertes per conèixer millor les instal·lacions i 
els vivers d’empreses

Les Corts aprova  dotar al departament de Salut de Vinaròs 
d'una secció de nefrologia i un centre públic d'hemodiàlisi
Dimarts 14 de maig, la Comissió de Sanitat de les Corts Valencianes va aprovar la proposició del grup parlamentari Podemos-Podem, a instàncies de les associacions 
APFERCOM i Migjorn, sobre l'assistència sanitària als malalts renals crònics

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII, 24 - BENICARLÓ
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L'Agència Valenciana de Turisme, a través de 
l'Oficina d'Assistència Tècnica DTI CV de l'Institut 
Valencià de Tecnologies Turístiques (Invat·tur), ha 
iniciat els treballs de redacció del Pla Director de 
Destinació Intel·ligent (DTI) per a Vinaròs-Benicarló, 
en el marc de l'estratègia de desenvolupament 
urbà sostenible i integrat (EDUSI) de tots dos 
municipis. 
A la reunió, que es va fer al Vinalab Vinaròs, van 
participar el director de Invat·tur, Francisco Juan; el 
coordinador del projecte DTI CV, David Giner; els 
regidors de Turisme de Vinaròs, Domènec Fontanet, 
i de Benicarló Rosana Marzà; el tècnic de Turisme 
de Vinaròs, Gabriel Quesada; el coordinador Tourist 
Info de Benicarló, Ciro Forés, i el director de smart 
cities de Enace, Josep Maria Altajafa.
El desenvolupament urbà sostenible fa referència 

a la millora duradora i a llarg termini de les 
condicions socials, econòmiques i ambientals d'un 
àrea urbana.
En aquest sentit, l'objectiu de la reunió, celebrada 
a Vinaròs, ha estat traçar un full de ruta perquè 
tots dos municipis iniciïn la seua marxa cap a un 
nou model de planificació i gestió, d'acord amb 
les directrius i recomanacions del model DTI de la 
Comunitat Valenciana.
En la redacció del projecte, coordinada pels 
tècnics de l'oficina DTI CV, participen la consultora 
estratègica Enace i tècnics dels dos municipis.
La primera fase és el desenvolupament d'un 
diagnòstic de situació en clau turística, social, 
econòmica, ambiental i tecnològica de tots dos 
municipis, per posteriorment analitzar la seva 
estratègia Edusi. Després de la celebració de 

diverses taules de treball i entrevistes amb els 
principals agents, es dissenyaran estratègies i 
accions concretes en matèria de gestió intel·ligent.
D'aquesta forma, Invat·tur estén la seua activitat al 
nord de Castelló, que acollirà en els propers mesos 
tallers, jornades i seminaris al Vinalab, per facilitar 
al sector turístic la seva transformació digital i 
adaptació a una gestió intel·ligent.

L'Ajuntament de Vinaròs oferirà nous cursos 
i jornades gratuïtes, a través de l'Estratègia 
Provincial d'Ocupació de la Diputació, per tal de 
facilitar la incorporació en el mercat laboral de les 
persones aturades o bé ajudar als emprenedors a 
posar en marxa les seves idees empresarials.
La primera activitat serà el 21 de maig amb la 
jornada explicativa "Llei 6/2017 de Reformes 
urgents del treball autònom" per informar 
a la ciutadania dels canvis que ha introduït el 
Govern Central a la Llei d'Autònoms. La xerrada 
estarà adreçada, tant per als veïns que vulguen 
emprendre com per a les persones que tenen un 
negoci i es volen informar dels canvis que s'han 
produït en la llei. L'horari serà de 9:30h a 13:30h a la 
sala d'Actes de la Biblioteca Municipal.
Per al 24 de maig es farà una segona jornada, 
"Tràmits i ajudes per a la creació d'empreses", 
en aquest l'objectiu serà informar de les gestions 
que han de realitzar els emprenedors per posar 
en marxa les seves idees de negoci, a més de les 
ajudes que poden rebre. L'horari també serà de 
9:30h a 13:30h a la sala d'Actes de la Biblioteca 
Municipal i per assistir caldrà fer una inscripció 
prèvia abans del 16 de maig. 
Pel que fa als cursos el primer que s'oferirà serà 
el de "Prevenció de Riscos Laborals" del 28 de 

maig a l'1 de juny, amb un total de 20 hores a la 
Casa de la Cultura. La regidora d'Ocuapció, María 
Cano, ha explicat "que cada cop més les empreses 
demanen aquesta formació als candidats, per tant 
si es fa el curs s'augmenten les possibilitats de 
contractació". El taller serà gratuït i les inscripcions 
es poden fer fins al 18 de maig.
Un altra formació que s'oferirà és el "Curs 
d'Ofimàtica Bàsica" del 4 al 13 de juny, amb 
un total de 40 hores. El curs es farà al Centre del 
Coneixement del Vinalab i té l'objectiu d'apropar 
la informàtica per als veïns que no estiguen 
familiaritzats amb els ordinadors. Les inscripcions 
es podran fer de forma gratuïta fins al 25 de maig. 
Del 20 al 29 de juny es farà l'últim taller del 
programa, "Qualitat del Servei i Atenció al client 
en hostaleria i turisme", de 40 hores. En aquest 
cas la formació es farà a Benicarló i les persones 
interessades es podran inscriure fins al 12 de juny.
Totes les inscripcions s'han de realitzar a través 
d'Internet a l'adreça que apareix als flyers, per 
més informació es poden adreçar a l'oficina ADL 
ubicada al carrer Sant Ramon. 

Guia Agenda per a la cerca de feina
La regidora Cano també ha presentat una agenda 
creada des de l'ADL, per ajudar a les persones 

aturades a poder organitzar-se a l'hora de buscar 
feina, a més d'incloure consells de com afrontar 
l'entrevista de treball o com preparar un bon 
currículum. L'agenda es distribuirà de forma 
gratuïta entre totes les persones que participen en 
els cursos o tallers gestionades per l'ADL.

ISO 9001
Per acabar Cano concloïa la roda de premsa 
destacant que l'Agència de Desenvolupament 
Local ha aconseguit el certificat de qualitat ISO 
9001. La regidora ha indicava que es "tracta d'una 
distinció que acredita que tota la formació i tallers 
que s'ofereixen des de l'ADL compleixen tot es 
requisits de qualitat, garantint una atenció que 
s'ajusta a les necessitats dels usuaris gràcies a 
l'equip de professionals que dia a dia treballa per 
millorar els serveis que s'ofereixen per al foment de 
l'ocupació i l'emprenedoria".

El portavoz adjunto del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, acusado 
al equipo de gobierno de “sectarismo ideológico” 
al negar por tercera vez a los alumnos de primaria 
de los centros concertados una agenda escolar 
pagada con el dinero de todos los vinarocenses, y 
pensamos que este año ni puede ni debe repetirse 
una situación tan lamentable como esta”.
Gandía señalaba que “estamos hablando de un 
coste económico mínimo y a pesar de ello en 

los dos últimos años el tripartito ha negado una 
agenda escolar a centenares de niños y niñas 
por el mero hecho de estudiar en unos colegios 
que no son del agrado ideológico de quienes nos 
gobiernan”.
Desde las filas populares se instaba al tripartito 
formado por Podemos, PSPV-PSOE y Compromís 
“a dejar a un lado su ideología y empezar a 
gobernar, aunque sea en su último año, para 
todos los vinarocenses”.

El portavoz adjunto finalizaba lamentando que 
“en pleno siglo XXI tengamos que poner de 
relieve las decisiones de un tripartito que separa 
a los niños entre buenos y malos según el colegio 
donde estudien” y por ello les instaba a “a que 
piensen en todos los niños y niñas de Vinaròs y 
que cuando de inicio el curso escolar todos los 
alumnos de primaria, independientemente del 
centro escolar en el que estudien, tengan su 
agenda escolar”.

L'Agència Valenciana de Turisme inicia l'elaboració del Pla Director de 
Destinació Intel·ligent de Vinaròs-Benicarló
Es tracta d'una estratègia emmarcada dintre de l'EDUSI per crear un nou model de turisme intel·ligent 
basat en del desenvolupament sostenible de les dues localitats

Vinaròs presenta la nova campanya de cursos i tallers 
Reinicia't per fomentar l'ocupació
La regidoria d'Ocupació i l'Agència de Desenvolupament Local (ADL) donen a conèixer el nou 
programa adreçat a persones aturades i emprenedors 

El PP solicita al tripartito “que no discrimine por tercer año a los alumnos 
de los centros concertados” con la agenda escolar
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El portavoz del PP de Vinaròs, Lluis Gandia, ha 
criticado “la opacidad y la ineficacia del tripartito” 
al asegurar que “se ha perdido un nuevo taller 
de empleo, el tercero de esta legislatura”. Gandia 
señaló que el Ayuntamiento “ya perdió en 2015 
un taller de empleo, otro en 2016 y ahora vuelven 
a hacerlo en 2018”, lamentando que de entre 20 
poblaciones que optaban a cinco talleres, Vinaròs 
“ha quedado en la posición 14, muy lejos de poder 
optar a ellos”. Esto, según indicó, “es muy grave 
porque hablamos de empleo y de personas, y ya es 
la tercera vez que Vinaròs pierde esta posibilidad 
por culpa de una gestión ineficaz, lo que sumaría 
aproximadamente un millón de euros, y lo peor 
es que en las tres ocasiones no ha sido el equipo 
de gobierno el que haya informado, sino que ha 
tenido que ser el PP de Vinaròs el que lo haya 
hecho”.
 
BIM
Por otro lado, el PP de Vinaròs ha calificado de 

“panfleto partidista pagado con dinero de los 
vinarocenses” el Boletín de Información Municipal 
(BIM) que ha presentado la concejalía de Gobierno 
Abierto del Ayuntamiento de Vinaròs. El portavoz 
popular, Lluis Gandia, consideró que la publicación 
“sólo servirá para disfrazar la realidad e intentar 
convencer a los vinarocenses de la gestión del 
equipo de gobierno” y recordó que “como medio 
de comunicación público ya existe El Diariet”.
Gandia también lamentó que en la comisión 
se hubiera dicho a la oposición que esta 
publicación sería semestral y que en los medios de 
comunicación se señalara ayer que su periodicidad 
es trimestral o cuatrimestral. 
También consideró el portavoz popular que el 
primer número del BIM “ya tiene datos manipulados 
al interés del tripartito”, citando como ejemplo que 
en los sueldos del alcalde y los concejales aparece 
el cobro mensual en limpio “pero se oculta el total, 
es decir, no aparece el sueldo bruto, la seguridad 
social ni los gastos en dietas de los concejales del 

equipo de gobierno”.
“Desde el PP de Vinaròs proponemos que el equipo 
de gobierno explique en el BIM la subida del IBI del 
10% para todos los vinarocenses, los resultados de 
la auditoría pública e inmediata que prometieron 
o el informe de secretaría que advertía que no 
estaba toda la documentación de la piscina”, 
concluyó Gandia. 

El Partit de Vinaròs Independent (PVI) podría presentar una queja ante 
el Defensor del Pueblo si en la próxima comisión de infraestructuras el 
equipo de gobierno sigue sin acceder a su petición de que acuda un 
técnico municipal para resolver sus dudas en varios asuntos, como el de la 
tramitación de la licencia de actividad del bar de la ermita. Así lo aseguró 
ayer su concejala, Maria Dolores Miralles, tras informar que su partido 
lleva tres meses solicitando la presencia del ingeniero técnico en dicha 
comisión, y que “aún presentado la petición por registro de entrada se 
nos ha negado”. Miralles señaló al respecto que considera que “se están 
vulnerando los derechos de la oposición, algo que nunca ha pasado en 
este ayuntamiento”. 
Para la edila independiente, que manifestó sentirse indignada, “la 
transparencia que pregona el equipo de gobierno es opacidad y no 
sólo por esto que nos ha pasado en esta comisión, sino también porque 
nos enteramos de los asuntos municipales tarde y por los medios de 
comunicación”. 
BIM
Por otro lado, Miralles, al igual que el PP de Vinaròs, calificó de “panfleto 
propagandístico” el Boletín de Información Municipal (BIM) presentado 
el martes por la concejalía de Gobierno Abierto. Miralles lamentó que en 
comisión el equipo de gobierno hubiera dicho a la oposición que sería 
semestral y en rueda de prensa se comunicara que es de periodicidad 
trimestral, e indicó que “en su primer número ya faltan a la verdad 
publicando el sueldo limpio mensual y ocultando el verdadero coste a los 
vinarocenses, que es el sueldo bruto y el coste de la seguridad social”.
Para Miralles, el BIM “sale en un momento preelectoral y lo hacen para 
controlar la información de cara a las próximas elecciones”.

El PP acusa al equipo de gobierno de mala gestión por 
haberse perdido la opción de obtener otro taller de empleo
Gandia califica el BIM de “panfleto partidista”

El PVI estudia presentar queja ante el Defensor del Pueblo por falta 
de información en las comisiones
Los independientes califican el BIM de “panfleto propagandístico 
preelectoral”
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El seu regidor, Lluis Batalla, ha dit que “no 
ha estat fins ara que s'ha fet un informe a 
instàncies dels governants locals per poder 
concedir una llicència d'activitat econòmica al 
restaurant de l'ermita, però és un informe que 
des del nostre entendre se li ha encarregat a 
un tècnic per tal d'evitar l'acompliment del 
Real Decret Legislatiu 1/2013, sobre els drets 
de les persones amb discapacitat. Al susdit 
informe es parla d'un aforament màxim de 
142 persones, i aquest aforament, detall que 
omet l'informe, es refereix a les dues plantes 
del restaurant”.  
Acord Ciutadà considera que “l'accès ha de ser 
universal i no ha d'haver cap barrera que ho 

impedisca com ara està passant”.
“El Reial Decret Legislatiu 1/2013 diu que cap 
persona se la pot discriminar perquè un espai, 
sobre tot públic, tinga manca d'accessibilitat. 
La manca d'aquesta és un signe de 
discriminació i qui discrimina ara mateix és 
el Govern del Pla d'Emergència Social. Sabem 
de la responsabilitat política dels qui han 
governat en aquests darrers anys, però amb 
aquesta llei, ja en marxa de manera efectiva, 
mantenir la manca d'accés és fer perdurar la 
discriminació”, assenyala Batalla, per a qui “el 
tema és molt més greu, perquè la inhibició 
del govern de PSOE ,de PODEM i Compromís 
en el compliment de la norma,  que porta 

directament a la discriminació d'una part de 
la població, té un nom ben clar: prevaricació”. 
“La prevaricació és un delicte que es comet 
quan una autoritat o funcionari públic dicta 
una resolució arbitrària en un assumpte 
administratiu o judicial, sabent que aquesta 
resolució és injusta, per la qual cosa incompleix 
els deures del funcionariat. Aquesta actuació 
és una manifestació d'un abús d'autoritat, 
sancionada pel Dret Penal, que busca la 
protecció tant del ciutadà com de la mateixa 
Administració”, indica Batalla, que lamenta 
“que el silenci conscient d’associacions que 
diuen defensar els drets de les persones amb 
mobilitat reduïda i la de veïns , és intolerable”.

El Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) 
de Vinaròs passarà de 55 a 70 places, segons està 
contemplat al pressupost de la Generalitat, i va 
informar dimecres a Vinaròs la diputada als Corts 
per Compromís, Mónica Álvaro i el secretari local 
de Compromís, Jordi Moliner. La diputada va 
assenyalar que els comptes del Consell del 2018 
“han dotat de més pressupost a les comarques 
del nord de Castelló perquè s'és conscient de la 
necessitat d'inversió en aquesta zona”, i que una 
de les mesures ha estat la d'augmentar el nombre 
de places del CRIS per reforçar l'atenció en aquest 
centre “que dóna servei a tot el nord de la província”. 
Una mesura, que segons Álvaro, permetrà acabar 
amb la llista d'espera i els desplaçaments que 
usuaris de la zona havien de realitzar a altres 
centres com els de Sagunt o fins i tot València. 

També va indicar Álvaro que s'ha dotat de les 
places públiques necessàries al centre de dia per 
poder construir pròximament la residència per a 
majors en els pisos superiors. 
D'altra banda, la diputada de Compromís va valorar 
el fet que hagi estat aprovada per Les Corts la 
creació d'un centre d'hemodiàlisi públic a Vinaròs 
i d'una unitat de nefrología, una demanda de les 
associacions veïnals Apfercom i Migjorn que espera 
que sigui realitat abans de concloure la legislatura. 
En aquest sentit, també va assenyalar que s'han 
iniciat els tràmits per dotar a la Plana d'una unitat 
d'hemodiàlisi que ajudarà a descolapsar l’Hospital 
General de Castelló. Finalment, va indicar que 
Compromís instarà a l'Organització Nacional de 
Transplantaments al fet que autoritzi un centre de 
trasplantaments de ronyó a l'Hospital General de 

Castelló. “La Conselleria insistirà que és necessari, 
perquè les donacions a la província de Castelló són 
notablement més altes que a València o Alacant, 
i val la pena fer aquest esforç perquè la província 
compti amb aquesta unitat i evitar trasllats a La Fe”, 
va concloure.

Los sindicatos SPPLB, CCOO y CSIF, han 
expresado en un comunicado su “malestar” por el 
hecho de que “el equipo de gobierno mantenga a 
sus trabajadores como los peor pagados de todos 
los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, 
entre las ciudades de similar población”.
Según estos sindicatos, el equipo de gobierno 
“ha sido insensible e intransigente a los intentos 
de los trabajadores de este Ayuntamiento para 
recuperar parte de su poder adquisitivo perdido 
durante la dura crisis”.
El comunicado también indica que “sin embargo 

no ha tenido problema para incrementar las 
retribuciones de determinados funcionarios de la 
más alta categoría, a los que se han incrementado 
sus retribuciones complementarias, por encima 
incluso de las tablas retributivas de este 
Ayuntamiento”.
“Llama la atención que algunos miembros del 
equipo de gobierno actual, en el año 2012, 
estando en la oposición, votaron en contra de 
la creación  del puesto de “Viceinterventor” con 
un complemento específico por encima de las 
tablas retributivas, y ahora han creado un puesto 

análogo, el de “Vicesecretario”, en las mismas 
condiciones”, dicta el escrito remitido a los 
medios. 
Por último, aclaran que “los sindicatos firmantes 
no están en contra de que el Ayuntamiento se 
dote de los mejores técnicos para asesoramiento 
jurídico y contable y entienden que deben percibir 
unas retribuciones acordes a su responsabilidad. 
El reproche es que el equipo de gobierno siempre 
se ha negado a modificar, siquiera modestamente, 
las retribuciones del resto de los puestos, creando 
una patente discriminación”.  

Acord Ciutadà diu que “el govern municipal veta l'accés de persones amb problemes 
de mobilitat al primer pis del restaurant de l'ermita i altres dependències municipals”
Acord Ciutadà de Vinaròs ha denunciat que “el govern municipal veta l'accés de persones amb problemes de mobilitat 
tant al primer pis del restaurant de l'ermita com a d'altres dependències municipals” 

El CRIS de Vinaròs s'ampliarà de 55 a 70 places

Los sindicatos SPPLB, CCOO y CSIF acusan de “falta de sensibilidad” al equipo 
de gobierno por los sueldos de los trabajadores públicos del Ayuntamiento
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El 19 de maig, Alba i Anna es van presentar com 
a dames major i infantil del Gimnàs Gentsana

Alumnes d'Infantil del CEIP Assumpció van anar 
"de compres" al mercat municipal. E.Fonollosa

Els col·legis han celebrat durant aquests dies 
jornades de portes obertes, pensades especialment 
per als pares de xiquets que han de començar 
l'escolaritat el pròxim curs, per tal que conegueren 
els centres i pogueren escollir millor. E.Fonollosa

Paco, una abraçada molt forta estigues on estigues del teu amic Paco, que sempre recorda 
les històries que li contaves quan anavem de viatge

En la Casa de la Cultura de Vinaròs se celebró una conferencia del secretario general de VOX Javier 
Ortega, en la que también participaron los presidentes provinciales de este partido en Castellón,   
Valencia, Tarragona y Teruel. Se recordó de manera crítica en el inicio del acto la conferencia que 
recientemente dio en esta ciudad de Joan Tardá, de ERC y también se censuró la labor del PP durante 
su gobierno autonómico valenciano y el actual en Madrid. E.Fonollosa

El Tast del Territori dedicà la seua última edició a la cuina de Morella, sobretot a les "croquellanes"

Jose Gilabert Miralles ha exposat la seva col·lecció d'arts i oficis mariners en la I MOSTRA DE 
PESCA ARTESANAL, TURISME I TERRITORI DE LA MEDITERRÀNIA. Del 14 al 20 de maig en el Grau 

de Gandia. On es celebrarà durant tota la setmana activitats per a les escoles, universitats i 
professionals de la mar de tota Espanya.

La tradició i la divulgació de l'activitat a la mar és la finalitat de la mostra.



19 maig de 2018

10

SOCIETAT

A la reina de las fiestas 
y a una dama que es mi nieta

“Abril en primavera”
Hace años, a una linda muchachita
Le hice yo un pequeño poema
al ser dama de las fiestas.
La vi yo tan simpática y pizpireta
Que me dije: ”se merecía ser reina”.
Tuve yo un presentimiento quizás
al hacerse hoy realidad.
Ya que hoy Abril, su hija, es Majestad.
Ese don que tienes de belleza y simpatía
lo tienes siempre que conservar
porque eso querida niña
ni se puede vender ni comprar.
A.Navarro
---
 
“Pasión de abuela”: Marina
Es una realidad que salta a la vista
Y al nacer en Vinaròs fuiste bonita.
Ese don de Dios te dio
lo llevas también en el corazón.
Cuando tus abuelos y la yaya Rosa
te oímos tocar en la banda o en la Big Band,
siempre, cariño, nos haces llorar
y en las audiciones de piano
creemos el cielo alcanzar.
Tus papás y hermano de ti,
más orgullosos ya no pueden estar.
Besos
A.Navarro

Boda de Enrique y Ana

Asamblea del Círculo Mercantil y Cultural

Dia a l’ermita del centre de la tercera edat
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Als anys finals del 40 i durant tot el 50, i pot ser 
part del 60 , l’activitat que més definia al poble de 
Vinaròs era la pesca, i entre els molts peixos que 
s’agarraven a les seves aigües, sense cap dubte , la 
sardina era el peix per excel·lència en companyia 
amb d’altres peixos blaus, com eren el sorell, el 
seitó, la maleta, o la caballa anomenada pels més 
vells verat. També s’agarraven altres tipus de peix, 
amb menys quantitat, com el gerret, les orades 
o muixarres ....   etc. També agafaven tonyines, 
encara que aquestes eren considerades “moralla” i 
d’aquesta manera es venia a la llonja i l’import de 
la seva venda era repartit a part  i per igual, entre 
tots els mariners.
La mar estava plena de peix, els mariners afirmaven 
que la mar, si no fora per ells, es podria convertir 
en una cosa espessa on la vida seria impossible. 
Al nostre port   hi havia barques de tot el litoral, 
les menudes pescaven generalment a la vora del 
port mentre que les més grans solien anar a les 
Columbrets, i dins de l’arxipèlag, a la Foradada 
a la Ferrera o al Bergantí . Sols tenien un enemic 
els Dofins, si, els dofins que amb la pesca fàcil 
que representava agafar de la mateixa xarxa als 
peixos que prèviament havien caigut a ella, es 
beneficiaven generosament de la pesca.
Els dofins considerats l’enemic numero 1 dels 
pescadors, eren combatuts i exterminats de totes 
les formes i maneres mes cruels imaginables. Son 
variats els procediments inventats per l’home 
per allunyar aquest, considerat per ells, temible 
enemic. Primerament va ser amb   escopeta que 

disparant trets al voltant de la pesa que servia de 
pesca intentava allunar-los, però els dofins van 
aprendre  de sortir a respirar fora del camp d’acció 
de l’escopeta i d’aquesta manera podien esquivar 
els trets. Posteriorment els homes van intentar 
allunyar-los amb carbur, pensaven  que les bolles 
que feia el carbur en contacte amb l’aigua, els 
podia allunyar, la cosa va funcionar en principi, però 
els dofins, quan sentien el barboteig del carbur 
pensaven, allí hi ha peix ¡! i es desplaçaven tots a 
la barca que havia tingut la pensada de tirar-ne!!, 
en fi un altre fracàs per al pescadors. Posteriorment 
els mariners van inventar un mètode mes cruel si 
cap, posaven dins de les sardines claus o agulles 
amb el propòsit de matar-los quan es mengessin 
les sardines, però les sardines que tenien claus o 
agulles baixaven al fons més apresa que les que 
no en tenien, cosa que els dofins van aprendre 
enseguida. Cosa que demostra la intel·ligència 
dels dofins, que novament van   guanyar la batalla. 
  Però finalment els dofins van sucumbir amb les 
peses de niló, material que no podien digerir, 
en contra de les antigues fabricades amb cotó. I 
també la contaminació va ser molt negativa per als 
dofins.
L’abundant pesca, que es va recolzar sobre tot 

en noves modalitats de pesca, va coincidir en el 
temps, amb els maquis, i justament dels “maquis 
en les terres del Sènia” es el títol de la xerrada que 
ens oferirà Joan B . Beltrán el proper divendres 1 de 
juny a la biblioteca Municipal de Vinaròs.

T. 689 30 37 61
 

Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
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CULTURA

Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 12 del presente mes, a las 
19 horas y en el “Auditorio Municipal” de nuestra 
ciudad de Vinaròs, tuvo lugar un gran espectáculo 
a cargo de los alumnos de esta joven y gran 
profesional de la música afincada en nuestra 
ciudad cual es  Olga Culicova.
Momentos antes de dar inicio el espectáculo, ya 
veíamos que el auditorio se iba llenando hasta 
alcanzar el máximo de sus localidades, incluso 
con sillas plegables en los pasillos laterales. 
Esto nos ponía al tanto de lo que se nos vendría 
a continuación. Un gran montaje, una gran 

escenografía, una gran megafonía y una gran 
actuación de cerca de 40 alumnos con su profesora 
Olga.
El espectáculo estuvo presentado a la vez por 
alumnas de la profesora, las cuales presentaron 
con todo detalle y toda claridad lo que íbamos a 
ver en las 22 actuaciones que duró el mismo. De 
ellas hemos de decir que vimos y escuchamos: 
música clásica, boleros, rancheras, rock and roll, 
solistas individuales, dúos, tríos, solistas al piano 
en un total de siete, las cuales todas interpretaron 
de “memoria”, lo cual quiere decir, que se sabían de 
memoria la partitura que interpretaban.
Realmente no nos pensábamos encontrar un 

espectáculo así en nuestra ciudad, tanto por 
la variación del mismo, la variada edad de los 
intérpretes de 8 a 70 años, y la variedad de la 
música que nos interpretaron. Realmente fue 
un gran espectáculo y todos los que asistimos 
quedamos altamente satisfechos.
Cabe desde estas líneas felicitar e TODOS los que 
intervinieron de una u otra forma, y como no a su 
profesora Olga Culicova la cual con su espectáculo 
y con sus actuaciones de las que formó parte, nos 
dejó a todos anonadados.
Al finalizar, se le hizo la entrega a cargo de sus 
alumnos, de un par de ramos de flores naturales.

Concert de gala fi de curs “Guirigall” a càrrec dels alumnes d´Olga Culicova

Dofins i maquis
ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I
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El polifacètic professor de l'institut Leopoldo Querol de Vinaròs i alhora cap d'estudis, Paco Triviño ofereix a l'Auditori Municipal una exposició 
de pintura, amb quadres sobre rostres femenins. A més, aprofitant la inauguració de la mostra, es presentà la seua primera novel·la "Regreso la 
paraíso", sota la presentació del director de l'institut Andreu Branchat i el professor Paco Gallego. E.Fonollosa

IES LEOPOLDO QUEROL
El Centre Bilingüe Gymnázium 
Bilingválne de Zilina 
(Eslovaquia) ens ha visitat 
aquesta primera setmana de 
maig. Els i les alumnes de la 
secció espanyola de Zilina 
han sigut rebuts amb els 
braços oberts pels  estudiants 
de Cicles Formatius de l’IES 
Ramon Cid de Benicarló i per 
l’alumnat de l’IES Leopoldo 
Querol de Vinaròs. 
La setmana ha passat 
volant, l’alumnat ha seguit 
una programació repleta 
d’esdeveniments, activitats 
i visites als racons més 
emblemàtics del Baix 
Maestrat, així com  les ciutats  
de Tarragona, València i 
Barcelona. A més a més, 
han pogut gaudir de la 
nostra cultura, tradicions i 
gastronomia  acompanyats 
sempre del bon temps. 
Aquest intercanvi començà 

amb l’anada dels estudiants 
d’aquest dos centres del 
baix Maestrat a Zilina 
durant la primera setmana 
d’abril, tot coincidint amb 
les vacances de Pasqua. 
Durant el primer contacte 
de l’intercanvi, els nostres 
alumnes visitaren les ciutats 
de Nitra, Bratislava, Cracòvia 
(Polònia) i Viena (Àustria), a 
més a més s’iniciaren en el 
patinatge sobre gel així com 
en altres activitats realitzades 
en els emblemàtics racons 
de la ciutat de Zilina. 
L’agermanament ha estat tan 
enriquidor que volem agrair 
a les famílies i a l’alumnat del 
Centre Bilingüe Gymnázium 
Bilingválne , a l’IES Ramon Cid 
i com no de l’IES Leopoldo 
Querol per permetre’ns 
participar en el que ha estat 
l’experiència educativa del 
nostre alumnat. 
DAKUJEM

Més que un intercanvi, un agermanament
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El passat dilluns 23 d’abril, com en els darrers anys 
coincidint amb el Dia de Sant Jordi, l’IES Josep 
Vilaplana va dur a terme la seua ja tradicional 
Jornada Cultural. Enguany, aquesta estava dedicada 
al músic i artista Carles Santos, vinarossenc universal. 
L’homenatge a la seua figura es va fer visible en 
la temàtica d’alguns tallers, en el photocall que 
presidia l’entrada a l’edifici principal, i en la xarrada 
que ens va oferir Alícia Coscollano: “Santos, sempre 
Santos”.
La jornada tingué moltes més activitats: batucada i 
xocolatada per a començar el dia, i fins a 26 tallers 

diferents fins a mig matí. Des de capoeira fins a 
pancakes, passant per construcció de nius d’aus, jocs 
de taula científics o ioga, l’oferta era molt diversa i 
engrescadora. En acabar els tallers, i després d’una 
degustació de refrescos per a tothom, l’oferta es 
concentrava en tres espais: l’esmentada conferència 
sobre Santos, un partit de bàsquet entre professorat 
i alumnes, i un recital poètic que va culminar amb 
l’entrega de premis del concurs literari de Sant Jordi.
Mentrestant, durant tot el matí, es podien comprar 
llibres usats i polseres solidàries; el benefici 
d’aquestes vendes anava destinat a l’associació 

Polseres Candela contra el càncer infantil. L’alumnat 
de 3r d’ESO venia roses de Sant Jordi, començant a 
finançar-se així el viatge fi de curs de l’any vinent.
A la tarda, professorat i alumnat de cicles formatius 
van emprendre la segona part de la jornada, amb 
tallers d’intercanvis de coneixements entre les 
diverses famílies de cicles, un berenar a base d’orxata 
i fartons, partit de futbol i visionat de pel·lícules.
Un dia ben complet que, any rere any, segueix 
deixant clar la vocació de l’IES Vilaplana per una 
formació integral del nostre alumnat, rigorosa i 
alhora participativa i festiva.

L’IES Vilaplana celebra la seua jornada cultural dedicada a Carles Santos

2018Llibret Festes
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Memoria flota provincial en captures de 2017 comparat en % a 2016, preu mitjà, valor económic en € i estadístiques (i II)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Rorqual nano 

PORT                CÈRCOL                           ARROSSEGAMENT       
                      Kg       %Kg    €/Kg  V.%          Kg      %Kg  €/Kg     V%
Benic.    678.181   -12    4,8    +5                                     
Burria.    1,181.076    -22    1,6   -34 437.621    -22    4,2   -15
Caste.     3,048.044      -6    1,7   -15 1,012.334    -15    4,5    -1
Peñis.     963.211    -12    4,6   +9
Vinar.        119.399    -62    2,7   -47           531.019    -13    4,5   +3
                ________     __    __      ___       ________    ___   ___   __
TOTAL: 4,348.519    -14     2     -23        3,622.366    -14    4,5   +2

  A. MENORS (Tremalls)                 TOTAL PORTS 
      Kg      %Kg    €/K V%                      Kg      %Kg  €/Kg      V% 
   78.962      -38       6,9   -17             757.143    -15      5      +1
 197.888      -13       6,4    -9           1,816.585    -20    2,7    -19
 230.782      -11       7,2  +15          4,291.160     -7     2,7      -5
 111.946      -16        6      -1           1,075.157    -13    4,7     +6 
 140.061     +10       8,5  +10             790.479    -27    4,8      -1
 _______     ___      __    ___           _________   __    ___    __
 759.639      -15        7     +1            8,730.524    -13    3,3     -5 

          ESTADÍSTICA              
   NºVai. TRB    H.P.  N ºTrip           
  26      574     4.402      80
  27      666     4.170    112 
  45   1.676   11.314    262
  43      767     5.590    114
  29      681     5.022    112
___    ____    _____    ___
170   4.364   30.498    680

El balanç de la província dóna una pèrdua total de 5 vaixells, amb uns 50 tripulants menys, que desglossats per ports corresponen a Borriana, ja que Vinaròs -1 i Peníscola +1 
s'anivellen, igual que la resta de Confraries que no van fluctuar. Quant als quilos hi ha un descens pròxim a 1,400.000 Kg. motivat pel davallada cerquera en els tres ports. I la 
recaptació económica, per sort, no ha abaixat el mateix percentatge, ja que les cotitzacions s'han valorat a l'alça.

Apaciguada mar de la inestable primavera
Comenzó la semana disipándose los fríos y secos aires del noroeste, para quedar unas aguas 
tranquilas con la típica brisa marítima a partir del mediodía. Se pudo faenar los cinco días 
hábiles. Las extracciones han sido normales (excepto la llum) y las cotizaciones estaban 
estabilizadas.

La pesca de arrastre capturó a diario gran variedad de pescados y mariscos, como cigala, 
calamar, gamba, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, móllera, caracol, 
galera, pagel, jurel, gobios, arañas, rubios, caballa, cintas, raya, pulpo roquero y blanco, maira, 
lisa, pejerrey, pintarroja y morralla.  
El cerco sigue faenando por el litoral alicantino.
La flota artesanal, la mayoría de trasmalleros pillan langostino. Varios atrapan sepia, mabre 
y corba. Otro lleva lenguado y rombo. Y uno cala en l’Illa y subasta langosta, bogavante, 
cabracho, chopa, dentón y mamona.
Y el palangrillo costero capturó con anzuelo lubina, dorada, pargo, sargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’; Ancestros del hombre y pesquerías 
con electricidad
Saccorhytus es el nombre de un animal en forma de saco con sólo 1 mm. de longitud, que 
vivió en el fondo del mar hace 540 millones de años, y científicos chinos han realizado su 
descubrimiento, para señalar además, que es el ancestro de los seres humanos, pues cabe 
recalcar, que todos los seres vivos descendemos de uno al que denominan el último antepasado 
común universal, que vivió hace 3.500 millones de años. Tras él, la vida se diversificó y uno de 
los seres posteriores es el Saccorhytus, ancestro común del gran grupo de los seres vivos en el 
que estamos los humanos, convirtiéndose en uno de los primeros pasos evolutivos hacia los 
vertebrados (que primero fueron los peces).
La pesca eléctrica no ha sido aprobada por la Unión Europea como modalidad pesquera, 
a pesar que últimamente Holanda está apostando por esta forma de atrapar pescado. De 
momento hay varias maneras de pescar que a pesar de ser utilizadas en la antigüedad, ahora 
están prohibidas, como la pesca con explosivos, con sustancias tóxicas, etc. y la irrupción en 
las pesquerías de la corriente eléctrica ha despertado contrarios. 

En castellà també li diuen rorcual de Edén i tropical. 
El seu nom científic és Baleanoptera edeni. Esta 
balena és la segona espècie més xicoteta de la 
família dels enormes Balenoptérids.
Cetaci misticet (curiosament este subordre no 
suporta la captivitat) amb silueta hidrodinàmica, el 
seu cap vist des de dalt és triangular. Entre el -ho 
i el morro posseïx tres crestes paral·leles, que ho 
diferencien dels altres rorquals, a més de ser l'únic 
que no és cosmopolita, perquè viu d'aigües tropicals 
a temperades. Les aletes pectorals són xicotetes. És 
una balena barbada. En l'exterior del seu pit se li 
aprecien 40/60 plecs que arriben al melic, fent-li la 
funció d'expandir-se quan obri la boca per a menjar 
omplint fins a la gola d'aigua i preses, per a filtrar-
les amb 250/350 barbes de color blanc que té a 
cada costat de la cavitat bucal i que li pengen del 
maxil·lar superior. Al nadar en superfície se li veu la 
falcada aleta dorsal situada al principi del terç final 
del cos, però no se li aprecia a l'aire la propulsora 
i horitzontal aleta cabal. Quan ix per a respirar i 
exhala, la columna de vapor és de 3 o 4 m. d'altura 
en vertical. El seu màxim temps de submergir-se és 
de 15 minuts. És de color gris blavós. Ventre clar i 
fosc tacat un poc de groc. Longitud 15 m. i pes 25 
tones. S'aparella com els mamífers. En l'època i zona 
de reproducció, els mascles efectuen exhibicions 
rituals de cant i demostren a més el seu poder físic 
davant d'elles. Després de l'acoble i fecundació,cada 
2 o 3 anys la femella, té una gestació d'11 mesos 
i dóna a llum una cria que alleta un any. Naden 
a una velocitat de 5 Km/h., però pot aconseguir 
els 25 canviant sovint de direcció. Viu igual en 
zones de 1.000 m. de profunditat en alta mar, que 
acostant-se a la costa en fons de 30 m. Sol estar en 
grups de diversos exemplars, però a vegades per a 
alimentar-se es reunixen en grans bandades. El seu 
menjar preferid és el kril, sardines i cefalòpodes. En 
un principi no les capturaven per que una vegada 
mortes s'afonaven, però després injectaven ràpid 
aire en el seu cos i ja suraven, per a ser arreplegades 
i processades. S'aprofitava tot, o siga, fonien el greix 
que té davall la seua pell per a fer olis, la seua carn 
per al consum, vísceres per a farines, barbes per a 
objectes, etc. Ara la seua caça està prohibida.
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CONVOCATÒRIA D’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT V.

En  compliment  de l’acord adoptat  pel  Consell Rector d’aquesta Entitat i de  
conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis  de  la  mateixa 
per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, a l’ AUDITORI MUNICIPAL   situat a la 
Plaça Sant Agustí d’aquesta localitat, el pròxim dia 8 de juny, a  les 20,30  hores en primera 
convocatòria i a les  21 hores en  segona, a fi de tractar els diferents punts del següent 

ORDRE DEL DIA

1er - Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (balanç, compte de 
pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de 
l’Informe de Gestió, així com la proposta d’aplicació del resultat i de la gestió social, tot això 
corresponent a l’exercici econòmic 2017.

2n - Acord sobre distribució de resultats.      

3er - Pla d’inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la 
liquidació del pressupost de 2017, així com el pressupost per 2018. Sol·licitar autorització 
perquè el Consell Rector apliqui, provisional i proporcionalment, el pla d’inversions per 2019 en
els mesos que transcorrin del citat any fins que s’aprovi per l’Assemblea General l’habilitat per 
2019.

4t - Elecció per a la renovació estatutària de sis membres titulars i dos suplents del Consell
Rector, així com tres membres de la Comissió de Recursos.

5é - Modificació dels articles 13, 15, 32 i 62 dels Estatuts Socials.

6é - Informe sobre la política de remuneracions del Consell Rector i aprovació, si escau de la 
mateixa.

7é - Delegació i habilitació al Consell Rector per elevar a instrument públic els acords de 
l’Assemblea General que exigeixin tal formalitat o hagin d’inscriure’s en els registres públics, 
així com per executar aquests acords, facultant-se per a la interpretació, aplicació, esmena i 
desenvolupament dels quals ho precisessin.

8é - Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

9é - Decisió sobre l’aprovació de l’Acta.  Designació dels socis a aquest efecte.

Vinaròs, a  23 d’ abril de dos mil divuit.

El President

Firmat..- D. Manuel Molinos Borrás

NOTA:  Conforme al disposat en els articles 26 i 34 de la Llei de Cooperatives de  la Comunitat  Valenciana, els 
comptes anuals, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria, el nou text dels articles dels estatuts socials de l’entitat que el 
consell rector sotmet a aprovació, així com un informe justificant la seva reforma i  els altres documents referents a les 
restants propostes sobre les quals ha de decidir l’Assemblea, estan a la disposició dels socis en el domicili social de 
l’Entitat, on podran ser examinats, de 10 a 12 hores, durant tots els dies hàbils des del de l’anunci de la present 
convocatòria i fins al dia de celebració de l’Assemblea, tenint els socis així mateix dret a rebre gratuïtament, prèvia 
sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents.

Caixa Rural Vinaròs S.Coop.de Crèdit V. Sant Cristòfol, 19  12.500  Vinaròs (Castelló)  Insc.Reg.Merc.T.505 L.72 F.156 H.CS 2004 NIF F12013249
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FEM
VINAROS

PLÀ ESTRATÈGIC DE CIUTAT

1. Què creu que aportarà el Pla 
Estratègic de Ciutat a la seua àrea 
d’actuació, en este cas, la cultura?

Si aquest pla no es queda en un calaix serà un 
benefici i una millora per a tota la ciutadania 
de Vinaròs a tots els nivells.

2. Quin creu què és el paper de la 
ciutadania en la definició del Vinaròs 
del futur?

És imprescindible escoltar els ciutadans 
perquè som els que fem poble, els que dia 
a dia recolzem les diferències i necessitats, 
cadascú amb les seues circumstàncies. Per 
exemple, quan parlem dels discapacitats, 
només ens referim a l’àmbit social i també 
deuria de tenir-se en compte àmbits com 
l’urbanisme, la sanitat, l’educació, etc.  S’ha de 
tenir en compte a tota la ciutadania en tots els 
àmbits.

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

En aquest moment, des de la conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Socials s’estan duent 
a terme molts canvis de legislació referents 
als servicis socials. Dependrà molt de l’abast 
d’aquesta normativa. Esperem que siguen 
uns serveis socials més propers i accessibles 
per a tothom, i que se’ls done la importància 
pertinent.

4. Creu que hi ha d’haver una major 
coordinació entre les administracions 
per a fer front als reptes socials del 
futur?

Sense cap dubte, és imprescindible. És una 
manera de treballar en qualitat per a no 
duplicar els serveis, per a fer un millor aprofi-
tament dels recursos i donar una atenció i un 
tracte més humà.

5. Quins creus que poder ser les 
problemes socials del futur a Vinaròs?

Més o menys els que hi ha ara: envelliment de 
la població, mancança de recursos sociosani-
taris, persones que no tenen suficients recursos 
per a viure amb dignitat, que les han de 
mantindre de nou els seus pares amb les seues 
pensions. 

Estos problemes s’agreugen més, si parlem 
de sectors de població específics, com són 
les persones discapacitades: falta d'intuïció 
en general, dificultats d’acceptació de les 
persones amb diferències. Tot això, apli-
cable en les diferents àrees socials: educació, 
sanitat, urbanisme, etc. Hi ha una excessiva 
competitivitat i individualisme, que va unit a 
una falta de participació i implicació amb la 
causa.

RAMON MESEGUER
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat 
President de COCEMFE Maestrat

1. Què creu que aportarà el Pla 
Estratègic de Ciutat a la seua àrea 
d’actuació, en este cas, la cultura?

Com qualsevol pla o projecte que siga per 
a millorar la ciutat i la qualitat de vida dels 
seus habitants, aportarà coses molt positives. 
Vinaròs, és un municipi on hi ha molt per fer en 
l’àmbit de la cultura. Tenim molt de patrimoni, 
hi ha molta història i pràcticament des del punt 
de vista turístic com en altres aspectes encara 
no s’ha arribat a explotar del tot i penso que 

la idea d’un pla estratègic pot potenciar molt 
una part de la nostra localitat que encara no 
s’ha donat a conéixer com deuria.

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

N’hi ha molts, però principalment cal tindre clar 
d’on venim. Al segle XIII érem una alqueria ara 
som capital de comarca. Per arribar fins al lloc 
que som hui hi ha hagut un treball grandíssim 
de moltíssimes generacions i en moments com 
aquest, hauríem de valorar el que tenim i ser 

conscients que almenys hem de mantindre la 
situació o millorar-la pel que fa la demanda 
cultural i de protecció del patrimoni. Vinaròs 
té molts segles d’història, hi ha jaciments de 
pràcticament totes les èpoques però que 
no s’han donat a conèixer de la manera 
adequada. La falta d’un museu també corro-
bora la falta de demanda cultural i és una de 
les qüestions que sempre s’ha plantejat com a 
referent comarcal que és Vinaròs.

DAVID GÓMEZ
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat 
Historiador
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1. Què creu que aportarà el Pla Estra-
tègic de Ciutat a Vinaròs?

Jo crec que és una bona idea, captar idees 
dels diferents actius econòmics de la ciutat, 
millorar el model de convivència i donar noves 
idees i possibilitats perquè la gent puga trobar 
noves opcions de treball.

2. Quin creus què és el paper de les 
empreses i el sector econòmic en la 
definició del Vinaròs del futur?

És clau. La gent que treballem en aquests 
sectors tenim unes idees clares i especialit-
zades, però també idees globals. Si hi algú 
que capte totes les idees d’ambdós vessants i 
d’allí puga treure noves iniciatives, podrien eixir 
a la llum grans projectes a partir d’aquesta 
col·laboració.

3. Creu que hi ha d’haver una major 
coordinació entre les administracions i 
el sector privat?

Jo crec que entre l'Ajuntament i, en el meu cas, 
el sector pesquer, hi ha una bona coordinació 

i relació. Existeix el projecte de Pesca Turisme, 
on l’Ajuntament i la Conselleria esta introduint 
l’activitat pesquera al turista nouvingut per a 
endinsar-lo i apropar-lo a aquesta activitat i 
així combinar el dia de treball amb una acti-
vitat turística.

La Confraria, tot i dedicar-se al primari i a una 
activitat tradicional, està oberta a qualsevol 
iniciativa, com ara assistir a la subhasta tots 
els dimecres. És una activitat tradicional 
però enriquidora si el turista no és d’un poble 
costaner, però també per al propi ciutadà de 
Vinaròs.

4. Diversitat econòmica o focalitzar 
els esforços en un o dos sectors 
productius?

La meua opinió és que el turisme és la clau 
de la zona mediterrània. Hem de mantindré 
la indústria, la pesca i l’agricultura però tot 
això ho deuríem de fusionar o vincular amb 
el turisme. Per exemple, en l’època de la 
taronja i l’oliva, deuríem de promocionar rutes 
i ensenyar el procés d’obtenció del suc de 
taronja i de l’oli, respectivament. Això també 

s’hauria d’aplicar a la cultura, com ara ampliar 
l’horari de la ruta del casc antic per a donar a 
conéixer com era l’antic Vinaròs.

El turisme és la clau, vincular-lo a totes les 
activitats i sectors econòmics ha de ser una 
prioritat.

5. Quina és la situació del Port 
Pesquer?

 després de la Llonja hi ha una línia de casetes, 
tot seguit hi ha una altra línia de les mateixes. 
Com que cada vegada hi han menys barques, 
s’ha proposat fer una zona d’oci en aquesta 
segona línia, al costat de la plaça primer de 
maig.

A títol personal, en la zona nova del contra-
moll, que la Conselleria  va realitzar per a un 
possible canvi d’ubicació de la llonja (que no 
es produirà ja què no hi ha tant activitat com 
per a fer-ho), es podria repensar per a petits 
creuers i aprofitar la poca distància amb 
Peníscola i l’entrada cap a Morella. Tenim una 
zona poc explotada i que, amb idees, podria 
ser un focus de beneficis econòmics.

JAIME FEDERICO ZARAGOZÀ
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat 
Secretari de la Confaria de Pescadors de Vinaròs

Més informació: 
www.participa.vinaros.es

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

Per descomptat. El problema que tenim 
ara mateix, en l’actual societat, és la pola-
rització que hi ha entre el sector privat i el 
sector públic, i això és una gran equivocació, 
ja que poden ser complementaris. Cal que 
reflexionem una mica, i que ens adonem que 
tant en la part pública com en la privada, hi 
ha elements que afavoriran a la població i que 

en ocasions, voler encasellar-se en un mateix 
sector provoca que no es contemplen les altres 
possibilitats.  Hem d’assolir una mentalitat més 
heterogènia i ser conscients que en realitat no 
hi ha un enemic, sinó que cadascun dels pols, 

públic i privat, són positius.

4. Quin creu que és el paper dels 
principals actors en la Cultura, en la 
definició del futur de Vinaròs?

Promoure i incrementar la imatge del patri-
moni. Ací, a Vinaròs tenim moltes joies, no 

només el poblat iber del pujant de la Miseri-
còrdia, hi ha molts altres llocs des del punt de 
vista històric i arqueològic  i en altres aspectes,  
podrien ser perfectament un referent a nivell 
comarcal i de província. La gran qüestió és que 
pot ser no hem sabut valorar-los o donar-los a 
conèixer de la forma adequada però ací, veri-
tablement tenim moltíssimes joies. Espere que 
amb l'execució d’aquest pla donem a conèixer 
un poc més el que tenim.
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No ens vam equivocar
Per  Jordi Moliner Calventos

Espigó a la platja del Fortí
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE

Conferencia del Secretario General de VOX

Juan Bautista Patón Silva, VOX

Un veí informat és 
perillós per al PP 
Per Hugo Romero

Que la millora en la transparència 
sobre la feina i les despeses a 
l'Ajuntament de Vinaròs va ser 
una de les raons principals per la 

qual la gent que formem Som Vinaròs vam decidir 
presentar-nos a les eleccions, és sabut per tots 
aquells vinarossencs que hagen seguit el nostre 
treball durant aquests tres anys.
Que una regidoria de Govern Obert ens pareix 
fonamental en qualsevol ajuntament per promoure 
la participació ciutadana i l'associacionisme veïnal, 
conceptes democràtics tan oblidats per la vella 
política, no cal ni dir-ho.
Llavors, és per tot això que ens pareix estrany que 
a aquestes altures el Partit Popular de Vinaròs fique 
el crit al cel perquè aquesta regidoria ha editat 
un butlletí explicatiu per a tots els vinarossencs, 
on els mostra els ingressos, despeses, contractes 
i subvencions que ha firmat el seu ajuntament 
durant l'exercici fiscal actual.
Ja sabem que per als partits de la vella política, 
donar explicacions als votants només ho entenen 
com una obligació durant les campanyes electorals 
(si, justament eixes campanyes on no se sap molt 
bé d'on trauen tants diners per realitzar-les). 
Però que sospiten que el govern de Som Vinaròs 
publica un full d'informació ciutadana per motius 
electoralistes, és com a minim molt graciós.
Seguint amb aquesta comèdia podria ser que 
quan aquest estiu ens tornem a reunir al carrer, 
com hem fet tots els anys, amb els veïns de les 
urbanitzacions dels afores del nostre poble, sentim 
al Partit Popular de Vinaròs esbelegar-se que donar 
la cara i escoltar a la gent és eixa paraula que els 
agrada tant pronunciar: "populisme".
No volem acabar sense explicar als nostres lectors 
que aquest butlletí només consta de dos fulls, 
amb la qual cosa la informació ha d'estar per força 
resumida. És per això que recordem que qualsevol 
vinarossenc que ho desitge pot adreçar-se al portal 
de transparència de la web de l'Ajuntament, on 
des de l'inici d'aquesta legislatura pot trobar amb 
molt més detall la informació que necessite sobre 
la gestió que fa el consistori dels diners dels seus 
impostos. Segons el Partit Popular, un altre exercici 
d'electoralisme.

D’on no n’hi ha no se’n pot 
treure. És la forma de resumir 
les inversions de Costes per a 

Vinaròs. La construcció aquests dies d’un espigó 
a la platja del Fortí, sense avis previ per part de 
Costes a l’ajuntament de Vinaròs, ens ha sorprès, 
i no agradablement. Aquesta obra s’ha emprés 
tot i sabent que ja fa més de 10 anys el govern 
de l’estat va aprovar un projecte de regeneració 
integral de les platges del Fortí i de Fora el Forat, 
que incloïa la construcció d’estructures barrera 
(espigons submergits) i l’aportació de sorres, i que 
s’havia de realitzar en finalitzar la remodelació del 
passeig. Un projecte seriós, on s’assolien les noves 
tècniques de regeneració de platges i el respecte 
al medi ambient, per evitar la sortida de sorres, 
l’impacte visual i l’aparició de roques al fons marí, 
entre d’altres. 
I ara ens toca veure com, sense consulta prèvia i 
ignorant un projecte ja fet, i ben fet, Costes inicia 
la construcció d’un espigó del tipus clàssic, amb 
forma de T i transitable, similar a l’altre ja construït, 
que no evita la pèrdua de sorres durant els 
temporals d’hivern i que, a ben segur, serà malmès 
en pocs anys, amb un fort impacte visual i també 
mediambiental. El projecte tindria cabuda 20 anys 
enrere, i no havent-hi alternatives tècniques millors, 
però ara mateix, any 2018, ens dóna a pensar que 
és un nyap, fet a corre-cuita i amb un pressupost de 
105.000 euros, quatre duros que diem a Vinaròs, en 
ple mes de maig i que retarda la posada a punt de 
les platges per a la temporada estiuenca, si és que 
finalitza en els terminis previstos.
Un nyap, vertaderament un nyap, on la forma com 
s’han iniciat les obres, sense consulta ni avis previ 
d’inici, suposa també un menyspreu institucional 
cap a la nostra població. Davant la pràctica 
absència d’actuacions de regeneració a tota la 
costa vinarossenca per part de Costes, ens hi claven 
una T. I a sobre, ens treuen una bandera blava, la de 
la platja del Clot, amb l’excusa de defecte de forma. 
La platja és de Ports i, per tant, no és competència 
de l’ajuntament fer la petició de bandera blava. I 
fins aquest any sí que es podia demanar per part 
de l’ajuntament i ens la donaven. Un poc fort, no?
Esperem que les obres, almenys, finalitzen el més 
aviat possible...

Des  dels  partits 
polítics solem 
seguir amb  interès  i 

expectació la formació d'associacions tan culturals 
com d'altres àmbits. Si observen qui són els membres 
fundadors i que estan al capdavant de les mateixes 
podem  endevinar més o menys cap a quin cantó de 
l'espectre polític tenen més simpaties. Moltes voltes 
aquestes associacions són utilitzades per a crear opinió, 
sembrar dubtes o inclús dir allò que des del partit no 
es pot o no es  deu dir. Un exemple clar  és  una de 
les últimes associacions que han eixit a casa nostra, 
que el president siga una persona vinculada des de 
fa anys a un partit polític, aplegant a tindre diversos 
càrrecs institucionals, tant locals com de País i durant 
diverses legislatures, ja ens donava una idea de la 
cadència d’aquesta associació, era qüestió de temps 
que es tragués la careta. Carregarà contra l'equip 
de govern i defensarà l'actuació dels seus davant 
de la petició de transferències de competències a 
la Conselleria d'Educació per a la construcció del 
Jaume 1r. Dir que tot ho havia fet l'anterior equip de 
govern municipal és poc menys que faltar a la veritat. 
Dir que ho van deixar tot  a punt  per licitar l'obra, 
no és cert. Al solar li feien falta un munt d'inversions 
que ni estaven projectades ni pressupostades. Deixar 
el solar net de construccions, portar la  potència  de 
llum demanada per Conselleria, el gas i urbanitzar els 
carres adjacents, feines que ha desenvolupat aquest 
Ajt. Quant es van produir el canvi de govern tant a 
Vinaròs com a la Generalitat Valenciana, ens vam 
interessar per la documentació i estat del projecte 
del Jaume 1r. Quina va ser la sorpresa a l'assabentar-
nos que no hi havia cap paper ni cap projecte ni res 
de res. Així doncs totes aquelles escoles que tenien 
projectes o documentació  més  avançada ens van 
passar per davant. Després de molts de problemes 
dins de Conselleria, tant de personal, econòmics 
(  l'aparició  d'incomptables factures atraçades o 
desconegudes) i diversos entrebancs per fi tenim 
un full de ruta i un pressupost. I Això no ho poden 
suportar. Per altra banda defensar la gestió d'un partit 
polític, al qual pertany el president de l'associació i 
en contra de l'equip actual deixa clar el motiu i raó 
de ser d'aquesta associació,  ni és cultural ni social ni 
un "foro" de debat, és simplement una eina mes de 
desinformació del PP.

El pasado día 12 se efectuó una conferencia del 
Secretario General de Vox, así como los presidentes 
de Vox Castellón, Teruel, Tarragona y Valencia en 
la Casa de la Cultura, con un lleno completo y que 
ciudadanos interesados en dicha conferencia, 
estuvieron en pie, unos, y oyendo (con las puertas 
abiertas del salón) otros, dado el interés que suscitó 
dicha conferencia. 
Javier Ortega, así como 17 abogados más, están 
como acusación particular en el juicio que se lleva, 
tanto en Alemania como en la Audiencia Nacional, 
Tribunal Supremo y el Juzgado nº13 de Barcelona 
para llevar a los presuntos culpables de sedición, 
rebelión y malversación de caudales públicos a 
varios y principales personales de la Generalidad 
de Cataluña, así como presidentes de asociaciones 
como Omnium y ANC, a largos años de prisión.
También se habló de la invasión del idioma catalán en 

la Comunidad Valenciana, al cual quieren suplantar 
y también los peligros de que muchos jóvenes 
universitarios de Teruel, que quieren estudiar carrera 
en Castellón por cercanía, el impedimento de la 
lengua es un handicap (en principio en 1º de carrera 
hay dos grupos, valenciano y español, pero si no hay 
suficientes alumnos se hace todo en valenciano) 
sacando notas bajas, al no entender ni escribr el 
valenciano.
Vox está y estará en la defensa del bilinguismo, 
cauce para que cualquier ciudadano de este país 
pueda estudiar español. También los abogados de 
Vox, que no cobran ningún sueldo, y que las fianzas 
para poder estar como acusación pública, que por 
cierto, son elevadas, se sufragan con el dinero de 
los afiliados, simpatiantes y españoles anónimos 
que con pequeñas cantidades han logrado que 
puedan estar como acusadores de estos presuntos 

delincuentes y sean acusados por rebelión, sedición 
y malversación de dinero público y que las penas 
sean severas. La gente que allí había vio en Vox, un 
partido nuevo pero que busca la unidad de España 
y que su discurso es en todas partes el mismo, no 
cambian como otros según qué parte del territorio 
estén. 
El partido Vox es la voz que predica en los desiertos, 
pero que poco a poco su eco va llegando a 
españoles de bien, que ven en él un futuro para 
que esta España de taifas, de españoles desiguales, 
dependiendo donde vivan o residan, tengan los 
mismaos derechos y oportunidades que hoy no 
tienen. Que de momento se pueda conseguir, 
que haya una sola educación, una sola Seguridad 
Social y un solo Tribunal Supremo. Luego si Vox 
alcanza algún diputado en Europa y en la cámara de 
Diputados, luchará para un fin: la unidad de España.
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La verdad es la que es
Por Elísabet Fernández

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

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

ANIMAL RESUE CENTER BENICARLÓ

RECOLLIDA DE CADELLS DE L'ABOCADORD

08/05/2018

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

BANKIA

La verdad es la que es 
y sigue siendo verdad, 
aunque se piense al revés. 
Cuando decides formar 

parte de un partido político y adentrarte en la 
política local, consideras que tu función va a ser 
trabajar para el municipio, que puedes aportar tu 
granito de arena, con ideas e iniciativas y que las 
cosas, dentro de las posibilidades y en las distintas 
áreas, funcionen mucho mejor. También consiste 
en escuchar a la gente, valorar sus aportaciones y 
facilitar al máximo la información que nos afecta o 
interesa a todos. Está claro que las cosas cambian 
estando en el gobierno o en la oposición, 
principalmente por  la responsabilidad que eso 
conlleva, pero nunca imaginas que estando  en la 
posición que estés, da igual en un lado o en otro, 
te encuentres como en la actualidad con personas 
que se han quedado ancladas en el siglo pasado 
y que por  mucho que alardeen de progresismo, 
transparencia y participación, a la hora de la verdad 
es una gran mentira.
Al leer este articulo muchos pensaran que quizás 
se trata de una rabieta de una concejal cualquiera 
por encontrarse en la oposición, pero lo cierto es 
que eso no es así, y la gente que me conoce lo 
sabe. Nunca imagine que la situación en la que nos 
encontramos fuera la que es, y todo ello debido a 
la gestión que se está realizando desde el gobierno 
municipal. A nivel político existe un totalitarismo, 
arrogancia y prepotencia monumental, aunque se 
quiera dar otra imagen. 
Llevo casi tres legislaturas como concejal y nunca 
la situación había estado como ahora; se utiliza el 
reglamento orgánico municipal de forma arbitraria, 
no se tienen en cuenta los acuerdos  adoptados 
en pleno como por ejemplo no se convoca la 
comisión de  investigación referente a los viajes 
de distintos concejales a Roma, Londres y Vitoria. 
No se deja acceder a distinta documentación a la 
que todos tenemos derecho, pedimos información 
a los técnicos o que los mismos se personen en 
las distintas comisiones y se les indica que no la 
faciliten o no acuden, no se informa de las diferentes 
gestiones que se realizan, los expedientes  están 
incompletos y luego pasa lo que ha pasado con la 
piscina, y a perder todos, concejales que no asisten 
a distintas comisiones a las que les corresponde y 
no informan de sus áreas, preguntas que se realizan 
y se quedan en el  olvido ya que nunca reciben 
respuesta, la censura del Diariet... Pero a ellos les da 
igual y siguen en su línea. Lo único cierto es que se 
quiere dar una imagen que no corresponde con la 
realidad, esperamos por el bien de todos que esto 
cambie y entre otras cosas la transparencia vuelva 
a ser una realidad.

 (De http://www.vim.com.ar)
Consejos para limpiar el baño:
Todos quieren tener un baño 
espléndido, pero no todos 
quieren limpiarlo. Por suerte 

VIM te la hace fácil y aniquila los gérmenes 
que encuentra a su paso. Enfocate en lugares 
complicados como el botón del baño y las 
canillas. Dales una limpieza regular con 
lavandina en gel VIM, sobre todo si alguien en 
casa está enfermo. 
 TIPS sobre cómo VIM puede ayudarte a  
mantener el baño higiénicamente limpio:
Mantené el moho lejos de casa: el moho puede 
ocasionar reacciones alérgicas, por eso usá 
lavandina en gel VIM en las esquinas del baño 
y en la ducha.
Dejá que el aire corra:  después de bañarte, 
dejá la puerta abierta para permitir que corra 
el aire. Esto ayudará a secar la ducha más 
rápido y disminuir el crecimiento de moho. 
También abrí las ventanas para mantener tu 
baño fresco.
Elegí jabones líquidos: una barra de jabón 
puede convertirse fácilmente en un hogar 
para los gérmenes, por eso elegí los jabones 
líquidos para lavarte las manos.
Si alguien está enfermo o tuvo diarrea: 
asegurate de darle a tu baño una limpieza 
profunda con Vim. También podés usar VIM 
para mantenerlo limpio y fresco descarga tras 
descarga.
Evitá obstrucciones: verté VIM en rejillas y 
desagües de manera regular para prevenir el 
desarrollo de residuos en tus cañerías.
Usá toallas diferentes: si alguien tiene una 
infección, lavá su ropa por separado a la del 
resto de la familia.
VIM Clorex limpiador en polvo 750 gr:
 Descripción:
Limpiador en Polvo VIM Clorex Professional 750 
gr, detergente abrasivo para superficies duras.
El cloro que contiene la formula garantiza una 
eficaz acción higienizante.
. Modo de uso: 
·Verter  VIM CLOREX sobre la superficie 
húmeda, pasar un paño y aclarar
  Diluciòn:
·Listo para su uso.

PRODUCTOS RECOMENDADOS:
VIM  Floral
VIM  Lavanda
VIM  Citrus
VIM  Original
BIM  (Netejador d'Informació a prova)
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L'esport serà protagonista a la ciutat del 4 al 15 de 
juny amb la celebració de la Quinzena Esportiva 
adreçada per als alumnes des de 1er fins a 6è de 
primària. Durant dues setmanes els xiquets podran 
practicar cada dia una modalitat diferent com 
petanca, volei platja o handbol per conèixer millor 
les diferents disciplines esportives que es fan al 
municipi. 
La regidora d'Esports de l'Ajuntament, Begoña 
López, ha indicat que "totes les activitats seran 
gratuïtes i constaran d'una petita introducció, amb 
l'explicació de les normes i la pràctica, per després 
finalitzar amb competicions de petit format perquè 
els xiquets es puguen divertir al mateix temps que 
fan esport". 
Per participar en la Quinzena Esportiva abans 
caldrà realitzar una inscripció gratuïta del 14 al 
28 de maig a les oficines del Consell Municipal 
d'Esports, ubicades al Poliesportiu, en horari de 
9:00h a 14:00h. Cal destacar que pel simple fet 
de participar tots els xiquets s'enduran un petit 
obsequi relacionat amb l'esport que es realitzen el 
dia en concret.
Per la seva banda, el tècnic del Consell Municipal 

d'Esports, Nacho Chaler, ha detallat que els xiquets 
almenys s'hauran d'inscriure a dues activitats 
diferents dintre de la variada oferta de la Quinzena 
Esportiva. En aquest sentit, ha remarcat que "les 
activitats s'adaptaran segons l'edat dels nens. 
Els alumnes de 1er i 2on de primària gaudiran 
del multiesport, mentre que els xiquets a partir 
de 3er cada dia practicaran d'un esport diferent, 
amb una sessió tècnica d'introducció i una petita 
competició". 
Per acabar Chaler ha comentat que s'ha repartit 
la informació de la Quinzena Esportiva a tots 
els col·legis de la localitat i afegia que totes les 
activitats es faran al Poliesportiu municipal.

Vinaròs celebrarà del 4 al 15 de juny la Quinzena Esportiva
Des de la Regidoria i el Consell Municipal d'Esports s'ha preparat una programació carregada d'activitats 
amb birles, bàsquet o futbol americà per fomentar la pràctica esportiva entre els xiquets

El passat dissabte dia 5 de maig es va disputar a 
Gandia el Campionat Autonòmic de Clubs de la 
Federació Valenciana d’atletisme, que reuneix 
el 12 conjunts amb millor puntuació per taula 
internacional de la temporada; en aquesta ocasió, 
el nostre club només va poder classifcar l’equip 
femení, que confirma el bon moment després de 
la 3a plaça que va obtenir al campionat d’hivern en 
la categoria B. Els nois van obtenir la 13a posició en 
la classificació per punts i no van poder participar 
al campionat.
L’equip va estar format per les següents atletes: 
Alba Martín (100, 200 i 4x100m), Carla Masip 
(400, 1500 i 4x100m), Rosa Blanca Castell (800m i 
Martell), Elka Sanz (100 i 400mt i 4x100m), Maribel 

Arenós (3000m), Cristina Fabregat (Perxa i 4x100m), 
Lídia Cruz (alçada i javelina), Ruth Miralles (5000m 
marxa), Lucia Aguilar (Disc i pes), Naiara Redondo 
(llargada i triple salt), Luz Altaïr Cid (reserva).
La competició va viure de nou un duel entre els 
dos conjunts més potents a nivell nacional, que 
finalment es va decantar de la banda de les noies 
del València, mentre que el Playas de Castellón es 
va haver de conformar amb la segona plaça. Mes 
avall, les xiques del CEVinaròs van disputar amb 
força i il.lusió cada punt possible, en molts casos 
competint fins a tres proves, i finalment l’esforç 
va tenir recompensa en forma d’una excel.lent 7a 
plaça i que situa el nostre equip entre els millors 
conjunts de la federació valenciana.

Campionat Autonòmic de Clubs. El CE Vinaròs Femení, entre els millors

El passat Diumenge 6 de Maig, part del 
nostre equip de triatló local es van desplaçar 
fins la localitat de Xilxes per competir 
en un dels primers triatlons que obrin la 
temporada 2018
En aquesta ocasió, la particularitat de la 
competició residia en el fet que era no 
drafting, incrementant la duresa de la proba  
que, a la seva vegada, era distància olímpica.
Pel que fa als nostres triatletes, van creuar 
la línia  d'arribada amb els següents temps: 
Ramon Fuster va arribar amb 2:20:18, seguit 
de Luis Kratochuil que ho va fer amb 2:24:21, 
continuant per: Guillem Milian amb un 
temps de 2:26:5, Txetxu Compes amb un 
temps de 2:33:03, Carlos Valero arribant en 
2:37:5, Marc Garcia fent-ho en  2:43:22, Jose 
Antonio Franco va acabar amb un temps 
de 2:45:32, Noe Chaler va finalitzar amb un 
temps de 2:48:59 i Julio Ferrer completava 

la caixa de sortida del ClubTriatló JijiJaja 
Vinaròs arribant amb un temps de 2:50:56.
Des del seu club, agraïr a tots els que any rere 
any i competició rere competició continuen 
fent de la germanor i la ilusió per millorar, el 
sentit d'aquesta entitat.
I com no, als patrocinadors... sense ells, tot 
això, no seria possible.
De tot cor, GRÀCIES! #HotelesMediterráneo 
#carnisser iaXarcuter iaM iguelAngel 
#kinesalut #projecal #artclínic 
#talleresMerchán

Triatló de Xilxes
DIA: D I U M E N G E , 

20.05.18 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC “A” - CF BENICARLÓ BF “B”
10,15 CAMP 3 FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “B” - RENOMAR ELS PORTS FC “A”
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 8 PREBENJAMÍ VINAROS EFC “B” - CD ALMAZORA “B”
DIA: DISSABTE, 19.05.18 ESTADI  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,15 ESTADI 1 FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “C” - CD L’ALCORA “B”

10,15 ESTADI 2 FUTBOL B E N J A M I 
MIXTE CF UNITED VINARÒS MORAT – CE ROSELL

12,00 ESTADI 1 FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “A” - CD ONDA “A”

DIA: D I U M E N G E , 
20.05.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED VINARÒS “B” - CF SAN PEDRO “B”
12,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV JESUS I MARIA
17,30 ESTADI FUTBOL SENIOR VINAROS CF – ALDAIA

DIA: D I V E N D R E S , 
18.05.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
15 A 
21 H PISTA PARQUET PATINATGE TOTES CAMPIONAT DE PATINATGE

DIA: DISSABTE, 19.05.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
17,00 GIMNÀS SANT 

SEBASTIÀ T. TAULA SENIOR BAMESAD VINARÒS TT – CTT AMPOSTA “C”
9 A 20 
H TOTES PATINATGE TOTES CAMPIONAT DE PATINATGE

DIA: D I U M E N G E , 
20.05.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 PISTA SINTETICA F. SALA BENJAMÍ CD VINAROS FS – L’ ALCORA FS “A”
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La Diputació de Castelló  impulsa el deporte 
náutico como parte de su programa 'Castellón 
Escenario Deportivo' con el I Trofeo Diputación 
de Castellón organizado por la Asociación de 
Clubes Náuticos de la Provincia de Castellón. Así, 
la Diputación reunirá con esta iniciativa a la flota 
provincial de regatas aunando en un mismo día, 
el 9 de junio, las tres regatas distintas que partirán 
desde Vinaròs, Burriana y Castellón con un mismo 
punto de llegada, Oropesa del Mar. 
El diputado de Deportes, Luis Martínez, ha 
destacado en la presentación de esta iniciativa en 
Vinaròs que “es un paso más por seguir exportando 
las virtudes del que es el mejor escenario deportivo 
del mediterráneo, nuestra provincia. Tenemos las 
mejores condiciones para mostrar al mundo que 
en nuestro mar se puede disfrutar de las mejores 
regatas, con la actividad de los clubes náuticos con 
los que mantenemos una colaboración cercana 
durante todo el año. Y a eso va dirigida esta 
iniciativa, a dinamizar la actividad deportiva en 

torno a las regatas y a posicionar nuestra provincia 
como destino de este tipo de actividad para seguir 
generando nuevas oportunidades turísticas y 
económicas”. 
Hay que tener en cuenta que la flota de Oropesa 
del Mar irá como es tradicional hasta Burriana para 
realizar también la salida desde allí. 

Dinamización turística en torno al deporte 

náutico
El I Trofeo Diputación de Castellón ACNPC 
nace con el objetivo de conseguir una alta 
participación de entorno a 50 embarcaciones 
y más de 200 tripulantes. La distancia a los 
lugares de procedencia de las embarcaciones 
estimulará además las pernoctaciones turísticas 
en la provincia en una época del año previa a la 
temporada estival. 

El dissabte 12 de maig es va celebrar 
com ja és habitual en aquestes dates 
el LI Trofeu Ciutat de Vila-real Sant 
Pasqual dins de les festes patronals.
La participació va ser de 11 clubs 
d'àmbit territorial amb un total de 
200 nadadors aproximadament, 
de les categories Alevins, Infantils, 
Juniors i absoluts.
L'equip vinarossenc va estar 
representat per: David León, 
Alberto Castañeda, Martí Segarra, 
Toni Bordes, Ian Calvo, Marc Vea, 
Miquel Segarra, Angel Lleixa, Martí 
Forner, Pere Simó, Xavier Bordes, 
Andreu Jovani, Hèctor Cervera, Joan 
Chavarria, Iker Mas, Santi Matamoros, 
Paula Paga, Llum Serret, Angels 
Ferrer, Carla Bernial, Ainhoa Garcia, 
Sara Vea, Aura Pérez, Daniela Muñoz, 

Lucia Garcia, Irina Sebastià, Clàudia 
Matamoros, Natàlia Burriel, Mar 
Garcia, Julia Bordes, Ainhoa Canalda i 
Ona Leciñera, tots ells sota la direcció 
del tècnic Albert Delmonte.
El Club Natació Vinaròs va ser el 
segon millor equip del trofeu amb 
una puntuació de 672 punts i un total 
de 30 medalles aconseguides en les 
diferents categories, les marques 
individuals en general van estar dins 
del havitual. 
També volen remarcar i felicitant als 
pares que en tot moment, van estar 
espectaculars donant ambient i 
animant a l'equip des de les grades.
Cal nombrar a Ona Leciñera que 
la setmana passada en el trofeu 
Ballester va fer mínima autonòmica 
en 200 braça.

SENIOR MASCULINO 1º NACIONAL PLAY OFFS
 C.N.B XATIVA 71 / C.B GIL COMES VINAROS 74 

Ultimo partido de liga para los de Vinarós en una 
cancha complicada como la de Xátiva que fue el 
5° clasificado del otro grupo quedándose por muy 
poco fuera del play off por el ascenso.
Los visitantes salieron muy concentrados y ya en 
el primer cuarto tomaron ventajas en el marcador.
El Vinarós siempre mando en el marcador con 
ventajas entre los 8 y los 20 puntos hasta llegar 

a los 2 últimos   minutos donde entro 10 puntos 
arriba, pero el ataque a la desesperada del equipo 
local en forma de triples que entraron y las malas 
decisiones en ataque del Vinarós hizo que el 
partido se ajustará y que se llegara a los últimos 
segundos con posibilidad de que el equipo 
local pudiera llevarse el partido. Al final victoria 
justa para acabar una   temporada que se puede 
considerar un éxito ya que se salvo la categoría sin 
problemas. 
El año que viene más.

VIII TORNEO PEQUEBASQUET BAIX MAESTRAT 
Un año mas el club organizó su tradicional torneo 
donde participaron equipos de la provincia de 
Castellón y de las Tierras del Ebro 
El torneo fue de las categorías, prebenjamím, 
bejamín y alevín, tanto masculino como femenino. 
Los equipos y los  niños   aparte de practicar 
baloncesto tuvieron la oportunidad de convivir 
con niños de otros equipos así como juegos y 
también comida.
Gran dia de  baloncesto   en el pabellón de Vinarós

El I Trofeo Diputación de Castellón de regatas se presenta en Vinaròs

LI Trofeu Ciutat de Vila-real Sant Pasqua

Crónicas del fin de semana C.B.Gil Comes Vinaròs
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PROMOCIÓN ASCENSO

F.C. Jove Español S. Vcte."b" C.F. CC. Alcoy "a"
C.D. San Marcelino "b" C.F. San Pedro "b"
C.F.Sporting San Fulgencio Algemesí C. F.
Athletic La Vall C.F. Benissanó C.F.
Monóvar C.D. C.F. Cullera
U.D. Aldaia C.F. "b" VINARÒS C.F.
Peña Madridista Ibi U.D. C.F. At. Barrio La Luz-Xirivella
C.F. La Nucía "b" C.D. de Fútbol Canet

PARATIDOS DE VUELTA 20/05/2018

VINARÒS C.F. U.D. Aldaia C.F. "b"

C.F. CC. Alcoy "a" F.C. Jove Español S. Vcte."b"
C.F. San Pedro "b" C.D. San Marcelino "b"
Algemesí C. F. C.F.Sporting San Fulgencio

C.F. At. Barrio La Luz-Xirivella Peña Madridista Ibi U.D.
C.D. de Fútbol Canet C.F. La Nucía "b"

RESULTADOS PARTIDOS DE IDA

Benissanó C.F. Athletic La Vall C.F.
C.F. Cullera Monóvar C.D.

www.canal56.com

ESPORTS
Vinaròs C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

Rafa Marcos

HANDBOL

PLAY 0FF ASCENSO 1ª REGIONAL , PARTIDO DE IDA.
U.D. ALDAIA C.F.”B”  0, VINARÒS C.F.  0
Sábado, 12 de mayo, 17h. 15’
En esta ocasión pitó el encuentro un trío arbitral, 
fotografía adjunta, o sea un árbitro: JUAN JOSÉ 
UBEDA CUADROS asistido por dos linieres: JUAN 
DIEGO LOPEZ CANO y RUBEN RUBIO CAPILLA. 
Fueron dignos de reconocer su buen hacer puesto 
que actuaron totalmente neutrales, principal 
característica que debe caracterizar a todo 
mediador.
CRÓNICA DEL PARTIDO: 
MUY BUEN RESULTADO EL LOGRADO EN LA IDA 
EN LA CANCHA DE MAYORES DIMENSIONES 
QUE LA NUESTRA Y CESPED ARTIFICIAL EN 
PERFECTAS CONDICIONES, CONTRA EL ALDAIA. 
AHORA FALTA AMARRAR LA ELIMINATORIA 
MAÑANA, DOMINDO, 20 DE MAYO A LAS 17 h. 
30’ EN NESTRAS FABULOSAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.
 AFICIÓN NECESITAMOS URGENTEMENTE SU 
APOYO!!
Les plantamos cara en todo momento durante 
lo que duró el encuentro, tal vez más igualado 

en la primera mitad pero en la segunda fuimos 
muy superiores en calidad de juego y en número 
de ocasiones creadas ante la meta rival, por lo 
que me arriesgo a opinar que merecimos mejor 
resultado e incluso me atrevo a pronosticar que ya 
tenemos un pie en primera regional pues mucho 
tendrían en cambiar ambos conjuntos para que 
nos apeásemos del ascenso. Pero el fútbol es una 
ciencia incierta y falta matricular la actuación del 
partido de mañana. Jugamos 90’ de un juego serio 
en defensa esperando al rival en nuestra cancha en 
una malla basculante defensora casi impenetrable 
de manera que a nuestro meta Lluc no se le hizo 
efectuar un excesivo trabajo global. En cambio 
cuando teníamos balón nos deslizábamos 
astutamente hasta el portero local destacando 
dos ocasiones clarísimas en la primera mitad de 
un gol anulado por fuera de juego y un disparo 
duro y lejano de Guindi que con gran dificultad 
fue atajado. En la segunda mitad el dominio fue 
tan abrumador que se reiteraron las faltas de 

impotencia locales para cortar las transiciones 
majestuosas de balón visitantes.  En el 53’ Tayo da 
al larguero, Raúl también tiene una imperdonable 
ocasión a bocajarro y en el 72’ Fernando remata de 
cabeza de nuevo en el travesaño.
Jugaron LLUC, DANI, ESTELLER, CAMÍ, AGUILERA, 
FERNANDO, MANOLO (68’ KEVIN), GUINDI (84’ 
ANDRÉS), JAVI JARCÍA (77’ MOHA por lesión), 
TAYO Y RAÚL (89’ POLET). Todos valorados con 
5 en regularidad destacando a Lluc por su gran 
seguridad demostrada en las pocas ocasiones que 
tuvo que intervenir y a Tayo por su gran tapón 
defensivo basculante efectuado que dificultaba el 
inicio de las jugadas desde la defensa local.
Para finalizar cabe destacar la honorable presencia 
in situ del alcalde ENRIC PLA, fotografía adjunta, 
que aun dada la apretada agenda que tienen 
este tipo de autoridades se desplazó hasta la 
vecina ciudad de Valencia para apoyar al equipo. Y 
manifestó su gran ilusión por el proyecto realizado 
y por el que se realizará.

CAMPIONS DEL GRUP 1 (NORD/CS).
Copa federació 1 autónomica masc nord 1
C.H.Betxi B 18
C.Bm. Vinaròs 24
CBm Vinaròs: Max, Cristian, Gabriel   (6), 
Juanolo (4), Taty (7), Jesús, Cristian G., Max 
(4), Nacho, Adrià, Manu i Bryan i Iñaki (3).
Amonestats. Jesús  i Max.
Exclusions. Gabri (2), Max i Adrià.
El empat era prou per assolir el "pase" a 
les semifinals de la Copa FBMCV, contra un 
equip molt jove i peleón es va conseguir una 
victòria no molt brillant però suficient per 
guanyar un partit que sempre va dominar el 
Vinaròs llevat dels 10 primers minuts.
El principi del partit va haber un excés de 
confiança i el Betxi es va posar en un 4-2 al 
marcador que va ser la clau per activar el 
Vinaròs.  La nostra defensa 5-1 no era tot lo 
presionant que sol ser i el atac ens faltaba 
velocitat devant del també 5-1 dels locals.
Mica en mica els rojets vam anar millorant 
i en especial un jugador que estaba tenin 
dubtes al llançar a gol, però el dissabte 
Joan Collado va tornar a ser aquell extrem 

elèctric que desequilibra les defenses i va 
aconseguir marcar 4 gols i va acabar de 
espentejar al equip cap a la semifinal de la 
copa.
La segona part va arrancar en una ventatja 
de 3 gols per a natros i vam administrar i 
anar ampliant per tindre una mitja hora més 
tranquila.
En arrivar a Vinaròs, jugadors i entrenadors 
van anar a celebrar el primer Lloc del Grup 
1, que és ha guanyat merescudament, a 
un famós restaurant de la ciutat . Ara ja 
toca pensar en lo Torrent que es el rival en 
semifinals , rival que aquest any ha arribat 
a a conseguir fer la fase de ascens a 2ª 
Nacional.
Per part del club es està estudiant la 
possibiltat de fer un autobús per el 
desplaçament, pensem que dissabte de 
tarde a Torrent i així familiars i amics poder 
animar als jugadors. 
Si hi ha algú interessat que es pose en 
contacte de la familia handbolera i a vore 
si entre tots arropem als nostres per poder 
arribar a la final de la Copa Federació.
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El pasado sábado, 12 de mayo se 
celebró en el pabellón de L'Alcúdia 
de Crespins (Valencia), la “II Prueba 
de Iniciación y Aptitud”, evento 
que organiza la Federación de 
Patinaje de la Comunidad Valenciana 
y en el que ha participado el “Club 
Patinatge Artístic Vinaròs”. 
Allí, se dieron cita unos ciento 
ochenta patinadores, desde los 
niveles de Iniciación, Aptitud y Solo 
Danza. 
Nuestra entidad, se desplazó hasta 
dicha localidad con diez de sus 
patinadoras: Nerea Burriel, Laia 
Monfort, Miriam i Ariadne Pablos, 
Adriana Martínez, Helena Casanova, 

Annia de la Cruz, Iris Viana, Mariona 
Morales e Iris Edo, habiendo 
superado satisfactoriamente casi 
todas ellas, la citada prueba.. 
Desde aquí, os animamos a todas a 
seguir trabajando y enhorabuena 
por los resultados obtenidos, tanto 
a nuestros patinadores como a 
nuestras entrenadoras. 
La próxima cita, la tendremos 
en VINARÒS, el próximo sábado 
19 de Mayo, dónde celebramos 
el CAMPEONATO AUTONÓMICO 
2018, en el que participaran 
categorías, Cadete, Juvenil, 
Junior, Senior y 3ª Categoría. 
¡¡ OS ESPERAMOS !!

Este domingo se jugaron las categorías de plata y 
bronce. Fue una jornada de viento que condicionó un 
poco el juego de los jugadores .En categoría bronce los 
partidos se decidieron en el super tie break. Partidos 
igualadísimos que hicieron vibrar a los espectadores 
presentes.
En categoría plata los partidos fueron más rápidos pero 
igual de intensos con puntos espectaculares 
Ya estamos a mitad de liga y ya empieza a decidirse más 
o menos los puestos de arriba.
Felicitar a todos los jugadores por su esfuerzo en cada 
partido y a los sponsors Sok Food Vinaròs, Peluquería 
Hiraldo Vinaròs y Cranc Bikeborne Vinaros por su 
implicación con el deporte de menores. La cantera 
crece con fuerza .

El Club Patinatge Artístic Vinaròs, participa en  la  II Prueba Iniciación y Aptitud 2018 

Categorías de plata y bronce

Aquest passat Dissabte 5 de Maig, es va desplaçar 
a la localitat d'Alcora el nostre triatleta Sergi Giner 
per participar en una de les dues distàncies que 
contempla per aquesta edició la mítica cursa Gegant 
de pedra  
Amb un dur recorregut de 100km en quasi 4000 
metres de desnivell, és més que considerada com la 
marató en BTT amb més dificultad d'Espanya, tant a 
nivell tècnic com físic.
Sergi Giner, que ve de disputar la Challenge Llagostí 
en categoria èlit, va creuar la meta en un temps de 
8h7min quedant el 204 de la general on només van 
aconseguir acabar 340 dels 600 inscrits.
Des del seu club, agraïm la dedicació i l'esforç que 
el nostre company està posant competició rere 
competició,   i li desitjem que continue amb la 
mateixa ilusió per l'esport que el caracteritza.

La categoría S17 en modalidad Fútbol Flag del 
club de Fútbol Americano y Fútbol flag Ironmans 
Vinaròs, arrancó la liga catalana este sábado en 
Barberá del Vallés.
Bajo una intensa lluvia se disputaron dos 
encuentros muy ajustados:

IRONMANS 27 - 33 TERRASSA REDS
Encuentro bajo la lluvia con unos Ironmans 
titubeantes pero que supieron arranca una 
importante victoria a unos reds que costaba 
muchísimo parar el juego terrestre. El equipo de 
Vinaròs tuvo grandes dificultades para arrancar 
los flags al equipo rival, pero un buen ataque 
culminó con la victoria.

IRONMANS 12 - 20 BARCELONA PAGESOS
Tocaba el turno a unos Barcelona pagesos con 
un gran nivel físico que ejecutaban buen juego 
aéreo, tras varios intercambios de posiciones y 
anotaciones, a menos de 2 minutos para finalizar 
el encuentro y con el marcador 12-14 y todo por 
decidir, una jugada de Pagesos que cogió a los 
de Vinaròs despistados hizo completar una 
BigPlay que terminó en Touchdown dejando el 

marcador a favor de pagesos por un 20-12.

Con este inicio de competición, Ironmans Vinaròs 
está actualmente disputando 4 competiciones 
simultáneamente. La próxima semana todas 
las categorías disputarán sus respectivos 
encuentros que les resumiremos en una nueva 
crónica.
1...2...3… IRONMANS VINARÒS!!!!!

Primera jornada Liga Catalana Flag S-17
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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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

 

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

ANUNCI

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, CINC places d'AGENT del cos 
de Policia Local,  escala administració especial,  subescala serveis especials, classe 
policia local i els seus auxiliars, enquadrades en l'escala bàsica, grup C, subgrup C1 
de titulació, vacants en la plantilla d'aquest Ajuntament i incloses en l'oferta d'ocupació 
pública de 2016 i 2017.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 57, de data 12 de maig de 2018 
s’han publicat les bases de la convocatòria, aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 
852,  de  data  19  d’abril  de  2018,  les  quals  han  estat  rectificades  per  Resolució 
d’Alcaldia, núm. 915, de data 26 d’abril de 2018.

El termini de prestació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors a partir del 
següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el  Butlletí Oficial de 
l’Estat. 

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament 
en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i  en el  Tauler d’Anuncis de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament. 

El que es fa públic per a general coneixement. 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària celebrada per la Junta 
de Govern Local el dia 7 de maig de 2018, va aprovar l’expedient i 
plecs per a contractar, el SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES I VORA LITORAL DEL TERME MUNICIPAL DE VINAROS (expte. 
958/18).

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. 
Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la 
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació: 12 de juny de 2018. 

Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl.
Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

ANUNCI LICITACIÓ
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Paelles per al dia de la Misericòrdia

A partir de dilluns 21 es 
poden passar a recollir els 
tickets per a les paelles 
del dia de la Misericòrdia. 
Poden adquirir-se 
a la planta baixa de 
l’Ajuntament al preu de 1€ 
per a dos racions de paella. 
També es vendran tickets 
a l’ermita el mateix dia 27 
de maig. La recaptació 
es destinarà a finalitats 
socials.

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a 
obtenir la targeta daurada per poder accedir 
al transport públic urbà de manera gratuïta,  
que el proper dia  que es durà a terme la seva 
tramitació serà el  dia 1 de juny de 2018

Requisits:

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

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

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALTAT I DISCAPACITAT

Programa de Transformació digital del sector 
turístic de la Comunitat Valenciana

Taller: Design thinking aplicat a empreses i 
destinacions turístiques

El design thinking, també conegut com a pensament de disseny, és una metodologia àmpliament estesa i validada en el món 
empresarial, que permet afrontar un projecte innovador amb un enfocament de treball que parteix de la comprensió de 
problemes i la definició de solucions creatives. 

Com podem aplicar aquesta mentalitat derivada del disseny al sector turístic? 

Els serveis i els treballs basats en el coneixement tenen cada vegada més pes en l'economia en comparació de la fabricació de 
béns. El disseny ja no s'ocupa només de productes físics sinó que aborda també de tot tipus de processos, serveis, formes 
d'interactuar, d'entreteniment i maneres de comunicar o col·laborar gràcies a les TIC. 

Tots aquests conceptes, processos i eines associats al design thinking poden ser molt útils en el sector turístic tant, per a 
empreses com per a destinacions turístiques que vulguen dissenyar experiències superiors per als seus clients i visitants.

Col·laboraOrganitza
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ESQUELES PUBLICITAT

Jueves 31 de Mayo de 2018 - 18:00h
Salón de actos de la Biblioteca Municipal

(C/ Del Pilar, nº20 - Vinaròs)

Únete a las acciones colectivas de ADICAE para recuperar lo pagado indebidamente
al banco por los gastos de formalización de tu hipoteca: notaría, registro, impuesto de

actos jurídicos documentados...

GASTOS

HIPOTECARIOS
NO+

ADICAE
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros 
www.adicae.net

ASAMBLEA INFORMATIVA

PUBLICITAT



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

19 maig GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

20 maig ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

21 maig SANZ c. Pont, 83

22 maig VALLS zona turística nord, 11

23 maig MATEU c. Sant Francesc, 103

24 maig TORREGROSA av. Llibertat, 9

25 maig PITARCH c. del Pilar, 120

26 maig VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

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




