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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.

El Gobierno central ampliará de cuatro a doce trenes la línea 
entre Castelló y Vinaròs. El ministro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, avanzó en el Congreso de los Diputados que en junio 
se firmará el contrato con Renfe para la puesta en marcha de 
las nuevas obligaciones de servicio público (OSP), entre otras, 
la de Castelló-Vinaròs.
Esta medida propiciará el incremento con la cifra de itinerarios 
diarios anunciada. El sindicato de Comisiones Obreras apunta 
que los primeros viajes de la ruta entre Vinaròs a Castelló 
podrían empezar el 15 de junio, ya que dicho día, sostiene, 
arrancará el sistema de venta de billetes en dicha conexión, 
aunque desde Renfe no se ha concretado el día.
El trazado ferroviario entre Castelló y Vinaròs consta 
actualmente de cuatro trenes diarios por sentido. Los 
ayuntamientos del Baix Maestrat reclaman desde los años 90 
la prolongación del Cercanías de Castelló a Vinaròs.
Según la sección de CC OO en Renfe, la propuesta de Fomento 
excluye al tramo del norte de Castelló del núcleo de Cercanías 
de València porque este último servicio no puede transitar más 
allá de los 150 kilómetros, distancia que se sobrepasa entre la 
capital del Túria y Vinaròs.
De ahí, añaden desde CC OO, que la línea de Castelló-Vinaròs 
se considerará de distancia media de proximidad. El sindicato 
explica que se trata de un modo intermedio entre cercanías y 
regionales y que constará de tarifas diferentes a la de los dos 
transporte.
Renfe afirma que la circulación dispondrá de los cuatro 
regionales actuales que existen entre Vinaròs y Castelló más 

ocho cercanías que ahora circulan hasta València. Sostiene que 
la obligación de servicio público se refiere al tramo Castelló-
Vinaròs y que solo algunos trenes del mismo tendrán conexión 
directa desde Vinaròs a València.
Los viajeros de los convoyes que finalicen en la capital de la 
Plana podrán proseguir a València haciendo transbordo con un 
cercanías de la línea C6, añaden.
CC OO denuncia que no hay previsto de momento la 
contratación de personal suficiente para Castelló-Vinaròs. 
Según CC OO, «todo apunta a que no se va a contar con 
operadores comerciales especializados (interventores) en 
los trenes ni en las estaciones para atender e informar a los 
clientes». Asevera que se habilitarán máquinas expendedoras 
de billetes y personal de información.
Renfe asegura, por su parte, que se trabaja por implementar 
un sistema de venta e información en la nueva red ferroviaria 
de Vinaròs así como una brigada de intervención para las 
estaciones de dicha línea.

L'Ajuntament de Vinaròs va aprovar dimarts en un ple extraordinari 
el projecte del carril lúdic esportiu a l'ermita i la delegació de 
competències per licitar i adjudicar les obres en aquesta inversió 
encara pendent en el municipi del Plan Confianza. 
El pressupost per fer realitat aquest projecte és de 2.345.000 
euros, i per agilitzar el període d'execució, com van explicar 
l’alcalde, Enric Pla, i el regidor d’Ordenació del Territori, Jan Valls, 
l'obra s'ha dividit en dos lots –amb adjudicació a dues empreses 
diferents- que corresponen a dos trams. El primer és el que abasta 
des del Pont Romà al Camís Dos Vilas, que inclou l'execució del 
carril bici de la carretera de l'ermita i la substitució del pont de 
Sant Gregori –pel qual passen uns 1.500 vehicles diaris- amb una 
amplària per a vehicles de 6 metres i una vorera lateral, a més de 
l'execució de dues rotondes. El segon lot i tram és el que abasta 
l'encreuament del Camí Dos Vilas fins al pont de l'ermita, que 
contempla l'execució d'una rotonda, un carril bici i la construcció 
d'un nou pont –amb una amplària de set metres per al pas 
segur de vehicles- paral·lel al de l'ermita (aquest no es demolirà i 
quedarà per a ús exclusiu per als vianants i de pas de bicicletes).

Quant als terminis d'execució, l'inici de les obres ha de ser abans 
del 31 d'octubre d'aquest any i la conclusió anterior al 30 de juny 
de 2019. Valls va explicar que el 65% de l'obra estarà executada en 
els primers tres mesos i mig. La divisió en dos lots de l'obra, com 
va explicar Valls, accelerarà la seva execució en quatre mesos. El 
projecte suposarà una millora considerable de la seguretat en 
l'accés a l'ermita tant a nivell per als vianants, com amb bici o en 
vehicle. 

La ampliación a 12 trenes regionales 
de la línea Vinaròs-Castelló, a mediados de junio

L'Ajuntament assumeix les competències per adjudicar 
el carril lúdic a l'ermita
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L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla i la 
regidora de Polítiques Socials i 
Inclusives, Mamen Ruiz, han mantingut  
una reunió amb la vicepresidenta de la 
Generalitat i consellera d'Inclusió  i Serveis 
Socials, Mònica Oltra, i els treballadors de 
Serveis Socials del municipi.
En la trobada la consellera Oltra s'ha 
informat de la posada en marxa de la 
valoració de la dependència, que s'ha 
recuperat al municipi després d'estar 
aturat durant uns quants anys. Es tracta 
d'un servei que avalua l'estat social dels 
sol·licitants de les ajudes per atorgar-les 

segons la valoració individual de cada 
persona. En aquest sentit, l'alcalde Enric 
Pla, ha destacat que "amb la recuperació 
del servei prop de 150 veïns s'han vist 
beneficiats".
D'altra banda, durant la reunió també 
s'ha parlat de les noves condicionants 
de la Renda Valenciana d'Inclusió, una 
prestació econòmica per garantir la 
qualitat de vida de la ciutadania des de la 
igualtat. Pla ha indicat que "el nou barem 
canviarà literalment els drets socials de 
la ciutadania, amb l'objectiu d'evitar 
l'exclusió social de les persones amb 

menys recursos econòmics".
Per acabar Oltra ha destacat la 
gran feina que realitzen els Serveis 
Socials de Vinaròs gràcies a l'equip 

de professionals, amb una gran 
capacitat d'actuació i entrega que 
estan demostrant a l'hora d'atendre a 
la ciutadania. 

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat al ple ordinari de 
maig les actuacions que es faran al municipi dins de 
les Inversions Financerament Sostenibles. Es tracta 
de l’adequació de la planta baixa del Corral de Batet 
per instalar allí la Oficina Integral d’Atenció al Ciutadà 
(OIAC), per 450.000 euros, el canvi del paviment de la 
plaça de Sant Antoni, per 360.000 euros, el del parquet 
del poliesportiu, per més de 80.000 euros i la compra 
d’un vehicle de la Policia Local per 35.000 euros.
El PP va criticar, per part del portaveu Lluis Gandia, que 
un dia abans en junta de portaveus l’alcalde va dir que 
no sabia a què es destinarien les dependències del 
Corral de Batet, quan es va dir en roda de premsa que 
seria per albergar la OIAC, la qual cosa, segons Gandia 
“demostra una total improvitsació”, i va considerar que 
aquest trasllat no és una prioritat i que hi ha altres 
necessitats. 
De la seua banda, el regidor d’Ordenació del Territori, 
Jan Valls, va recordar que el PGOU ja marcava aquest 
equipament com a públic i que  al 2015 es va adquirir de 
forma forçosa. També va acusar el PP de no haver tingut 
previsió quant a la distribució de les dependències 

municipals. “La inversión en adequar aquest edifici 
és més ajustada i será beneficiosa per al ciutadà, que 
necessita de més comoditat per fer els tràmits”, va 
indicar. 
Guillem Alsina (PSPV) va defensar que la ubicació allí 
de la OIAC ha estat una decisió planificada i va acusar 
al PP de “manipular” en haver dit que improvitsaven. 
També va recordar que hi ha moments en que la OIAC 
es desborda i la gent ha d’esperar al carrer a ser atès.
Quant a la substitutció del paviment de la plaça de 
la Mera, Alsina va defensar lla necessitat de fer-ho 
i va dir que amb el canvi, baixaran les despeses en 
manteniment, de més de 40.000 euros anuals. 
Jaume I i laboratori social
A més, per unanimitat de totes les forces polítiques, es va 
aprovar la delegació de competències de la Conselleria 
d’Educació per iniciar les obres de construcció del 
col·legi Jaume I. Recordem que aquest és un pas 
fonamental perquè l’Ajuntament assumeixi la gestió 
del projecte, amb l’objectiu que les feines comencen al 
març de l’any vinent.
D’altra banda, una altra de les mesures importants 

que es va aprovar va ser Laboratori Social, un conveni 
amb la Universitat Jaume I i la Conselleria per que els 
Ajuntaments de Vinaròs i Benicarló siguen un dels tres 
futurs observatoris i laboratoris socials que es faran a la 
Comunitat Valenciana.
L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha destacat que ‘’es 
tracta d’unes mesures molt importants per al futur del 
municipi en el que queda de legislatura’’. En aquest 
sentit, afegia que ‘’per al proper dimarts se celebrarà 
un ple extraordinari, que també serà fonamental per 
al desenvolupament de la ciutat, amb l’acceptació la 
delegació de competències de la Generalitat per a la 
construcció del carril lúdic esportiu’’. 

El ple aprova les actuacions de les Inversions Financerament Sostenibles
S’aprova la delegació de competències de la Conselleria d’Educació per iniciar les obres de construcció del col·legi Jaume I

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, es reuneix amb Serveis Socials 
La trobada s'ha realitzat a la seu de Serveis Socials i ha servit per actualitzar les dades i valorar la gran feina que es realitza des del departament

La regidoria de Política Social ha presentat el nou 
protocol d'actuació entre la Policia Local i la Unitat de 
Prevenció de Prevenció Comunitària de Conductes 
Additives (UPCCA), en relació als menors detectats 
amb possessió o consum de drogues. 
El nou protocol estableix que els pares o tutors legals 
del menor podran escollir entre pagar una sanció 
econòmica de fins a 600€ o bé assistir a un taller de 
reeducació. El comissari de la Policia Local de Vinaròs, 
Juanma Domenech, ha explicat que "si s'escull l'opció 
del taller, llavors ha d'haver un compromís per part del 
menor a participar de forma activa en les sessions, en 
cas contrari, la Policia Local podria obrir un expedient 
sancionador que es traslladaria a la Subdelegació del 
Govern a Castelló, que seria l'encarregada d'imposar 

una sanció econòmica".
Per la seva banda, la psicòloga de l'UPCCA, Maite 
Mínguez, ha detallat que "el taller s'adaptarà segons 
la situació individual del menor i podrà tenir una 
durada de sis o set sessions". En aquest sentit, insistia 
que cal la participació per superar el taller i fins i tot 
els pares que ho desitgen també podran formar part 
de les classes.
La regidora de Polítiques Socials i Inclusives, Mamen 
Ruiz, ha destacat que "el nou protocol pretén anar 
més enllà d'una sanció econòmica, reeducant als 
menors perquè no tornen a cometre les mateixes 
errades i ajudar així a prevenir el consum de drogues".
Pel que fa a les dades, en el darrer any prop del 25% de 
les deteccions amb possessió o consum de drogues 

van ser a menors per cannabis o hatxís, ara amb la 
nou protocol es vol reduir aquestes dades i sobretot 
alertar als joves dels conseqüències negatives de les 
addiccions.

Serveis Socials presenta el nou protocol d'actuació entre l'UPCCA i la Policia Local
Els pares amb un menor al seu càrrec sancionat per consum o possessió de drogues podran triar a pagar una sanció econòmica o assistir a un taller de reeducació 
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ACTUALITAT
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L’alcalde de Vinaròs Enric Pla i el regidor d’Ordenació 
del Territori, Jan Valls, han mantingut una reunió 
amb la Subdirectora de Ports, Aeroports i Costes, 
Pilar Álvarez, i els tècnics de Ports de la Generalitat 
en la seu de la Conselleria a València.
El tema principal de la trobada ha estat l’inici de 
l’expedient per a obtindre la concessió de l’edifici 
de l’antiga Cooperativa de Pesca per a convertir-lo 
en el futur Centre d’Inspiració Turística de Vinaròs-
Maestrat. L'alcalde ha destacat que “aquesta 
mesura està inclosa dintre del Pla Estratègic de 
Turisme, amb la finalitat de crear un gran centre al 
municipi perquè es converteixi en el quilòmetre 0 

de la descoberta turística de la ciutat i la comarca".
D'altra banda, també es va tractar el Projecte 
d’Usos del Front Portuari de Vinaròs que acaba 
de contractar la Conselleria. En aquest cas, es 
planificarà amb l’Ajuntament el futur de l’espai 
actualment ocupat per les casetes dels pescadors 
a la plaça 1r de Maig i dels edificis de la Casa del 
Mar i la Comandància de Marina, així també com 
el disseny de la futura via litoral proposada pel 
PATIVEL al seu pas pel port de Vinaròs.

Per acabar a la trobada també s’han abordat 
diferents temes que relacionen a ambdues 

administracions com la situació i el futur de la platja 
del Clot. En aquest cas, Pla ha indicat que des de la 
Generalitat s'han iniciat les tramitacions per a que 
la platja passe a la jurisdicció de Costes i recuperar 
la distinció de la Bandera Blava, que enguany s'ha 
perdut només per una qüestió administrativa". 
D'altra banda, també es va parlar del futur accés al 
contramoll o la situació de les concessions al port 
de Vinaròs.

El consistori instal·larà la nova glorieta, arran de les 
recomanacions de la Policia Local, per millorar la 
seguretat viària a l’encreuament entre l’avinguda 
Llibertat, camí Fondo i carrer Carreró.
Des de la Policia Local s’ha detallat que en aquesta 
intersecció s’han produït diverses col·lisions de 
vehicles, per evitar nous accidents, es crearà la 
rotonda per garantir una major seguretat per als 
conductors i vianants, especialment en una zona 
amb dos col·legis a prop.
Un cop finalitzats els treballs actuals de construcció 

del col·lector es retirarà la glorieta provisional que 
hi ha a l’encreuament, en motiu d’aquestes obres, i  
començarà la instal·lació de la rotonda permanent.  
El regidor d’Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha 
indicat que "és important treballar per millorar la 
seguretat viària de la localitat, especialment en 
zones molt transitades". En aquest sentit, ha afegit 
que la nova glorieta de l’avinguda Llibertat també 
servirà perquè els vehicles redueixin la velocitat i 
sobretot donar més fluïdesa al trànsit durant les 
hores punta.

L'Ajuntament es reuneix amb Ports per traslladar 
les principals reivindicacions del municipi
La trobada ha servit per iniciar l'expedient per obtindre la titularitat de l'antiga Cooperativa de Pesca i 
decidir el futur de les casetes dels marineres ubicades a la plaça 1r de Maig 

L’Ajuntament millorarà la seguretat viària amb la construcció 
d’una nova rotonda a l’Avinguda Llibertat

Iberdrola començarà en breu les feines de 
soterrament de la línia elèctrica de l'avinguda 
Jaume I amb l'eliminació dels pals de la llum 
que hi ha a la vorera. D'aquesta forma millorarà 
l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat 
reduïda, a més de donar una millor imatge del vial.
Les obres eren una demanda de Cocemfe Maestrat 
recollida en l'estudi que cada any trasllada a 
l'Ajuntament per millorar la mobilitat. En aquest 
sentit, el regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, 
ha destacat que es va presentar la proposta a 
Iberdrola i després de l'estudi corresponent ha 
confirmat que en breu iniciarà els treballs". El 

regidor ha agraït la predisposició de l'empresa 
elèctrica, remarcant que assumirà tots els costos 
de les obres. D'altra banda, també agraït la feina 
de Cocemfe Maestrat, assenyalant que "gràcies a 
les seves reivindicacions poc a poc estem fent de 
Vinaròs una ciutat més accessible". 
Aquestes feines de soterrament de la línia elèctrica 
s'afegiran a les que ja s'estan executant a l'avinguda 
Jaume I, per part dels alumnes del taller d'ocupació 
" Vinaròs Renova", amb l'ampliació de la vorera i la 
remodelació de la zona central de l'avinguda per 
fer-la transitable per als vianants.
Pel que fa al canvi del quadre elèctric al passeig 

Juan Rivera, les feines ja s'han posat en marxa per 
fer la renovació de tot el cablejat i la capsa exterior 
per garantir un bon servei als veïns, així també com 
millorar la imatge de carrer.

Iberdrola soterrarà la línia elèctrica de l'avinguda 
Jaume I per millorar la mobilitat
Les feines també inclouen adequar el quadre de llums que hi ha al passeig Juan Rivera
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ACTUALITAT

La regidoria de Festes i l'Associació de Pubs s'han 
unit per crear una nova oferta d'oci a la localitat 
amb el nom "El Pati del Mercat". L'objectiu és crear, 
cada dissabte a partir del 9 de juny, un ambient 
agradable i distés amb música en directe des de 
les 18h fins a les 22h. 
La petita plaça es decorarà de forma atractiva 
perquè els veïns que s'apropen puguen gaudir 
d'una experiència relaxant, mentre escolten bona 
música, es prenen una copa i fins i tot algun 
aperitiu. 
El regidor de Festes, Marc Albella, agraïa la iniciativa 
de l’Associació de Pubs de voler crear una nova 

oferta d’oci a la localitat i remarcava “que des de 
l’Ajuntament sempre donaran suport a projectes 
o idees que ajuden a dinamitzar la ciutat”. D’altra 
banda, afegia que “sobretot s’ha col·laborat amb 
l’obtenció dels permisos corresponents per oferir 
música en directe i copes”.
Per la seva banda,  representant de l’Associació 
de Pubs, Víctor García, agraïa la col·laboració de 
l’Ajuntament i insistia que sobretot es vol donar 
una oferta d’oci que resulte atractiva i dinamitze 
les tardes del municipi. Pel que fa l’ambient que 
s’oferirà, comentava que serà música en directe 
amb estils com blues o swing, a més també 

d’actuacions de discjòqueis. 
Per acabar destacava que també es pretén oferir 
un petit servei d’hostaleria amb tapes senzilles 
perquè els assistents puguen fer un petit mos 
abans de sopar.  
La primera cita amb “El Pati del Mercat” serà el 
proper dissabte 9 de juny a partir de les 18h, l’accés 
serà gratuït per a totes les persones que vulguin 
gaudir de bona música i bon ambient.

Les regidories d'Obres i Serveis i Medi Ambient 
han adequat els torradors de la plaça interior de 
l'ermita per oferir un millor servei a la ciutadania. 
Les obres han servit per retirar les graelles del 
centre, per donar més amplitud a l'espai, al 
mateix temps que s'han instal·lat nous torradors 
contra les parets, passant dels 8 als 11. 
Amb aquestes feines s'atén la demanda de 
la ciutadania que sol·licitava més graelles 
per poder cuinar davant del gran número 
de peticions que es produeixen per torrar a 
l'ermita, amb l'arribada del bon temps. D'altra 
banda, amb la redistribució de l'espai s'ha 
donat una major amplitud al recinte i fins i tot 
s'han instal·lat taules i cadires perquè els usuaris 

puguen menjar.  
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha 
explicat que "també s'ha aplicat un morter 
refractari resistent a les altes temperatures per 
preservar millor els torradors, al mateix temps 
que també suposarà un important estalvi en el 
manteniment".
En total les obres han comptat amb un 
pressupost de 8.000€, amb fons propis de 
l'Ajuntament, que han servit per millorar els 
torradors de la plaça interior de l'ermita. 
Per acabar Alsina ha recordat que està 
totalment prohibit fer foc a l'ermita i per a 
torrar s'han d'utilitzar els espais que ha habilitat 
l'Ajuntament.

Festes col·labora amb l'Associació de Pubs per posar 
en marxa "El Pati del Mercat"
Tots els dissabte a partir del 9 de juny s'oferirà un ambient musical amb actuacions en directe al pati del 
darrere del Mercat Municipal

L'Ajuntament renova els torradors de l'interior de la plaça de l'ermita

La senadora del Partido Popular, Salomé Pradas, 
ha comparecido en rueda de prensa en la sede 
de Vinaròs para explicar las mejoras que en 
materia de pensiones incluyen los presupuestos 
generales del Estado que han sido aprobados 
esta semana en el Congreso de los Diputados.
Pradas ha explicado que “los casi 130.000 
pensionistas de la provincia de Castellón, entre 
los que se encuentran 17.500 de la comarca del 
Baix Maestrat se verán beneficiados 
con una subida de la pensiones 
histórica fruto del acuerdo en el 
Congreso de los Diputados del PP con 
otras seis fuerzas políticas”.
Así, indicó que las pensiones no 
contributivas y las pensiones más 
bajas subirán este año un 3%, una 
medida que alcanzará a “más de 5.000 
pensionistas que viven en Vinaròs, 
Benicarló, Peñíscola, y el resto de la 
comarca del Baix Maestrat”.
Por otra parte más de 700 personas 
del Baix Maestrat que perciben 
la pensión de viudedad verán 
incrementada su pensión en un 7,7% 
y un 15% entre este año y el próximo. 
Para el resto de pensionistas, que 
representan en el Baix Maestrat un 

total de 11.600 personas la subida será del 1,6%.
La senadora popular también informaba que 
“en el mes de julio los pensionistas recibirán 
un pago con los importes de la subida de las 
pensiones desde el mes de enero porque este 
acuerdo es con carácter retroactivo” y finalizaba 
lamentando “que tanto el PSOE, como Podemos 
y Compromís votaran en contra de esta subida 
de las pensiones”.

La senadora del PP, Salomé Pradas, asegura en Vinaròs que los PGE 
garantizan la subida de las pensiones para los 17.500 mayores del Maestrat
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La concejal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaròs, Elísabet Fernández, 
ha criticado que Vinaròs “sigue estando a la 
cola de las ciudades turísticas de la provincia 
en presencia en redes sociales según el estudio 
semestral que realiza el INVAT-TUR, Instituto 
Valenciano de Tecnologías Turísticas de la propia 
Generalitat Valenciana”.
Fernández señaló que “en 2015 el gobierno del 

Partido Popular dejó en quinta posición provincial 
a la ciudad de Vinaròs y después de tres años de 
gestión, ha descendido al octavo puesto entre las 
ciudades turísticas de la provincia”.
Según el barómetro de INVAT-TUR Vinaròs ha 
sido, en los últimos seis meses, la octava localidad 
en sumar nuevos seguidores en la conocida red 
social Facebook, superada por localidades como 
Oropesa, Alcalá de Xivert-Alcossebre, Onda, 

Peñíscola, Benicarló, Castellón y Morella. En 
lo referente a los datos acumulados del 2017, 
“Vinaròs sigue estancada en la octava posición 
tras Peñíscola, Alcalà de Xivert-Alcossebre, 
Oropesa, Castellón, Benicàssim, Benicarló y 
Morella”, una situación que en opinión de los 
populares “está dañando el potencial turístico 
de Vinaròs al no disponer de una visibilidad 
adecuada en las redes sociales”.

ACORD CIUTADÀ ha donat suport a l’equip de 
govern en l’execució del projecte de carril lúdic 
esportiu cap a l’ermita. “És una obra que paga la 
Generalitat Valenciana i on l’Ajuntament de Vinaròs 
s’encarregarà , entre d’altres coses, de que puga 
licitar-se i fer-se en un espai de temps de 6 mesos. 
Per a la nostra coalició d’esquerres , el termini de 6 

mesos ens donaria suficients garanties en el temps 
com per a que pugués ser finalitzada i poder gaudir 
almenys de la remodelació dels 2 ponts existents : 
Ermita i Pont Roig, a més de la substancial millora 
en la seguretat que es fa en el seu trajecte tant per 
a vehicles com per a vianants”, ha assenyalat Lluis 
Batalla.

“Perduda la piscina en 2012 pel PP, recuperada 
la piscina per l’actual equip de govern i 
malauradament perduda també per aquest mateix 
govern per una torpesa política, no hem de tirar 
la toalla en aconseguir que es faça efectiva una 
inversió per al nostre poble”, conclou Batalla..

Acord Ciutadà proposa una renegociació 
amb l’empresa gestora del JJ Cinema, 
Ajuntament i també amb els propietaris, per 
tal de signar un conveni d’ús d’aquesta instal.
lació.  
Dit Conveni, segons Lluis Batalla, “hauria de 
contemplar que els dies que la sala estigués 
sense programació, pugués tenir-la a la seua 
disposició l’Ajuntament per a l’activitat que 
creguera adient”. L’Ajuntament, proposa 
Batalla, marcaria a principi d’any els dies que 
per a certs actes de Festes de Vinaròs( Teatre, 
presentacions,etc ) voldria disposar de la sala. 
Damunt de la taula per a negociar deixem 
qüestions també com ampliació de l’espai 

escènic amb la possibilitat de mobilitat de 
les dues primeres files de la sala, o la gestió 
de la cafeteria en tot allò que es face, per part 
de l’empresa gestora del JJ Cinema.
La negociació, en la qual ACORD CIUTADÀ 
s’ofereix per a participar, hauria de buscar 
beneficis per tots tres (empresa, propietari 
i Poble), i Vinaròs guanyaria, de manera 
temporal, un espai amb suficient aforament 
per a que no es quedes ningú fora.
“Creiem que és un guany per a tots i no hem 
de deixar més temps lamentant-nos de la 
manca d’auditoris i d’altres espais. Intentem 
rendabilitzar els que tenim encara que siguen 
privats amb nous convenis”, ha conclòs.

Acord Ciutadà ha signat una petició per registre 
d’entrada per a que siga retirada qualsevol 
placa, dins del nostre poble, on figure el nom 
de  Eduardo Zaplana Hernandez-Soro detingut 
i empresonat fa pocs dies per corrupción. “Les 
nostres referències és que en podria haver 
una placa al Centre de Salut, per la qual cosa 
hem demanat a Alcaldia que curse les accions 
pertinents per a que siga retirada. Desitgem 
que la tota la resta de partits de la corporació 
secunde aquesta acció reivindicativa”, conclou 
el comunicat.

El PP asegura que Vinaròs sigue por detrás de todas las poblaciones 
turísticas en el barómetro turístico de la Generalitat

Acord Ciutadà dóna suport a l’equip de govern 
en el projecte del carril lúdic esportiu

Acord Ciutadà proposa que el JJ Cinema sigui també un espai 
per a actes programats per l’Ajuntament de Vinaròs

Acord Ciutadà demana 
retirar una placa 
on hi figura el nom 
d’Eduardo Zaplana

AAVV Migjorn
La plataforma veïnal per l’AP-7 GRATUÏTA JA!, 
formada per associacions de veïns de les comarques 
del Baix Maestrat, Montsià i Baix Ebre s’han desplaçat 
a València a la convocatòria de la Confederació 
d’Associacions de Veïns (CAVE-COVA) per fer una 
concentració a la porta de la Delegació del Govern. 
Convocava també la Federació de Municipis i 
Províncies. També han estat a la concentració veïns 
vinguts d’arreu del País Valencià, veïns de pobles 
pels quals passa l’AP-7. Veïns afectats com nosaltres 
i que hem de pagar o sofrir una via alternativa 

sempre carregada de tràfic.
S’ha llegit un manifest per demanar la gratuïtat de la 
dita autopista i la reversió a pública de la seua gestió 
i s’han fet parlaments  dient que no volem pagar 
més ni tampoc volem cap impost més (vinyeta) per 
anar lliurement per aquesta autopista. Que el 31 de 
desembre de 2019 siga el darrer dia que s’haja de 
pagar. Afirmaren que els veïns, tots, són els sofridors 
i pagadors alhora que també víctimes per no tenir 
una via ràpida i gratuïta que vertebre tot el nostre 
territori. Per una AP-7 GRATUÏTA JA!, seguiran en la 
lluita.

Concentració a València per l’AP-7 gratuïta
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Los profesionales de Enfermería del Departament 
de Salut de Vinaròs han recibido formación 
específica para realizar espirometrías. El personal 
podrá hacer uso de los espirómetros con los que 
se ha equipado a los centros de salud de esta zona.
Las nuevos equipos permiten realizar pruebas 
neumológicas en los centros de salud y por 
profesionales de Atención Primaria, de manera 
que se evitará que los pacientes se desplacen 
al hospital para realizarse las espirometrías. La 
mayoría de los pacientes con sospecha de sufrir la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

podrán hacer un seguimiento de su salud en su 
propia población. 

Pacientes con EPOC
Las personas con riesgo de sufrir EPOC son aquellas 
mayores de 40 años, fumadoras o exfumadoras de 
más de 20 cigarrillos al día que presenten síntomas 
como tos, expectoración o disnea. 
La espirometría consta de una serie de pruebas 
respiratorias sencillas que miden la magnitud 
absoluta de las capacidades pulmonares, los 
volúmenes pulmonares y la rapidez con que estos 

pueden ser movilizados; es decir, los flujos aéreos.
Los resultados que presentan los espirómetros 
ofrecen representaciones numéricas 
fundamentadas en cálculos sencillos y en forma 
de impresión gráfica. Esta prueba es fundamental 
para el diagnóstico de EPOC.

Fotos: A.Gómez
Dilluns entre les 9.50 i les 10 hores van caure 15 litres en tan sol 10 minuts 
a Vinaròs, que va desbordar d'aigua carrers cèntrics com la Plaça Tres 
Reis, el carrer Sant Pascual, el carrer Pilar i va haver de tallar-se el pont de 
l'avinguda Maria Auxiliadora, que es va inundar, a més d'haver-se aixecat 
les tapes del clavegueram de la plaça Primer de Maig. Després d'aquests 
només 10 minuts de pluja intensa, va sortir el sol, i la Policia Local, la 
Brigada d'Obres i l'empresa de la neteja van netejar els carrers (en algunes 
es va tallar el trànsit) i van recol·locar les tapes del clavegueram aixecades 
per evitar accidents.

Deu minuts de pluja molt intensa

El passat dilluns els alumnes del 
col·legi d'Educació Especial del Baix 
Maestrat van pujar fins a l'ermita 
per participar en la 13a edició del 
concurs de Dibuix Créixer en la 
Diversitat. Es tracta d'una activitat 
molt important per als alumnes 
perquè puguen desenvolupar les 
seves capacitats i sobretot mostrar la 
seva visió personal de l'ermita. 
Els alumnes van gaudir d'un bon 
esmorzar saludable, gentilesa de 
Carrefour, i després van participar 
en el certamen. Tots els dibuixos 
s'exposaran al centre Carrefour per 
a que la ciutadania puga votar el 
que més els agrade per fer l'entrega 
de premis el 14 de juny a les millors 
obres. 
El director del col·legi d'Educació 
Especial del Baix Maestrat, Richard 
Campos, agraïa l'esforç de Cocemfe 

Maestrat, Fundació Carrefour i 
Ajuntament per celebrar un any més 
el concurs. Segons destacava és una 
activitat molt esperada pels alumnes 
perquè suposa gaudir d'una jornada 
de convivència fora de l'escola. 
Per la seva banda, el regidor de 
Medi Ambient, Jordi Moliner, ha 
indicat "que des de l'Ajuntament 
sempre col·laboraran amb aquest 
tipus d'iniciatives que tenen com a 
objectiu millorar la integració social 
de les persones amb discapacitat". 
En aquest sentit, ha explicat que 
des de la regidoria també s'ha inclòs 
el col·legi d'Educació Especial del 
Baix Maestrat dintre dels cicles que 
s'organitzen, com les visites a la 
planta de tractament de residus de 
Cervera del Maestrat i les xerrades 
apicultura, així també com estudiar 
la possibilitat de fer un hort escolar 

en el centre educatiu. 
Per acabar el responsable de 
Carrefour Vinaròs, Antonio 
Soler, agraïa la col·laboració de 
l'Ajuntament i comentava que des 
de la Fundació Carrefour sempre 
col·laboraran amb entitats com 
Cocemfe Maestrat per afavorir la 
integració social de les persones amb 
discapacitat

Los centros de salud del área de Vinaròs realizarán espirometrías 
tras formar a los profesionales en este campo
El personal de Enfermería de Atención Primaria ha acudido a talleres específicos para 
realizar pruebas neumológicas  

13è concurs de dibuix Créixer en la Diversitat 
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Per tal d'aprendre millor què són els mitjans de comunicació, els 
alumnes de segon del CEIP Assumpció van visitar els estudis de Canal 56. 
E.Fonollosa

Reina  i Dames Infantils  2017  en el seu últim acte el dia de la Misericordia

De vacaciones en Vinaròs disfrutando del sol y comida. 
Regresaron a Irlanda y Holanda. Volverán

Els escolars de segon de Primària del col·legis públics Manuel Foguet i 
Assumpció, en estudiar els mitjans de comunicació, van fer una novedosa 
activitat conjunta: es van intercanviar cartes on es contaven com són i 
quines experiències han viscut a les respectives escoles.  E.Fonollosa

Estefania López va celebrar el 21 de maig el seu 103 aniversari. Fotos: P.C.

Les Reines de les Festes 
de  Sant Joan i Sant Pere 
2017, Carla i Blanca , 
donen les gràcies al 
poble de Vìnaròs i a 
l' Ajuntament per haver-
los donat l'oportunitat de 
representar al seu poble i 
a les seues famílies per fer 
realitat el seu somni.

Comunions
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Us deixem el nom dels afortunats del sorteig.
Núm PREMIAT ESTABLIMENT

1 BALBINA MILIAN CHICOS CALZADOS
2 ANA FABREGAT BENETTON
3 SANDRA CARMONA NATURHOUSE
4 VERONICA MARTIN MINIM OUTLET

5 MONICA VILLA ESTACION DE SERVICIO 
VERDERA

6 DESIDERIA PRATS TEJIDOS SALOM

7 LUIS TIRADO ESTACION DE SERVICIO 
VERDERA

8 CRISTINA IPATE MINIM OUTLET

9 BALMA BENGOCHEA ESTACION DE SERVICIO 
VERDERA

10 VICKY
FRUITES I VERDURES 

NICOLAU- MERCAT DE 
VINAROS

El empresario vallisoletano Carlos Zúñiga, de Zúñiga Toros, y el concejal de 
Fiestas, Marc Albella, han presentado el cartel taurino de las fiestas de San 
Juan y San Pedro de Vinaròs, con la participación de los diestros Sebastián 
Castella, Morenito de Aranda y Román, tres toreros jóvenes que lidiarán con 
toros de la ganadería Buenavista. La cita es el 24 de junio a las 18.30 horas en 
la marinera plaza de toros de Vinaròs. Las entradas están disponibles a partir 
del 1 de junio en la Peña Pan y Toros y el bar de la plaza. El día anterior, 23 de 
junio, hay previsto un concurso de recortes con novillos de José Arriazu.

Comerç reparteix mil euros en la campanya "Comprar a Vinaròs té premi"
Aquest matí s'ha dut a terme, al Saló de Plens de l'Ajuntament, el sorteig dels 10 xecs 
regal valorats en 100€ cadascun
Centenars de veïns han participat en la 
campanya comercial "Comprar a Vinaròs 
té premi" organitzada per la regidoria de 
Comerç. Des del 15 d'abril fins al 19 de 
maig els clients que realitzaven compres 
superiors a 20€, en els establiments 
adherits a la iniciativa, entraven en el 
sorteig.
Avui al matí s'ha extret el nom dels 10 
afortunats amb un dels xecs valorats en 
100€ per bescanviar els comerços de la 
localitat. El regidor de l'àrea, Domènec 
Fontanet, ha destacat que "aquesta 
campanya és una de les més participatives 
on cada any centenars de veïns de la 
localitat i d'arreu de la comarca dipositen 
a les urnes els tiquets de les compres per 
entrar en el sorteig".
D'altra banda, Fontanet ha assenyalat 
que iniciatives com aquesta són molt 

importants per ajudar a dinamitzar i 
promocionar el comerç de la localitat, al 
mateix temps que amb els xecs de 100€ 
els beneficis reverteixen de nou en el 
comerç.
Per acabar el regidor concloïa agraint 
la participació dels establiments en la 
campanya i recordava que la propera cita 
amb el comerç serà la nit del 15 de juny 
amb una nova edició de la Fashion Night.

Castella, Morenito y Román, el cartel taurino de las fiestas de Vinaròs
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Romería
A las 7 horas de la mañana, y con un tiempo amenazante 
de lluvia, salía de la parroquia arciprestal de “La Asunción”, 
la romería destino a la ermita de nuestros santos patronos; 
“Nuestra Señora de la Misericordia” y “San Sebastián”. Como 
acto previo, formaban los componentes de la “Germandad 
dels Sants Patrons” delante del presbiterio de la iglesia, y 
encabezados por mossén Emilio Vinaixa, daban inicio con 
sus cantos a la romería. Pensemos como hemos dicho en 
varias ocasiones, que “el que canta reza dos veces”.
La diminuta imagen de la “Peregrina”, miniatura de la 
imagen de la “Virgen de la Misericordia”, y que es la que 
se porta en la subida y bajada a la ermita, estuvo portada 
al principio por mossèn Emilio Vinaixa. Fue mossèn Emilio 
el que tuvo la acertada imagen de realizar una imagen de 
la Virgen en miniatura, ya que anteriormente se subía y 
bajaba la reliquia de San Sebastián.
Como es natural, en la primera parada en la C/. del 
Puente, nos despedíamos los que por diversos motivos no 
podemos subir a pié con la romería, y veneramos la imagen 
de la “Peregrina”. Esta vez se nos sumó mossèn Emilio. 
Posteriormente seguía la romería en dirección a la ermita, 
con sus correspondientes paradas en el “Cementerio 
Municipal”, “descanso” y llegada ya a la ermita.
Misa y procesión.
A las 19 horas y en la parroquia Arciprestal de “La Asunción” 
se realizaba la Eucaristía. Estuvo oficiada por mossèn Emilio 
y concelebrada por mossèn Florencio. Muy interesante fué 
la homilía de mossèn Emilio, en que se basó en “La Madre”, 
y también el “la unidad”. La Madre, en este caso la Virgen 
de la Misericordia que quiere que estemos todos juntos 
y nos queramos, y recordando la festividad litúrgica de 
la “Santísima Trinidad”, nos hblaba de “la unidda”, de que 
todos estemos unidos. Finalizada la Eucaristía, se procedía 
a formar la procesión que partía desde la Arciprestal hasta 
la C/. San Pascual en el sitio de costumbre, para esperar 
que bajara desde la ermita la diminuta imagen de la 
“Peregrina”, acompañada por la “Germandad dels Sants 
Patrons” que la bajaron a pié desde la ermita y que ellos 
mismos portaron la “Peregrina”.
Mossèn Cristóbal Zurita hacía entrega a mossèn Emilio 
Vinaixa de la imagen, y nuestras “Camaraes” le ofrecieron 
a la Virgen lo mejor de sus bailes, acompañados por 
su rondalla. Repetirían la actuación antes de entrar la 
procesión en el templo.
Se formaba la procesión de la siguiente forma: “Cruz 
alzada”, entidades locales, “Camaraes”, damas de las fiestas 
2017-2018, en su última procesión en que participaron, 
niños y niñas de primera comunión, la peana portada a 
hombros de la “Virgen de la Misericordia”, el clero, les 
“Camareres de la Mare de Deu”, la “Cofradía de Nuestra 
Señora de la Misericvordia”, la “Cofradía del Santissin 
Sagrament”, autoridades municipales y cerrando la 
procesión la banda “La Alianza” bajo la batuta del maestro 
José Ramón Renovell Renovell.
Una vez la comitiva entró en el templo, se procedió a la 
ofrenda de flores a la Virgen de La Misericordia, mientras 
sonaban desde lo alto del órgano interpretado por Enric 
Melià i Fotruna, el himno a la “Virgen de la Misericordia”.
Finalizada la entrega floral se realizó la actuación de la 
“Muixaranga Vinaròs”, delante del altar y de la imagen 
de la Virgen. Mossen Emilio agradecía a todos sus 
colaboraciones, les decía a los de la “Muxaranga”, que 
contaba con ellos para próximas celebraciones religiosas.

VISCA LA “MARE DE DÉU 
DE LA MISERICÒRDIA”
El pasado domingo día 27 de mayo, se celebra en nuestra 
ciudad la festividad de  nuestra patrona de Vinaròs la 
“Virgen de la Misericordia”.
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T. 689 30 37 61
 

Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com

Comentarios finales
Por primera vez en este año, la imagen de la “Peregrina”, no se subió a la ermita ni tampoco bajó en manos 
de algún sacerdote. Nos comentaba mossèn Emilio en la C/. del Puente, que al no tener ninguna ayuda y 
tener que realizar el solo todfos los actos de la Arciprestal, misas del día etc, y que ya se hacía mayor con 
sus 66 años, que la imagen la subiríany bajarían la “Gemandat dels Sants Patrons” y diversos voluntarios. 
Le hizo entrega de la imagen a Enric Melià y Fortuna.
Por primera vez, actuó la “Muixaranga Vinaròs” en esta procesión, y dentro de la iglesia y delante del altar 
y de la imagen de la “Virgen de la Misericordia”.
Como “vinarossenc” finalizo con un “Visca la Mare de Deu de la Misericordia”.
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Els vinarossencs van acudir diumenge a l'ermita per 
celebrar la festivitat de la patrona, La nostra Senyora 
de la Misericòrdia.
A l’ arribada a l'ermita de la romería, va tenir lloc la 
missa de pelegrins i posteriorment va actuar el grup 
folklòric Les Camaraes a la plaça interior de l'ermita. 

Al migdia es va celebrar la missa major en honor de la 
patrona, després es va beneir el terme i a continuació 
es va procedir al repartiment de la paella, beneïda 
per Mosén Emili Vinaixa, cuinada per la brigada 
municipal i servida per polítics de l'equip de govern 
i voluntaris. Es van preparar més de 2000 racions 

(dues racions costaven un euro) i la recaptació es 
destinarà íntegrament a finalitats socials.
Va haver-hi autobusos gratuïts de pujada i baixada 
a l’ ermitori, amb sortida des del Palau de Justícia de 
l'avinguda Llibertat i de tornada des de l'ermita a la 
localitat.

Festivitat de la Misericòrdia a l'ermita

El pasado jueves por la noche se celebró la 
reunión con los representantes de las comparsas 
del Carnaval, y tras haber concluido el plazo de 
presentación de candidaturas, no ha habido 
ninguna que se haya presentado a presidir la 
Comisión Organizadora (COC). En esta Junta 
Ordinaria se acordó entre todas las comparsas 
ampliar el plazo de presentación de candidatos 
hasta el próximo 30 de mayo. Al día siguiente, el 
31 de mayo, se celebrará una nueva reunión entre 
comparsas y, en caso de no haberse presentado 
tampoco ninguna candidatura para presidir la COC, 
será obligada la creación de una junta gestora que 
estará formada por un representante de cada una 
de las comparsas que integran el carnaval.
Por otro lado, la junta saliente, cuyo presidente ha 

sido durante dos años Jordi Febrer, presentó ayer 
el balance de su gestión al frente de la comisión 
organizadora en el carnaval 2018. En este sentido, 
informó que la gala de reinas y la gala infantil , uno 
de los actos más multitudinarios de la fiesta costó 
88.535 euros, y aportó un beneficio de 25.900 
euros en entradas y publicidad. El carnaval 2018 
se saldó con unos gastos totales de 274.000 euros 
y unos ingresos de 269.000 euros, procedentes 
de subvenciones del Ayuntamiento, Diputación, 
publicidad y venta de entradas. Entre los dos años 
de gestión de la COC presidida por Febrer-2017 y 
2018- el balance ha sido de 10.600 euros de saldo 
positivo. 
El expresidente lamentó que no se hubiera 
presentado ninguna candidatura para presidir 

la Comisión y animó en esta semana que queda 
a que surja alguna opción. "Entendemos que 
las comparsas no quieren que se constituya una 
junta gestora formada por un representante de 
cada una, es decir, 32 personas diferentes, y creo 
personalmente que lo peor que le puede pasar al 
carnaval de Vinaròs ahora mismo es que vuelva a 
entrar una gestora. Lo ideal es conseguir una nueva 
comisión con ganas de hacer crecer el carnaval y 
seguir sumando", concluyó.

El Carnaval de Vinaròs amplía el plazo para presentar candidaturas 
No se ha presentado hasta la fecha nadie para presidir la COC
La Comisión saliente deja un saldo positivo de 10.600 euros
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"Amics de Vinaròs" dedica la seua sala d'exposicions a Juan. E.Fonollosa

L'Auditori Municipal d'Ayguals d'Izco 
acollirà del 26 al 28 d'octubre el 18è 
Concurs Internacional de Música de 
Cambra Ciutat de Vinaròs. Es tracta d'un 
dels certàmens importants de la província, 
on cada edició aconsegueix la participació 
de músics d'arreu de l'Estat espanyol i 
també d'Europa. 
Al concurs podran participar els conjunts 
de cambra formats per un mínim de dos 
components i fins a un màxim de vuit. 
D'altra banda, també hauran d'ajuntar un 
currículum amb una experiència mínima 
de 6 mesos com agrupació. El dissabte dia 
27 d'octubre es farà una prova eliminatòria 
on cada grup interpretarà una obra única o 
fragment amb una duració màxima de 15 
minuts, mentre que diumenge 28 es farà la 
final amb els conjunts classificats.
Pel que fa als premis el tercer classificat 
s'endurà un guardó de 1.000€, el segon 
1.500€ i el guanyador 2.500€, a més, 
es comprometrà a actuar en el concert 

inaugural del proper certamen i tindrà 
l'opció de realitzar una gira de concerts 
organitzada per les Joventuts Musicals 
d'Espanya. 
Les inscripcions es podran formalitzar 
fins a l'1 de setembre amb la butlleta de 
participació que es pot descarregar des de 
la pàgina web www.jmspain.org. El preu 
és de 60€ i els conjunts es comprometen 
a acceptar totes les bases del concurs que 
trobaran a la mateixa web. 
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha 
destacat que “el Concurs Internacional de 
Música de Cambra Ciutat de Vinaròs ja es 
troba molt consolidat a la província i fins i 
tot s'ha convertit en un referent a la resta 
de l'Estat”. D'altra banda, ha afegit que cada 
edició és un èxit de públic, gràcies a les 
magnífiques interpretacions que ofereixen 
els músics. Albella ha conclòs animant als 
conjunts de la comarca a inscriure's per 
participar en la nova edició del certamen 
que se celebrarà a finals del mes d'octubre.

Joventuts Musicals de Vinaròs convoca 18è el Concurs Internacional de 
Música de Cambra Ciutat de Vinaròs
El certamen està obert per als intèrprets menors de 29 anys i les inscripcions es 
podran formalitzar fins a l'1 de setembre
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Aquest cap de setmana, 2 i 3 de juny, els Nanos i 
Gegants de Vinaròs dansaran per la ciutat per donar 
la benvinguda a dos nous gegantons i celebrar la 
festivitat de Corpus.
Els actes començaran el dissabte 02 de juny, al matí, 
a les 12 h a la plaça de l'ajuntament on es donarà 
la benvinguda a les noves figures que formaran 
part de la família nano-gegantera que ja tenim a 
Vinaròs. Encara no tenen nom i ens agradaria que 
la població de Vinaròs ens ajudés a escollir-los. 
Per això, del 4 de juny al 28 de juny els trobareu 
exposats al Mercat  podreu triar de les opcions que 
hi trobareu, les que més us agraden per a ells.
El dissabte a la vesprada, al voltant de les 18 h, 
se seguirà amb la cercavila que anuncia la vespra 
de Corpus. Allí podreu tornar a veure als nous 
gegantons però aquesta vegada ja, acompanyats 
per la família burgesa i Ulisses.

Al dia següent, el diumenge 3 de juny, a la vesprada, 
els Nanos i Gegants juntament amb Les Camaraes 
participaran en la processó de Corpus.
Veniu a gaudir i a ballar amb els Nanos i Gegants.
Us esperem a totes les actuacions que tenim 
aquests dies!

A la capella de Santa Victòria es va inaugurar la Mostra de Treballs de la Formació per Adults, visitable fins al 31 de maig.

L’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs 
va acollir la conferència titulada “VI Centenari de la 
Condemna, excomunió i enverinament de Benet 
XIII”, a càrrec del cronista oficial de Peñíscola J.B. 
Simó Castillo, organitzada pel grup Tràngol i la 
Fundació Caixa Vinaròs. El president de la Fundació, 
Manuel Molinos, va destacar el treball de Simó, tant 
per la publicació de més d’una dotzena de llibres 
i encara més publicacions, com també fundador 
del Centre d’Estudis del Maestrat i participant 
en diverses associacions. De la seua banda, Ester 
Forner, com a representant de Tràngol, va destacar 
el vessant docent de Simó al Cefire, i la part com 
a investigador, cronista i a més president de 
l’associació Amics del Papa.
Simó va començar defensant la persona de Benet 

XIII com a bon cristià, encara que el 2017 es van 
complir 600 anys de la seua excomunió, per no 
renunciar a ser Papa, no havent-se trobat cap falta 
“ni indignitat en la seua consciència, ni cap error 
en la seua argumentació”, ja que va ser nomenat 
pontífex legítimament fins que el Concili de 
Constanza l’excomulga i condemna.
Simó també va repassar la vida de Pedro de Luna, 
del qui sabem gran part del seu pensament gràcies 
al “Libro de las consolaciones de la vida humana”, 
escrit en llatí i en aragonés, editat per Antinea i 
pendent de reedició.
També coneixem gran part d’història gràcies al fet 
que la seua cúria era molt meticulosa i es destaquen 
les més de 25.000 butlles que l’historiador Ovidio 
Cuella va registrar i cedir a l’associació Amics del 

Papa Luna.
Finalment, Simó va explicar com el 
Papa Luna va ser enverinat en arsènic i 
es va curar gràcies a polsos medicinals, i que 
després ha pogut recuperar la fórmula i s’ha 
comercialitzat en el nom de Tisana del Papa Luna, 
amb efectes digestius i beneficiosos.

Intens cap de setmana per als Nanos i Gegants de Vinaròs

Conferència a la Fundació Caixa Vinaròs 
sobre el Papa Luna a càrrec de Joan B.Simó
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Al Saló de Plens de l’Ajuntament es va 
fer l’acte d’homenatge als estudiants 
de la localitat que enguany han 
aconseguit l’Excel·lència Acadèmica 
gràcies al seu esforç i dedicació. 
Una distinció, amb l’entrega del 
pin del la ciutat i un petit obsequi, 
que no només valora el bon treball 
dels alumnes, sinó que també és 
un reconeixement a la feina dels 
professors i al suport dels familiars. La 
regidora d’Educació, Begoña López, 
va ser l’encarregada d’obrir l’acte 
felicitant a tots els alumnes pels bons 
resultats aconseguits. En el seu discurs 
va destacar que tot i que l’educació 

és un dret, arreu del món hi ha 57 
milions de xiquets que no poden 
accedir a l’escola, dels quals més del 
54% són xiquetes, simplement pel 
fet de ser dones.  López insistia que 
“teniu l’enorme sort de poder accedir 
a l’educació sense cap límit i amb 
llibertat, a més de comptar amb el 
suport de la família i dels professors”. 
D’altra banda, remarcava que “per 
a vosaltres anar a l’escola és un dret, 
per a altres xiquets només un somni”. 
En aquest sentit, comentava que els 
alumnes s'han de sentir afortunats 
per poder anar al col·legi tots els dies 
i citava una frase de Nelson Mandela: 

"l'educació és l'arma més poderosa  
que pots usar per a canviar el món".
L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, felicitava 
també a tots els alumnes i comentava 
que “volem una societat on l’estudi 
i l’esforç ajude a progressar”. I afegia 
que “l’educació vos acompanyarà 
al llarg de la vida, destacant que les 

persones que realment volen fer 
progressar el món continuen amb la 
seva formació”. Després dels discursos 
va ser el moment de fer entrega de les 
distincions als 13 alumnes que han 
aconseguit l’Excel·lència Acadèmica 
gràcies al seu esforç i sobretot també 
al suport de la família.

La autora del libro Adelgazar 
sin dietas-confesiones de una 
exobesa", de Nathalie Gaubert, 
con Joaquín Casanova, de 
Mira editores, en una charla 
teatralizada para presentar su 
obra en la biblioteca municipal. 
El jueves 7 de junio a las 20h, 
Nathalie estará en la FNAC de 
Zaragoza firmando libros y 
ofreciendo una nueva charla.

EMILI FONOLLOSA

L’alumna de 2n d’ESO de l’IES José Vilaplana de 
Vinaròs Ainhoa Bernabeu Martínez, de 13 anys, ha 
guanyat el tercer premi en redacció del concurs 
escolar sobre el bullying convocat pel Consell 
Valencià de Cultura.
Per al premi es van presentar 2.197 originals quant a 
l’apartat de dibuix i 603 per als de redacció. Ainhoa 
va escriure una redacció, en castellà, contant 
experiències d’una jove, en forma de diari personal. 
En total, han sigut vora 2.800 els treballs presentats 

al CVC per al concurs escolar amb la participació de 
139 centres de tota la Comunitat Valenciana. És una 
xifra altíssima i que bat el rècord dels concursos 
anteriors organitzats per la institució. Els premis es 
lliuraren aquest dilluns 21 a la seu de la institució, 
a València.
Ainhoa porta un any ple d’èxits ja que va guanyar 
el tercer premi del concurs de redacció de Sant 
Antoni, de Caixa Vinaròs i un altre tercer premi en la 
categoria de primer cicle d’ ESO del Premi Sambori, 
concurs de literatura en valencià, organitzat per 
Escola Valenciana.

L’Ajuntament rep al Saló de Plens als estudiants 
amb resultats acadèmics excel·lents 
13 alumnes han aconseguit l’excel·lència gràcies a la seva dedicació al llarg 
de tot el curs i al suport de professors i familiars 

Una alumna de l’IES Vilaplana guanya el tercer premi 
d’un concurs sobre el bullying

Subscriviu-vos a 
El Diariet

964 450 085
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES D’ABRIL DE L’ANY 2018 (II)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Palomida ratllada 

Mar con fuertes chubascos primaverales
Comenzó la semana con intermitentes aguaceros sobre nuestro litoral, pero no dificultaron 
mucho la labor extractiva al no haber marejadillas. Se laboró los cinco días hábiles en todas las 
modalidades (excepto la llum). Las capturas resultaron las normales en ésta estación de primavera 
que nos encontramos. Y las cotizaciones bajaron un tanto para las especies mayoritarias.
La pesca de arrastre, los bous han desembarcado gran variedad de pescados y mariscos, como 
cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, galera, caracol, 
móllera, caballa, jurel, pulpo roquero y blanco, pagel, raya, canana y morrallas.
El cerco, las traíñas van en busca del peix blau por aguas entre Castellón y Valencia, para subastar 
luego por aquellas lonjas bastante sardina y boquerón.
La flota artesanal, las barquitas del trasmallo, en su mayoría se dedican a la captura de langostino. 
Un par lo hace a la sepia. Una opera tras el lenguado y rombo. Otra pilla, corva, palometa y sorella. 
Y una lo hace en los grandes fondos rocosos de l’Illa para llevar langosta, bogavante, cabracho, 
dentón, chopa y mamona.
Y el palangrillo costero, dos embarcaciones atrapan con anzuelo lubina, dorada, pargo y sargo.

Nueva embarcación trasmallera
Recientemente ha sido adquirida por los armadores vinarocenses de la familia Torné, una barquita 
de la modalidad de trasmallo y otras artes, para faenar desde nuestra base.
Es denominada ‘Germans Llaó’ con folio y matrícula; 3ª-TA-3-01. Fue construida por los astilleros 
Nasai, de Sant Carles de la Rápita (T) en el año 2.001, para un armador del puerto de la capital 
tarraconense. 
Sus características principales son; Eslora 12,46 m. Manga 3,58 m. y Puntal 1,05 m., T.R.B. 7,96 
toneladas. Material del casco de poliéster o fibra de vidrio (plástico). Tras faenar cuatro años en 
Tarraggona, la vendieron a unos armadores de Benicarló, y faenó allí 12 años, hasta que ahora ha 
sido comprada por otros armadores de Vinaròs.  
Está tripulada por un patrón y dos marineros. Ya ha comenzado a pescar, y lo ha hecho de 
momento en la pesquera del palangrillo. Evidentemente está autorizada en otras pesquerías 
como la de la xarxa, cadufos, etc.

Igualment és coneguda com lletxa de ratlles, 
en castellà també li diuen lliri i palomita, 
en anglés glaucus, en alemany Baüel i en 
francés palomide. El seu nom científic és 
Campogramma glaycos. 
Pertanyent a la família dels Carángids, posseïx 
un cos alt, oval i comprimit. Cap curt. Ulls 
allunyats del seu perfil dorsal. Morro arredonit. 
Boca xicoteta i obliqua. Maxil·lars amb unes 
quantes files de dents molt fins i agrupades. 
Té grans obertures branquials, ja que les seus 
branquiespines tamisen l'aigua per a absorbir 
el plàncton amb que es pot alimentar. A cada 
costat té una obertura nasal. El peduncle cabal 
és estret, sinònim de bon nadador. Composició 
aletes; 1ªD I-VII, 2ªD I-25/28, A II-1-23/25, P 17, 
V I-5 i C 3/4+17+3/4. Línia lateral amb dos 
corbes, i que al llarg corporalment té 127 
escates cicloïdals xicotetes. La seua coloració 
és gris platejat verd. El ventre està separat 
per una línia fistonada. Els flancs són nacrats 
amb 5/8 taques negroses verticals en sèrie 
longitudinal. La zona ventral és d'un to blanc 
-groc. Els àpexs de la 2ªD, A i C són negres. 
Talla 55 cm. i 4 Kg. És un peix pelàgic, gregari 
i migratori. Viu prop del litoral d'aigües 
temperades a tropicals, sempre en grups. 
Depredador. Poderós i molt ràpid. Menja també 
xicotets peixos blaus com a sardines, etc. La 
seua reproducció és en l'època primaveral. 
Per a això s'acosten a la costa i realitzen la 
fresa. Els ous són arrossegats pel corrent i els 
fecundats eclosionen en larves, que creixen de 
pressa alimentant-se del fitoplàncton. Després 
es reunixen en cardúmens on es troben mes 
protegits. La seua carn blanquinosa és greixosa. 
El pescador la sol fer fregida, en suquet i amb 
fideus. Es captura a l'arrossegament, tremall i 
palangre. La seua defensa a l'ham és brutal.

PEIXOS:
Escrita (Raya)                            9 Kg.
Congre (Congrio)                        6
Orá (Dorada)                             203
Sard (Sargo)                              44
Pagell (Pagel, Breca)                 107
Llises (Lisa Mújol)                         2
Pagre (Pargo)                              94
Déntol (Dentón)                             3
Vidrià (Mojarra)                             7
Tords (Tordos, Lábridos)              2
MOL·LUSCOS:
Pop roquer(Pulpo roquero)         21
                                                   ____
Total Palangre ………                  497
PEIXOS:      
Melva (Canutera)                                     3    
Escrita (Raya)                                       135
Mantas (Batoideos)                                 11
Besuc (Besugo)                                    138
Rallat (Bonito)                                         20

Congre (Congrio)                                    18
Gall (Pez de S. Pedro)                            23
Orá (Dorada)                                         162
Gallineta (Cabracho)                               201
Sorell (Jurel)                                          91
Asparrall (Raspallón                               162
Palá (Lenguado)                                   788
Sard (Sargo)                                         595
Lliri (Anjova)                                            11
Llobarro (Lubina)                                     18
Mabre (Herrera)                                      220
Aranya (Araña, Salvariego)                       4
Pagell (Breca)                                        639
Peluda (Solleta)                                         4
Lluç (Pescadilla, Merluza)                          86
Rap (Rape)                                              195
Aspet (Espetón)                                        63
Rom empetxinat(Rodaballo)                      13
Jurioles (Lucerna, Rubios)                        23
Moll (Salmonete)                                     197
Mero (Cherna)                                          4

Letxa (Pez limón, Serviola)                     265
Sorella (Jurel real)                                   83                       
Llises (Lisa, Mújol)                                 258
Pagre (Pargo)                                        12
Biso (Estornino)                                     3
Gatet (Pintarroja)                                    8
Roncador (Roncón)                                37
Rata (Miracielo)                                       15
Tigre(Lenguado portugués)                     8
Corva (Corvallo)                                    28
Mamona(Brótola de fango)                   124
Saboga (Alosa)                                       2
Déntol (Dentón)                                      85
Chopa (Cántara)                                     604
Palomida(Palometa blanca)                   19
Reig (Corvina)                                         3
Morruda (Sargo picudo)                          11
Vidriá (Mojarra)                                       24
Salpa (Salema)                                       73
Tords (Tordos, Lábridos)                         25
Rom (Rémol, Rombo)                              31

Palaí (Acedia)                                            2
                                                          _____
Total…………………                       5.545    
CRUSTACIS: 
Cranc (Cangrejo)                        30
Llagostí (Langostino)                 102
Galera (Estomatoideo)                              29
Llagosta (Langosta)                                  41
Llomàntol (Bogavante)                              12
                                                            ____
Total..............................                216    
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         2
Sépia (Choco)                                      2.063                                    
Polp roquer (Pulpo roquero)                    427                              
Caragol punxent (Cañailla)                         60
                                                          _____
Total………………...                2.552      
Total Tremall i d’A. Arts..             8.310
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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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Carril lúdic esportiu de l’ermita
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE

Vinaròs mar i muntanya: 
del port a l'ermita
Per Jan Valls

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

De mal en peor
Por Lluís Gandía

Que Vinaròs és un poble obert 
a la mar, només s'ha de pegar 
una ullada al Google Maps per 
comprovar-ho. Clar, això per a 

qui no tingue l'oportunitat de viure aquí i poder 
passejar pel nostre litoral; des de la plaça de bous 
fins al passeig de Fora Forat, tots els vinarossencs 
sabem com el nostre casc urbà és un tot un amb 
el port i les platges.
Aquesta és la raó per la qual a Totes i Tots Som 
Vinaròs estem segurs en què hi ha parts d'aquesta 
simbiosi que es poden millorar i molt; i aquesta 
és la raó per la qual l'Alcalde Enric Pla i qui firma 
aquest escrit com a regidor d'Urbanisme, es van 
tornar a reunir amb les autoritats de Ports per 
demanar actuacions en aquest aspecte. Com 
sempre hem explicat, el no haver de dependre 
de cap partit ni jerarquia superior a València o 
Madrid, ens permet anar a demanar tot allò que 
creiem que és de l'interés dels vinarossencs sense 
esperar que ens donen permís.
El principal tema tractat a la trobada, va ser la 
presentació de l'inici d'un expedient per part 
de l'Ajuntament per aconseguir l'adjudicació 
de l'antic edifici de la Cooperativa de Pesca. El 
futur pla d'aquest equip de govern és convertir 
aquesta construcció, ara totalment abandonada, 
en un centre turístic per la promoció del nostre 
territori del Vinaròs-Maestrat. Aquest és un punt 
fonamental del nou Pla Estratègic de Turisme i 
del nostre futur com referència vacacional, el qual 
implica millorar i evolucionar tot allò que oferim 
ara.
Tanmateix es va ficar damunt la taula el futur de 
les casetes dels pescadors de la plaça 1 de Maig, 
de l'edifici de la Comandància i de la Casa de la 
Mar, un espai i unes infraestructures que Vinaròs 
necessita i vol gaudir com a poble marítim que 
som. Tot això portarà temps i molt de treball, ja que 
com sabem, Ports i Costes són administracions 
molt geloses del seu patrimoni. Potser aquesta és 
la raó per la qual en anteriors legislatures ni es va 
menejar un dit en aquest tema, no ho sabem.
Ja per acabar parlarem d'un altre tema que fins ara 
tampoc cap equip de govern va pensar a arreglar: 
com el restaurant de l'ermita ha estat treballant 
fins al dia d'avui sense llicència d'activitat, ja que 
la seua cuina i instal·lació elèctrica no complia 
la normativa exigida. Després d'una inversió de 
prop de trenta mil euros, per fi algú ha solucionat 
un problema que pareix que tampoc interessava 
molt als anteriors polítics responsables.

La gestión del tripartito 
empezó con una subida 
de sueldos para los 
concejales del tripartito 

y al mismo tiempo una subida del 10% del IBI 
para todos los vinarocenses. No se podía empezr 
peor pero el tiempo ha demostrado que cuando 
la izquierda tiene responsabilidades en la gestión 
siempre se puede empeorar.
Las iniciativas comerciales están congeladas 
desde hace tres años. Se repiten sin muchas 
ganas aquellas propuestas que puso en marcha 
el gobierno del PP en la anterior legislatura y 
nada más. El trabajo diario es nulo y el comercio 
de Vinaròs sigue esperando que el Ayuntamiento 
tome la iniciativa en algún momento… pero la 
legislatura se acaba y nada hace pensar que la 
inacción de estos tres años se convierta ahora en 
una actividad frenética.
El otro pilar de la economía local es el turismo y 
sigue por la misma senda que el sector comercial. El 
Consell Municipal de Turisme ni se ha constituido, 
se pierden banderas azules que son las que dan 
prestigio y publicidad a nuestra costa, el plan 
estratégico de turismo que fue adjudicado a dedo 
sigue cerrado y olvidado en un cajón y las redes 
sociales siguen desplomándose en los barómetros 
semestrales que elabora la Generalitat Valenciana. 
Un desastre que demuestra que la gestión de 
Compromís en ambas áreas es nefasta.
Las grandes promesas del PSPV-PSOE en campaña 
electoral se han convertido ya en grandes 
incumplimientos. Ni el polígono industrial de 
Soterranyes que prometió el mismísimo Ximo Puig 
a pocas horas de las elecciones, ni la supresión de 
la tasa de basuras, ni centro especial de empleo. 
Muchas palabras que a fecha de hoy son grandes 
fracasos.
Y todo ello por no hablar del colegio Jaume I que 
acabará la legislatura en aulas prefabricadas pese a 
las promesas de Enric Pla y la Conselleria en 2015, 
2016, 2017 y 2018. Lo cierto es que por mucho que 
el tripartito quiera aparentar después de sus cuatro 
años de gobierno en Vinaròs y Valencia los alumnos 
del Jaume I seguirán donde estaban en 2011. 
Del segundo centro de salud o de la continuación de 
las obras en el puerto ya tampoco nadie se acuerda. 
La Generalitat en cuatro años no ha realizado ni 
una sola inversión en Vinaròs a pesar de que cada 
año el Gobierno Central ha incrementado en 1.500 
millones la financiación autonómica para nuestra 
Comunidad, pero claro, tanto PSPV-PSOE como 
Compromís y Podemos han priorizado gastarse 100 
millones al año para abrir una televisión pública o 
300 millones en nuevos chiringuitos donde colocar 
a sus dirigentes; agencias que nadie sabe para qué 
sirven pero que gastan una parte fundamental del 
dinero público que debería destinarse a sanidad, 
educación y políticas sociales.

El dia 29 de maig, en sessió 
plenària, es va aprovar la 
delegació de competències per 

a executar el projecte de carril lúdic esportiu de 
l’ermita. Un projecte que es realitza en substitució 
del projecte de construcció de la piscina municipal, 
que com ja sabem, no s’ha pogut dur a terme per 
una sentència judicial arran d’una interposició 
realitzada pel PP.
Es tracta, doncs, d’un projecte imposat. Imposat 
per la necessitat de no perdre una subvenció que, 
en origen, era per a una piscina, que després va 
ser substituïa per l’actual carril lúdic, que després 
es va retornar a la piscina, piscina actualment 
irrealitzable.
D’aquest projecte hi ha un parell d’aspectes 
positius que, també en origen, té com a finalitat 
l’eliminació d’una zona inundable, mitjançant 
l’enderroc del Pont Roig i la substitució per un nou 
pont que acompleixi la normativa actual sobre 
inundacions, fet que permetrà l’ampliació del 
cementeri en un futur, i en segon lloc la millora de 
la seguretat viària a la zona.
La resta, el carril lúdic, és una excusa, com podia ser 
qualsevol altra, per a l’esmentat enderroc del pont.
Aquesta delegació es demana per tal que 
l’Ajuntament pugue dur a terme la tasca de 
l’execució del projecte, i en dos lots, per encara 
poder fer-ho més aviat. De fet, es preveu que, amb 
els terminis esperats, es puguen licitar i iniciar 
les construccions a partir de finals de setembre 
i finalitzar-les l’any 2019 (6 mesos previstos 
d’execució, si el temps atmosfèric ho permet).
No era un projecte prioritari per als socialistes de 
Vinaròs, i encara així el durem a terme. I el durem a 
terme per responsabilitat. No volem perdre diners 
assignats, tot i que era un projecte aprovat pel 
govern anterior del PP al 2014, però que no va ni 
tan sols iniciar, i això que teòricament i en el seu 
inici, s’havia d’executar en 10 mesos. I el PP no 
va fer res. I no va fer res de les 25 prioritats que 
portava al seu programa electoral de l’any 2011, a 
mode d’exemple:
-	 Construcció del segon centre de salut
-	 Canvi de paviment de la plaça de La Mera
-	 Ampliació del institut Vilaplana
-	 Construcció del col·legi Jaume I
-	 Construcció d’un nou pont cap a l’ermita
-	 Construcció d’una piscina a la Ciutat 
Esportiva (això és cinisme amb grau superlatiu)
I és que, com diu el nostre portaveu, Guillem Alsina, 
“el Partit Popular està en contra del món, però és el 
món el que està equivocat”.
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Sentit i sensibilitat
Per Lluís Batalla i Callau

BIM=GRANMA

Per Maria Dolores Miralles

OPINIÓ 

-Sembla que tocar certes cordes 
pot molestar. Són temps durs per 
opinar inclús per privar-se de dir 
allò que un pensa. Sembla com si 
al carrer no es puguessin dir certes 

coses. Anem cap a una neutralitat a l’espai públic 
senzillament perquè pot molestar? No té sentit, 
sí té sensibilitat. Però una sensibilitat que amaga 
debilitats. Un partit té obligacions amb la societat 
sencera . Quan a un partit li arriba la denúncia d’ 
una situació injusta ho ha de dir, alguna cosa ha de 
fer. És injust, i és il.legal, no poder accedir a certs 
llocs públics perquè aquells que governen no han 
fet la seua feina. Aquest diumenge passat , dia de 
la Misericòrdia, va passar.
- ACORD CIUTADÀ sempre ha donat idees. Fa uns 
mesos vam proposar fer cinema d’estiu al pati del 
darrere del Mercat. Cap resposta oficial. Per sort, 
l’Associació de Pubs està desperta i han proposat 
amb El Pati del Mercat fer actuacions de blues i 
swing. Té sentit i el blues amb swing, sensibilitat.
- Plenari ordinari de maig. Punt de l’ordre del dia: 
cotxera de Batet. Quantes vegades als mitjans, en 
tertúlies i articles hem reclamat l’optimització dels 
recursos muncipals? Moltes. Per fí, es farà alguna 
cosa, perquè ja no valien més excuses, i ja no es 
podien evitar les propostes d’ACORD CIUTADÀ. La 
cotxera de Batet serà utilitzada per a fins cívics i 
socials. Ja era hora. Té sentit i té sensibilitat.
- Plenari molt ordinari de juny. Vinaròs- Benicarló 
tindran un Laboratori Social. Una vegada més ens 
posem les medalles de ser el tercer Laboratori 
pilot del País, encara que desconeixem la seua 
real utilitat. Una cosa que ja sabem és que 
ajudarà a fer el diagnòstic dels serveis socials per 
poder atendre les necessitats . Pregunta que et 
ve al cap immediatament: però no teníem un 
Pla d’Emergència Social ( Que era com la marte 
de tots els plans)? Per què ara un Laboratori si ja 
en teníem un? Pregunta que un es fa. Resposta: 
perquè l’acord de govern dels tres partits en tres 
anys no s’ha fet. A l’expedient 1748/2016 només hi 
ha un esborrany inacabat de dit pla, documentació 
de Podem Saragossa, docs de la Comunitat de 
Madrid,...i tot un llistat de reclamacions que els 
professionals de Benestar Social han sol.licitat 
durant aquest temps. D’objectius a curt termini a 
assolir, res. La veritat, no té sentit però la sensibilitat 
és la tasca que pacientment, amb els mitjans que 
s’ha disposat, han  fet els seus treballadors. A 
falta de Pla d’Emergència Social, benvingut sia el 
Laboratori Social.

A dia d'avui, el tripartit 
controla dos publicacions 
municipals. Una d'elles 
és el Setmanari Vinaròs, 

conegut per tots nosaltres, com el nostre Diariet, 
dirigit actualment per l'alcalde, Enric Pla, perquè 
després.de més de tres anys de legislatura no ha 
estat capaç de trobar un director per aquesta 
publicació. Això ha estat perquè poc temps 
després d'iniciar-se aquesta legislatura, en un 
ple ordinari, es  va aprovar pel tripartit un canvi 
en el seu reglament de funcionament. No hi va 
haver consens amb les forces politíques que 
actualment  tenen representació municipal en el 
consistori, perquè no varem estar d'acord en els 
apartats que feien referència a l'espai destinat 
als diferents partits polítics de la corporació, la 
llibertat d'expressió i les maneres de manifestar-
la.
L'altra publicació és el BIM (Butlletí d’informació 
municipal), responsabilitat de l' àrea de Govern 
Obert.   El BIM, segons paraules del regidor 
respondable de la seua publicació, naix amb 
la finalitat d'apropar la gestió local als veïns de 
Vinaròs,de manera clara i senzilla. Per nosaltres 
serveix per disfressar la realitat i intentar 
convéncer als ciutadans de la bona gestió de 
govern.
En la passada comissió informativa se'ns va 
dir a tots els membres que la seua periodicitat 
seria semestral però pocs dies després ens 
assabentem pels mitjans de comunicació que 
serà de caire trimestral.El que sí que és cert, és 
que aquest any el consistori no participarà en 
l'esdeveniment de la “Fashion Night", que tindrà 
lloc el proper divendres 15 de juny per falta de 
pressupost, un event multitudinari, que atrau a 
molts ciutadans de la nostra comarca, i suposa 
un revulsiu per l'economia local. En canvi si que 
hi ha diners per fer front a una tirada de 7.000 
exemplars del BIM, que es distribuïran de forma 
gratuïta per domicilis, espais públics i per zones 
amb gran afluència de persones, amb un cost de 
més de 1.200 euros per tirada.
El BIM, què s'ha presentat pel govern del 
tripartit, com un recull de dades sobre la gestió 
de les diferents àrees municipal, per al PVI, és un  
butlletí propagandístic preelectoral, pagat amb 
diners de tots els vinarossencs i vinarossenques. 
Cal recordar que totes aquestes dades es poden 
consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, 
dintre del Portal de Trasparència. A més a més 
les dades del primer nombre estan manipulades, 
perquè en l'apartat de retribucions mensuals 
dels regidors només es publica el sou net, però 
s'amaga el cost total, ja que no apareix ni el sou 
brut, ni les despeses en la Seguritat Social dels 
regidors que tenen dedicació parcial o exclusiva.
El PVI discrepa amb el regidor del Govern Obert, 
perquè ens vol fer creure a la ciudadania que 
el BIM, és una nova eina de transparència. Per 
nosaltres, aquest butlletí, es comparable al 
GRANMA, diari de Cuba, que es reparteix entre 
els ciutadans per contar les bonances del govern 
dels germans dels Srs Castro.

Ciudadanos

Gregorio González , 
Secretario Agrupación Ciudadanos Vinaròs

EN CIUDADANOS seguimos trabajando y 
pensando, ¿en qué puedo ayudar para que 
Vinaròs vuelva a ser el pueblo de referencia de 
toda la Comarca?, en qué y en cómo lo tenemos 
que proyectar para recuperar todo lo perdido, 
todo lo que durante muchos años, trabajo 
y personas consiguieron. Nuestra cultura y 
tradiciones, fiestas, deportes, y muchos mas 
proyectos que todos juntos nos aumentaran 
nuestra calidad de vida y seguridad.
Hoy, vemos a Vinaròs lleno de rotondas, 
túneles que ocultan la belleza de nuestro 
Paseo Marítimo de cara al mar y las Playas del 
Fortí y Fora Forat, la famosa plaza de la “Mera” 
convertida en un desastre con un suelo roto y 
resbaladizo, el abandono del puerto con más 
calado desde Tarragona a Castellón en el cual 
ya no quedan ni barcas de pesca, la desidia en 
las actuaciones en nuestras costas y la poca 
infraestructura tanto en la costa norte como 
en la costa sur. Además, ambas dos zonas la 
circulación es muy peligrosa por el estrecho 
de la calzada y no digamos para transeúntes 
ya que en muchas zonas no existen ni aceras, y 
todo ello con una iluminación muy  precaria y 
muchas calles sin ella, pero el IBI viene todos los 
años igual.
Vinaròs desde hace muchísimos años vive del 
turismo, les tenemos que ofrecer bienestar, 
tranquilidad, seguridad, que puedan ir 
de compras a nuestras tiendas y centros 
comerciales, pasear, ir a la playa, visitar 
particularmente o con rutas establecidas los 
pueblos cercanos y sobre todo ofrecer calidad 
de vida.
Para mantener vivo el turismo precisamente 
una de las primeras cuestiones que hay que 
acometer es el mantenimiento, cuidado y 
regeneración de las playas. En el caso, de la 
playa del Fortí por fin ha llegado, tras mucho 
retraso e indiferencia por parte del Gobierno. 
Asimismo, es urgente que se inicie el proyecto 
para la construcción de un brazo desde el río 
Cervol ya que la falta de inversión y la dejadez 
de Conselleria están impidiendo su ejecución. 
Por último, cabe destacar que el Gobierno se 
dedica a hacer obras inútiles e ineficaces como 
la pintura de carriles de bicicletas por un centro 
industrial donde no circulan bicicletas y lo único 
que hacen es limitar espacios de aparcamiento 
para los inquilinos de las naves y empresas que 
tanto trabajo generan en la localidad. 
Así pues, desde CIUDADANOS y con la ayuda 
de todos iremos haciendo propuestas al equipo 
de Gobierno, nuestras críticas siempre serán 
apoyadas con proyectos razonables.
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Dormitienda, cadena de establecimientos 
especializada en la comercialización de equipos de 
descanso, inaugura su nueva tienda de colchones 
en Vinaròs, concretamente en la plaza Jovellar, nº5. 
Esta nueva Dormitienda forma parte del Plan de 
Expansión de la compañía, que busca alcanzar 
un total de 100 tiendas en los próximos 6 meses. 
Repartidas por todo el territorio nacional, 
Dormitienda actualmente cuenta con más de 80 
tiendas y tiene como objetivo afianzarse todavía 
más como la cadena de establecimientos de 
equipos de descanso líder en  España.  
Al evento de inauguración acudieron en torno a 
70 invitados, entre amigos y vecinos y pudieron 
conocer de primera mano el amplio portafolio 
de productos con el que cuenta Dormitienda; 

desde camas articuladas, colchones y bases hasta 
almohadas, cabezales y canapés.  
Actualmente, Dormitienda se encuentra en un 
proceso de cambio de marca e imagen corporativa. 
Por lo que, la tienda de Vinaròs se presenta a 
los clientes con un nuevo diseño mucho más 
moderno, combinando materiales naturales en 
colores neutros con iluminación tenue. 
Dormitienda ofrece un producto innovador y 
de calidad.  Sin olvidar una de las premisas de la 
compañía como es la cercanía y asesoramiento 
personalizado en el producto. Cada una de las 
tiendas busca ofrecer el producto adecuado y que 
mejor se adapte a las necesidades de cada persona 
todo ello unido al mejor servicio.  Como empresa 
fabricante, cuenta con la tecnología más avanzada, 

llegando a fabricar diariamente 1.200 colchones. 

Sobre Dormitienda: 
Desde sus orígenes hace más de 20 años, Dormitienda 
ha contado con un constante crecimiento, llegando a 
ser lo que es hoy en día;  cadena de establecimientos 
líder en venta de colchones y sistemas de descanso 
en España, con más 80 tiendas repartidas por todo el 
territorio nacional.   La apuesta de la compañía por el 
I+D+i, ha hecho posible que cuente con más de 1000 
referencias;  desde camas articuladas, colchones, 
bases, hasta almohadas, cabezales y canapés.  
Dormitienda, ofrece soluciones a medida para cada 
cliente, con la mejor relación calidad-precio, lo que 
ha hecho que cuenten con más de 1.000.000 de 
clientes satisfechos.  

Dormitienda abre una nueva tienda de colchones en Vinaròs 
 
 

Dormitienda abre una nueva tienda de colchones 
en Vinaroz 

Alginet, 28/05/2018. Dormitienda, cadena de establecimientos especializada en la 
comercialización de equipos de descanso, inaugura su nueva tienda de colchones en 
Vinaroz, concretamente en la plaza Jovellar, nº5. 

Esta nueva Dormitienda forma parte del Plan de Expansión de la compañía, que busca 
alcanzar un total de 100 tiendas en los próximos 6 meses. Repartidas por todo el territorio 
nacional, Dormitienda actualmente cuenta con más de 80 tiendas y tiene como objetivo 
afianzarse todavía más como la cadena de establecimientos de equipos de descanso líder 
en  España.  

Al evento de inauguración acudieron en torno a 70 invitados, entre amigos y vecinos y 
pudieron conocer de primera mano el amplio portafolio de productos con el que cuenta 
Dormitienda; desde camas articuladas, colchones y bases hasta almohadas, cabezales y 
canapés.  

Actualmente, Dormitienda se encuentra en un proceso de cambio de marca e imagen 
corporativa. Por lo que, la tienda de Vinaroz se presenta a los clientes con un nuevo 
diseño mucho más moderno, combinando materiales naturales en colores neutros con 
iluminación tenue. 

Dormitienda ofrece un producto innovador y de calidad.  Sin olvidar una de las premisas de 
la compañía como es la cercanía y asesoramiento personalizado en el producto. Cada una 
de las tiendas busca ofrecer el producto adecuado y que mejor se adapte a las 
necesidades de cada persona todo ello unido al mejor servicio.  
Como empresa fabricante, cuenta con la tecnología más avanzada, llegando a fabricar 
diariamente 1.200 colchones. 

Sobre Dormitienda: 

Desde sus orígenes hace más de 20 años, Dormitienda ha contado con un constante 
crecimiento, llegando a ser lo que es hoy en día;  cadena de establecimientos líder en 
venta de colchones y sistemas de descanso en España, con más 80 tiendas repartidas por 
todo el territorio nacional.   
La apuesta de la compañía por el I+D+i, ha hecho posible que cuente con más de 1000 
referencias;  desde camas articuladas, colchones, bases, hasta almohadas, cabezales y 
canapés.  
Dormitienda, ofrece soluciones a medida para cada cliente, con la mejor relación calidad-
precio, lo que ha hecho que cuenten con más de 1.000.000 de clientes satisfechos.  
 

 

Del 18 al 20 de maig, s´ha celebrat a Alacant el 
Campionat D´Europa Màster en Ruta en el qual 
l´atleta Miguel Àngel Carvajal, representant a 
Espanya, ha  aconseguit l´or en la prova dels 10 km 
marxa en ruta a més de l´or per equips.
Amb aquest, ja són 3 els títols europeus acumulats, 
aquesta temporada a nivell individual, després dels 
3km en pista coberta i els 5km en ruta aconseguits 
en Madrid, a més dels respectius ors per equips.
Miguel Àngel Carvajal, soci i membre de la junta 
del Club Esportiu Vinaròs, ha segut anomenat 
millor Atleta Veterà de la Comunitat Valenciana de 
la temporada 2016-2017. 

XXX PUJADA AL DESSERT DE LES PALMES
Aquest cap de setmana el C.E.V.- Aigües de Vinaròs 
ha estat present en la 30na edició de la pujada al 
desert de les Palmes amb 11 atletes. Una cursa en 
nivell ascendent de principi a fí d'una distáncia 
d'uns 8000 metres. Fou una jornada molt possitiva 

per als atletes de fons del nostre club, aconseguint 
4 podis en diferents categoria. 
Edu Plá finalitzá 1er sènior.
Pau Forner fou 1er promesa.
J.Miguel Fabregat, 3r veterá C

I M.Jesus Bó, 1a veterana B
La resta d'atletes per ordre d'arrivada van ser: 
Vicent Beltrán, Paco Balastegui, Adrian Monfort, 
Ismael Carbó, Kaiko Beltrán, Pablo Ribera i Jose 
Domingo Forner.

El passat disabte 19 de Maig es va disputar a l'Ampolla la XIV prova de distància Ironman a la 
veïna localitat de Catalunya. Amb unes distancies de 3.800 m nadant, 180 km amb bici i 42 
km de carrera els nostre triatleta Roberto Ronchera Ribera va ser, de entre els que van poder 
finalitzar la prova, el guanyador de la seva categoría amb un temps de 12:25:05. 

Una vegada més ens ha demostrat la superioritat tant física i mental que distingeix al nostre 
president i triatleta del club local de triatló.

 Des d'aquestes línies volem fer pública la nostra admiració i orgull cap aquest esportista 
que ens demostra día rere día la seva entrega i implicació amb el nostre Club i amb el esport 
de la nostra ciutat.

Miguel Ángel Carvajal campió d'Europa Màster en 10 Km Marxa



2 juny de 2018

21

E n  V i v a n t a  n u e s t ro s 

c u a l i f i c a d o s  p rofe s i o n a l e s 

of re c e n  u n  s e r v i c i o  d e  a l t a 

c a l i d a d  y  p e r s o n a l i z a d o  p a r a 

c a d a  t i p o  d e  p a c i e n te . 

P i d e  c i t a  a l  9 6 4  9 1 9  0 6 5

     6 97  8 6 1  0 0 6

o  v i s i t a  n u e s t r a  we b 

w w w . v i v a n t a . e s  

En #Vi van ta  te  ayudamos

de la  manera  más #Sana

Tra tam ien tos

méd ico-es té t i cos ,

tan  persona les  como tú

c /  S o c o r ro  ,  3 1  -  V I N A R Ò S



2 juny de 2018

22

ESPORTS
Ironmans Vinaròs se proclama campeón de la Liga Catalana

Objetivos cumplidos para un fin de semana con 
muchos partidos. El Cadete, ambos en Copa, 
solventó sus compromisos para ser líder. Tanto el 
infantil como el juvenil ganaron para asegurar el 
segundo puesto en Liga y el Alevín salió triunfante 
de su cuarta batalla copera, a una victoria del 
liderato en el Grupo A.

CD Vinaròs FS 5-1 CDFS Segorbe (Copa-Cadete)
Los cadetes del club vinarocense consiguieron 
imponerse al líder de la Copa por un claro y 
contundente 5-1, con cuatro goles de Sergio Rio 
y uno de Mark Sanz, resultado con el que los de 
Miguel Francisco Galeote lograron escalar a la 
primera plaza del Grupo B.

CFS Bisontes CS 3-10 CD Vinaròs FS (Copa-
Cadete)
Tres días más tarde, los mismos protagonistas 
volvieron a competir, esta vez a domicilio, donde 

lograron la tercera victoria en tres partidos para 
afianzarse como líderes. Soufyane El Ouaaziki 
adelantó a los del Baix Maestrat, quienes ampliaron 
la renta con un doblete de Sergio Río. Pese a que los 
locales acortaron, dos goles de Joel Torres y otros 
tantos de Marc Sanz, junto al de Marc Galeote y 
el tercero en la cuenta de Soufyane acabaron por 
decantar el marcador en favor de los vinarocenses.

CD Vinaròs 9-0 Club Castellón FS (Liga-Infantil)
Los de Juan Puchal se aseguraron la segunda plaza 
de la competición regular con una goleada frente al 
colista. Los infantiles, liderados en la parcela ofensiva 
por Eric Izcue con tres goles, pronto encarrilaron 
una importante victoria, la cual se completó con un 
doblete de Joan Meseguer y los tantos de Alejandro 
Salamanca, Lucas Nascimben, Oriol Lechon y 
Alexander Muñoz. Peor suerte corrieron el día 
después, con la visita del CD Cabanes, que se llevó 
los tres puntos de Vinaròs por un gol de diferencia.

CD Vinaròs FS 12-0 CD Moreres (Copa-Juvenil)
Triunfo clave para asegurar la segunda posición 
en la clasificación. Los de Ismael Albert saltaron a 
competir contra un equipo de la parte baja sin la 
menor confianza. Tanto fue así que Martí Albiol, 
por partida doble, adelantó a unos locales que 
llegaron al descanso con cinco goles de margen, 
por medio de Gerard Carlos, por dos, y Eduardo 
Camacho, quien también inauguraría el electrónico 
a la vuelta de vestuarios. La segunda mitad, plácida, 
sirvió para que Edu y Gerard completaran sus hat-
tricks, lo mismo que Bruno Nascimben, y para que 
Mohamed Zouwabi cerrará la vigente edición de la 
Liga Provincial.

CD Vinaròs FS 4-1 CD FS Segorbe (Copa-Alevín)
Victoria que acerca a los alevines al liderato del 
Grupo A. Los de Brahim Es Saiydy lograron el tercer 
triunfo en cuatro partidos y deberán esperar una 
derrota del Navarti en la última jornada copera para 
alcanzar el primer puesto. Leandro Marqué adelantó 
pronto a los locales, que reforzaron su ventaja con el 
gol de Sebastián Vasile. Pese a que los segorbinos 
recortaron, Lluc Rochera anotó el tercero e Izan 
Segarra completó un resultado para la esperanza.

Este domingo 27 se ha producido un 
acontecimiento histórico en el club de Fútbol 
Americano y Fútbol Flag Ironmans Vinaròs, al 
ganar el título de la Liga Catalana en modalidad 
de Fútbol Flag y categoría S-13, que junto con la 
Copa Catalana ganada a principio de temporada, 
se consigue el primer doblete del Club habiendo 
ganado Todos los partidos de la temporada.

IRONMANS 6 - 0 BARCELONA LYNX
Unos Lynx con una imagen muy mejorada respecto 
al inicio de la temporada, han sido el equipo 
revelación y plantaron cara a unos Vinarocenses 
que no llegaron a entrar en el partido hasta los 
últimos segundos. La primera parte estuvo plagada 
de errores por parte de Ironmans que no lograba 
conectar los pases de Santi a sus receptores, 
salvo un hail mary lanzado a la endzone que 
fue recibido por Sebastián entre dos defensores 
dando los únicos 6 puntos al marcador. El partido 
fue un intercambio de jugadas que acercaban 
ambos equipos a sus zonas de anotación pero no 
resolvían. Entonces llegó la jugada del partido, 
Lynx se plantó a 3 yardas de la endzone en un 
segundo down y le quedaban 2 intentos para 
anotar y poder ganar el encuentro, Ironmans 
solicita tiempo muerto para ajustar la defensa, 
en la reanudación Lynx realiza un pase que no es 
atrapado, y el el 4º down una gran deflectada del 
defensor Vinarocense Gerard, dejó al receptor de 

Lynx sin el balón. En la siguiente jugada y faltando 
30 segundos para terminar el encuentro, Ironmans 
plantó rodilla dando el encuentro por terminado. 
Así finalizaba el encuentro más emocionante de 
esta temporada.

IRONMANS 26 - 13 BARBERÁ ROOKIES 
Tocaba el segundo encuentro de la fase previa 
frente a unos Rookies que se mostraron muy 
combativos en los primeros compases del partido, 
pero Ironmans ya había entrado en su juego 
después del encuentro anterior, y ahora empezaba 
a funcionar., Una jugada inicial de Albert que 
recorriendo todo el campo, abrió el marcador y 
dio continuidad a Ironmans que supo entrar en 
el encuentro rápidamente y empezó a no fallar. 
Una Judith contundente durante toda la fase 
final, no dejaba jugar con soltura al Quarterbadk 
de Rookies y la gran recepción de Yassir en un 
4º down, dio una inmejorable situación en el 
campo para anotar y conseguir una distancia de 2 
touchdowns que daban tranquilidad y control del 
partido a Ironmans cosa que fué aprovechada para 
empezar a dar rotación a sus jugadores pensando 
en la final.

FINAL IRONMANS VINARÒS 41 - 0 BARCELONA 
BUFALS
Tocaba la final frente a unos Barcelona Búfals 
con gran calidad de juego y buenos jugadores, 

Ironmans ya empezaba a notar desgaste motivado 
por el intenso primer encuentro y el calor que 
empezaba a notarse en el terreno de juego, pero 
sus 3 primeros drives de ataque fueron perfectos 
y terminaron con magníficas anotaciones dejando 
a unos Búfals fuera de la final sin opciones de 
remontada. Ironmans movió el banquillo dando 
minutos de juego a Marius que se presentaba con 
molestias durante toda la semana, Jordi y Adam 
también tuvieron sus minutos de juego para poder 
disfrutar de la final. Pau aprovechó su oportunidad 
anotando un touchdown mediante un pase de 
Santi y carrera personal.

Con esta victoria, Ironmans cierra una temporada 
perfecta en categoría S-13, ahora toca pensar en 
el campeonato de España que se disputará los 
próximos 17 y 18 de Junio en Calatayud.
1… 2… 3… IRONMANS VINARÒS!!!

El CD Vinaròs FS recupera su ‘gen’ ganador

DIA: DIUMENGE, 03.06.18 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL CF UNITED B - PEÑÍSCOLA

10,00 CAMP 3 FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “B” - ORPESA CF 
“A”

12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC “A” - CF UNITED 
VINARÒS “A”

DIA: DISSABTE, 02.06.18 ESTADI  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 ESTADI FUTBOL VETERANS VETERANS – AMETLLA DE MAR
DIA: DIUMENGE, 03.06.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
DE 8 A 14 CONCURSO PARDALS 

DIA: DISSABTE, 02.06.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

 
FESTA FINAL ESCOLES ESPORTIVES

 

17,00 PISTA SINTETICA F. SALA CADET CD VINAROS FS – CLUB CASTELLÓN 
F.S “B”

18,30 PISTA SINTETICA F. SALA JUVENIL CD VINAROS FS – ALCORA
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El cap de setmana del 26/27 de 
juny es va celebrar el IX Trofeu 
Aquàtic Castelló en les magnífiques 
instal·lacions municipals de 
Castelló.
La participació va ser alta amb 27 
clubs d'àmbit nacional i un total de 
440 nadadors aproximadament.
El Club Natació Vinaròs es va 
presentar amb un equip format per 
16 nadadors: Xavier Bordes, David 
León, Marc Vea, Toni Bordes, Andreu 
Navarro, Miquel Segarra, Ian Calvo, 
Martí Forner, Hèctor Cervera, Llum 
Serret, Clàudia Matamoros, Sara 
Vea, Angels Ferrer, Carla Bernial, 
Aura Pérez i Ainhoa Garcia, dirigits 
pel tècnic Albert Delmonte.

El Club només va acudir a la sessió 
del dissabte, tot i això el medaller 
va estar prou carregat, ja que 
van aconseguir fer un total de 7 
medalles individuals i una en el 
relleu de 8x50 lliure mixto.
Xavi Bordes, va fer bronze en 400 
estils; Llum Serret, bronze en 800 
lliures i Carla Bernial, plata en 200 
papallona. David León va ser l'únic 
que va assistir a les dues sessions 
va fer el dissabte plata en 400 i 200 
lliures, el diumenge medalla d'or en 
200 estils i bronze en 50 esquena. 
El pròxim dia 3 de juny se celebrarà 
en la piscina Servol de Vinaròs el 
trofeu Marcelino Fuster organitzat 
pel C.N.V. 

Diumenge vam tenir una gran 
participació en la primera prova del 
circuit al 1er triatló port de castelló. Una 
prova atractiva i diferent que cursava 
per l'interior del port de castelló. Els 
resultats dels participants van ser:

32 alex barreda 1:03:53
36 dani sorli 1:04:32
58 guillem milian 1:07:42
60 luis kratochuil 1:07:47
67 santi matamoros 1:09:11
78 juanjo panisello 1:09:58  fent 2n de 

la categoria V2 amb una gran cursa.
83 carlos valero 1:10:55
125 nico adell 1:17:32 fent 1r cadet.
130 j.manuel casajuana 1:19:16
11 gisela esteve 1:22:04

Donar ànims a Ariana que no va poder 
prendre la sortida per lesió pero va 
venir a fer equip. A la pròxima! 

Enhorabona a tots per la gran 
participació i passar un dia perfecte 
disfrutant fent gran al club!

Comença el circuit de triatlons de Castelló!

IX Trofeu Aquàtic Castelló

20

18
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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 Turisme i Comerç
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

Des del 31 de maig fins
al 16 de juny
EXPOSICIÓ

Hora: 31 de maig a les 19.00 h
Lloc: Auditori Municipal
Preu entrada: Gratuït

EXPOSICIÓ
FI DE CURS 
ESCOLA 
MUNICIPAL 
D’ART
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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Tauler Municipal

- 1 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

AYUNTAMIENTOS

02799-2018-U
VINARÒS

 Convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades de Acción Social en el Ayuntamiento de Vinaròs

BDNS(Identif.):400699
De conformidad con lo previsto en los artÍculos 17.3b) y 20.8 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre General de Subvenciones, se 

publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria para el presente ejercicio la convocatoria para la "Concesión de subvenciones a entidades de 
acción social" cuyo contenido de acuerdo con el artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones será el siguiente:

a.- Las bases especÍficas fueron publicadas en el BOP nº 65  de fecha 01/06/2017
b.- El crédito presupuestario total. Partida : 2312.480.08  importe: 85.000 €
 c.- Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo y 

promoción de acciones dirigidas a la promoción personal y social de los sectores más vulnerables de la ciudad a través de las asociacio-
nes y entidades de acción social, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (art. 1 
Bases específicas)

d.- El plazo de presentación de instancias será de 15 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el BOP
e.- Las subvenciones están destinadas a las siguientes actividades:
Actividades orientadas a la prevención, intervención, asistencia, rehabilitación, integración social, laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión social. Actividades encaminadas a la prevención, protección y promoción de la salud. Actividades informativas y formativas 
que faciliten la sensibilización sobre temas directamente relacionados con el área de Bienestar Social

Mediante la presente convocatoria se subvencionarán los gasto necesarios para la óptima ejecución del proyecto de acción social 
para el cual se solicita subvención, y que estén expresamente detallados en éste.

f.- Los criterios valoración se encuentran recogidos en anexo I de las Bases
g.- El abono de la subvención otorgada a las ONG's y Asociaciones locales se hará mediante pago único
h.- Plazo de justificación: La justificación de la subvención se hará como máximo hasta el 15 de octubre del año en curso, (art 12 

Bases específicas).
Vinaròs, 2018-05-25.
Enric Pla Vall.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

BOP 64 - 29 de mayo de 2018

Vols participar en el Tapa 
Tour del Llagostí de Vinaròs?
La Regidoria de Turisme ha obert el termini d'inscripció perquè 
bars i restaurants de Vinaròs participen en la nova edició del 
Tapa Tour del Llagostí.

Què és el Tapa Tour?
El Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs és un dels esdeveniment 
gastronòmics més importants de l'estiu.
Se celebrarà de l'1 al 31 de juliol i els establiments participants 
oferiran una tapa, amb el llagostí com a ingredient principal, i una 
beguda al preu tancat de 5 €.

Què has de fer?
Emplenar la sol·licitud que pots recollir en l’Oficina d’Informació 
i Atenció Ciutadana (OIAC) o descarregar-la des de www.turisme.
vinaros.es
Registrar la sol·licitud emplenada a Oficina d’Informació i Atenció 
Ciutadana (OIAC) abans del 12 de juny.

Què t'oferim?
La Regidoria de Turisme s'encarregarà de la promoció del Tapa Tour, 
i editarà un fullet amb les propostes dels participants, que inclourà 
una foto, descripció de la tapa i el detall de la beguda amb el nom 
comercial.

Participaràs en el concurs que seleccionarà la millor tapa en dues 
categories diferents, una de jurat popular i l'altra de jurat especialitzat. 
La dotació de cada premi és de 150 € en metàl·lic i l'oportunitat de ser 
l'establiment encarregat d'oferir la tapa al públic el dia del Concurs 
Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs, el 24 de setembre.

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

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret de l’Alcaldía de data 30 de maig de 
2018, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació dels SERVEI DE 
CONTROL I TRACTAMENT DE MOSQUITS EN EL MUNICIPI DE VINARÒS 
(EXP. 942/2018)

Obtenció de documentació i informació: Pl. Parroquial, núm. 12, 2º, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es Perfil de 
Contractant, licitacions Junta de Govern Local.

Data límit de presentació: 7 de juny de 2018, a les 14:00h.

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

ANUNCI LICITACIÓ
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LA REGIDORÍA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD

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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Es comunica a les persones interessades 
a obtenir la targeta daurada per poder 
accedir a transport públic urbà de manera 
gratuïta, que el proper dia que es durà a 
terme la seva tramitació serà el dia 8 de 
juny de 2018, ja que per motius tècnics no 
és pot fer el pròxim divendres dia 01 de 
juny com estava previst inicialment.

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

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

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALTAT I DISCAPACITAT

INFORMA QUE :

EL REPARTO DE LOS TICKETS PARA LA RECOGIDA DE LOS LOTES A LOS 
MAYORES DE 70 AÑOS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y 
SAN PEDRO 2018 ,SE LLLEVARÁ A CABO:

-DEL  LUNES  11  AL VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018
-HORARIO: DE 10 A 13 HORAS
-LUGAR: SALÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD 
(CALLE EL PILAR)

REQUISITOS:
- ESTAR EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE VINARÒS
-TENER CUMPLIDOS LOS 70 AÑOS O CUMPLIRLOS A LO LARGO DEL 
AÑO 2018
- IMPRESCINDIBLE PRESENTACIÓN DEL DNI 

I JORNADAS BIG DATA VINALAB

15 y 16 de Junio 
El  próximo  15 y 16 de Junio vamos a  inaugurar  un nuevo tipo de 
Jornadas en el  Vinalab, siguiendo el  carácter tecnológico  del centro 
con un seminario “Big  Data Empresarial” y otro “Introducción al Big 
Data en el Deporte” ofrecido por  Dreams Design  & Development. 
 
¿Que es el Big Data?
Big data o macrodatos es un término que hace referencia a una 
cantidad de datos tal que supera la capacidad del software convencional 
para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo 
razonable. El volumen de los datos masivos crece constantemente. 
 
¿En que me puede ser útil para mi actividad?
Lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho 
de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni 
siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporciona un punto de 
referencia. Con una cantidad tan grande de información, los datos pueden 
ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere 
adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los 
problemas de una forma más comprensible.

Te adjuntamos aqui el programa de las jornadas y esperamos tu asistencia!
Dia 15 de Junio “Big Data Empresarial”
¿Qué es el Big Data? 
Teoría de juegos y Teoría de las decisiones , Ejemplos prácticos , Big Data 
en la Empresa, Aplicaciones, Casos de Éxito, Catálogo de Herramientas, 
Aproximación a los conceptos de Inteligencia Artificial, Machine Learning, y 
Neuronal Networks, Buscando el Good Data, Mapa de Indicadores y Fuentes de 
Información, Relaciones, Patrones, Proyecciones, Comparativas, Seguimiento 
Desarrollo de Casos prácticos.  Ruegos y Preguntas. 
  
Dia 16 de Junio “Introducción al Big Data en el Deporte”
¿Qué es el Big Data? 
Teoría de juegos y Teoría de las decisiones 
Ejemplos prácticos 
El fichaje de un jugador 
Big Data en el deporte 
Aplicaciones 
Internet de las cosas (IoT) 
Casos de Éxito 
Catálogo de Herramientas 
La trascendencia del Good Data en la consecución de objetivos 
Mapa de Indicadores y Fuentes de Información 
Relaciones, Patrones, Proyecciones, Comparativas, Seguimiento 
Desarrollo de Casos prácticos. 
Ruegos y Preguntas. 
Podeis realizar las inscripciones enviando un correo con vuestros datos a info@
bigdataformacion.com/info@vinalab.eu con el asunto I Jornadas Big Data 
Vinalab o en https://jornadas.bigdataformacion.com/
Plazas Limitadas: 45 por jornada 
Precio: 55 € 
Descuento 20% estudiantes y desempleados (44€) 
Descuento 20% a partir del segundo inscrito de la misma empresa u 
organización (44€) 
Certificado asistencia. 
Ingresos en la cuenta: IBAN: ES08 1465 0100 9719 0066 0563 
Beneficiario: BDF (bigDataformacion) / Concepto: Jornada Big Data Empresarial
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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



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

2 juny MATEU c. Sant Francesc, 103

3 juny TORREGROSA av. Llibertat, 9

4 juny PITARCH c. del Pilar, 120

5 juny VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

6 juny FERRER pl. Sant Antoni, 39

7 juny ROCA c. Sant Francesc, 6

8 juny GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

9 juny ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

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




