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El Vinaròs CF torna a Primera Regional

Amb el romanent del 2017 també s’adquirirà un nou vehicle 
per a la Policia Local i es renovarà el parquet del poliesportiu

Dins les Inversions Financerament Sostenibles

L’Ajuntament aprova el canvi de paviment de la plaça Sant Antoni 
i l'adequació del Corral de Batet

El bar de l’ermita ja té llicència d’activitat
La inversió en obres ha estat de vora 30.000 euros

L’hospital posa en servei la tercera planta
I atèn els primers pacients

Vinaròs rep 334.000€ per a contractar 20 joves en atur
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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 invertirà els 1,2 milions resultants del 
superàvit de 2017 –després d'haver amortitzat ja 250.000 euros 
de deute- a actuacions importants que ja han estat aprovades 
en el marc de les Inversions Financerament Sostenibles. La de 
més quantia és la rehabilitació de l'edifici del Corral de Batet, 
en la seva planta baixa, per 450.000 euros. També es canviarà el 
paviment de la plaça de la Mera amb una inversió de 360.000 
euros, es renovarà el parquet del poliesportiu municipal (més 
de 80.000 euros) i s'adquirirà un tot terreny per a la Policia Local 
(35.000 euros), segons van informar el dimecres el primer tinent 
d'alcalde, Guillem Alsina, la regidora d'Hisenda, María Cano i el 
regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls. 
Corral de Batet
L'Ajuntament de Vinaròs rehabilitarà la planta baixa de l'edifici 
municipal del Corral de Batet abans de finalitzar aquest 
any i traslladarà allí l'Oficina Integral d'Atenció al Ciutadà 
(OIAC). L'actuació es farà amb 450.000 euros de les inversions 
financerament sostenibles que les entitats locals poden 
realitzar amb els romanents de tresoreria de l'any anterior. L'edil 
d'Ordenació del Territori, Jan Valls, va explicar que quedarà 
pendent una segona fase d'inversió, la de la primera planta de 
l'immoble, per la qual confien obtenir en un futur una subvenció 
de fons europeus. 
La planta baixa d'aquest edifici, que es troba en primera línia del 
passeig marítim, té al voltant de 300 metres quadrats, segons va 
explicar Valls, la qual cosa significa el doble de l'actual oficina de 
la OIAC, amb el que es pretén guanyar en comoditat d'atenció 
ciutadana. 
Valls va recordar també que a la zona hi ha un aparcament 
subterrani amb els primers 30 minuts gratuïts. 
Cal recordar que aquest immoble, que estava en desús, va ser 
adquirit l'any 2015 mitjançant expropiació per un import de 
548.000 euros i ja estava marcat en el PGOU com a equipament 
públic.
Plaça Sant Antoni 
L'Ajuntament de Vinaròs invertirà al voltant de 360.000 euros a 
canviar els 3.164 metres quadrats de paviment de la plaça de Sant 
Antoni, coneguda com la plaça de la Mera. Una actuació que es 
farà després de l'estiu i que estarà finalitzada abans de desembre, 
inclosa en les inversions financerament sostenibles per les quals 
el consistori disposa de més d'1,2 milions del superàvit de 2017. 
El primer tinent d'alcalde, Guillem Alsina, la regidora d'Hisenda, 
María Cano i l'edil d'Ordenació del Territori, Jan Valls, van 

detallar diversos aspectes ja decidits d'aquesta obra, que variarà 
substancialment l'aspecte d'aquesta emblemàtica i cèntrica 
plaça. 
El paviment escollit seran rajoles de granit gris de tres centímetres 
de grossor, antilliscants i resistents, dos de les característiques que 
es requerien del nou paviment, ja que l'actual és especialment 
relliscós i es trenca amb facilitat. 
Alsina va explicar que aquesta inversió inclourà també una solució 
definitiva a les goteres de l'aparcament subterrani, el reforç de la 
il·luminació i l'eliminació de diversos elements de la plaça per 
guanyar espai per als vianants, com el quadrat de pedres que 
envolta la font central o les ones de l'estàtua de la sardina.
L'edil socialista va explicar que és una inversió elevada però 
que serà rendible, atès que actualment la despesa anual en 
manteniment en La Mera és d'al voltant de 42.000 euros anuals, 
i amb aquesta actuació s'espera reduir aquestes despeses en un 
80%. 
Alsina va estimar que les obres s'iniciaran en el mes de setembre i 
que tindran un període d'execució aproximat de dos mesos. 
I és que des que va ser instal·lat, fa més d'11 anys –la plaça es va 
remodelar en el 2006- el sòl de l'àgora ha estat criticat per ser 
relliscós i per trencar-se fàcilment. 
Poliesportiu
D'altra banda, l'Ajuntament invertirà també 80.200 euros en 
la renovació del parquet de la pista del pavelló poliesportiu 
municipal. Una actuació que també s'ha qualificat de molt 
necessària i després de la qual el consistori espera estalviar el 70% 
de les despeses de manteniment anuals. 
Tot terreny
D'altra banda, també amb el superàvit del passat any, s'adquirirà 
un tot terreny per a la Policia Local per un import de 35.000 euros 
que servirà també per realitzar atestats.

El bar restaurant de l'ermita de Vinaròs ja 
disposa de llicència d'activitat després de 
molts anys obert al públic sense tenir-la. El 
regidor de Medi ambient, Jordi Moliner, que 
va comparèixer al costat del d'Ordenació 
del Territori, Jan Valls, va assenyalar dimarts 
que després de molt temps, el local ja està 
legalitzat després d'haver realitzat una 
important inversió en la seva reforma. “Era 
incomprensible que un local municipal no 
disposés encara de la llicència d'activitat 
que es demana a qualsevol particular 
que té un negoci, i estem satisfets d'haver 
donat una solució a una situació que era 
anòmala”, va assenyalar Moliner.
Per poder legalitzar aquesta activitat 
d'hostaleria, l'Ajuntament ha hagut de 
realitzar una forta inversió per un import de 
28.700 euros en la reforma i accessibilitat 
dels lavabos per a persones amb mobilitat 
reduïda (12.700 euros), la instal·lació 
elèctrica de la cuina (4.600 euros), la 
renovació de les campanes extractores 
(9.900 euros) i el projecte d'activitat (1.400 
euros). 

A això cal sumar les actuacions que s'han 
realitzat mitjançant la brigada municipal, 
com la col·locació de les portes ignífugues, 
la renovació dels desaigües dels banys, la 
demolició dels enrajolats de la cuina i la 
renovació del subministrament d'aigua. 
“Són millores molt substancials, atès 
que l'estat en què es trobava el local no 
permetia obtenir una llicència de la qual 
per fi ja disposem”, va assenyalar Valls.
Crítiques
Les obres no han estat exemptes de 
crítiques per part de l'oposició. Acord 
Ciutadà ha lamentat que no s'hagués 
adaptat a les persones amb mobilitat 
reduïda la planta superior del restaurant, 
considerant que es discrimina a aquest 
col·lectiu i que es va contra la normativa. 
Moliner va respondre que les persones 
amb mobilitat reduïda poden accedir 
perfectament al restaurant en estar 
adaptat i també els seus lavabos, però 
que el cost d'adaptar la primera planta era 
molt elevat en aquest moment i aquesta 
actuació es pot realitzar en properes 

reformes de millora. També va descartar 
que no es complís la normativa. 
Moliner va explicar que a l’ermita s’han 
fet últimament altres millores en matèria 
d’accessibilitat, com una rampa per accedir 
a les cavallerisses, taules accesibles i la 
rampa al poblat del Puig. 
Per la seva banda, el PVI havia criticat que 
en les comissions l'equip de govern hagués 
negat la presència de l'enginyer tècnic per 
respondre a qüestions sobre aquest tema, 
al que Valls va contestar que s’ha donat 
tota la informació requerida a l’oposició i 
que en la comissió del 3 d'abril del passat 
any aquest tècnic ja va respondre a les 
seves preguntes i que se li va comunicar al 
PVI que les properes les realitzés per escrit i 
se li contestarien.

Amb els 1,2 milions de romanent i dins de les Inversions financerament sostenibles

L'Ajuntament traslladarà la OIAC al Corral de Batet i 
canviarà el paviment de la Mera

El bar de l'ermita obté la llicència d'activitat després d'una 
inversió de gairebé 30.000 euros
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Vinaròs ha rebut una nova ajuda del programa 
AVALEM Joves Plus, impulsat per la Generalitat 
Valenciana, per contractar a joves en situació 
d'atur. En total 334.000€ distribuïts en les iniciatives 
anomenades EMCUJU i EMPUJU.
Pel que fa a l'EMCUJU està adreçat per a menors de 
30 anys amb qualificació, en aquest cas, la subvenció 
és de 170.000€, dels quals l'Ajuntament aporta 
81.565€ per fer possible la posada en marxa del 
programa i contractar a 10 joves aturats durant el 
període d'un any. 
Els joves que es contracten treballaran en els 
diferents departaments del consistori, Medi Ambient: 
"Gestió de contractes de serveis i plans estratègics 
municipals", AVIVA: "Adequació de les versions en 
valencià de la presència en línia de l'Ajuntament 
de Vinaròs", Urbanisme: "Implementació del 

Programa Operatiu de Creixement Sostenible 
FEDER- DUSI", ADL: "Vinaròs treball", Turisme: "II Fase 
d’implementació del projecte Destinació Turística 
Intel·ligent (DTI)", Participació Ciutadana: "Vinaròs 
més participatiu", CRIS: "Protocol de coordinació 
i atenció conjunta a persones amb problemes 
de salut mental greu (PSMG)”, Cultura: "Anem al 
teatre", Contractació: "Gestió i licitació electrònica 
d’expedients de contractació i implementació 
estratègia i EDUSI" i per últim Informàtica:"Suport a 
la transformació digital" 
D'altra banda, l'EMPUJU està adreçat per a menors 
de 30 anys sense cap titulació, en aquest cas, 
l'Ajuntament rebrà 164.000€, amb una aportació 
municipal de 121.955€ per a contractar 10 joves 
aturats, també durant un any. 
La regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs, 

Maria Cano, ha explicat que "aquestes ajudes són 
molt importants perquè permetran contractar 20 
joves durant el període d'un any i sobretot els donarà 
l'oportunitat d'ampliar el seu currículum per tenir 
més opcions en el mercat laboral".
Cano també ha destacat que "per optar aquestes 
ofertes laborals és imprescindible que els candidats 
estiguen inscrits al SERVEF com a demandants de 
feina i també al programa Garantia Juvenil". Per 
més informació sobre els perfils sol·licitats poden 
adreçar-se al web municipal.

L’Ajuntament de 
Vinaròs asfaltarà 
els camins de la 
Sunyera i de l’Arbolí
El regidor de Mediambient, Jordi Moliner, 
ha informat que l’Ajuntament de Vinaròs 
asfaltarà els camins de la Sunyera i de 
l’Arbolí, dos vials del terme municipal que 
estaven en mal estat. 
El camí de la Sunyera és un vial de 2 km 
que vertebra Vinaròs amb Alcanar per 
la costa nord, i s’invertiran 90.000 euros 
procedents dels POYS de la Diputació. 
D’altra banda, el camí de l’Arbolí, de 2,3 
km, és segons Moliner “el que es troba 
en pitjors condicions de tot el terme 
municipal” i el pressupost per fer-lo amb 
doble reg asfàltic será de més de 50.000 
euros. “Amb aquestes actuacions, enguany 
haurem destinat 200.000 euros en la 
millora de camins del nostre terme”, va 
concloure Moliner.

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla i el regidor d'Ordenació 
del Territori, Jan Valls, s’han reunit esta setmana amb 
el Cap de la Demarcació de carreteres de l'Estat en 
la Comunitat Valenciana, Ismael Ferrer Domingo, a la 
seu de la Subdelegació del govern a València.
A la trobada es van abordar diferents temes 
referents a les carreteres que afecten a Vinaròs. 
Es va comentar l'interès per a la reactivació de les 
obres d'ampliació a la N238, coneguda amb el nom 
de la carretera d'Ulldecona. Cal destacar que la via 
presenta greus deficiències en la calçada, no disposa 
de vorals, a més, de tenir molts encreuaments i 
sortides, convertint-la en una via molt perillosa i 
amb una preocupant sinistralitat. Per tal de millorar 
la seguretat de la carretera des de l'Ajuntament s'ha 

elevat la petició d'actuacions als grups del Congrés 
perquè presenten esmenes en els Pressupostos 
Generals on s'incloguen actuacions a la N238.
El tema central de la reunió va ser la cessió definitiva 
de l'antiga N340, incloent els trams de la N232 i N238 
fins a la nova variant, una reversió que continua 
pendent de l'oferta del ministeri. L'alcalde de Vinaròs, 
Enric Pla, ha indicat que "es tracta d'una via molt 
llarga que necessita actuacions de pavimentació 
i d'enllumenat als encreuaments que va acordar el 
plenari en el seu moment per a la cessió. Hi va haver 
acord en les necessitats però el Cap de Carreteres 
va traslladar la manca de pressupost, una situació 
que no és segur que quede resolta amb la futura 
aprovació dels PGE". En aquest sentit, Pla afegia que 

aquesta falta de previsió afecta a les possibilitats de 
desenvolupament econòmic de Vinaròs. 
L'Ajuntament també va insistir en la necessitat 
d'incloure en els pressupostos de carreteres la 
substitució del pont sobre el Cervol, que provoca 
inundabilitat i afecta de manera important una 
àmplia àrea del municipi.

Vinaròs rebrà 334.000€ a través del programa 
AVALEM Joves Plus per a contractar 20 veïns aturats

L'Ajuntament de Vinaròs trasllada a Carreteres 
les principals reivindicacions de la ciutat
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www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

El Hospital Comarcal de Vinaròs ha puesto en 
servicio la tercera planta con el ingreso, hoy, de los 
primeros ocho pacientes. La nueva planta cuenta 
con un total de 19 habitaciones individuales 
totalmente equipadas y se destinará al ingreso de 
pacientes que requieran algún tipo de aislamiento, 
como Hematología y los pacientes quirúrgicos de 
Traumatología .
Estas nuevas 19 habitaciones de uso individual 
se encuentran en la tercera planta del Hospital y 
están equipadas con cama articulada eléctrica, 
mesilla de noche, silla, butaca y sofá-cama para el 
descanso del acompañante. 
El Hospital Comarcal de Vinaròs incrementó 
el pasado mes la plantilla de sanitarios con 22 
nuevos profesionales de diferentes categorías que 
ha permitido poner en servicio la nueva planta, 
con lo que el centro aumenta la capacidad de 

hospitalización y el confort tanto de los pacientes 
que requieren un aislamiento, como de sus 
acompañantes. Los nuevos contratos incluyen 10 
puestos de enfermería, 9 puestos de técnico en 
cuidados auxiliares y un puesto de celador, que 
se han incorporado ya a la plantilla con carácter 
permanente.

En marcha la nueva consulta de Nefrología 
Además, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública ha autorizado la incorporación de un 
nuevo facultativo especialista en Nefrología para el 
Hospital Comarcal de Vinaròs que ha comenzado 
la consultas ya durante este mes de mayo.

El Servicio de Radiodiagnóstico incrementa un 
14% las ecografías  
El Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital 

Comarcal de Vinaròs ha incrementado en un 14% 
el volumen de ecografías anuales al pasar de las 
7.588 realizadas en 2015 a las 8.842 del pasado año 
2017, lo que supone más de 1.250 pruebas más.

Les feines es desenvolupen a través de la 
regidoria d'Obres i Serveis, amb l'objectiu 
de deixar els barrancs nets de cara a la 
temporada estiuenca. Aquestes actuacions 
es realitzen dues vegades a l'any i estan 
incloses dintre del contracte de neteja 
viària de l'Ajuntament amb l'empresa 
concessionària. 
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha 
indicat que "amb aquestes feines sobretot es 
vol deixar els barrancs en òptimes condicions 
per afrontar l'estiu, desbrossant les restes 
vegetals per reduir així el risc d'incendis". 
D'altra banda, ha afegit que també es farà 

la retirada dels embalums i les escombraries 
que hi puguen haver per donar una millor 
imatge del municipi de cara al turisme. 
Cal destacar que amb l'arribada de la 
tardor també es realitzen aquestes tasques, 
però estan adreçades per evitar possibles 
inundacions en cas de produir-se pluges 
torrencials, retirant les andròmines i restes 
vegetals per permetre els pas de l'aigua.
En els propers dies es faran les tasques de 
desbrossament a les desembocadures del riu 
Sénia i Cervol, així també com en els barrancs 
del Triador, Barbiguera, Saldonar, Salines i 
Aiguadoliva.  

La regidora d'Ocupació, María Cano, la regidora 
de Política Social Mamen Ruiz i l'agent de 
Desenvolupament Local, s'han reunit aquesta 
setmana amb els responsables de la Fundació 
Once Inserta i de l'Associació de familiars amb 
xiquets y adults discapacitats, Afaniad, per acordar 
noves mesures que milloren les opcions laborals 
de les persones amb diversitat funcional.
En aquesta reunió, s'han establert les primeres 
línies de col·laboració entre les entitats presents 
per tal de realitzar accions que augmenten 
l'ocupabilitat dels veïns i veïnes de Vinaròs amb 
diversitat funcional, a més, de donar a conéixer 
al sector empresarial els avantatges i beneficis de 
contractar persones amb alguna discapacitat.
Els demandants d'ocupació i inscrits al portal web 
Por Talento, de la Fundació Once Inserta, realitzaran 

un itinerari integral d'ocupació, amb entrevistes 
individualitzades per tal d'analitzar el seu perfil 
i adaptar-ho a les necessitats que demana el 
món laboral. D'altra banda, també es realitzaran 
accions formatives perquè els candidats puguen 
adaptar els seus coneixements a les vacants que 
necessiten cobrir les empreses.
Des d'Afaniad es prestarà assessorament i 
acompanyament personalitzat als seus associats 
per tal que puguen participar en aquesta iniciativa. 
Per la seua banda, l'Ajuntament de Vinaròs, 
mitjançant l'Agència de Desenvolupament Local, 
difondrà aquestes accions entre els candidats 
amb diversitat funcional inscrits en l'Agència de 
Col·locació i col·laborarà en l'organització de les 
accions d'ocupabilitat i formació que es realitzen. A 
més, des de la regidoria de Política Social, Igualtat 

i Discapacitat es donarà difusió i informació sobre 
aquestes noves mesures entre els usuaris.
Per participar en aquesta iniciativa abans cal 
realitzar una inscripció a la pàgina web Por Talento 
de Fundació Once Inserta: www.portalento.es

El Hospital Comarcal de Vinaròs pone en funcionamiento 
la tercera planta con el ingreso de los primeros pacientes

S'inicien a Vinaròs els treballs de neteja i desbrossament de barrancs

L'Ajuntament de Vinaròs acorda amb la Fundació Once Inserta i Afaniad noves 
mesures que milloren l'ocupabilitat  dels veïns amb diversitat funcional
La trobada ha servit per acordar accions formatives i entrevistes individualitzades per analitzar el perfil dels candidats i millorar les seves opcions en el mercat laboral
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La regidoria de Política Social, Igualtat i 
Discapacitat continua treballant en la redacció del 
Pla Municipal d'Igualtat i ha presentat una nova 
fase d'enquestes que servirà per fer un diagnòstic 
bàsic de la societat vinarossenca. El tests constaran 
de 36 preguntes relacionades amb masclisme, 
la distribució de les tasques de la llar, la violència 
de gènere i la conciliació de la vida familiar, entre 
altres qüestions, per comprovar quin és el grau de 
sensibilització per part dels veïns. 
La regidora de l'àrea, Mamen Ruiz, ha indicat que "les 
enquestes seran anònimes i amb tota la informació 
que s'extraga es farà un primer esborrany  i taules 
gràfiques que ajudaran a elaborar el Pla Municipal 
d'Igualtat". En aquest sentit, Ruiz ha animat a tota 

la ciutadania en general a realitzar les enquestes, 
destacant que "si es compta amb una participació 
elevada, llavors es podrà crear un diagnòstic més 
precís de la realitat social".
Per la seua banda, el regidor de Participació 
Ciutadana, Hugo Romero, ha explicat que "els tests 
es repartiran en els instituts, associacions locals 
i fins i tot amb el Diariet i 7 Dies per garantir la 
màxima difusió possible". D'altra banda, afegia que 
"també es podrà descarregar des de la pàgina web 
de l'Ajuntament per emplenar-lo i dipositar-lo les 
urnes que s'han preparat al consistori, Biblioteca 
Municipal, Oficina d'Informació i Atenció al 
Ciutadà, Serveis Socials i Hospital Comarcal". 
Les enquestes es podran realitzar fins a meitats 

del mes de juny sempre de forma anònima, amb 
la finalitat que els veïns contesten amb sinceritat i 
fer un diagnòstic el més real possible, que després 
servirà per redactar el Pla d'Igualtat.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del 
Reciclatge, 17 de maig, l'Ajuntament va preparar 
el passat cap de setmana, diferents activitats per 
a tota la família per tal de fomentar la separació 
correcta dels residus.
Es tractava d'una iniciativa de la regidoria d'Obres 
i Serveis, amb la col·laboració de la regidoria de 
Medi Ambient, i el suport de la Conselleria, per 
conscienciar a la ciutadania que cal reciclar de 
forma correcta les deixalles per ajudar a protegir 
la natura. 

Durant aquest dissabte i diumenge els veïns 
que es van apropar fins a la pèrgola del passeig 
marítim van poder participar en diversos tallers. 
Un va ser de  "Xapes de bones pràctiques" on els 
xiquets podien crear les seves pròpies xapes en 
materials reciclats per endur-se-les cap a casa. El 
segon "Joc de la separació selectiva", en aquest 
cas grans i menuts van jugar de forma conjunta 
reciclant les deixalles de forma correcta. I el tercer 
va ser "El nostre propi llibre" on les menuts van 
crear un llibre a partir de paper reciclat.

Vinaròs avança en l'elaboració del Pla Municipal d'Igualtat 
amb la posada en marxa de la fase de diagnosi 
Els veïns podran participar de forma anònima en les enquestes que serviran per avaluar quina és la situació de la dona a la localitat

Vinaròs fomenta el reciclatge amb la campanya "Jo dono exemple"

Vinaròs rebrà una subvenció de 7.796€ 
a través, del Pla d'Ocupació 2018 de la 
Diputació de Castelló, que permetrà 
la incorporació laboral d'una persona 
aturada durant gairebé 4 mesos.
En concret es busca un peó d'obra per a la 
Brigada Municipal per ajudar als operaris a 
realitzar treballs de millora i manteniment 
de les infraestructures municipals. El 
període de la contractació serà des del 4 
de juny fins al 22 de setembre. 
La regidora d'Ocupació de l'Ajuntament, 
Maria Cano, ha destacat que "es tracta 
d'una notícia molt positiva per al municipi 
perquè permetrà la incorporació laboral 
d'una persona aturada". D'altra banda, 
afegia que també suposarà una bona 
oportunitat per a que el veí que es 
contracte puga ampliar el seu currículum 
i tenir més oportunitats en el mercat 
laboral.
Les persones interessades en participar 
en el procés de selecció han d'estar 
inscrites al SERVEF com a demandants 
de feina en les següents ocupacions: 
71211015 paletes, 96021013 peons 
de la construcció d'edificis i 96011029 
peons d'obres públiques en general. Cal 
destacar que es demana una experiència 
mínima de 6 mesos. 

L'Ajuntament 
contractarà un peó 
d'obra per a la Brigada

Després d’uns anys sense que la ciutat de Santa 
Bàrbara poguera gaudir d’una trobada gegantera, 
el passat dissabte 19 de maig, va recuperar aquesta 
festa amb moltes ganes de poder seguir realitzant-ne 
els pròxims anys.
La trobada va comptar amb les següents colles:  la 
colla gegantera d'Alcalà de Xivert, els  Gegants de 
Benicarló, de Benicàssim, de Borriana, la colla de Móra 
la Nova, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, la colla de 
dolçainers de la Sénia, la colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs i els amfitrions: la colla jove gegantera de 
Santa Bàrbara. 
Al llarg del matí, les colles van anar arribant al Parc 
Municipal on es va realitzar la plantada i per la 
vesprada, es va realitzar la cercavila pels carrers del 
municipi. En finalitzar, es va gaudir d'una ballada 
conjunta molt bonica amb tots els gegants ballant al 
so de la música.

14ª Trobada de gegants a Santa Bàrbara
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
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Al Centre de Coneixement del Vinalab s’ha iniciat la 
formació d’Acolliment Familiar de Menors impartit 
per la cap de Secció de Famílies i Adopcions de la 
direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
María Jesús Fernández. 
Es tracta d’un curs adreçat a les parelles interessades 
en acollir un xiquet amb situació de desprotecció.
Aquest programa és una iniciativa de la Generalitat 
Valenciana amb l’objectiu d’oferir una llar a aquells 
menors, que per diferents circumstàncies, no en 
tenen i així puguen créixer en un entorn familiar, per 
tal de garantir la seua integració en la societat. Per 
la seva banda, les parelles o persones individuals 
disposades a acollir un xiquet es comprometen a 
oferir un entorn afectiu.

La formació que s’imparteix al Vinalab és per 
ensenyar els principals conceptes, obligacions 
i drets amb els menors, per tal de ser una bona 
família acollidora, a més de garantir que el xiquet 
pugue créixer en un ambient familiar apte per al 
seu desenvolupament.
Cal destacar que no es tracta d’una adopció, acollir 
un menor suposa donar-li atenció durant tot el 
temps que siga necessari compartint amb ell la llar, 
la vida quotidiana de les família i el temps lliure per 
garantir la seua integració en la societat. 
Pel que fa al perfil de família acollidora, pot ser 
qualsevol parella o persona individual disposada 
a participar en el programa i amb el compromís 
d’oferir una bona atenció al menor. Abans caldrà 

realitzar una formació específica i una avaluació 
d’aptitud, si el resultat es positiu, llavors es 
formalitzarà la inscripció dintre del registre de 
Famílies Educadores. 
Fet aquest procediment una Comissió Tècnica 
serà l’encarregada d’assignar el menor atenent les 
seues necessitats i també les característiques dels 
acollidors.

L'ermita de Vinaròs acollirà aquest diumenge la 
celebració del Dia de la Misericòrdia, patrona de 
la localitat, una festivitat molt important a la ciutat 
que cada any aconsegueix la participació de milers 
de veïns amb ganes de gaudir d'una jornada de 
germanor.
Els actes començaran a les 7:00h amb la tradicional 
romeria, amb la imatge de la Misericòrdia, des 
de l'església arxiprestal fins a l'ermita on es farà 
la missa dels peregrins. Després a les 11:00h el 
grup de les Camaraes oferirà un petit recitals 
d'actuacions a la plaça i a les 12:00 es farà l'ofici 
major, amb la posterior benedicció del terme 
municipal i el repartiment de les paelles. 
Recordem que l'Ajuntament posarà a disposició de 

la ciutadania busos gratuïts per pujar fins a l'ermita 
amb sortida des del Palau de Justícia cada hora a 
partir de les 9h fins a les 12h, mentre que els de 
tornada al poble sortiran a partir de les 14 fins les 
17h, també gratuïts.  
La programació a la tarde seguirà a les 19:00 hores 
amb una solemne missa a l'església arxiprestal i la 
posterior processó pels carrers de la localitat.  
El regidor de Festes i Tradicions, Marc Albella, ha 
indicat que avui mateix s'han posat a la venta a 
l'Ajuntament els tiquets per a les paelles que es 
cuinaran a l'ermita. Per tan sols 1 euro els veïns 
podran gaudir de dues racions que se serviran a 
les carmanyoles que s'han preparat per l'ocasió. En 
aquest sentit, Albella ha explicat que "enguany per 

tal de garantir que cap veí es quede sense arròs es 
prepararan fins a 2.500 racions".
El regidor ha conclòs agraint la col·laboració de les 
regidories d'Obres i Serveis i Medi Ambient, així 
també com de la Policia Local, per coordinar totes 
les tasques per a que els veïns puguen gaudir de la 
festa de la Misericòrdia a l'ermita.

Curs de formació per a les famílies acollidores

Vinaròs celebrarà diumenge la Festivitat de la Misericòrdia
Els tiquets per les paelles ja es poden comprar a l'Ajuntament, 1€ dues racions

L'Agrupació Totes i Tots Som Vinaròs ha presentat el 
cicle de xerrades PARLEM-NE, un cicle de xerrades, 
ponències i col·loquis que pretén aprofundir sobre 
diferents temes d’actualitat.
Aquest cicle, segons van explicar Hugo Romero i 
Jan Valls, pretén ser "un espai de reflexió col·lectiva 
on aprendre, conèixer i crear consciència al voltant 
de diferents temes que com a societat, tots i totes 
ens hem de plantejar, pensar i treballar".
La primera de les xerrades serà el Divendres 8 de 
Juny, a les 19:00h a la Casa de la Cultura de Vinaròs, 
“Aquest estiu digues prou! Coneix els teus drets dins 
del sector hostaler i turístic” a càrrec d’ Anna Prats 
Fabregat, activista i graduada en dret per la UB.

La segona per al mes de Juliol, Divendres 6 Juliol, a 
les 19:00h a la Casa de la Cultura, ”LGTBI més enllà 
d’una bandera”, a càrrec d’Hèctor Adell, filòsof, 
activista LGTBI+ i tècnic de salut sexual a la ONG 
Stop Sida. 
Els dos ponents, dos joves vinarossencs, 
compromesos amb l’activisme en els seus 
respectius camps. 
En quant a la imatge, els dos cartells i la imatge al 
complet del cicle PARLEM-NE , gira al voltant dels 
espais públics com espais de reflexió. Exemplificant 
els banquets, com a mobiliari urbà públic, on tots i 
totes els veïns i veïnes, xarren, conversen, coneixen, 
conviuen i interactuen socialment entre ciutadans 

i ciutadanes i amb la ciutat. “Volíem remarcar 
aquest esperit i concepte del espai i mobiliari 
públic com a espais de socialització, “mobiliari per 
la democràcia”, ha indicat Romero.

Tots i totes som Vinaròs presenta el cicle de col·loquis i xerrades 'PARLEM-NE ' 

El programa ha aconseguit reunir més de sis famílies de la comarca  que s’han ofert com a voluntàries per participar 
en la iniciativa i acollir un menor amb situació de desprotecció

SE PRECISA CAMARERO
PARA REPARTO o APRENDIZ

Llevar currículum a av. Pais valencià, 40 
VINARÒS - Restaurante Gran Muralla China

Tel.:  964 45 32 51
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Podem Vinaròs ha presentat 11 esmenes als Pressupostos Generals de 
l'Estat (PGE) per a la localitat, que han valorat en 33 milions.
Entre elles, els regidors Hugo Romero i Jan Valls han destacat els estudis per 
al desmantellament del Castor i les indemnitzacions als afectats, xifrades 
en 335.000 euros, l'estudi i el condicionament per a l'alliberament de l'AP-
7 (4 milions) o la connexió ferroviària adaptada a l'amplària europea del 
tram Castelló-Tarragona i el seu enllaç amb els ports de Vinaròs-Benicarló 
i Castelló per al trasllat de mercaderies (15 milions). Quant a costes, se 
sol·licita la continuació del passeig de Ribera en la costa sud, per import 
de 3,4 milions, el reforç del pont de Les Salines, xifrat en 184.000 euros, la 
passarel·la del Cervol i l'adequació de la zona de Fora Forat i Cossis, que 
costaria 1,5 milions i la renovació dels espigons del Fortí (4,2 milions). 
I quant a carreteres, el desdoblament de la N-238, que comunicaria 
els polígons de Planes Altes i Ulldecona (11,7 milions), la cessió de la 
N-340a amb millores en pavimentació, il·luminació de rotondes i creus, 
substitució del pont del Cervol sobre el vial i la reordenació de les 
carreteres de servei (2,8 milions). Finalment, se sol·licita una actuació per 
corregir la inundabilitat del carrer Salines XR de la costa sud.

El Partido Popular de Vinaròs, a través de su 
portavoz adjunto, Lluís Gandía, ha señalado que 
“las políticas de fomento del empleo no son la 
prioridad del tripartito como lo demuestra la 
resolución de subvenciones de los programas 
EMPUJU y EMCUJU que se acaban de hacer 
públicas”.
Gandía indicó que “los programas de fomento 
del empleo EMPUJU y EMCUJU son fruto de la 
negociación del gobierno central del Partido 
Popular con la Unión Europea que lograron más de 
4.000 millones de euros para la presente legislatura 

fomentar la ocupación de los sectores con mayores 
dificultades”. 
La resolución hecha pública la pasada semana 
demuestra, en opinión de los populares, “que 
el tripartito no tiene ambición ninguna al 
comprobarse como municipios como Vall d’Uixó, 
Onda, Benicarló han obtenido más fondos europeos 
para creación de empleo y otros municipios muy 
inferiores en población, como Morella, Betxí o 
Sant Mateu, han logrado prácticamente la misma 
subvención que Vinaròs”.

Por otro lado, el portavoz del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, destacó que 
los presupuestos Generales del Estado para 2018 
contemplarán una inversión de 1 millón de euros 
para retomar la ampliación y mejora de la N-238.
Amat ha explicado que “esta es una carretera 
que alberga en su zona de influencia muchas 
empresas locales y finaliza en la salida de la AP-7, 
por lo que tiene un alto volumen de tráfico y por 
ello este impulso del gobierno central mejorará 
sustancialmente la seguridad vial de nuestra 
comarca”.

El PP de Vinaròs ha remitido esta semana un 
comunicado en el que indica que la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública “ha 
reconocido en una respuesta parlamentaria 
en las Corts Valencianes que la lista de espera 
para realizar una ecografía en el hospital de 

Vinaròs alcanza los 15 meses y existen en 
estos momentos 1.972 personas esperando a 
realizar esta prueba diagnóstica”.
Los populares exigen a la Conselleria de 
Sanidad “soluciones porque no somos 
ciudadanos de segunda y merecemos una 

sanidad de primera. Las actuales listas de 
espera son la constatación de un modelo de 
gestión del pacto entre PSPV-PSOE, Compromís 
y Podemos que mira mucho al pasado mientras 
descuida el presente y se olvida del futuro de 
todos los valencianos”.

El PP  asegura que en la obtención de fondos europeos 
para el empleo Vinaròs “está a la cola”
Amat destaca la inversión de un millón de euros para mejorar la N-238

El PP exige soluciones a Sanidad “tras reconocer que 1.970 personas 
esperan 15 meses para hacerse una ecografía en el hospital de Vinaròs”

Podem presenta 11 esmenes als PGE 
per a Vinaròs per valor de 33 milions

N-238
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Acord Ciutadà ha acusat al govern municipal 
“d’anteposar la legalitat a la realitat” sobre l’ermita 
de Vinaròs i l’accessibilitat a la zona de restauració. 
“També es torna repetir la història de que 
planteges una qüestió molt concreta i et responen 
amb coses que no tenen res a veure amb allò que 
has plantejat”, indica el seu portaveu, Lluis Batalla, 
que ha dit que “hi ha unes qüestions capdals que 
no s’han volgut contestar ni per part del govern 

municipal ni per part d’alguna associació”.
En primer lloc, Batalla pregunta si és o no cert 
que la �Convenció Internacional sobre els drets 
de les persones amb discapacitat i que va entrar 
en vigor el 3 de maig de 2008 amb un termini 
d’aplicació de 10 anys, considera que tots hem 
de tenir accés a tots els espais. També pregunta si 
qualsevol ciutadà pot accedir als espais públics de 
restauració de l’ermita, és a dir , planta baixa i 1r 

pis. 
“Des d’ACORD CIUTADÀ no entenem aquests 
tics de la vella política que és incapaç de 
reconèixer que la realitat física d’aquests espai 
impedeix l’accès de tothom, i vol amagar-ho amb 
tecnicismes”, conclou Batalla, per a qui “també és 
sorprenent com es passa de puntetes en el tema 
de l’accés lateral a l’edifici de Benestar Social que 
s’ha de fer per l’escala”.

El PP de Vinaròs, a través de su portavoz, Carla 
Miralles, ha acusado al equipo de gobierno de 
“decir una cosa” cuando estaban en la oposición 
y  “hacer otra” cuando están en el gobierno local. 
Miralles citó como ejemplos la reciente denuncia 
realizada por tres sindicatos del Ayuntamiento 
mostrando su malestar la “intransigencia” del 
equipo de gobierno por no haberse subido los 
salarios de los funcionarios “y en cambio haber 
incrementado los de alto rango”. Miralles se 
preguntó “porqué el equipo de gobierno no ha 
salido a dar explicaciones públicas sobre esta 
crítica realizada por los sindicatos”. 
También señaló Miralles que el equipo de 
gobierno “provoca divisiones” en los funcionarios, 
apuntando que estando en la oposición, los 

partidos del gobierno “no estaban de acuerdo 
en la forma de celebrar la festividad de Santa 
Rita, y después de dos años sin celebrarlo como 
siempre, ahora vuelven a hacer una comida y lo 
ven normal”. Y les acusó de “convertir un día de 
hermandad en un día de malestar”, apuntando 
que el PP “declinó la invitación a este acto por su 
doble moral, de decir una cosa y hacer otra”.
Por último, volvió a criticar el Boletín de 
Información Municipal (BIM), calificándolo de 
“panfleto” y señalando que “lo peor es que 
además, falta a la verdad en su contenido, porque 
se ocultan cosas como las dietas de los concejales, 
sus viajes al extranjero, los contratos menores 
o los salarios reales que cuestan los ediles a los 
vinarocenses”.

El PP acusa al equipo de gobierno de “provocar divisiones” 
en los funcionarios del Ayuntamiento

Acord Ciutadà diu que l’equip de govern “intenta embolicar” 
respecte el tema de l'accessibilitat del bar de l’ermita

2018Llibret Festes
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Boda de Nereida Castell Oliver i Juan Amat Sesé. Fotos: M.Castejón

Els alumnes de segon del CEIP Assumpció aprofitaren que 
han estudiat els oficis artesanals i industrials, per visitar 
el miniaturista Paco Gombau Blanchadell, que els ensenyà 
alguns de les seues artístiques creacions. E.Fonollosa

Viaje a Madrid a ver musicales y visita al Parque Europa

El pasado sábado día 19 el Gimnasio Gentsana presentó a sus Damas para las 
fiestas patronales del 2018 Alba Vidal Resurrección y Anna Bas Prades. En el 
mismo acto quisieron despedirse y agradecer su labor durante todo el año 
2017 a las damas salientes Gema Guillem Ferré y Laia Buj Querol.

Victoria Montoya 
Sánchez, diploma a 
la categoría mayor 
de 66 años que 
más libros ha leído.   
Tiene 76 años y ha 
leído 91 libros en 
2017

Las afortunadas de las Amas de Casa en el sorteo de plantas 
de la floristeria Vinaflor 
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El pasado domingo día 20 del presente mes, en la 
Parroquia Arciprestal de “La Asunción” de nuestra 
ciudad de Vinaròs, se procedió a festejar un gran 
acontecimiento, dar la entrada como católicas a tres 
mujeres ya formadas en edad; Rosana, Eva y Karen.  
En la misa de las 20 horas y en esta ocasión muy 
especial oficiada por nuestro obispo de la Diócesis 
de Tortosa, monseñor Enrique Benavent Vidal, y 
concelebrada por mossèn Emilio Vinaixa, párroco 
de esta iglesia,  por mossèn Florencio Albero el cual 
ha sido el catequista de estas tres mujeres, y por 
mossèn Rafael Prades el cual acompaña siempre a 
nuestro obispo. Se procedió a realizar el último de 
los ritos para dar entrada en la Iglesia Católica a estas 
tres mujeres adultas, las cuales venían acompañadas 
por sus “padrinos” y familiares. Recordemos que 
la Iglesia Católica tiene los siguientes ritos para 
incorporar con todos sus derechos a los adultos en 
la fe, y que son los siguientes:

1º - Rito de ingreso en el catecumenado.
2º - Rito de elección de los catecúmenos.
3º - Rito de entrega del Credo.
4º - Rito de entrega del Padre Nuestro.
y 5º - Rito del bautismo, comunión y confirmación.
Recordemos que el primero de los ritos, les fue 
impartido por mossèn Emilio Vinaixa, un miércoles 
día 15 de marzo de 2017 en la “Capilla del Santísimo” 
de nuestra Arciprestal de “La Asunción”.
Pues en este caso, y tras haber recibido una intensa 
catequesis, Rosana, Eva y Karen recibieron por 
imposición del Sr. Obispo, el 5º y último de los ritos; 
el bautismo, la confirmación y la comunión.
Muy interesante fueron las palabras del Sr. Obispo a 
las tres mujeres adultas, recordándolas que estaban 
aquí gracias a la acción del Espíritu Santo. Les 
comentó en una clara y comprensible catequesis, 
más aun que en una homilía, el significado del 
bautismo, de la conformación y de la comunión. 

Les informaba que después de recibir estos tres 
sacramentos podrían participar con todo derecho a 
la celebración de la Eucaristía, y que por este motivo 
debían dar gracias a Dios. Las animó a seguir por el 
camino de la fe y de nuestra religión católica. Les 
indico que dieran gracias a la acción del Espíritu 
Santo, precisamente en el día de hoy, en que la 
Iglesia Católica celebra el día del “Espíritu Santo”, 
el día de “Pentecostés”. También las animo a pedir 
desde este mismo momento, la acción del Espíritu 
Santo y su perseverancia en sus oraciones.
Fue este rito, esta ceremonia tan especial, que yo no 
recuerdo haber estado presente nunca en una de 
ellas. Por este motivo, todos los católicos debemos 
dar gracias a Dios, de que en nuestra ciudad de 
Vinaròs, tenemos ya en nosotros y con nosotros tres 
católicas más. Por supuesto que rezaremos por ellas, 
para que perseveren y no acabe solo aquí, con un 
simple rito.

El passat diumenge 13 de maig 
l'Aula de Natura Vinaròs va 
organitzar una ruta temàtica sobre 
la prehistòria pel terme d'Ares del 
Maestrat.  En primer lloc,  visita 
obligada als abrics de les pintures 
rupestres del barranc de la 
Gasulla (Cova Remígia i Cova del 
Cingle). Després cap el barranc de 
la Castella de Selma on es localitza 
el Racó de Molero, també amb 
pintures. Posteriorment cap als 
importants  jaciments del Cingle 
del Mas Nou i la Cova Fosca. Des 
d'aquí a buscar el mas de l'Escolà i 
descens cap al barranc del Pinello 
per tal de contemplar els arbres 

monumentals (aurons i teix) que 
hi ha  a la seua vessant esquerra. 
Amunt cap a la mola Remígia on hi 
ha  nombroses  construccions  de 
pedra en sec típiques del paisatge 
d'aquestes terres i descens, pel 
barranc dels Cirerals, cap a la 
bonica font de la Castella. Uns 
metres més avall la pista que 
porta a la Montalbana, lloc on 
acaba la ruta.
Un dia magnífic  que 
va permetre  caminar 
pels  mateixos  escenaris  que 
transitaven   els autors  de una 
de les mostres més importants de 
l'art rupestre llevantí.

La batucada de Esmuvi participó en la Mostra de Treballs del curso 17/18 de 
la "EPA", ofreciendo un pasacalles, que coincidió con   el Día Internacional 
contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia,

La Iglesia Católica da su bienvenida a Rosana, Eva y Karen

Salvador Quinzá Macip

Ruta de l'Aula de Natura Vinaròs "Un tomb per la Prehistòria" (Ares del Maestrat)
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El passat divendres dia 18, associacions de veïns 
de la comarca del Baix Maestrat es van reunir amb 
la Directora Gerent del Departament de Salut de 
Vinaròs Dra. Ana Arizón.
La reunió centrada en primer lloc en el problema 
que va esdevenir per la manca de ginecòlegs en 
el Departament i que a hores d’ara, segons va 
confirmar, ja ha està del tot regularitzat. També van 
plantejar la casuística a l’hora de contractar alguns 
metges concrets proposant-li algunes alternatives. 
Les baixes de metges que senyalaren, va dir que 
ho tenien en compte. La ressonància no tardarem 
molt a veure-la aquí. Va apuntar les incorporacions 
de nous professionals per l’obertura de la nova 
planta i la incorporació d’un nefròleg. 
Tot i això va escoltar les queixes que van fer per 
la manca d’infermeria i la consegüent assumpció 
de responsabilitat dels familiars dels malalts 

ingressats en l’hospital. Que els Centres de Salut 
a l´hivern haurien d’obrir les portes un quant 
d’hora abans per no passar fred els pacients que 
van a treure’s sang i que en Vinaròs les extraccions 
de sang es fan en un lloc molt reduït. Dels 
problemes dels metges que abandonen la guàrdia 
per atendre una urgència i la gent es fa un fart 
d’esperar. De l’espera en les llistes dels metges de 
família, van proposar reduir el número de CIPs que 
han d’atendre.
Va dir com a cosa positiva que les llistes de 
cirurgia han baixat en 40 dies i que a hores d’ara 
totes les llistes d’especialistes estan obertes fins a 
novembre. Van parlar també de temes varis com 
és el transport i les hores d’espera que li suposa 
a un pacient venir a Vinaròs d’algun poble de la 
comarca en mitjans públics. Des de les associacions 
li  comentaren amb satisfacció la gestió que van fer 

per aconseguir revertir a pública la diàlisi.
Va ser, com sempre, una entrevista cordial i 
amb ganes de col·laborar per totes les parts per 
aconseguir una sanitat de qualitat a les nostres 
comarques.

Reunió de les associacions veïnals amb la directora del departament de salut

Juanjo Roda participa al concurs de Cuina de la Nyora i el Llagostí de Guardamar del Segura

Comunions a SantaMagdalena  Foto @paricio

El cuiner Juanjo Roda va participar al 4rt Concurs de Cuina de la Nyora i el Llagostí de Guardamar del Segura. El guanyador del concurs ha sigut Antonio Javier 
González, cuiner de l'Hotel Hispalis Sevilla, que també va guanyar el Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs fa dos anys.
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Texto: Salvador Quinzá Macip
Fotos: Fotogrames. 

El pasado sábado día 19 del corriente mes, tuvo 
lugar a las 19,30 horas  en el Auditorio Municipal 
de nuestra ciudad de Vinaròs, una interesante 
exhibición de ballet, a cargo del grupo de ballet 
del “Casal Jove”, junto con las alumnas de la 
escuela de Valentina Fernández. El motivo fue la 
celebración del fin de curso de las clases.
Presentó el acto la misma Valentina Fernández, la 
cual agradecía la presencia de los allí presentes, 
de los padres y familiares de las actuantes, 
y hacía mención especial a la “Concejalía de 
Juventud” por el interés puesto en esta clase 
de iniciativas artísticas, en esta caso, con el 
ballet. Agradecía Valentina la labor del concejal 
de cultura Marc Albella allí presente, y de esta 
forma daba inicio este interesante y entretenido 
festival.
Valentina quiso realizar dos  partes diferentes, la 
primera de ellas con el “baile de carácter” y nos 
presentó las obras del baile de la “balalaika” de 
Rusia. Le siguió la interpretación de las “danzas 
del príncipe Igor” y unos bailes de corsario.
En la segunda y diferenciada parte, nos mostró 
lo más puro e interesante del ballet clásico, a 
base de “Pa de trois” que es una “suite”. Finalizó la 

interpretación con otra “suite” firma Garden, en 
que nos demostró la belleza del ballet clásico.
Pienso que Valentina debe de estar contenta 
y orgullosa del rendimiento realizado y 
demostrado por todas sus alumnas. Vemos a 
alguna de ellas en un futuro profesional. Y en lo 
que respecta a las jóvenes y futuras bailarinas, 

todas lo hicieron muy bien, sacando los aplausos 
del público que nos reunimos en el auditorio.
Nuevamente al día siguiente se repetirá este 
festival, por lo tanto, deseando que finalice todo 
bien, felicito tanto a su profesora Valentina, la 
cual, tantas ganas pone en su enseñanza, así 
como a todas estas jóvenes y futuras bailarinas.

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Dijous passat l’Auditori, ple de gom a gom, acollia una 
xicoteta demostració del que s’ha aprés en el dia a 
dia dels cursos de balls i música del Consell Municipal 
d’FPA.  Es van succeir les actuacions del grup de 
batukepa, amb el professor Juanjo Bas , guitarra 
amb Esteve Soto, cant amb Olga Culicova, Zumba 
amb Sandra Batalla, balls de saló  i balls per a singles 
amb Nacho Lluch,  M. Angeles Mateo i Maite Gómez i 
sevillanes amb Vanessa Abad.  
A més a més es van entregar els premis del IV concurs 
de fotografia de l’Associació d’Alumnes.  En conjunt 
una vetllada festiva per compartir i visibilitzar el treball 
que cada grup fa en la intimitat del seu aula.  Felicitats!

Tast d’activitats 2017/18

Fin de curso – Casal Jove Festival de la Escuela de Ballet de “Valentina Fernández”
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El teatre serà el protagonista a Vinaròs, durant 
els propers caps de setmana, amb l'estrena 
de les obres que ha preparat al llarg del curs 
els alumnes de l'Aula Teatre dirigits per Toni 
Guillot. Segons ha destacat una més vegada 
els actors han treballat de forma molt intensa 
per preparar les obres, demostrant que tot i no 
ser professionals tenen un gran talent per a la 
interpretació.
La primera obra es representarà aquest cap de 
setmana 25, 26 i 27 de maig amb Salem, per part 
del grup Terratrèmol. Es tracta de l'adaptació 
de l'obra escrita per Arthur Miller Les bruixes de 
Salem, amb els judicis i les persecucions que van 
patir les dones a finals del segle XVII als Estats 
Units. El director Guillot comentava que "en total 
hi haurà 16 alumnes en escena i a més l'obra 
també suposarà una al·legoria a l'actual situació 
social i política".
La segona obra s'estrenarà el primer cap 
de setmana de juny, els dies 1, 2 i 3, amb la 

representació del Cyrano de Bergerac, a càrrec 
dels alumnes del grup Els figurants. En aquest 
cas, es tracta de l'adaptació d'aquest clàssic 
francès escrit per Edmond Rostand amb les 
aventures i desventures d'un soldat poeta. 
Guillot destacava que "els alumnes han hagut 
de treballar una obra en vers amb les dificultats 
que això suposa, però tot i així assegurava que 
han fet un gran treball i el públic podrà gaudir 
d'aquest clàssic francès".
La tercera estrena serà els dies 15, 16 i 17 de juny 
amb El Vagón de Calais per part del grup Les Mil 
i Una. Es tracta de l'adaptació de la coneguda 
novel·la Asesinato en el Orient Express escrita 
per Agatha Christie, una obra de misteri on res 
és el que sembla i l'autor de l'homicidi no es 
descobreix fins al final. 
Guillot feia una valoració molt positiva de l'Aula 
Teatre destacant que els alumnes han demostrat 
una gran passió per la interpretació, assegurant 
que el públic podrà gaudir de les obres que 

s'han preparat.  Per la seva banda, el regidor 
de Cultura, Marc Albella, agraïa el treball de 
Guillot i afegia que "sobretot s'ha buscat un salt 
qualitatiu del teatre perquè les obres també 
formen part de l'agenda cultural de Vinaròs".
Les entrades per assistir a les obres es poden 
aconseguir de forma anticipada a l'Auditori 
Municipal de dimarts a diumenge de 18h a 21h 
al preu de 5€.

Aula Teatre tanca el curs amb l'estrena de tres obres
Aquest cap de setmana l'Auditori Municipal acollirà la primera actuació amb la representació de Salem per part del grup Terratrèmol
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Paco Triviño exposa a l’auditori municipal fins al 27 de maig

Parlem del maquis
 
ASSOCIACIÓ CULTURAL  JAUME  I

Per començar, cal dir que el terme maquis té l’origen en la paraula francesa 
que, al seu torn, la va prendre del cors macchia, amb significat de vegetació 
espessa. També en la nostra llengua la tenim ja que el terme màquia defineix 
un territori cobert de vegetació mediterrània, típicament de secà, en el qual 
abunda la savina, el pi blanc, el llentiscle i la coscolla entre d’altres. En conjunt, 
la màquia és aspra, salvatge i habituada a patir sequeres inclements, freds 
intensos i elevades temperatures als estius. Ni més ni menys que les persones 
nascudes en el mateix territori, acostumades a patir-ne de tots colors i resistir 
valerosament tota mena d’adversitats.
Després de la nostra guerra, quan tot pareixia que amb l’acabament de la 
conflagració mundial la dictadura s’acabaria, uns grups d’homes i dones fidels 
a la república van optar per fugir a les muntanyes. Uns quants, després de 
travessar els Pirineus, van entrar clandestinament a França i es van convertir 
en elements decisius de la resistència contra l’ocupació nazi. D’altres, 
convençuts que era imprescindible continuar la lluita contra Franco, es van 
llançar “al monte” i es van organitzar com a guerrilla activa. Tenien a favor seu 
el coneixement del territori i, no cal dir-ho, l’ajut de masovers i gent dels pobles 
que, a més de mantenir-los informats de la situació política i les activitats 
repressives, els proporcionava aliments, en moltes ocasions, amagatall i, en 
algun cas delacions motivades per la repressió franquista. 
Amb petits triomfs i moltes derrotes, van sobreviure fins la dècada dels 
cinquanta, quan el dibuix de l’Europa de postguerra, més o menys com ara, 
va ser totalment favorable a l’estat feixista i els partits d’esquerra que donaven 
suport al maquis van donar l’ordre de dissolució. No tots, però abandonaren 
la muntanya. Un maqui català, Quico Sabaté, es va mantenir actiu i va passar 
la frontera amb França tantes vegades com va voler, més o menys fins els 
anys seixanta. Era tanta l’experiència que va adquirir i la facilitat per evadir la 
vigilància fronterera, que va tocar fortament la moral d’un tinent de la guàrdia 
civil que es va prometre a si mateix enxampar-lo ja que s’hi jugava l’honor. 
Malgrat tot, una i altra vegada se li escapava i, a més a més, l’endemà d’haver-
lo tingut gairebé a tocar, havia de sofrir la vergonya de sentir el seu nom a la 
secció de “discos dedicados” de Ràdio Andorra. “Para el teniente Martínez, la 
bonita canción  de Antonio Machin que lleva por título Espérame en el cielo, 
con afecto, de Quico Sabaté” 
Malgrat tot la delació va acabar funcionant i el guerriller va ser empresonat i 
executat. Actualment, no queden testimonis vius, però hi ha historiadors que 
han furgat i furguen en el fets per restituir la memòria els homes i dones que 
van triar aquell camí per restituir la llibertat a les futures generacions. Si volem 
saber-ne més coses i conèixer la vida i fets de maquis ben propers, haurem 
d’assistir a la xerrada que l’historiador canareu, Joan B. Beltran Reverter, farà a 
la Biblioteca municipal, el dia 1 de juny, a les 19h.
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El passat dissabte 12 de Maig la Muixeranga de 
Vinaròs va tindre el plaer de participar en una 
important Trobada de Muixerangues que es 
celebrà a Xàtiva i organitzada per la colla amfitriona, 
l’anomenada “la Socarrà”, la Muixeranga de Xàtiva. 
En aquesta Trobada hi participaren també la 
Muixeranga de Cullera “la Carabassota” i els amics 
de la Conlloga-Muixeranga de Castelló.
En primer lloc, es va fer una cercavila pels principals 
carrers de la Ciutat acompanyada de la música 
de Dolçaina i tabal. A mitja cercavila les colles es 
van detindre al monument dedicat als Maulets 
per a amb una figura conjunta, totes les colles 
a l’hora, retre-li homenatge a la figura que varen 
representar els Maulets per als Valencians. Des 
d’allí va continuar la cercavila fins a arribar al lloc 
on es realitzaria el gruix de l’actuació, al passeig de 
l’Albereda. Allí i distribuïdes en 3 rondes i amb una 
ronda de pilars final, es va desenvolupar la jornada 
on les 4 colles van demostrar que les Muixerangues 
comencen a conquerir el centre de les ciutats i de 
la Cultura amb força i per la seva espectacularitat i 
creixent força de voluntad. 
L’actuació per a la Muixeranga Vinarossenca fou 
un èxit, així completant totes les figures de forma 
plàcida. La primera fou una marieta que era de 3 
altures. La següent figura ja més complexa, fou 
l’Aixecat de 4 alçades, que cal destacar que van 

deixar completament net, com si d’un aixecat 
de 5 alçades estiguerem parlant. Finalment la 
Muixeranga de Vinaròs va fer un banc, figura 
també de 4 alçades. Abans de que s’acabara 
l’actuació, la muixeranga de Vinaròs va assistir a 
dos fites històriques per part dels Muixeranguers 
de Xàtiva. La primera va ser la de aconseguir bastir 
una figura completament formada des de la pinya 
fins a la xiqueta passant pel tronc de la figura 
tot per Dones. La segona fita va ser la del primer 
intent de portar una figura de 5 alçades a plaça 

de la seua colla, sense aconseguir-ho finalment, 
però representant tota una proesa que demostra 
la vitalitat del món muixeranguer.
Finalment la jornada va acabar amb un sopar de 
germanor entre les diferents colles i concerts amb 
musica de grups valencians i cançons valencianes i 
acabant amb el grup “El Diluvi” a les acaballes de la 
nit. Amb l’autobús de la colla en marxa i de tornada 
a Vinaròs, va acabar aquella gran jornada a la Ciutat 
de Xàtiva, capital de la comarca de la Costera i 
Capital de les Muixerangues per un dia.

Entrega de premios 
del concurso de 
fotografías de 
Semana Santa
El pasado viernes se entregaron los premios 
a los autores de las fotografías ganadoras del 
II concurso de Semana Santa de Vinaròs, que 
han estado expuestas en la capilla de Santa 
Victoria hasta el 22 de mayo.  El 1er Premio 
fue para la imagen “Sentimiento” de Jose Luis 
Aparicio,  el 2º Premio “Todo se ha cumplido” 
de José Mª Bautista y el accésit  fue para 
“Semana Santa Vinaròs-2”  de José Mª Rubio.

Xàtiva es converteix en la Capital de les Muixerangues en la seua
IIª Trobada de Muixerangues on hi participà la Muixeranga de Vinaròs
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Cloïsa estampada

En realitat és un musclo, que també és cridat 
clòtxina difuminada i en castellà li diuen 
igualment mejillón tacado. El seu nom científic 
és Musculus marmoratus. 
Posseïx una petxina composta per dos valves 
iguals, ens aprimades en les parts anteriors, 
amb el vòrtex unflat, que s'obrin per mitjà 
d'una frontissa sense dents en l'extrem anterior 
i que les manté obertes amb un lligament en la 
zona exterior. A simple vista, per fora es veu un 
esculpit de 15-20 bandes concèntriques radials 
en el centre i 25-35 darrere. El seu color en 
blanquinós amb tons rogencs. La part interna 
és nacrada. Talla sobre 2 cm. 
En el seu interior està el carnós animal, amb 
un cos format per un embolcall o manto 
encarregat de la fabricació de la petxina, per 
mitjà de l'absorció amb les seues brànquies de 
l'aigua del mar per a respirar i que al mateix 
temps retindre partícules o plàncton alimentari, 
que les transforma en carbonat càlcic per a fer 
créixer la corfa. El minúscul peu crega els fils 
amb què se subjecta al substrat. I la massa 
visceral on estan tots els òrgans de l'animal. 
Es reproduïx a l'estiu. Després de l'emissió 
lliure a la corrent perquè es mesclen els òvuls 
femenins i l'esperma masculí. Els ous fertilitzats 
eclosionan en larves que es fixaran al fons 
sedentari a poca profunditat per a anar creixent. 
Per posseir blanes carns, té depredadors com 
a estreles i caragols, en que a vegades el seu 
potent múscul intern de tancament no li òvuls 
femenins servix per a tancar hermèticament.

Afloramiento del pescado azul en nuestro litoral
Semana con buen estado de la mar que propició que se pudiera faenar los cinco días hábiles en 
todas las modalidades. Las capturas han sido aceptables en todas las pesquerías, incluida la llum 
y las cotizaciones siguen manteniéndose estables.
La pesca de arrastre subastó a diario cigala, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, gallo, salmonete, 
caracol, peluda, galera, rape, caballa, jurel, móllera, pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco se ha reactivado en nuestras aguas. El martes, dos traíñas pillaron 1.000 cajas de boquerón 
(8 Kg./caja). El miércoles, tres barcas desembarcaron 1.450 cajas de seitó.
La procedencia era; dos del Grao de Castelló y una de Burriana.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras, la mayoría cala al langostino. Un par lo hace a 
la sepia. Uno se dedica al lenguado y rombo. Otro al pagel, corvo y sorella. Y uno lo hace por 
Columbretes para llevar langosta, bogavante, cabracho, dentón, chopa y mamona.
Y el palangrillo costero capturó con anzuelo dorada, sargo y pargo. 

Ecos de ‘Mar’; Avistamientos de medusas
Hace unos días ya comentamos la captura de medusas por embarcaciones pesqueras. Ahora, 
próximos a la temporada turística estival, es necesario conocer de antemano como tenemos los 
bañistas que actuar en caso de detectar la presencia en la playa de éstos animales tóxicos. Para 
ello, el Ministerio de Medio Ambiente, todos los años nos advierte de su peligrosidad y dicta el 
protocolo a seguir en su caso por la ciudadanía. 
SI TE PICA UNA MEDUSA:
- No rasques o frotes la zona afectada, ni siquiera con una toalla o arena.
- Lava la zona con agua marina, nunca con agua dulce.
- No apliques amoniaco, orines o vinagre.
- Quita los restos o trozos con pinzas y si lo haces con la mano, que esté protegida.
- Para aliviar el dolor aplica frío, durante unos 15 minutos, sin frotar. Si usas hielo evita el contacto directo 
con la piel.
- Los niños, personas mayores o aquellas con alergias que resulten afectados, pueden necesitar atención 
especial.
- Si se observan síntomas como náuseas, vómitos, mareos, calambres musculares, cefaleas o malestar 
generalizado, acude al hospital más próximo e informa, se es posible, del tipo de medusa que produjo la 
picadura.
- Desinfecta la herida con alcohol yodado 2 ó 3 veces al día durante 48 a 72 horas.
RECOMENDACIONES A LOS BAÑISTAS:
- No subestimes la situación. Ante una proliferación es mejor no meterse en el agua, ni 
  siquiera en la orilla, ya que pueden existir fragmentos de tentáculos con la misma acción   
  urticante. En caso de duda, pregunta al servicio de vigilancia de la playa. 
- No toques las medusas muertas o fragmentos de ellas: su poder urticante persiste hasta 24 horas  en las 
condiciones de sequedad.
- Si has visto medusas y no existe ningún aviso, informa al puesto más cercano de la vigilancia de la playa.
- La zona de rompiente es una zona peligrosa en caso de existir medusas, ya que muchos 
  fragmentos con acción urticante pueden concentrarse allí.
- Para minimizar el riesgo de picadura, puedes usar crema solar o protegerte con ropa ligera.

PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                         120 Kg.
Sardina                                         48
                                                 ____
Total Cèrcol…………..      148
PEIXOS:
Seitò (Boquerón)                         986 
Escrita (Raya)                               696
Besuc (Besugo)                             110
Boga i Xucla(Bogue-Picarel)    1.836
Burros (Gobios)                                  58
Caballa (Verdel)                                544
Vetes (Cintas )                                  607
Congre (Congrio)                             189
Gall (Pez de S. Pedro)                     167
Orà (Dorada)                                   315
Mussoles (Escualos)                          60
Móllera (Fanéca)                           1.255
Gallineta (Cabracho)                        179                  
Sorells (Jurel, Chicharro)              5.026
Asparrall (Raspallón)                       404

Palá (Lenguado)                                25
Sard (Sargo)                                      55
Lliri (Anjova)                                        5
Llobarro (Lubina)                                 2
Penegal (Boca negra)                         8
Aranya (Araña, Vívora)                      484
Pagell (Pagel, Breca)                     5.779
Peluda (Solleta)                               552
Lluç (Pescadilla, Merluza)             7.812
Rap (Rape)                                    2.553
Rom empetxinat(Rodaballo)              6
Jurioles (Rubios, Lucerna)               90        
Moll (Salmonete)                            6.527
Morralla (Serranos, etc)                 2.180
Sardina                                             180
Mero (Cherna)                                    3                                   
Letxa (Verderol, Pez limón)                6
Sorella (Jurel real)                            105
Bacaladilla                                        86
Llisa (Mújoles)                                  271
Pagre (Pargo)                                    6

Biso (Estornino)                               253
Gatet (Pintarroja)                             95
Rata (Miracielo)                               103
Palometa (Palometón)                       10
Miseria (Gallo)                                 410
Peix de rei (Pejerey)                         521
Mamona(Brótola de fango)               5
Saboga (Alosa)                                 6   
Déntol (Dentón)                               47                                               
Chopa (Cántara)                                14
Palomida(Palometa blanca)             3
Morruda (Sargo picudo)                     1
Vidrià (Mojarra)                                  42
Salpa (Salema)                                   7
Rom (Rèmol, Rombo)                         9
Móllera roquera(B. de roca)            10                   
                                                  _______
Total.............................       40.699
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                     372
Escamarlà (Cigala)                      25

Llagostí (Langost. mediterr.)           27           
Galera (Estomatoideo)                 1.420
Llagosta (Langosta)                           14
Gamba(Camarón- Quisquilla)            35
                                                       _____
Total......................................   1.893 
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                        462
Sepió punxa (Choquito)                      135
Canana (Pota, Volador)                   5.329
Sépia (Choco)                                     71
Polp roquer (Pulpo roquero)             638
P. blanc (P. blanco)                        1.060
P. mesquer (P. almizclado)                64
Polpa (Pulpón)                                    73
Caragol punxent (Cañailla)           149
                                                    _____
    Total……………….……..    7.982
Total d’Arrossegament.......   50.580
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PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT

Més informació: 
www.participa.vinaros.es

FEM
VINAROS

1. Què creu que aportarà el Pla  
Estratègic de Ciutat al desenvolupant 
urbà de Vinaròs?

Jo crec que ens pot aportar una mica de sentit 
comú alhora de planificar com desitgem que 
siga la nostra ciutat, després de consultar a 
diferents experts a més de a la pròpia ciuta-
dania a partir de les taules de treball. Aquesta 
participació evitarà que hi hagen moviments 
especulatius de qualsevol tipus i primarà el 
sentit comú col·lectiu sobre els interessos 
privats.

2. Quins són, per a vosté, els reptes 
urbanístics de futur per a Vinaròs?

Bàsicament, penso en dos reptes que són 
extrapolats a la resta de localitats semblants 
en la mida a Vinaròs. Aquests serien: la reha-
bilitació, des del punt de vista que tenim, de 
certs habitatges prou envellits, els propietaris 
dels quals no han invertit en el seu moment 
per a la seua conservació. Fomentar des de 
l’administració la rehabilitació d’aquests habi-
tatges i així, per exemple, no ser un obstacle 
o inclús un perill per als vianants. L’altre repte 
seria la regeneració urbana en quant als buits 
urbans que existeixen en la nostra localitat 
i també la resta d'edificis que s’han quedat 
per acabar de construir degut a la bombolla 
urbanística, per a d’aquesta manera desenvo-
lupar-los i no fomentar la desintegració social 
i impedir que zones que no s’hagen regenerat 
es convertisquen en guetos o en zones per a 
gent amb recursos administratius escassos.

3. És conjugable un urbanisme més 
verd amb l’urbanisme que hem tingut 
fins ara?

Ha de ser-ho, perquè la sostenibilitat va 
lligada a la reutilització, a utilitzar els mitjans 
que ja tenim. No podem redissenyar la ciutat 
de cap nou, per tant hem d’acceptar els erros 
que ja s’han comés i a partir d’ací minimitzar 
eixe impacte per a fer de Vinaròs una ciutat 
més verda. Hi ha espais que es poden reuti-
litzar per a fer parcs, es pot donar un altre ús 
als habitatges, que es poden rehabilitar amb 
criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.

4. Quin és el paper dels espais públics 
en l’urbanisme del futur? Han perdut 
força els espais públics com a espais 
de socialització en favor de la tecno-
logia i les xarxes socials?

Jo crec que si. Hui, els espais públics tenen 
poca presència en la nostra localitat. De 
vegades penses que en la teua infantesa els 
carrers estaven plens de xiquets jugant, hi 
havia una vida social al carrer que, actual-
ment, i per desgràcia, és pràcticament inexis-
tent. Penso que s'està produint una descon-
nexió degut, pot ser, a les noves tecnologies 
i les xarxes socials. La manera d'interactuar 
amb la resta de ciutadans ja no es produeix 
al carrer. S’ha de saber i actuar sobre aquest 
punt. L’espai públic, en molts aspectes, no 
convida a les relacions socials ni a adaptar-
se als nous usos. Moltes ciutats com a reclam 
turístic utilitzen les xarxes socials perquè la 
gent les compartisca, com per exemple, a 

Amsterdam la foto amb el monogràfic «I love 
Amsterdam». Això ho hauríem d’aplicar a 
Vinaròs i també crear espais polivalents, és a 
dir, aprofitar els espais de diferents maneres, 
des d’un nivell cultural i social com punts de 
trobada per a la gent.

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

Ho veig fonamental perquè els recursos públics 
són limitats. A tots ens agradaria poder desen-
volupar qualsevol idea amb fons públics, però 
malauradament no és possible, com també 
les iniciatives individuals que poden funcionar. 
Llavors la fórmula ideal ha de ser conjugar una 
mica els interessos privats, però amb la vigi-
lància de l’Administració, ajudant i supervisant 
l’activitat d’aquest sector. Hi ha serveis que 
se’ns han de proporcionar de manera pública 
perquè són universals però hi ha d’altres com 
per exemple l’oci, l’espectacle o el turisme que 
necessiten de la iniciativa privada, però amb 
la coordinació de l'administració pública.

JAVIER SORLÍ GELLIDA
Membre del Grup Motor del Pla Estratègic de Ciutat. 
Arquitecte freelance i coordinador de l’Àrea de Formació, Biblioteca i Comunicació del  
Col·legi d’Arquitectes de Castelló
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Per Jordi Moliner

ACORDVI
Manifest de Castelló 
per la gratuïtat de l'AP-7
Per Edu Barberà, S. G. PSPV-PSOE Vinaròs

www.canal56.com

Per molt que parlen, 
anem fent
Per David Adell

Per a la Comunitat Valenciana, 
l’autopista del Mediterrani 
o AP-7 constitueix un eix 

vertebrador de nord a sud, des de Vinaròs fins 
a Pilar de la Horadada. És, així mateix, la gran 
infraestructura que ens connecta amb França i 
les altres comunitats autònomes mediterrànies, 
el que la converteix en una via essencial per al 
desenvolupament de la nostra indústria, el comerç 
i el turisme.
Per aquesta raó, la societat civil valenciana, i de les 
comarques de Castelló especialment, han demanat 
llargament el rescat dels trams Tarragona-València 
i València-Alacant i que queden lliures de peatges.
El 31 de desembre de l’any 2019 acabarà el termini 
de la concessió d’aquests trams. Finalment, s’obre 
la porta a un nou règim de gestió de l’autopista 
que, amb la gratuïtat per als usuaris, ajude més a 
la vertebració i el desenvolupament de les nostres 
comarques.
Davant la incertesa generada pel Govern de l'Estat 
amb la seua paràlisi i indecisió, agreujada per 
globus sonda que apunten a la introducció de 
peatges blans en aquesta nova fase, hem decidit 
fer un pas endavant i manifestar junts públicament 
que la gratuïtat de l'AP-7 ha de ser una realitat 
ben prompte a la província de Castelló. Ja no hi ha 
excuses que valguen.
Actuem en tant que representants de la gran 
majoria de poblacions costaneres per on aquesta 
via recorre la província. No ho fem perquè sí. 
Actuem ja perquè els nostres municipis necessiten 
obrir eixides de connexió. Actuem ara, i actuarem 
des d’ara, perquè els tràmits s’han d’iniciar amb la 
corresponent planificació i garanties.
Una AP-7 lliure de peatges suposarà més efectes 
beneficiosos per als nostres ciutadans. Suposarà 
menys sinistralitat a carreteres que, com la N-340 o 
la CV-13, registren una elevada accidentalitat per la 
densitat de vehicles. I comportarà una reducció de 
les molèsties que ocasiona els pas de vehicles per 
l’interior de molts pobles.
Demanem per tant, la gratuïtat efectiva de l’AP-7 
des del primer de gener de 2020 i que es confirme 
aclarint definitivament els dubtes i la preocupació 
que ha generat.
Iniciem avui, amb la signatura d’aquest Manifest, 
una sèrie de mobilitzacions per a assegurar la 
gratuïtat de l'AP-7, i convidem a sumar-s’hi a totes 
les forces polítiques, a totes les entitats socials 
i econòmiques, i a la resta de pobles i ciutats 
pròximes a l'AP-7.

El tàndem dels 
partits minoritaris 
de l'oposició Acord 

Ciutadà i el PVI, ha actuat moltes voltes en comú per 
atacar, crear dubtes o simplement desgastar a l'equip 
de govern i sobretot a Compromís, és habitual l'atac, 
el menyspreu o la sorna en la qual s'expressen, 
davant dels assumptes que es duen a terme pels 
regidors de Compromís. Un dels exemples més clars 
va ser i continua sent l'assumpte de la concessió del 
bar de l'ermita de la Misericòrdia. En lloc de ficar-se 
al costat de l'administració i col·laborar en ficar ordre 
en aquell desgavell i situació poc seriosa. Van decidir 
no ser lleials i ficar-se al costat dels interessos d'un 
particular davant del bé comú. Una estratègia que en 
el temps els està ficant al seu lloc i els deixa retratats.
Si parlem del PVI i la seua portaveu, sempre han estat 
en contra de regularitzar la situació i de les obres 
necessàries per obtindré la llicència d'apertura. 
Obligatori era dotar d'uns banys adaptats a l'interior 
de l'establiment. Opció que va ser durament criticada 
pel PVI, per segons ells ser un malbaratament de 
diners i no sent necessaris, doncs a l'exterior de 
l'establiment ja hi ha uns d'adaptats. Enviar a les 
persones amb mobilitat reduïda a fora del local a fer 
ús d'uns serveis que els de més els tenim dins, no diu 
molt a favor d'ella, ja no cal dir si és de nit i fa fred 
o plou, o encara que no es donen cap d'aquestes 
situacions eixes declaracions són inadmissibles. Tal 
volta inclús Cocemfe va eixir a mostrar el malestar i 
demanar rectificació publica.
Acord Ciutadà que també ha estat en contra de 
les obres i de regularitzar la situació, ara ens acusa 
de tindre la llicencia sense ser la planta superior 
accessible i acusa Cocemfe de poc menys que de la 
mort de Manolete.
Cofemce va visitar les obres un parell de voltes i s'els 
va explicar com serien les obres i com quedaria el 
tema de l'accessibilitat. Per descomptat ells volien 
un cent per cent a tot el local, però comprenien i 
acceptaven les nostres explicacions.
Per a informar a els dos portaveus i a la resta de 
ciutadans que han estat mal informats, cal dir que, 
els locals que ja realitzaven una activitat i es renova 
la concessió no estan obligats a adaptar-los a la 
normativa vigent, i L'ermita ja tenia una activitat 
de restauració i així ho ha entés el tècnic. D'altra 
banda la Llei del 5 Maig de 1998 de la Generalitat 
Valenciana sobre Accessibilitat i Supressió de 
Barreres Arquitectòniques diu en la Cinquena 
Disposició Addicional que aquesta llei no serà 
d'aplicació en els BICS o en els immobles declarats 
historicoartístics. Figura equivalent a BRL. En aquests 
casos els immobles s'adaptaran només en la mesura 
que siga possible. Per lo tant no és imprescindible 
l'accessibilitat al pis superior per obtenir la llicència.
Que siga possible segurament si, però no en aquesta 
fase de les obres. El cost de les mateixes ha estat 
considerable, aquesta opció. Però ara no era possible.
Acusar-nos de prevaricació és part dels deliris del 
regidor D'acord Ciutadà, que en lloc de fer política 
en positiu només fa política d'aparador i polèmica. 
Acusar a alguna associació de prostituir-se per un 
despatx, és una falta molt greu de respecte vers al 
treball realitzat per ells durant tants i tants anys i pels 
guanys socials aconseguits gràcies al seu esforç i 
constància.

Aquesta setmana parlarem de 
feina. Deixarem que l'oposició 
s'esbelegue contra nosaltres pel 
fet d'informar a tot el poble sobre 

com el consistori administra els seus diners, i com 
intenten ocultar que amb ells l'únic que sabien els 
vinarossencs era quan anava a començar una obra, 
però mai el que ens costava al final.
En primer lloc, direm que han començat les obres 
d'ampliació del cementeri. Si, al mateix cementeri 
on segons explicaven farà un temps a "bombo 
i platillo" el Partit Popular de Vinaròs i la seua 
premsa afí, ja no quedava lloc per enterrar als 
nostres difunts. Seran un centenar més de nínxols, 
que garantiran el servei mentre es realitzen les 
noves licitacions d'obra.
També parlarem de la reunió de l'alcalde Enric Pla 
amb el Ministeri de Foment, on va reclamar entre 
d'altres la reactivació de les obres d'ampliació de la 
carretera d'Ulldecona, que recordem que és l'única 
carretera nacional sense voreres. Però el tema 
central de la reunió va tractar sobre la reversió 
a l'Ajuntament de l'antiga N-340, ja que estem 
parlant d'una via molt llarga i que pot comportar 
molt gasto per als comptes del poble. Des de Totes 
i Tots Som Vinaròs no estem disposats a acceptar 
que aquests deu quilòmetres de carretera siguen 
entregats als vinarossencs sense una adequada 
repavimentació o la instal·lació d'enllumenat als 
principals encreuaments. Pensem que en els futurs 
plans de ciutat, aquesta via és el principal eix per 
descongestionar el transit del nucli urbà i convertir 
a Vinaròs en un lloc encara millor per viure, verd i 
amb mobilitat sostenible.
Tanmateix explicarem que vint jóvens vinarossencs 
seran contractats durant un any per l'Ajuntament, 
gràcies als diferents plans per donar feina i 
experiència laboral a joves en situació d'atur. 
Deixem constància al Diariet d'aquest fet, ja que a 
certs diaris provincials controlats per la Diputació 
és impossible trobar aquest tipus d'informació que 
deixa en bon lloc a aquest equip de govern.
Ja per acabar recordem que demà diumenge 
festejarem el Dia la Misericòrdia, patrona de 
Vinaròs i que dóna nom a la nostra Ermita. Com 
tots els anys serà en aquest lloc on se celebraran 
els actes religiosos i lúdics que es mereix la nostra 
patrona, i que esperem que com sempre, gràcies a 
l'esforç dels treballadors de l'Ajuntament, surtin bé 
i siguen gaudits per tot el poble.
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AP-7:  El cel pot esperar
Per Agustí Romeu i Sospedra

251.123,14 € perduts!!

Per Juan Blanchadell

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Inversión para la N-238
Por Lluís Gandía

Dimecres 16 de Maig, torno 
a casa. Surto de Les Cases 
direcció Vinaròs. Tot va bé. 
Son aproximadament les 12:30 
del migdia. Passo per l´àngol 

i, de sobte, una retenció. Que pot passar?. 
Arriben camions de bombers, ambulàncies, 
mossos d´esquadra. Penso “un accident”. Deu 
ser gran. Estones llargues d´espera. Camions i 
cotxes donant la volta al mig de la “nacional”. 
Decideixo continuar. L´imatge tocant del 
pont del riu Senia encara al terme de Vinaròs 
era dantesca. Arriba un cotxe de la funerària. 
Anem malament.
No vaig tindre temps d´endevinar si havien 
estat cinc o sis camions implicats però el cert 
era que un d´ells tenia la cabina tant esclafada 
que era impossible sobreviure i els treballs 
dels bombers aixi m´ho confirmaven.
Continuo amb una precaució desmesurada. 
Aquestes imatges impacten. I em poso a 
pensar en aquestes persones que fa poc 
temps venien per la mateixa carretera per la 
que jo circulo i una d´elles no ho podrà tornar 
a fer. Possiblement venia pensant en les seves 
coses. No sé si en els seus fills, en la seva 
família o en els seus anhels. Després he sabut 
que tenia 34 anys. Està clar que ell no pensava 
que una carretera li llevaria la vida al cap de 
pocs minuts.
Vinaròs un altra vegada punt negre. I que? 
Ens quedem igual? Des d´�ACORD CIUTADÀ 
tot el reconeixement als companys i 
companyes que lluiten per solucionar aquesta 
problemàtica.  Per descongestionar aquestes 
“nacionals”, perquè l´AP-7 resulta cara per 
uns professionals als que una concessionària 
privada els fa veure els seus ingressos minvats 
si la utilitzen i no tenen més remei que anar 
per carreteres atapeïdes i, què collons!, perquè 
ja n´hi-ha prou. Molts saben el que es anar per 
moltes zones de l´estat on tot son autovies i 
pocs cotxes passen.  Es veu malauradament 
que aquí sí que es pot treure profit i no volen 
amollar la mamella. Però estic convençut 
que els principals culpables son els que ens 
governen aquest estat tant “democràtic” que 
tenim.
Em sap greu escriure aquestes línies per una 
desgràcia, però és que no es una, és que en 
son moltes i el que es pitjor ( si pot ser-ho ) es 
que sembla que va per llarg. Fins quan?
Reivindiquem i reivindicarem la gratuïtat 
de l´autopista. Perquè no s´acaba ja l´A7 
del aeroport de Castelló a l´Hospitalet?. 
Serà que a alguns no els interessa. Voldrà la 
concessionària actual continuar si veu que 
ja no li resultara tant rentable?. Despesa 
duplicada quan amb l´alliberament  de 
l´actual autopista això es solucionaria. Bé, ja 
sabem que mana el Capital.
Dit això, des d´ ACORD CIUTADÀ sempre 
pensem :les persones primer, i en aquest cas, 
en la seguretat de les mateixes a l´hora de 
desplaçar-se, per damunt de tot.
Dimecres 16 de Maig torno a casa. Surto de 
Les Cases direcció Vinaròs. Afortunadament hi 
arribo. Algú no va tindre tanta sort com jo.

Hechos son amores 
y no buenas razones.  
Así dice el refranero 
español y así lo 

demuestra el gobierno del Partido Popular 
con las inversiones que realiza en nuestra 
comarca.
En la pasada legislatura el Ministerio de 
Fomento dio respuesta a una demanda 
histórica de nuestra comarca como era 
la variante de la N-340 entre Vinaròs y 
Peñíscola con una inversión de 80 millones 
de euros. Muchos otros la prometieron 
en épocas de bonanza económica pero 
únicamente el gobierno del Partido Popular 
puso el dinero y los medios para que la 
variante de la N-340 sea hoy una realidad.
Hoy son una realidad las obras de la N-232 
en el Puerto de Querol que eliminarán 
más de 60 curvas y permitirán a nuestras 
empresas enviar y recibir sus productos con 
mayor rapidez y menor coste además de 
facilitar la entrada del turismo procedente 
del norte de España. También fueron 
muchos quienes prometieron esas obras 
pero únicamente el gobierno del Partido 
Popular las ha puesto en marcha.
Y ahora, con los Presupuestos Generales 
del Estado, empieza la inversión en 
la N-238, cuyos primeros kilómetros 
fueron ampliados con un gobierno del 
Partido Popular y que tras el parón en la 
época socialista en este 2018 volverán a 
reemprenderse con una inversión para los 
seis meses que quedan del año de 1 millón 
de euros.
Es normal que los partidos que votan en 
contra de estas inversiones (PSOE, Podemos 
y Compromís) quieran minimizar el impacto 
real en las personas que estas obras logran. 
Quizás es su mala conciencia o seguramente 
su impotencia al ver como en Vinaròs y por 
extensión en nuestra comarca únicamente 
con gobiernos del Partido Popular llegan 
las obras que demandas los ciudadanos.
El PSOE se gastó 1.700 millones de euros en 
el proyecto Castor y nada más. No movieron 
un dedo por la variante de la N-340, ni por 
la N-232 ni por la N-238. Se dedicaron a 
promocionar el Castor y olvidarse de las 
carreteras. La hemeroteca lo demuestra 
y quienes vivimos en esta comarca lo 
sabemos sin necesidad de recurrir a ella.
En el Partido Popular sabemos que con 
mejores infraestructuras esta comarca 
estará preparada para encarar el futuro en 
mejores condiciones y por ello invertimos 
en carreteras, en triplicar los trenes 
regionales entre Vinaròs y Castellón, 
en actuaciones en nuestras playas para 
protegerlas de los temporales… gobernar 
es priorizar y el gobierno de España 
ha puesto a nuestra comarca entre sus 
prioridades como consecuencia del trabajo 
de todos aquellos que formamos el Partido 
Popular y las pancartas se las dejamos a 
otros que nos llevan ventaja en ese tema y 
se manejan mejor tras ellas con el pito en 
la boca.

El carrer del Puig del Polígono 
Industrial de les Capsades 
es el que nace justo bajo el 
gran letrero del almacén de 

Porcelanosa. Todos los industriales de esta calle –
uno se adhirió después- en diciembre pasado, a la 
vista de lo poco que el Ayuntamiento iba a hacer 
allí y lo mucho que necesitaba, pidieron por escrito 
al alcalde que las obras para la reindustrialización 
fueran más allá de hacer 30 metros de acera, de 
asfaltar 60 m2 de pavimento y de pintar sobre 
un asfalto -que en alguna parte tiene más de 30 
años- un carril bici pegado a una pared y unos 
aparcamientos. Cinco meses después el alcalde no 
se ha dignado en contestarnos, con lo que es de 
suponer que la petición estará desestimada por 
silencio administrativo.
Mientras que el equipo de gobierno tripartito 
asambleario se prodiga en convocar a empresarios 
para que aporten propuestas para el desarrollo 
económico de Vinaròs, al mismo tiempo ningunea 
a siete empresas que llevan contribuyendo y 
financiando al Ayuntamiento, vía impuestos y 
tasas, algunas desde hace bastantes más años 
que los 18 que llevan instaladas en el polígono, 
generando ocupación y manteniendo activo un 
sector industrial en pleno declive en Vinaròs. Con 
este trato parece hasta justificado que algunos 
empresarios declinemos destinar parte de nuestro 
tiempo en participar en este tipo de reuniones que 
no vemos claro el fin que tienen.
La gestión de las ayudas de la Unión Europea para 
la mejora de tres Polígonos Industriales de Vinaròs 
es otro claro ejemplo de la mala gestión del actual 
tripartito que ha dejado perder 251.123,14 € de 
los fondos disponibles al no haber desarrollado por 
completo unos proyectos, a todas luces imposibles 
de ejecutar dentro de los plazos marcados por las 
normas por las que se rigen estas ayudas.
Y es que, en vez de haber proyectado las 
actuaciones en calles del polígono que no 
necesitasen el permiso de otros organismos, que 
como “Carreteras”, se toma muchísimo tiempo en 
contestar; las plantearon en las vías laterales de la 
N-238 y de la N-340a, afectadas por la servidumbre 
a “Carreteras”, que no se han podido ejecutar, ya que 
la autorización preceptiva que se pediría en agosto, 
era del todo imposible que pudiera llegar antes del 
31 de diciembre en que, o estaban acabadas las 
obras, o se perdía subvención, un escenario que no 
era demasiado difícil de imaginar en Agosto.
Con su incapacidad, el equipo de gobierno ha 
despilfarrado el 25 % de la subvención que equivale 
a un 1 % del presupuesto municipal, dejando 
numerosas calles sin asfaltar o con asfaltados de 
pena, como el de la calle del Puig, en donde la 
principal inversión ha sido pintar rayas de tráfico 
para reducir los aparcamientos que eran en batería, 
pasándolos a en línea.
Pero en donde no se despistaron un segundo 
fue en reprimir los usos y costumbres en aquella 
calle, enviando a los municipales para advertir a 
las empresas que multarían a los vehículos que 
siguiéramos aparcando en batería fuera de las 
nuevas rayas. 
Con menos aparcamientos y con las mismas 
carencias de siempre, el plan de reindustrialización 
ha dejado a la calle del Puig mucho peor de lo que 
desde siempre estuvo.
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La necesidad de N-238

Gregorio González , 
Secretario Agrupación Ciudadanos Vinaròs

OPINIÓ 

¿En qué puedo ayudar para que Vinaròs vuelva a ser 
el pueblo de referencia para toda la comarca?. En este 
sentido desde Cs queremos dar las gracias a las personas 
que se han puesto en contacto con nosotros a través 
de nuestro correo electrónico, nos han enviado algunas 
propuestas que iremos publicando porque creemos que 
son buenas ideas, coherentes con el sentir de la población 
y que fácilmente se pueden llevar a cabo, esperemos que 
poco a poco la gente se vaya animando y hagamos de Cs 
un proyecto que crezca y que involucre a más gente.
Desde Cs de Vinaròs queremos aclarar algunas 
informaciones publicadas en los medios por parte de los 
partidos políticos que nos gobiernan y de los que están 
en la oposición, ya que hemos visto a fuerzas políticas a 
subirse al carro haciéndose propias las ideas o acciones 
que han emprendido otros y que gracias a su trabajo 
y constancia estas actuaciones se ejecutan o se van a 
ejecutar.
El viernes 12 de febrero de 2016 el responsable de 
Comunicación de la agrupación de Vinaròs   instaba al 
Ministerio de Fomento a proseguir con las actuaciones 
inacabadas en la mejora del intervalo de la Nacional 
238 en el término municipal de Vinaròs, tras décadas 
de obras inacabadas la sociedad de Vinaròs, reclamaba 
su finalización, por carecer en la sección transversal 
de arcenes, la anchura del firme no sobrepasa los siete 
metros y el drenaje es defectuoso al estar a cota cero con 
muchos de los campos colindantes" 
Además, Dicha vía soporta un gran volumen de tráfico, 
ocasiona molestias y dificultades a los vinarocenses 
y a cualquier persona que la utiliza para desplazarse 
a sus lugares de trabajo, viajes o viviendas, y su alta 
siniestralidad ha ocasionado muchos accidentes 
y muertes, esto indicaba la Diputada Provincial de 
Ciudadanos, Cristina Fernández, tras presentar el 12 de 
febrero de 2016 una moción en la Diputación , y que fue 
aprobada por unanimidad, cosa muy contraria a lo que 
ocurrió en el Pleno de Vinaròs. 
Esta iniciativa en la institución provincial fue realizada e 
informada desde la agrupación local de de Cs en Vinaròs, 
y ahora resulta que las actuaciones que se van a hacer es 
gracias a todos los que están en el Ayuntamiento pese a 
que no movieron un dedo en su día por solucionar este 
grave problema. 
Desde la agrupación de Cs Vinaròs nos alegramos de 
que por fín se solucione este problema, ya que es muy 
importante para el municipio y para toda la comarca y 
aunque cada uno sea dueño de sus actos y se adjudique 
lo que quiera, nosotros a seguir trabajando por nuestra la 
localidad para trasladar todas las necesidades de nuestros 
vecinos.

Se celebró el pasado sábado día 19 de mayo 
el 2º Open Pesca a la deriva. El día fue soleado 
y el mar en calma, buenas condiciones para 
este tipo de disciplina lo que ocasionó que 
todas las embarcaciones participantes 
obtuvieran capturas. A las 13 horas se daba 
comienzo el recuento de las capturas, para 
conocer a los tres primeros clasificados y la 
pieza mayor.
Especies capturadas: pagel, besugo, serrano, 

jurel, dorada, sargo. 
 
CLASIFICACIÓN PRUEBA:
 
1º ADELIN         Víctor Febrer        9,030 k
2º SUMAKA      Rubén Núñez        3,240 k 
3º CUBEÑO       Alberto Sebastiá   2,960 k 
  
GANADOR PIEZA MAYOR
ADELIN       Víctor Febrer  1,100 k

2º Open de pesca a la deriva

DIA: DISSABTE, 26.05.18 ESTADI  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL  PREBENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - ACD PENÍSCOLA
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ VINARÒS EFC “A” - TORRESPORT CF “C”
11,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL MINIS VINARÒS EFC - ACD PENÍSCOLA
12,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “A” - CF JUBELAMA “B”

DIA: DIUMENGE, 
27.05.18 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,45 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - ACD BENICENSE “A”

11,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “B” - ALQUERIES CF “B”

12,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “C” - ANDIAMO VILA-
REAL CF “B”

DIA: DIUMENGE, 
27.05.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

11,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED VINARÒS “A” - CF 
JUBELAMA “A”

DIA: DISSABTE, 26.05.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 PISTA SINTETICA F. SALA INFANTIL C.D. VINAROS F.S. “A” - CD CABANES
12,00 PISTA SINTETICA F. SALA JUVENIL C.D. VINAROS F.S. B – C.D. MORERES

DIA: DIUMENGE, 
27.05.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

8 A 15 H SINTETICA BAMESAD TOTES II TORNEIG INCLUSIU TENIS TAULA 
COCEMFE MAESTRAT

10,30 PISTA PARQUET F. SALA ALEVÍ C.D. VINAROS F.S. B – C.D SEGORBE
12,00 PISTA PARQUET F. SALA INFANTIL CD VINAROS FS – CASTELLÓN

 Sens cap mena de dubte vostè ha fet unes 
declaracions en diversos mitjans de comunicació, 
des del punt de vista de l’Associació que presideixo, 
gens encertades.
Incomprensiblement vostè, Sr. Batalla, ha sigut 
capaç de dir que “és intolerable el silenci conscient 
de les associacions que haurien de defensar a les 
persones amb mobilitat reduïda”, referint-se a 
algunes actuacions executades per responsables 
de l’Ajuntament en el camp de l’accessibilitat i que, 
segons vostè, davant de les quals, hem guardat 
silenci.
Des de l’Associació de Persones amb Discapacitat 
Cocemfe Maestrat, de la que actualment sóc 
President, portem dos dècades lluitant en aquesta 
ciutat per l’Accessibilitat Inclusiva i Universal, termes 
que no existien en aquells temps. Nosaltres, Cocemfe 

Maestrat, en aquestos divuit anys, hem aconseguit 
que Vinaròs sigue considerat un dels millors pobles 
de la Comunitat Valenciana pel que fa l’accessibilitat, 
i no ha sigut precisament amb el silenci, sí amb el 
treball constant, pesat per l’insistent; vam adquirir un 
compromís ferm, compromís que continuem tenint 
i tindrem envers Vinaròs i comarca. Vostès, Què han 
fet per una accessibilitat universal? En aquest punt 
he d’afegir que la inclusió del col·lectiu no l’hem de 
centrar només en el terreny d’allò “accessible”, és 
un tot que comprèn la sanitat, l’educació, el treball, 
la sexualitat i un etc. molt llarg en el que estem 
treballant des de l’Associació que presideixo.
Li convido a que es passe per la nostra Associació 
i s’informe de totes les actuacions que, al llarg 
d’aquestos anys, hem dut i duem a terme.
Vostè, com jo, sap que els autèntics responsables 

de que s’executen les obres són els polítics que 
governen en la Corporació Municipal; la nostra 
Associació, li asseguro, no guarda silenci, més bé tot 
el contrari.
Procuri Sr. Batalla evitar la demagògia, i eliminar 
eixe greu defecte de criticar a aquelles persones que 
estem realitzant un treball en moltes direccions i en 
benefici de tota la població, i que no podem estar com 
vostès realitzant cada setmana una roda de premsa. 
A pesar del que diu vostè, Sr. Batalla, no guardem 
silenci i sí, treballem tots els dies per l’accessibilitat 
inclusiva d’aquesta ciutat i, m’atreveixo a dir, d’altres 
pobles de la nostra comarca.
Acabo Sr. Batalla recordant-li que les obres realitzades 
en el terreny de l’accessibilitat en els últims anys a 
Vinaròs i comarca han sigut iniciativa de la nostra 
Associació. És això silenci?, és això intolerable?

Resposta al portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla Cocemfe Maestrat
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CAMPIONAT AUTONÒMIC SUB-14
El diumenge 20 de maig es va celebrar el Campionat 
autonòmic Infantil a les pistes Gaetà Huguet de 
Castelló en el qual va participar l´atleta del Club 
Esportiu Vinaros, quedant en la 13ª posició amb 
una mmp de 39"2. 
Enhorabona Carla en el teu debut en un Autonòmic!

101KM. DE RONDA
El passat cap de setmana, l'atleta de fons, 
Vicent Martorell, del CEV - Aigues de Vinaròs, va 
desplaçar-se a la ciutat malaguenya de Ronda 
per participar en una de les proves més dures del 
calendari nacional, els 101 km de Ronda. Una cursa 
que transcòrre tant per asfalt, pista, com per senda. 
Aquesta prova té una limitació de 24h per realitzar-
la i el reglament t'obliga a dur un material mínim en 
la  motxila com llum frontal,roba,beguda,menjar... 

Vicent, un atleta acostumat a còrrer maratons, 
tenia com a objectiu principal, finalitzar-la. Dels 
3400 atletes, finalitzaren uns 2800, ficant tots ells 
el cos al límit per cobrir la distáncia de 101 km. 
El nostre atleta aconseguí finalitzar-la amb 
17h05min. 
Des d'aquí, felicitar-lo per aconseguir finalitzar 
aquesta dura prova d'ultra-fons.

CAMPIONAT PROVINCIAL SUB-12
Aquest divendres 18 de maig es va celebrar en 
les instal·lacions de Castelló “Gaetà Huguet" la 3ª 
Jornada del Campionat Provincial en categoria 
sub-12 (aleví)
El Club Esportiu Vinaròs -Facsa Aigües de Vinaròs 
es va desplaçar fins allí amb un grupet d'atletes on 
totes elles van aconseguir grans resultats.
La més destacada de la jornada va ser Marta Buch 

que amb un salt de 1.28 es va proclamar campiona 
provincial en salt d'alçada. Marta, unes hores més 
tard, es penjava el bronze en salt de llargada amb 
3.88. En aquesta prova també va participar Agueda 
Cid que amb un salt de 3.50 va finalitzar l'octava de 
la classificació final.
En la prova de pes cal destacar l'actuació d'Aitana 
Beltran que amb un llançament de 6.51 va 
aconseguir la medalla de bronze, mentre Àgueda 
Cid amb un llançament de 5.32 es feia amb la 
vuitena posició.
D'altra banda Júlia Mateu va aconseguir una 
cinquena posició en salt d'alçada amb 1.10. Júlia, 
també va participar en els 60m tanques on va ser 
la més rapida de la seva serie amb 11.24 i la seva 
companya d'entrenament Marta Zaragoza va ser 
quarta en la mateixa serie amb un temps de 12.02.
Enhorabona a totes elles i molta força en el que 
queda de temporada.

La.semana pasada se disputaron las jornadas 
aplazadas en las categorías gold y bronce
El sabado de tarde se jugó la categoria gold y 
el.domingo.de mañana la categoria bronce.
Pudimos ver en ambas categorias partidos de buena 
calidad con grandes puntos.
Ya quedan pocas jornadas para terminar esta liga y 
cada vez esta todo mas claro tanto por arriba como 
por abajo en todas las categorias donde la mas 
igualada es la plata que esta todo por decidir y aun 
hay posibilidades para todos los participantes.
Agradecer a los sponsors Sok Food Vinaros,Peluquería 
Hiraldo Vinaros y Cranc Bikeborne Vinaros por su 
colaboración con el deporte de menores .

 Club Esportiu Vinaròs
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HANDBOL

Rafa Marcos

DE

3 3
1 2
2 1
1 0
0 0
0 0
3 2
7 0

2 0
0 1
0 1
2 0
0 1
1 0
1 2
2 2

EN NEGRITA LOS EQUIPOS QUE HAN SUPERADO LA ELIMINATORIA DE 
PROMOCIÓN Y POR TANTO ASCIENDEN A 1ª REGIONAL ACOMPAÑANDO A 

LOS EQUIPOS QUE YA ASCENDIERON COMO CAMPEONES DE GRUPO.       
POR MI PARTE NADA MÁS HASTA LA TEMPORADA QUE VIENE, DARLE LA 
ENHORABUENA A LOS EQUIPOS QUE HAN CONSEGUIDO EL ASCENSO, 

SOBRETODO DE MANERA ESPECIAL AL VINARÒS C.F.                      
DESEARLES SUERTE EN UN FUTURO A LOS QUE SE HAN QUEDADO EN 

PUERTAS.                                                            
ESTE FIN DE SEMANA SE HA JUGADO EL PARTIDO DE IDA ENTRE EL ESIDES 

CARAMANCHEL C.E. "A" - JÚPITER C.F. DE MASSAMAGRELL "A" (1-1)         

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

RESULTADOS PARTIDOS DE VUELTA

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.

Copa federació play off títol Nord
C.Bm. Torrent   26
C.Bm. Vinaròs  20
CBM Vinaròs.   Cristian, Gabriel   (1), Joan 
Collado (2),Taty (2), Jesús(1), Cristian(5), 
Max (4), Natxo, Serrano   (2),Manu(2), 
Bryan(2) Iñaki (1).
Amonestats. Jesús, Serrano   Gabri i 
Tremendo.
Exclusions. Serrano 
  No va poder ser i el Vinaròs no es 
va classificar i no podrà jugar la final 
autonòmica al perdre devant de un gran 
equip. Se tenia tot en contra, es jugaba 
fora de casa, el rival a la lliga va quedar 2 al 
seu grup i sobre tot els nostres van surtir 
a la pista sense la intensitat necesaria per 
competir un partit tant important.
El Torrent un equip molt treballat en un 
molt bon atac i una defensa en ocasions 

rosan un duresa excesiva va passar de un 
4-2 a un 10-2 en un vist i no vist, al primer 
quart d’hora. Les perdues dels nostres 
els aprofitaben els locals per surtir a la 
contra en un extrem rapidissim que no 
perdonaba devant del porter Cristian. Tot 
això va fer que al descans es arribes en 
una desventatja de 12 a 5 i llevat de un 
miracle es deia adeu a la final.
A la represa, en un enratxat Cristian 
Miralles retallava una mica les distancies, 
però el mal ja estaba fet. Al menys es va 
cambiar la cara i vam tornar a jugar a un 
bon nivell. Ara el dissabte ens desplassem 
a Sagunt per intentar guanyar i 
aconsseguir la 3 plaça a la copa federació, 
que tampoc seria un mal resultat. Sort 
xavals i ja sabeu “PIT I COLLONS”.
El partit el va grabar Maestrat.tv , en que 
el podéu trobar al Canal de YouTube.

El Vinaròs CF consiguió un ansiado y merecido ascenso 
a Primera Regional, tras su victoria frente al Aldaia B (1-
0) en el partido de vuelta de la fase de ascenso, y haber 
empatado a cero en el choque de ida. 
Fue un partido difícil en el que costó doblegar a un 
Aldaia B que puso las  cosas muy complicadas en 
la eliminatoria. Javi Esteller logró el gol que dio el 
ascenso en el minuto 28. 
En el primer tiempo, los vinarocenses  salieron en busca 
del tanto que les pusiera por delante en la eliminatoria 
y tras varias ocasiones falladas, lo encontró poco 
antes de cumplirse la media hora de juego. Tras el gol, 
creció en el partido el conjunto local que buscó con 
ahínco un segundo tanto que dejara sentenciada la 
eliminatoria.
El acierto del guardameta visitante y la solidez 
defensiva del Aldaia B impidieron que se fuera con 
más renta al tiempo de descanso. Tras la vuelta de 
vestuarios, el panorama cambió. El Aldaia B buscó 
la portería contraria e intentó anotar un gol que 
impidiera el ascenso del Vinaròs, pero el equipo 
vinarocense supo defender el único tanto a favor y 
terminó celebrando el gran premio del ascenso.

El Vinaròs vuelve a 1ª Regional
Un solitario gol de Esteller decide la eliminatoria contra el Aldaia B
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Desde el "Vinaròs EFC" nos 
orgullece informar que 
el pasado sábado día 12 
de Mayo en la jornada 
27 hemos conseguido 
matemáticamente el ascenso 
a primera regional. 
 Desde aquí nuestra más 
sincera enhorabuena a 
nuestros jugadores y al cuerpo 
técnico formado por Manuel Y 
Joan. 
El trabajo con mucha ilusión y 
las cosas bien hecha empiezan 
a dar sus frutos. Esperamos 
que dando pequeños pasos 
podamos avanzar en este 

gran proyecto de escuela 
de fútbol base como es el 
VINARÒS EFC. 
La Junta "Vinaròs EFC" 

Nombre de los jugadores de 
izquierda a derecha. 
Luis García, Álex vladut, 
Nico Pozo, Gerard Sanz, Àlex 
Magán, Joan Fábrega, Aleix 
Balagué, Jordi Espinach, 
Pol Farga, Román Chaler, 
Ricardo López, Derek 
Calzado  Manuel Torrado, 
David Cueva, Marcos 
Montoya, Álvaro Sánchez y 
Álex Benedi.

Este fin de semana Ironmans Vinaròs disputaba la Final Four de la 
Liga de Flag Open de la Comunidad Valenciana. Con muy pocos 
efectivos, se desplazaba a la ciudad de Valencia para disputar la 
semifinal en el estadio del Turia frente a los vigentes campeones 
de España Valencia Firebats.

IRONMANS VINAROS 14 - 27 VALENCIA FIREBATS
Tocaba la semifinal contra unos Valencia Firebats que se 
presentaban con todo sus jugadores incluyendo los fichajes 
americanos que han disputado la liga nacional de fútbol 
americano Serie A, pero Ironmans Vinaròs sin cambios en la banda 
plantó cara y no dejó jugar cómodamente a los locales, evitando 
big play’s, un resultado abultado y guardando fuerzas para el que 
sería su partido por el tercer puesto.

IRONMANS VINARÒS 21 - 20 ALICANTE SPA
Tocaba el encuentro decisivo frente a SPA, rival directo en la 
liga regular al cual se le ganó en el partido de ida pero una dura 
derrota en Vinaròs dejó una espina clavada a Ironmans. Muy 
concentrados salieron al campo los vinarocenses dirigidos por 
Alberto como Quartereback enlazando pases con su center Adrian 
cuya conexión ya empezó cuando jugaron en la categoría Junior. 
Andry que pese a sus problemas con la mano lo dió todo en el 
campo junto con Patrick que fué la pesadilla del quarterback rival 
y un espléndido Manel que arrasó en el juego terrestre, fueron la 
fórmula para no fallar en ningún extra point y llevarse el partido 
por la mínima. Gran victoria para los Langostineros que les dió el 
tercer puesto en la final.
Cabe destacar que Ironmans Vinaròs ha sido el único equipo en 
la liga que ha presentado una plantilla mixta durante toda la 
temporada regular.
Desde estas líneas queremos felicitar a todos los integrantes del 
equipo Open.

Así se puede resumir este fin de semana 
para el club de fútbol americano y fútbol 
flag Ironmans Vinaròs, ya que todas sus 
categorías disputaban encuentros de fútbol 
flag en sus respectivas competiciones.
El sábado por la mañana arrancaba el gran 
fin de semana la categoría S-17 en la liga 
Valenciana de Fútbol Flag 
IRONMANS 13 - 33 LA MOLINA VIPERS
Duro encuentro para Ironmans que les 
complica mucho las posibilidades de 
disputar la primera plaza de la clasificación. 
Con una baja muy importante de Gerardo 
en la posición de Quarterback titular y 
una lesión de Marc Saez, el equipo intentó 
aguantar el encuentro pero una mala 
cobertura profunda lastró a los de Vinaròs 
dejando un resultado adverso. 
IRONMANS 55 - 0 ALICANTE SHARKS
No se podía fallar en el siguiente encuentro 
e Ironmans realizó un gran encuentro 
frente a unos combativos Alicante Sharks 
que pese a intentarlo, la gran defensa de los 
langostineros apagó toda posibilidad con 
varios Safetys y complentando todos los 
ataques.
Aún queda la última jornada en la que 
ironmans tendrá 3 partidos decisivos y aún 
depende de sí mismo para luchar por el 
título de liga.
La categoría S-13 se desplazaba a Barberá 
a disputar la última jornada de liga regular 
con la primera plaza aseguriada.
IRONMANS 39 - 0 BADALONA DRACS
Partido dominado por los de Vinaròs 
desde el principio, que aún teniendo 
la baja de su Quarterback titular Santi 
supieron desenvolverse en el campo con 
soltura anotando casi todos sus jugadores. 
Una defensa inexpugnable liderada por 
Sebastián apenas dejaba llegar a primero 
down a los de Badalona que estuvieron 
combatimos durante todo el encuentro. 
Gran trabajo de Gerard en su posición de 
Quarterback, que conectando pases con 
Albert, Yassir, Marius y Jordi no falló en su 
reencuentro con esta posición. Pau pese 
a tener varias oportunidades no llegó a la 
zona de anotación y Judith realizó un gran 

encuentro en su posición de Rush sin dejar 
opciones al Quarterback de dracs
IRONMANS 1 - 0 REUS IMPERIALS
Los tarraconenses no pudieron cumplir con 
su encuentro por tener muchas bajas en sus 
filas, pero gracias al equipo Reds de Terrassa 
junto con la buena predisposición de la 
federación catalana, enseguida se pudo 
organizar un partido amistoso para que los 
chavales tuvieran más minutos de juego, 
cosa que aprovecharon para realizar un 
muy buen amistoso entre ambos equipos y 
disfrutar del fútbol flag.
Desde estas líneas queremos agradecer 
la predisposición de Terrassa Reds y la 
Federación Catalana de Fútbol Americano, 
así como a los árbitros que nos ayudaron a 
gestionar dicho encuentro.
Domingo por la tarde tocaba un durísimo 
desplazamiento de la categoría Open para 
disputar un solo encuentro contra Valencia 
Giants por la baja anunciada del equipo 
Castellonense Almazora Eagle Rays. Este 
encuentro era de vital importancia para 
optar por la cuarta plaza en la clasificación y 
entrar en la fase final a 4 de la liga Valenciana
IRONMANS 20 - 25 VALENCIA GIANTS
Ironmans no tuvo la tarde, no gestionó 
correctamente el encuentro con un mal 
play call y sin llegar a ajustar la defensa 
frente a unos Giants que supieron 
aprovechar estos errores y hacerse con el 
encuentro. Duro golpe para los de Vinaròs 
ya que aún habiendo ganado a los de 
Valencia con soltura en el partido de ida, no 
supieron resolver el encuentro cometiendo 
demasiados errores y esto les dejaba 
matemáticamente fuera de la final.
En resumen, y pese a las dos duras derrotas 
del S17 y Open, ha sido un gran fin de 
semana para los jugadores de Ironmans 
Vinaròs

INFANTIL "A" Ascenso a Primera Regional  

Ironmans consigue el 3er puesto 
en la Liga Flag Open Valenciana 100% FÚTBOL FLAG
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
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Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Festivitat de La Misericòrdia. Horaris dels autobusos

Tauler Municipal

 

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

Horaris dels autobusos per a la festivitat de La Misericòrdia 
el diumenge 27 de maig a l'ermita. 

L'horari dels autobusos de pujada serà : 9, 10, 11, 12 h.
L'horari dels autobusos de baixada serà : 14 , 15, 16, 17 h.

Els autobusos sortiràn des del Palau de Justícia, avgda. 
Llibertat

Els autobusos seràn gratuïts per a tothom
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Tauler Municipal

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
La metodologia design thinking permet afrontar un projecte innovador amb un enfocament de treball que parteix de la comprensió 
de problemes i la definició de solucions creatives, i pot ser molt útil en el sector turístic, tant per a empreses com per a destinacions 
turístiques que vulguen dissenyar experiències superiors per als seus clients i visitants.
Les inscripcions es realitzen a través de la web d’Invattur des de la pàgina del propi esdeveniment. Per a açò és necessari estar 
registrat prèviament.
Aquest taller es realitzarà el 30 de maig a les 10 h en la seu de VinaLab de Vinaròs.

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

Mai t’oblidarem

1º Aniversari de:
Paco Guimerà Beltrán

Que va morir 
el día 28 de maig de 2017, 

a l’edat de 90 anys 
E.P.D.

Tus hermanos: Lolín, Manolo, cuñado Sebastián
y sobrinos: Sean, Gemma, Victor y Javi, te 

recordarán y no te olvidan

Antonio Febrer Caballer 
“Marli”

El dia 22 de febrero de 2018 te 
fuiste, a los 72 años de edad

D.E.P.

“Tiuelo”, tus sobrinos y nietos te queríamos mucho

Rogad a Dios por el alma de:

La teua família sempre et recordarà amb molta estima

En memòria de:
Benjamín Adell Adell

Que ha mort a Vinaròs el dia 
20 de maig de 2018, a l’edat de 94 anys 

D.E.P.

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



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

26 maig VINARòs FARMAcIA av. País Valencià, 15

27 maig FERRER pl. Sant Antoni, 39

28 maig ROcA c. Sant Francesc, 6

29 maig GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

31 maig sANZ c. Pont, 83

1 juny VALLs zona turística nord, 11

2 juny MATEU c. Sant Francesc, 103

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

www.dormitienda.com

MÁS DE 80 TIENDAS EN ESPAÑA

No te olvides de soñar     

*Sólo para compras superiores a 150€ y en productos promocionados hasta un 55%. No aplicable a descuentos superiores.
Promoción disponible hasta el 15 de Junio y al presentar esta revista en la tienda. Disponible también en tienda online www.dormitienda.com

NUEVA TIENDA EN VINARÒS
Plaza Jovellar, 5 · T 695473744

-5% DESCUENTO ADICIONAL*
CON EL CÓDIGO #DORMIDIARIET

Descuentos de hasta -60%




