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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.

La regidora d'Ocupació, Maria Cano, el regidor de Medi 
Ambient, Jordi Moliner, el regidor de Participació, Hugo 
Romero i l'alcalde Enric Pla han presentat de forma 
conjunta, amb la presència del secretari autonòmic 
d'Ocupació i Director General del SERVEF, Enric 
Nomdedéu, el nou projecte conjunt per a la construcció 
d'un parc de jocs tradicionals al polígon Lo Portell, ubicat 
just abans del pont de l'ermita, i que a més enllaçarà amb 
el futur carril lúdic esportiu.
L'objectiu és oferir una nova zona d'esbarjo per a les 
persones i famílies que pugen fins a l'ermita, un espai 
on poder descansar a l'ombra dels arbres i jugar amb els 
jocs tradicionals que s'instal·laran. D'altra banda, els veïns 
que tinguin gos també podran gaudir del parc gràcies a 
la zona per a mascotes que es crearà i al circuit d'agilitat 
canina. 
La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha explicat que 
"els alumnes del taller  "Et Formem", en l'especialitat 
de jardineria, seran els encarregats d'adequar tota la 
parcel·la amb la plantació dels arbres i la instal·lació dels 
elements joc". Segons ha afegit el projecte serà possible 
gràcies a la subvenció de 399.660€ atorgada pel SERVEF 
que ha permès prorrogar el taller durant 12 mesos, fent 
que els alumnes treballadors puguen seguir amb la seva 
formació per aconseguir el certificat de professionalitat 
de nivell 3.
El secretari autonòmic d'Ocupació i Director General del 

SERVEF, Enric Nomdedéu, ha explicat que "el programa 
"Et Formem" va desaparèixer durant l'anterior legislatura 
i ara l'actual govern autonòmic l'ha recuperat de nou, 
amb l'objectiu d'afavorir l'ocupabilitat de les persones 
aturades". En aquest sentit, ha remarcat que "els principals 
objectius del taller són evitar l'exclusió social dels veïns 
desocupats, millorar la seva formació perquè tinguin més 
opcions d'incorporació en el mercat laboral, i al mateix 
temps, adequar les infraestructures municipals per oferir 
uns millors serveis a la ciutadania".
Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Jordi 
Moliner, ha detallat "que el parc disposarà de 8.770m2 
amb una zona amb jocs tradicionals per a tota la família 
creat amb l'assessorament d'Antonio Barreda. També hi 
haurà un espai per a gossos i un circuit d'agilitat canina 
supervisat per l'associació d'Assessorament Psicològic 
Caní de Vinaròs". D'altra banda, afegia que "es crearà un 
petit carril bici perquè els més menuts puguen aprendre 
anar en bicicleta, així com un joc de l'Oca Vinarossenca 
gegant de 50m2. En definitiva, un parc pensat per a tots 
els públics". 
L'alcalde Enric Pla ha sigut l'encarregat de tancar la 
presentació assenyalant que "aquest taller no només 
servirà per millorar l'ocupabilitat dels 20 alumnes 
treballadors, sinó que també suposarà una important 
millora per al municipi, amb la construcció d'un nou parc 
que combinarà natura i tradició".

L'Ajuntament presenta el projecte del nou parc de jocs 
tradicionals i per a mascotes 
Els alumnes del taller d'ocupació "Et formem" crearan la nova instal·lació 
demanada pels veïns a través dels pressupostos participatius



9 juny de 2018

3

ACTUALITAT



9 juny de 2018

4

ACTUALITAT

Més intuïtiva, amb més continguts 
i una nova estructura. Així és la 
nova pàgina web de l'Ajuntament 
de Vinaròs, que va ser presentada 
dilluns pel regidor de Govern Obert 
i Noves Tecnologies, Hugo Romero, 
que va destacar que el projecte 
ha pogut fer-se realitat gràcies al 
treball de moltes persones i molt 
temps invertit. “L'Ajuntament és la 
institució pública més propera al 
ciutadà i com a tal calia treballar al 
portal municipal i reorganitzar la 
informació per fer-lo més accessible 
i clar a la ciutadania, que disposés de 
manera fàcil, intuïtiva i funcional de 
tots els tràmits, informació i gestions 
que pot realitzar en l'administració 
local, i aquest ha estat nostre 

objectiu”, va explicar Romero.  
La nova web és, sens dubte, més 
visual i la informació pot ser 
fàcilment localitzada. Compta 
amb apartats com les notícies 
que genera el consistori, enllaços 
directes a altres webs municipals 
com la de turisme, tot tipus 
d'informació per fer tràmits i fins 
i tot una completa agenda de les 
activitats que es duen a terme en el 
municipi que inclou un mapa d'on 
es realitzarà cada esdeveniment. 
Precisament aquesta agenda 
unificada de tots els departaments 
és una de les principals novetats, al 
costat d'un “geoportal” per trobar 
tot tipus de llocs d'interès i que serà 
pròximament presentat lloc que 

encara s'està treballant en la seva 
millora, a més d'un complet cercador.  
La nova pàgina ha suposat un 
cost de 18.000 euros més IVA i ha 

estat realitzada per una empresa 
externa en col·laboració amb 
el departament informàtic de 
l'Ajuntament de Vinaròs.

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, 
els regidors d'Ordenació del Territori, Jan Valls i Medi 
Ambient, Jordi Moliner, amb l'alcalde de Vinaròs, 
Enric Pla, i el director general d'Ordenació del 
Territori, Luis Ferrando, han presentat a la capella de 
Santa Victòria les Vies Verdes que es desenvoluparan 
des de Vinaròs.
La mostra és un recull amb els diferents projectes 
que naixeran des de la ciutat i es podrà visitar fins 
a l'11 de juny, després l'exposició es traslladarà a la 
Biblioteca Municipal fins al 15 de juliol. Cal destacar 
que a banda dels panells informatius, també es 
posa a disposició dels arquitectes, paisatgistes i 
professionals interessats el programa complet amb 
tota la informació detallada dels projectes.
La primera iniciativa, Via Litoral, es tracta d'un projecte 
impulsat per la Generalitat Valenciana dintre del Pla 
d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda Litoral 
(PATIVEL), amb l'objectiu de protegir tota la costa de 
la Comunitat, al mateix temps de posar-la en valor 
com a un recurs turístic sostenible. En el cas de la 
Via Litoral es farà un carril per a vianants i bicicletes 
des de Vinaròs fins arribar a l'extrem sud d'Alacant 
a Pilar de la Horadada, oferint als turistes i veïns un 
nou recurs per gaudir del gran patrimoni natural de 
la costa valenciana.

En aquest sentit, el director general d'Ordenació 
del Territori, Luis Ferrando, ha remarcat que "el 
PATIVEL implica la posada en valor de la costa 
amb els Programes de Paisatge que començaran 
a Vinaròs amb la creació d'aquesta Via Litoral que 
protegirà el patrimoni natural, però al mateix temps 
es posarà a disposició de la ciutadania". Ferrando 
insistia amb aquests programes sobretot es vol 
evitar l'especulació urbanística que ha patit la costa 
valenciana en els darrers anys.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, ha detallat 
que "a la mostra de la capella de Santa Victòria 
també es poden veure altres projectes que es 
desenvoluparan a Vinaròs com el carril lúdic esportiu 
fins a l'ermita, el Camí del Sénia que enllaçarà el 
litoral amb l'interior a través del riu, així com el nou 
parc de jocs tradicionals que rebrà el nom de parc de 
la Paret Blanca".
Per la seva banda, el regidor d'Ordenació del Territori, 
Jan Valls, ha detallat el projecte del camí del Sénia 
que comunicarà la desembocadura del riu a Vinaròs 
amb a la Tinença de Benifassà, passant per tots els 
pobles de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. 
Segons ha explicat "és tracta d'un nou recurs amb la 
col·laboració de tots els municipis per crear una via 
que transcorrerà pel costat del riu i que servirà per 

posar en valor l'espai natural de l'interior del territori".
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha comentat "que 
la creació de vies ciclistes i per a vianants, així com 
treballar cap a un turisme sostenible i més ecològic 
és el futur, en uns projectes on l'Ajuntament de 
Vinaròs també aposta a través de l'EDUSI, amb el 
desenvolupament urbà sostenible de la ciutat". En 
aquest sentit, ha remarcat que el PATIVEL busca el 
benefici comú, defensant els interessos col·lectius 
per damunt dels individuals.
Per acabar Pla ha finalitzat insistint que els projectes 
que s'exposen a la capella de Santa Victòria, són els 
projectes de la societat que volem, amb vies que 
uniran Vinaròs amb els pobles i les persones. 

E.Fonollosa
L'internacional actor vinarossenc Sebastián 
Gombau Drago, Tian Gombau, ha estat triat Alé 
Vinarossenc 2018. Gombau rebrà la distinció el 
proper 24 de juny, dins de les festes Sant Joan i Sant 
Pere, de mans del president de la Fundació Caixa 
Vinaròs Manuel Molinos, com a reconeixement pel 
seu treball artístic, que li ha portat a actuar en 47 
països. 
Molinos va destacar a la seu de la Fundació que 
Tian Gombau sempre ha continuat estant vinculat 
a Vinaròs i també ho fa en els seus espectacles 
teatrals, en els quals introdueix elements 
característics del municipi, com a pedres de la 
platja i ho farà també en la seva propera creació, 

que el propi actor va avançar que portarà per nom 
“Sabates noves” i es basarà en els seus records de 
la seva infància a Vinaròs quan se celebrava la festa 
escolar de Santa Catalina i Sant Nicolau. A més, 
serà estrenat a Vinaròs precisament quan se celebri 
Santa Catalina, el proper mes de novembre. 
Tian, dels seus 30 anys com a professional del 
teatre, porta 25 amb la seva companyia “El teatre 
de l’home dibuixat”, amb la qual ha representat la 
seva obra més internacional, “Pedra a Pedra”, en 47 
països diferents, en unes 1.600 representacions. 
Amb aquesta obra ha aconseguit una dotzena de 
premis nacionals i internacionals. 
A les festes de Sant Joan i Sant Pere 2017 
l'Ajuntament de Vinaròs va escollir a Tian Gombau 

perquè fos el pregoner de l'acte de proclamació de 
reines i dames. 
L'acte de lliurament del Alé Vinarossenc 2018 es 
completarà amb l'espectacle “Somnis de sorra” 
de la companyia “I tu què pintes?”; consisteix a 
realitzar dibuixos sobre sorra, que es projecten en 
una pantalla.

L'Ajuntament de Vinaròs presenta la seva nova pàgina web

L'Ajuntament presenta a la capella de Santa Victòria l'exposició "Vies Verdes a Vinaròs" 

L'actor teatral Tian Gombau, premi Alé Vinarossenc 2018
Ha representat la seva obra “Pedra en Pedra” 1.600 vegades en 47 diferents països
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La regidoria de Cultura ha donat a conèixer el nom 
del presentador i de la mantenidora en l'acte de la 
proclamació de les dames que es farà el proper 22 
juny, que servirà per obrir les Festes de Sant Joan i Sant 
Pere. La gala estarà conduïda pel músic i professor 
Emilio José Salamanca. Veí de la ciutat, va començar 
els seus estudis musicals a Vinaròs a l'escola de la 
Societat musical "La Alianza"  i després de llicenciar-
se al Conservatori Superior de Barcelona, inicia 
la seva tasca docent com a professor de trompeta i 
director de la Banda Juvenil de "La Alianza". 
Així mateix, durant 15 anys, ha sigut el director i 
trompetista de l'Orquestra Tramontana  i l'actualitat, 
és mestre de Primària, especialista de música en 
Secundària i cap del Departament Artístic del 
col·legi Nuestra Señora de la Consolación de Vinaròs. 

Per la seva banda, Mercedes Rodríguez serà la 
mantenidora de les festes. També veïna de Vinaròs, 
és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat  
de Barcelona, a més, d'estudiar Logopèdia a 
l’Hospital de Sant Pau, per la Universitat Autònoma 
de Barcelona.  Als 24 anys aprova les oposicions 
i treballa a diferents poblacions del cinturó de la 
ciutat: l’Hospitalet , Sant Joan d’Espí, fins que se li 
atorga plaça a un IES de Badalona, on exerceix de Cap 
d’estudis. 
Al 1995 demana trasllat a Vinaròs: Des de l’octubre 
d’aquell any ocupa una plaça al Departament de 
Castellà de l’IES Leopoldo Querol. Ha ocupat diferents 
càrrecs: sots-directora, cap d’estudis i, finalment, 
directora. En aquest moments està implicada en 
el Servei de Mediació del Centre i sempre ha estat 

lligada amb diversos projectes teatrals al mateix 
centre.
El regidor de Festes, Marc Abella, ha destacat que 
"Salamanca i Rodríguez han estat escollits pel 
fort lligam cultural i educatiu amb el municipi, 
representant així la societat vinarossenca, en un acte 
tan destacat com la proclamació de les Festes de Sant 
Joan i Sant Pere".

Mercedes Rodríguez, mantenidora de les Festes de Sant Joan i Sant Pere
Emilio José Salamanca serà l'encarregat de conduir la proclamació 

L'Ajuntament de Vinaròs ha iniciat les obres de millora del pont del barranc de 
Ses Salines en la costa turística sud. Es tracta del canvi de la barana del pont, 
que era de metall i estava completament oxidada. Segons ha informat el primer 
tinent d'alcalde i regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, aquesta era una de 
les peticions de molts usuaris d'aquesta zona de passeig al costat del mar. En 
els propers dies s’instalaran 80 metres de barana de fusta que milloraran la 
seguretat i l'estètica del pont. 
Cal recordar que l'Ajuntament de Vinaròs ha sol·licitat a més al Servei Provincial 
de Costes l'autorització per escometre les obres de reparació estructural 
d'aquest pont que es troba en mal estat, amb desperfectes molt considerables 
i amb una cova d'erosió que afecta directament a una zona molt transitada 
com és el passeig de la costa sud. L'autorització de Costes permetrà que sigui 
el propi consistori el que executi aquestes obres de reparació.

Vinaròs inicia millores en el Pont de Les Salines 
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 250 € 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.
Més informació, turisme@vinaros.es o al 964 45 52 53

Vols participar en el Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs?

L'Associació feminista Femme Força Vinaròs 
ha presentat 5.000 signatures davant la 
Conselleria de Sanitat i Salut Universal per 
exigir la millora de l'hospital comarcal de 
Vinaròs. La recollida de signatures es va 
acordar per part d'aquesta associació el 
passat mes de març, quan l'hospital es va 
quedar temporalment sense el servei de 4 
dels 9 especialistes en ginecologia, donant 
lloc a retards en les cites de les usuàries i el 
col·lapse del servei.
El passat dilluns l’associació es va reunir amb 
el director general d’Assistència Sanitària, 
Rafael Sotoca, a qui van reivindicar que les 
baixes mèdiques es cubrisquen amb més 
celeritat. També han transmès les queixes 
que en aquests dos mesos de campanya 
els ha fet arribar la ciutadania, entre 
elles l'elevada llista d'espera en diferents 
especialitats, que ha de ser solucionada i 
els problemes de transport i comunicacions 
tant per a treballadors de l'hospital com per 
a pacients a causa d'un dèficit de transport, 

i proposen facilitar la mobilitat dels pacients 
que es mouen freqüentment en consultes 
fora de l'hospital comarcal amb un bus 
sanitari, a més d’habilitar ajudes al transport 
públic i a l'habitatge per a professionals 
de fora de Vinaròs, entre altres mesures.  
També van deixar constància de la 
“qüestionable política de l'hospital comarcal 
quant als IVE”, apuntant que “s'estan derivant 
interrupcions d'embarassos a hospitals 
privats fora de Vinaròs, allargant l'espera de 
les pacients i agreujant una situació penosa 
amb el desplaçament, quan aquest servei 
hauria d'oferir-se al propi hospital”.

Femme Força presenta 5.000 signatures a Conselleria 
sol·licitant millores a l'hospital de Vinaròs El SPPLB denuncia que sigue sin 

ampliarse el vestuario de mujeres 
 
El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos 
(SPPLB) ha criticado al equipo de gobierno porque las 
dependencias de la policía “siguen sin ser acordes con el 
siglo XXI". Desde este sindicato se señala que “se ha puesto 
en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Castellón que todavía no se ha subsanado un 
requerimiento de la inspección de trabajo desde el año 
2014,  de “ampliar el vestuario de mujeres en previsión de 
un posible aumento de la plantilla”,.
El SPPLB también destaca que “las retribuciones de las 
diversas categorías de Policía Local de Vinaròs son de 
las más bajas de la Comunitat Valenciana, sobre todo 
los agentes, encontrándose Vinaròs, hasta no hace 
mucho tiempo, entre las poblaciones que más índice de 
criminalidad tenían en función de su población”.
Este sindicato también subraya que el Ayuntamiento de 
Vinaròs “tampoco cumple” con la Recomendación de 
la Unión Europea, por Directiva, que establece que las 
plantillas de las policías locales deben ajustarse a 2 policías 
por cada 1.000 habitantes. 
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La regidoria de Joventut, ha presentat la nova 
programació d'Estiu Jove que oferirà el Casal Jove, 
per als adolescents d'entre 13 i 17 anys, durant 
el mes de juliol. El programa inclourà 4 tallers 
de voluntariat. El primer serà realitzar feines de 
col·laboració amb associacions socials, en aquest 
cas, amb el projecte de les "Polseres Candela". El 
segon estarà enfocat amb el medi ambient, amb 
la recollida de les escombraries als barrancs del 
terme municipal per millorar l'entorn natural. El 
tercer taller serà per a la prevenció de l'abús del 
telèfon mòbil, amb la realització d'un curset per fer 
cinema amb el mateix terminal, mentre que quart 
estarà adreçat al respecte cap als animals. Albella 
ha destacat que "també es farà un taller de cuina 

a l'espai gastronòmic del Mercat Municipal amb la 
presència de diversos xefs locals, així també com 
una nova edició del curs per al pilotatge i reglament 
per a enlairar aparells de tecnologia dron".   
L'esport també formarà part de l'oferta d'Estiu Jove 
amb el Kickball, una modalitat de beisbol amb el 
peu, classes de capoeira, jocs de taula amb escacs 
i paddle surf a la platja. Les inscripcions són els 
dies 7 i 8 de juny a la seu del Casal Jove, ubicada 
al carrer Carreró, de 9:30h a 13:30h i de 17:00h a 
21:00h, mentre que el dia 9 l'horari serà de 9:00h a 
13:00h. Per fer-ho caldrà aportar del DNI dels pares 
o tutors, el llibre de família, el carnet del Casal Jove 
i el justificant de pagament. Els cursos es podran 
fer per setmanes al preu de 15€ o bé durant tot el 

mes per 50€. 
Per més informació es poden adreçar al Casal Jove 
al carrer Carreró número 51. 

La setmana vinent se celebrarà una nova edició 
de la Fashion Night, una cita ja consolidada al 
municipi, que cada any aconsegueix atraure 
centenars de persones per mostrar la variada 
oferta comercial que es pot trobar a la ciutat. 
L'associació Vinaròs és Comerç, amb la col·laboració 
de la regidoria de Comerç, serà l'encarregada 
d'organitzar la Fashion Night que enguany arribarà 
a la seva setena edició. Una vegada més s'ha 
preparat una variada programació amb música 
en directe, animació infantil i gastronomia per tal 
d'ajudar a crear un bon ambient pel centre de la 
localitat. 
Pel que fa a la participació enguany prop de 
100 comerços es mantindran oberts fins a la 
01:00h per mostrar als clients els seus productes i 
ofertes, a més, d'obsequiar-los amb petits detalls. 
Cal destacar que pel simple fet de comprar, en 
qualsevol dels comerços participants a la Fashion 
Night els clients entraran en el sorteig de sopars 
per a dues persones en els restaurants, Bergantín, 
Rafael lo Cristalero i Gastrobar Teruel. 
El president de l'associació Vinaròs és Comerç, 
Juanjo Borràs, ha destacat que "sobretot 
s'ha d'incentivar als veïns perquè entren als 
establiments i com a novetat els comerciants 
repartiran bosses reutilitzables entre els clients". 

D'altra banda, Borràs ha afegit que cada comerç 
oferirà la seva pròpia animació, com per exemple, 
desfilades de moda, exhibicions de perruquers o 
exposicions entre altres sorpreses. 
La gastronomia també formarà part de la Fashion 
Night amb la participació dels restaurants 
Bergantín i Gastrobar Teruel que oferiran tapes 
originals més beguda a preus reduïts. 
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, ha 
comentat que "des de l'Ajuntament sempre 
donaran suport a iniciatives com aquesta, que 
suposen la dinamització del centre comercial 
de la ciutat, i animava als veïns a apropar-se fins 
a Vinaròs per gaudir d'aquesta nit única, però 
sobretot per conèixer la variada oferta comercial 
que ofereix la ciutat".

fashion
NIGHT

Vinaros

15.JUNY.18
20:30H A 01:00H

Joventut oferirà una nova edició d'Estiu Jove durant el mes de juliol 

La nit del 15 de juny se celebrarà una nova edició de la Fashion Night

La Asociación de Pacientes y Familiares con 
enfermedad renal de las Comarcas del Norte 
(APFERCOM) ha mostrado su satisfacción 
por “el alto grado de compromiso del 
Departamento de Salud de Vinaròs y de 
la Dirección Territorial de Sanidad y Salud 
Pública en mejorar la asistencia y calidad 
de vida de los enfermos renales de estas 
comarcas del norte de la provincia”, después 
de la aprobación de la PNL sobre la asistencia 
a los enfermos renales en la provincia de 
Castellón, el pasado 14 de mayo.
Desde este colectivo se indica que con 
motivo de la puesta en servicio de la 
especialidad de nefrología en el Hospital 
Comarcal de Vinaròs, han mantenido 
una reunión con la gerente del centro, 
Ana Arizón y la doctora especialista en 
nefrología, Silvia Torres.
En ella se analizó la situación de los enfermos 
renales y la asociación fue informada 
que los enfermos con insuficiencia renal 
crónica, por el momento, deberán seguir 

el tratamiento de hemodiálisis en el centro 
de diálisis de Vinaròs, aunque podrán ser 
visitados por la nefróloga del hospital 
personalmente o interactuando con su 
médico de atención primaria.  También se 
les informó que los enfermos renales que 
están en tratamiento y pasan consulta en el 
Hospital General de Castellón, dependiendo 
del grado de insuficiencia, serán derivados 
por sus respectivos nefrólogos a la consulta 
de nefrología del Hospital de Vinaròs 
gradualmente, y que se organizarán unas 
jornadas informativas sobre la enfermedad 
renal, causas, tratamiento y trasplante. 
Dirigidas a enfermos, familiares, cuidadores 
y profesionales.  
En un futuro próximo, además, será posible 
atender, dependiendo de la patología, 
a los enfermos renales agudos evitando 
así su ingreso en Castellón para recibir el 
tratamiento de hemodiálisis. Esto supondría 
un primer paso para dotar al Hospital 
Comarcal de una Unidad de Hemodiálisis.

APFERCOM muestra su satisfacción por el compromiso 
en la mejora de la asistencia de los enfermos renales 

Un total de 1.512 personas están esperando cita en el hospital 
de Vinaròs para dermatología, otras 1.312 esperan su cita con el 
traumatólogo, 1.177 esperan a ser llamados por el oftalmólogo 
y 866 mujeres esperan la cita en ginecología entre otras muchas 
especialidades, según los datos ofrecidos en una respuesta 
parlamentaria por la Consellería de Sanidad Universal y Salud 
Pública.
La Secretaria General del PP de Vinaròs, Carla Miralles, las ha dado 
a conocer esta semana destacando que “ahora entendemos los 
motivos por los que hasta ahora se habían negado a publicar 
unas cifras que suman un total de 7.690 personas esperando a ser 
llamados por el hospital de Vinaròs”.
Miralles ha señalado que “el malestar que nos han trasladado 
decenas de vecinos en los últimos meses se ve ahora negro 
sobre blanco cuando se observa que 7.690 personas esperan 
una llamada del hospital de Vinaròs para acudir a una cita con su 
médico especialista”.
Por otro lado, desde el PP también se ha criticado a la dirección del 
Hospital de Vinaròs asegurando que “habiendo sido informada en 
el mes de noviembre de 2017 del caos que se podía provocar en 
el servicio de ginecología a partir del mes de abril, no adoptase 
ninguna medida hasta que el problema salió en los medios de 
comunicación”.

El PP denuncia que la lista de espera para 
las consultas externas del hospital de 
Vinaròs alcanza las 7.690 personas



9 juny de 2018

7

ACTUALITAT

El Hospital comarcal de Vinaròs ha infromado 
que se avanza en la gestión de la atención 
sanitaria con la mejora de la actividad asistencial  
en el área de consultas externas, que se ha visto 
incrementada en un 4% y que ha superado, 
por primera vez, las 135.000 visitas de médicos 
especialistas. “Gracias al esfuerzo y perseverancia 
de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
los vecinos y vecinas del departamento de salud 
de Vinaròs están viendo mejorada la atención de 
los médicos especialistas del Hospital”, asegura 
Azucena Martí, directora territorial de Sanitat 

en Castelló y añade que se está trabajando para 
“garantizar la asistencia y solucionar unas cifras 
que se arrastran de la anterior legislatura y que 
no tuvieron ni respuesta ni plan de acción”.     
En el año 2017, el Hospital comarcal de Vinaròs 
alcanzó una cifra de actividad récord en el área 
asistencial de consultas externas con 135.132 
visitas médicas y técnicas en consultas, mejorando 
también el índice medio de visitas sucesivas. 
Durante esta última semana se ha incorporado 
un nuevo especialista médico en Nefrología, 
que acercará la consulta a los pacientes de estas 

comarcas evitando así continuos desplazamientos 
hasta Castelló. También esta misma semana se ha 
puesto en funcionamiento el TAC, después de un 
avería que ha requerido una compleja reparación.
Por su parte, la nueva planta de hospitalización 
ha recibido ya a 32 pacientes desde su apertura. 
Cabe recordar que esta planta cuenta con 19 
habitaciones individuales totalmente equipadas 
destinadas a los ingresos que requieran algún 
tipo de aislamiento, como los pacientes 
quirúrgicos de Traumatología o los de de 
Hematología.

Els xiquets dels centres educatius de la ciutat han participat en les 
darreres setmanes en el cicle de xerrades dedicades a l'apicultura 
que ha impartit l'expert i propietari de l'empresa Mel de Ramon, 
Ramon Ortiz. Durant les jornades els menuts han pogut veure 
com és un rusc i fins i tot han realitzat petits tallers per aprendre a 
extreure la mel tal com fan els apicultors professionals.
D'altra banda, les sessions també han servit per fomentar 
el respecte cap a la natura, destacant el paper fonamental 
que realitzen les abelles per a la pol·linització de les flors, 
imprescindible per al sector agrícola. Així mateix també s'ha 
explicat quina és l'organització dels ruscs i el paper que realitzen 
cadascuna de les abelles.
Cal destacar que dintre de les xerrades també han participat 
els alumnes del col·legi d'Educació Especial del Baix Maestrat. 
En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, 
ha destacat que "el centre s'ha inclòs en les diferents activitats 
que s'organitzen des de la regidoria, com la visita a la planta de 
tractament de residus de Cervera del Maestrat, amb l'objectiu de 
millorar la integració social de les persones amb discapacitat".  
Les xerrades també s'han impartit per als usuaris de la Centre de 
Dia Municipal l'Onada amb la finalitat d'oferir activitats educatives, 
que d'una banda ajuden a la integració social del col·lectiu de les 
persones majors, mentre que d'altra banda, suposa una activitat 
positiva per ajudar a l'estimulació cognitiva dels usuaris. 
Amb les jornades d'apicultura es tanca el cicle d'activitats 
impulsat per la regidoria de Medi Ambient que ha realitzat al llarg 
del curs escolar, amb visites a la planta de tractament de residus 
de Cervera del Maestrat i xerrades sobre el reciclatge correcte de 
l'oli domèstic usat, per tal de fomentar entre els més menuts la 
separació correcta de les deixalles i el respecte cap a la natura.

Finalitza el cicle de xerrades dedicades a l'apicultura

El Hospital de Vinaròs mejora la gestión de las consultas externas 
e incrementa en un 4% la actividad total

Els alumnes 2on de primària de tots col·legis de la localitat han participat en les jornades impulsades des 
de Medi Ambient per fomentar el respecte cap a l'entorn natural

El secretari de Medi ambient, Sostenibilitat i 
Costas, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament 
de Vinaròs i portaveu del Grup Municipal 
Socialista, Guillem Alsina, s'ha reunit amb el 
diputat nacional Artemi Rallo, perquè aquest 
transmeti al Govern del president Pedro Sánchez 
els projectes que depenen de l'executiu central 
que encara estan pendents en aquesta localitat. 
En la trobada també ha participat el secretari 
de relacions institucionals del PSPV-PSOE a la 
comarca dels Ports-Maestrat, José Chaler.
Alsina ha recordat que “són projectes urgents, 
que no poden esperar més, perquè durant els 
sis anys i mitjà del PP ha estat sistemàticament 
negats per Rajoy.”
Encara que han estat varis els assumptes 
tractats, els de major importància són la 
protecció i regeneració de la costa, les Rodalies, 

el condicionament de l'antiga N-340 i el rescat 
sense peatge de l'autopista AP-7.
El portaveu socialista a Vinaròs considera que 
l'actuació en la costa és urgent perquè “el litoral 
es troba en plena regressió a causa que portem 
molts anys esperant que es facin els espigons 
que necessitem perquè el mar no ens segueixi 
menjant terrè”.
També “és prioriataria la posada en funcionament 
de les Rodalies entre Castelló i Vinaròs, tantes 
vegades anunciades i que mai arriben”.
Una altra urgència és “el rescat de l'autopista AP-
7, perquè en el Baix Maestrat necessitem que l'1 
de gener de 2020, una vegada vençuda l'actual 
concessió, passada a ser de l'Estat i totalment 
gratuïta.”
Alsina ha explicat que aquesta mesura és 
necessària “per millorar els nostres nivells de 

seguretat vial i per dotar a la nostra economia 
comarcal d'una major fluïdesa”.
Respecte a l'antiga N-340, el portaveu socialista 
ha recordat que l'Ajuntament de Vinarós s'ha 
negat a recepcionar la part del traçat de la 
localitat que passa pel seu terme municipal, “pel 
lamentable estat en el qual es troba”.
Diu que “estem interessats a adquirir aquesta via 
però no podem assumir la seva titularitat mentre 
segueixi plena declots i sense arreglar.

Reunió de Guillem Alsina i Artemi Rallo per transmetre al govern de Sánchez diverses urgències
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2018Llibret Festes

A l'Auditori de Sant Mateu se celebrà este divendres primer de juny el primer intercanvi 
de corals Sant Mateu-Vinaròs, amb la participació de la coral amfitriona, el cor del CEIP 
Mare de Déu dels Àngels i l'Associació Cultural Coral Infantil Assumpció de Vinaròs. Éxito del III Maridaje en el Bar Antena

Quina millor manera de retrobar-se que per celebrar el 30 
aniversari dels fills grans. Moltes gràcies a les mares, pares, 
germans i parelles per la festa i sorpresa. Since 1988!

Durant el tradicional dinar de germanor del Grup de Pastisseria de Vinaròs 
s'ha dut a terme el relleu en la presidència. Agustí Macip, que ha realitzat una 
tasca soberbia com a president del grup,ha fet entrega del "rulo de mando" a 
José Víctor Mestre,de la pastisseria El Suquet. Li desitgem al nou president els 
millors auguris, i que continue promocionant la pastisseria artesanal.

En el Hospital comarcal de Vinaròs se ha realizado una charla a cargo del 
servicio de Prevención de Riesgos laborales y mesas informativas en el 
Hospital y en el mercadillo de la ciudad de Vinaròs en el Día Mundial Sin 
Tabaco. A las mesas han acudido la gerente del Departament de Salut 
de Vinaròs, Ana Arizón; el director médico, David Blasco y el director 
económico, José Manuel Rocatí, entre otros profesionales del centro.
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El passat dissabte 2 de juny, al pati del 
col.legi Consolació, es va celebrar el 
Festival Missioner, com acte central 
de la Campanya Missions Consolació 
2018. 
Aquesta Campanya, que aquest any té 
com a lema "Amb elles gestem futur", 
està dirigida a millorar la dignitat de 
la dona en situacions d´exclusió i 
discriminació. 
Els 2.000 euros de recaudació 
d´aquest acte solidari són 
íntegrament destinats a sostenir 
els projectes d´ajuda que les 
Germanes de la Consolació estan 
desenvolupant en concret a Vietnam, 

Myanmar, Moçambic i la zona Andina  
nd´Amèrica llatina. 
Va ser un acte molt emotiu en el que 
els nostres alumnes van disfrutar 
actuant a    l´escenari i oferint el seu 
art a les families que amb generositat 
van col.laborar en aquest acte 
solidari. Gràcies a tots els que ho vau 
fer possible!!

Dinar de despedida de les Dames Infantils 2017

Paella a La Colla. E.Fonollosa

Festival  missioner  Consolació

La Biblioplatja torna a obrir les portes per oferir, un 
any més, el servei de préstec, devolució i renovació, 
informació turística del municipi, wifi gratuït, 
premsa diària i hemeroteca. Per si fora poc, també 
s'ha preparat una extensa programació cultural i 
d'oci per als xiquets, a més de tornar a engegar la 
campanya solidària 1 aliment = 1 llibre. Es tracta 
d'un espai que ja es troba consolidat a la platja 
del Fortí, on cada any són milers les persones que 
s'apropen per gaudir dels serveis que s'ofereixen. 
Com a novetats s'han renovat les prestatgeries, 
s'ha augmentat el fons bibliogràfic, superant les 
2150 obres, i a més, s'ha creat una nova secció de 
còmics per adults. Aquesta nova categoria s'ha 
pogut fer gràcies a la donació desinteressada de 
Diego Latorre, amb un lot de gairebé 300 obres, la 

majoria d'elles en castellà, anglès i francès. D'altra 
banda, a petició dels usuaris s'instal·larà una 
webcam a l'ordinador de la Biblioplatja per facilitar 
la gestió de socis del servei. 
Quant a les novetats, el regidor de Cultura, 
Marc Albella, ha comentat que sobretot s'ha 
buscat millorar l'atenció dels usuaris amb unes 
prestatgeries renovades i un gran fons bibliogràfic 
per continuar oferint un servei de qualitat. 

Horaris de la nova temporada
Juny
De l'1 al 15 el servei estarà obert des de les 17:00h 
fins a les 20:00h de dimarts a dissabte. 
Del 16 al 30 serà des de les 11:00h fins a les 13:00h 
i de 17:00h a 20:00h de dimarts a dissabte, mentre 

que diumenge romandrà obert d'11:00h a 13:00h

Juliol i agost 
Estarà obert tots els dies de 10:30h a 13:30h i de 
17:00h a 20:00h
Setembre
De l'1 al 14 de 17:00h fins a les 20:00h de dimarts 
a dissabte.

La Biblioplatja obre  portes
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El pasado domingo día 3 del presente 
mes de junio, se celebraba la festividad de 
la solemnidad del “Corpus Christi” en su 
traducción al latín, y del “Cuerpo y sangre 
de Cristo” en castellano. Esta solemnidad se 
celebra en todo el mundo cristiano, y como 
no en nuestra ciudad de Vinaròs. También 
se celebraba la festividad del “Día de la 
Caridad” (Caritas).
Los actos fueron los siguientes; A las 19 
horas se celebraba una solemne misa en 
la Arciprestal de “La Asunción”, oficiada por 
mossèn Emilio Vinaixa, y concelebrada por 
mossèn Florencio Albero y Cristóbal Zutita. 
Desde el coro interpretaron varias piezas 
cantadas la “Coral García Julbe”, bajo la 
dirección de Enric Melià i Fortuna, el cual 
también acompañó en diversos momentos 
al órgano.
La alegría de los niños y niñas de 1ª 
comunión inundó el presbiterio de la iglesia, 
los cuales habían recibido la comunión este 
mismo año.
Finalizada la Eucaristía y saliendo del templo, 
se formaba la procesión cuyo orden fue el 
siguiente; Niños y niñas de 1ª comunión, 
las niñas arrojaban pétalos de rosa durante 
el recorrido, siguiendo las costumbres 
de nuestra ciudad. Seguidamente salía 
el Santísimo bajo palio, la Cofradía del 
“Santissim Sagrament”, autoridades locales, 
y la banda de música de la Sociedad Musical 
“La Alianza”, bajo la batuta del maestro José 
Ramón Renovell Renovell, la cual cerraba la 
procesión.
Previa a la procesión procesionaron los 
“Namos i gegants, por cierto con dos 
nuevos “gegants”, los cuales, pronto 
sabremos el nombre que les han colocado 
previa votación popular. Por lo tanto y 
como historia, salieron 6 gegants en esta 
procesión por primera vez, de esta concreta 
colla. Les seguían el Grup Folkloric de “Les 
Camaraes”, las cuales nos interpretaron 
el “Ball de cintes” en varios momentos 
del recorrido. Como dato curioso, su 
“alma mater”, Michel Pau no estaba ya 
que disfrutaba de un segundo viaje de 
novios, tras cumplir sus bodas de plata 
sacerdotales.
Al llegar la procesión a la Plaza Parroquial, 
de nuevo bailaron el baile tradicional des 
“Nanos i gegants” y se finalizó con el “Ball 
de cintes”.
Entrando en la Arciprestal, se cantaron 
los cantos tradicionales del Corpus, así 
como los que los niños cantan en la época 
de la catequesis de 1ª comunión. Con la 
bendición con el Santísimo a cargo de 
mossèn Emilio, se daban por finalizados los 
actos.
A mi como católico y tras leer y meditar en 
estos actos celebrados, veo que estos actos 
no son solamente “cultura y tradición”. El 
Corpus significa el recuerdo de aquella 
última cena, simboliza el pan y el vino que 
Jesucristo reparte y nos da en herencia a 
todos, y que en esta representación pública, 
su máxima expresión está representada en 
el Eucaristía.
No nos podemos olvidar que celebramos 
también el día de “Caritas”, el cual nos 
debería abrir el corazón a aquellos que 
lo pasan mal, y que “Caritas” tanto hace 
por todos. Creo sinceramente, que “Nadie 
puede decir que ama a Dios, sino ama al 
hermano”.

Celebración de la festividad del “Corpus Christi”
Salvador Quinzá Macip
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Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com
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RESUM CLIMATOLÒGIC MAIG 2018 A VINARÒS
Temperatura Pluja Vent

  ºC Dia Hora   l/m2 Dia Hora   Km/h Dia Hora Direcc. 
dominant

Mitjana 18,2 -- -- Dia més plujòs 30,0 28  --  Mitjana 3,0 -- -- SSE
Mínima 7,9 2 07:00 Màx. Intensitat 304,8 28  09:45  Màxima 43,5 13 03:30 OSO
Màxima 24,9 9 11:30 Total Mes 41,7  --  --

Día + calorós 21,4 27
Día + fred 14,6 1

Aquest maig ha resultat ser 1,1 ºC (un grau i una desena) mes fresc que el del passat any
A un que en els últims dies del mes, la pluja ha estat generosa, ens ha deixat un 25,98 % per sobre de la mitjana dels mesos, i posant-nos a l'una respecte a la 
pluja del passat any.

En el bello y marinero marco de nuestra ciudad 
cual es la gran explanada del “Club Naútico”, 
el pasado sábado día 2 del presente mes, la 
Societat Musical “La Alianza” presentaba a su 
nueva dama para este año 2018-19, dama de las 
“Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro”, y reina 
de su entidad. Me refiero a la encantadora Paula 
Chalé Castell.
El mismo presidente de la entidad Victor Arenos 
hizo de presentador y maestro de ceremonias, 
y pudimos ver al principio uno de los actos mas 
emocionantes para Paula.
Paula pertenece a la sección de “La Alianza” 
en su “Jove Orquestra”, y toca el violín. Pues 
sus  compañeros la recibieron a su llegada 
acompañada de toda su familia, con un bello 
“canon”, el cual daba inicio al protocolo de la 
fiesta.
Seguidamente el presidente agradecía la 
buena representación del pasado año, con la 
dinámica Rosa Sebastiá Arnau, y entregándole 

un bello ramo de flores naturales. Rosa con 
toda naturalidad, y entre medio de una ligera 
emoción, agradecía el que la entidad la escogiera 
como dama, y daba a la vez, ánimos a Paula en su 
nueva etapa como dama.
El presidente entregaba como es ya tradición, 
un regalo a la dama entrante, a Paula, el cual 
consistió en una decorativa pulsera, la cual 
seguro guardará como grato recuerdo. Al 
momento Paula agradecía las palabras del 
presidente, y mencionaba que con estar a la 
altura tan grande que estuvo su antecesora Rosa, 
se daría por satisfecha. Su parlamento fue locuaz. 
Con las ideas muy claritas y con la sencillez y 
espontaneidad de la juventud de hoy en día, de 
nuestra juventud buena y sana.
Finalmente Victor Arenos hacía entrega a Paula, 
de un bello y decorativo ramo de flores naturales.
En un ambiente muy distendido y jovial, se 
procedió a dar cuenta de un rico refrigerio, 
dándose así por finalizada la jornada.

Mis felicitaciones a Rosa por lo bien que ha 
representado a su entidad, a Paula deseándole 
que realice, al menos, lo mismo, y como no a esta 
centenaria entidad cual es la Societat Musical “La 
Alianza”.

Presentación de la dama de la Societat Musical “La Alianza” 
para 2018 en la Srta Paula Chalé Castell
Salvador Quinzá Macip

El sábado 2 de junio en la sede de la Peña Madridista se 
presentaron las damas del 2018 las señoritas Marina y Laia. 
Seguidamente se sirvió una merienda para todos los asistentes.

El pasado día 1 de junio en la terraza del Hotel Vinaròs se presentó a la dama de fiestas del 2018 de la 
Penya València CF la señorita Pilar Forcadell Guillot. Estuvo acompañada de familiares ,amigos y socios 
de la penya así como de las damas salientes Paula y Alexandra

El sábado día 2 se presentaron las damas de la Peña Pan i Toros Mireia 
y Laia. Esperamos que disfruten de estas fiestas junto a los socios. Marc 
Casanova hermano de la dama como cocinero que es  preparo una 
degustación de platos verdaderamente exquisitos. Altar carrer major
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La Fundació Caixa Vinaròs anuncia 
la 16a conferència ciènciaprop®, 
programa dedicat a la divulgació 
de ciència, tecnologia i les seves 
aplicacions. La idea de ciènciaprop® 
que fou concebuda per l’equip format 
per l’investigador vinarossenc doctor 
enginyer de telecomunicació Jaume 
Anguera i Alè Vinarossenc 2011 i la 
investigadora de Barcelona i doctora 
enginyera de telecomunicació Aurora 
Andújar, proposa un acostament de 
la ciència i tecnologia a la societat 

d’una forma divulgativa.
La 16a conferència tindrà lloc el dia 
15 de juny a les 20:00 a l’auditori 
Carles Santos de la Fundació Caixa 
Vinaròs en el carrer Socors 64. Serà 
impartida pel Prof. Dr. Francisco 
Amat, professor d’investigació 
del CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas), Institut 
d’Aqüicultura Torre de la Sal, Castelló.
Quan els primers homínids varen 
posar peu a terra lliuraren les mans. 
Les mans i el cervell iniciaren un 

diàleg que provocà l´increment de 
la encefalització. El cervell va créixer, 
però necessitava una aportació 
important de nutrients específics 
i essencials, que només eren 
disponibles en aliments d´origen 
aquàtic. Aquests els van trobar 
inicialment en els abundants llacs 
que omplien el Rift de l´Africa Oriental 
i, posteriorment, en els ambients 
litorals marins de tot l´Africa, que 
varen començar a freqüentar cercant 
una alimentació mes diversa. Així va 
aparèixer l’Homo Sapiens que es va 
repartir per tot el món fa uns 200.000 
anys.
Recordem un cop més que les 
conferències  ciènciaprop®  estan 
destinades a tothom interessat 
doncs els experts en impartir les 
conferències tracten el tema de 
forma amena, didàctica i propera a 
tot el públic en general.

El passat 25 de maig es va realitzar 
l’íntim acte de donar el nom de Juan 
Catalá a la sala d’exposicions de 
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs. 
La sala es va omplir del record de Juan 
ja que van assistir la seua família i 
amics. Duran l’acte es va fer un repàs 
de la trajectòria dins de l’associació de 
Juan Catalá, es va descobrir una placa 
amb el nom i es va obsequiar amb un 
ram a Isolda, la seua vídua.

La sala contava per a l’ocasió amb  
algunes fotografies de Juan i el 
seu vincle amb Amics de Vinaròs; 
també hi havia exposats alguns dels  
treballs manuscrits per a projectes de 
restauració o d’adequació; així hi havia 
el projecte de posada en valor del 
canó del port, el projecte de museu 
del carrer Santa Rita o els dibuixos de 
la placa per a Vicent Garcia Julve en la 
seua casa natal.

Inauguració de la sala Juan Catalá

“Menjar peix ens va fer sapiens?”, 16a conferència ciènciaprop®
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El passat dia 1-6-2018 l’entitat 
Cultural Jaume I va organitzar una 
conferencia sobre Els maquis a les 
terres del Sénia. Pensem que les 
terres que van del Montsià a la serra 
d’Irta i la Tinença de Benifassar, van 
ser un especial refugi dels maquis. 
       Joan B. Beltran va ser el ponent 
per a parlar dels maquis a la nostra 
terra.   Una xerrada que va ser una 
prolongació de la que es va fer els 

dies 12 i 13 de maig a la Pobla de 
Benifassar.  L’acte fou presentat  per 
Nuria Gil.   
El ponent Joan F. Beltran, que 
prèviament ha estat investigant les 
causes que van empènyer a centenars 
o milers de joves a deixar les  cases, 
la família, les costums, en fi a deixar-
ho tot, i abandonar   la comoditat 
que això comporta; per abraçar 
una causa política i sobretot per les 

ànsies de llibertat i per l’esperança 
d’un   mon més just i millor   on el 
feixisme i qualsevol opressió siguen 
per sempre derrotades.

La repressió , les delacions i 
l’abandonament de la terra 
van impedir- segons el ponent- 
l’efectivitat d’aquest projecte. 

Dissabte 2 de juny, a l’església Arxiprestal, les dues corals van interpretar 13 peces, més dues de conjuntes. El director vinarossenc de l’Orfeó Vinarossenc Carlos 
Vives, va agrair al Cor de Martorell la seua visita i bona participació i com a mostra, l’obra conjunta que van interpretar les dos agrupacions juntes, i que no estava 
prevista al programa.

Dijous passat es va clausurar la 
Mostra de Treballs on estaven 
exposades totes les fotografies 
que es van presentar al concurs. 
Tal com consta a les bases, 
les fotografies premiades es 
queden en propietat de l'entitat 
convocant. La resta podeu venir 
a recollir-les a l'antic col·legi Sant 
Sebastià. Una vegada més, gràcies 
per participar! Ha estat molt 
interessant veure les diferents 
lectures que li heu donat a la 
paraula Sort.  les imatges que han 
tingut premi són:
- 1r premi: Fotografia: " Sort " de 
Sara Roure Queralt

- 2n premi: Fotografia " 
Abandonada a su suerte " 
d’Almudena Díaz Llorente
- 3r premi: Fotografia “Sort? De 
qui? Mare o filla? " de Jordi Tena 
Vilarroya 
- dos accèssits per a les fotografies 
" La sort de comptar amb un bon 
equip " de Rosa Monfort Llopis
“La nostra sort” de Pepi Queralt 
Aparicio
- Millor fotografia d’autor local: 
" .. és estar en bones mans” de 
Lourdes Casanova Martín 
- Millor fotografia alumne : " Sort 
per a uns, pena per a uns altres " 
d’Alejandro Tolós Mateu

Maquis a les terres del Sénia
 ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I

Concert de l’Orfeó Vinarossenc i el Cor Inovyn de Martorell

Concurs de fotografia 2018

ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DEL CONSELL MUNICIPAL D’FPA



9 juny de 2018

15

CULTURA

L’auditori municipal acull 
la exposició de treballs de 
final de curs de l’Escola 
per Adults de Vinaròs, 
inaugurada el passat 31 de 
maig per part de la regidora 
d’Eduació i les profesores 
Cinta Barberà i Lara 
Doménech. Es tracta d’una 
mostra de pintura i gravats i 
al mes de novembre es farà 
la exposició de cerámica, 
com va informar Barberà. 
Este estiu la escola 
municipal d’art oferirà 
cursos monogràfics en 
diferents tècniques. 

E.Fonollosa
La família de nanos i gegants de Vinaròs 
ha crescut en nombre d'integrants. El 
dissabte es va donar la benvinguda als 
dos nous "gegantons" -ja que tenen una 
altura intermèdia entre els nanos i els 
gegants- a les portes de l'Ajuntament. 
Aquesta nova parella no té encara nom, i 
s'ha optat per que siguin els vinarossencs 
els que participin en la seva elecció. Així, 
entre el dilluns dia 4 i el dijous 28 de juny, 
els nous “gegantons” estaran exposats 
al mercat municipal i allí es podrà votar 
per una de les opcions que hi haurà.  
El “cap de colla” de Nanos i gegants de 
Vinaròs, Jordi Beltrán, va explicar que la 
parella de “gegantons” era un projecte 
des de fa anys i la seva construcció ha 
estat per part d'un artesà especialista de 
la població catalana de Cardona. L'alcalde 
Enric Pla va destacar la labor de la colla 
mantenint aquesta tradició i ampliant-la.  
Coincidint amb la celebració del Corpus 
Christi, en la processó del qual els 
“nanos i gegants”, sempre han tingut 
protagonisme, es va donar la benvinguda 
als nous integrants i a la tarda ja es va 
fer una cercavila amb la família burgesa i 
Ulisses al complet.

Exposició de final de curs de l’EPA a l’auditori

Els vinarossencs triaran els noms dels nous "gegantons"
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RESUM  DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES DEL MES D’ABRIL DE L’ANY 2018 (i III)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Puça de boleta

Aguas tormentosas de primavera
De nuevo otra semana con una mar alterada por los chubascos y roles de viento que propiciaron 
en ésta ocasión unas temporales marejadillas que fueron perjudiciales, en especial para la llum 
y la xarxa. El resto de modalidades pudieron faenar con cierta normalidad los cinco días hábiles. 
Las capturas han sido normales en las pesquerías en que se operó. Y las cotizaciones resultaron 
mediocres para la mayoría de las especies llevadas a lonja.
La pesca de arrastre, actualmente están faenando siete bous de los nueve que tenemos censados, 
por qué dos están reparando sus averías. Las capturas mayoritarias de pescados y mariscos han 
sido a base de cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, choquito, salmonete, gallo, rape, 
peluda, móllera, caracol, galera, pagel, caballa, raya, pulpo roquero y blanco, jurel, lisa, canana y 
morrallas.
El cerco comenzó con buenas extracciones de peix blau. Así, el lunes entre dos traíñas pillaron 750 
cajas de boquerón (6 Kg/caja) y 100 de sardina. El martes, entre las dos desembarcaron 600 cajas 
de seitó y 50 de sardina. También subastaron 50 cajas de rallat (bonito). El miércoles al atardecer 
partieron a caladero, pero la mala mar nocturna les hizo desistir, por lo que tuvieron que regresar 
a puerto antes del alba sin poder pescar.
La flota artesanal de los artes menores, la mayoría de barquitas calan las redes de trasmallo en 
busca del langostino, siendo su cosecha buena, a excepción de dos jornadas en que hubo conatos 
de malas mareas con rápidas corrientes. Un par de estas embarcaciones se dedica a la sepia y el 
mabre. Otro lo hace en busca de la corba y jurela. Uno se dedica al lenguado, tigre y rombo. Y 
otro lo hace por las profundidades rocosas cerca de las islas Columbres, para atrapar langosta, 
bogavante, cabracho, dentón, chopa y mamona.
Y el palangrillo costero, dos barquitas pillaron con anzuelo lubina, dorada, pargo, sargo y congrio.

Ecos de ’Mar’; La acuicultura europea
Ésta práctica acuícola en Europa se mantiene estancada desde hace varios años y ve como 
aumentan las producciones de terceros países, para luego mandarlas a la Unión Europea.
El último dato estadístico de la producción mundial de la acuicultura es de 106 millones de 
toneladas. La productividad de la UE fue tan sólo de 1,3 mill. tons .
Las principales especies acuícolas producidas en Europa son el mejillón con 492.572 toneladas, el 
salmón atlántico con 185.995 t. y la trucha arco iris con 185.889 t.
España es el Estado que más produce con 289.821 t. (la mayor parte de mejillón). Luego está en 
Reino Unido con 206.834 t. y después Francia con 206.800 t.
El consumo de productos acuáticos en Europa ascendió a 12,2 mill. tons., de los que 8,9 mill. tons. 
se tuvieron que importar. Los principales países proveedores de la UE son Noruega con el salmón 
atlántico y China con pescado blanco como el bacalao y abadejo procesado. 

O pastereta de bola, en castellà també la diuen 
cochinilla de la humedad i uropodo serrado. El 
seu nom científic és Sphaeroma serratum. 
Pertanyent a l'orde dels Isòpodes i a la família 
Sphaeromatidae, este diminut crustaci de 1,5 cm. 
de llarg, el seu cos és xaparro i està format per tres 
regions. El diminut cap soldad al primer segment 
del tòrax, d'on li ixen dos parells d'antenes, sent 
un parell mes llarg i que li servix per a explorar 
i oldre l'aliment, i en la part inferior posseïx la 
boca. El tòrax està format per 7 segments amb els 
seus parells de potes marxadores. Els pleópodes 
4 i 5 tenen una branca interna membranosa, 
a més de fer la funció respiratòria. Les femelles 
disposen per este lloc d’una cambra d'incubació 
per a la seua prole. L'abdomen, les seues porcions 
anteriors en els bords hi ha mosses. La branca 
exterior dels uropodis és dentada. Posseïx cinc 
parells de potes falciformes en la seua part 
inferior. 
La seua coloració és d'un to de carn a verd gris. 
De sexes separats. La transferència seminal és per 
mitjà de còpula, i el mascle li injecta l'esperma. 
Ella, a l'estiu covarà els ous, inclús un temps mes 
que una vegada hagen eclosionad. 
Menja algues i detrits que troba entre cudols i 
arena on viu. No desprecia la carronya de peixets, 
etc. També preferix habitar baix pedres de fons 
costaners molt poc profunds, en convivència 
amb altres espècies semblants. 
És un animal bentònic, poc nadador i a vegades 
pot fer bots per a fugir dels seus depredadors, 
o enrotllar-se com una esfera perfecta i no 
aparençar el que és, per la qual cosa igualment és 
bon mos d'innumerables peixos, de manera que 
si vol sobreviure, sempre sol estar amagat. 

PEIXOS                               
Seitó (Boquerón)                         1.106 Kg
Melva (Canutera)                             42 
Escrita (Raya)                                        840
Mantes (Batoideos)                             11
Besuc (Besugo)                                248
Boga i Xucla (Boga-Picarel)          1.836
Rallat (Bonito)                                        20
Burros (Góbits, Gobios)                     57           
Caballa (Verdel)                              544
Vetes (Pez cinta)                             608          
Congre (Congrio)                              213
Gall (Pez de San Pedro)                    189
Orá (Dorada)                                    680
Mussoles (Escualos)                            60
Móllera (Fanéca)                             1.254          
Gallineta (Cabracho)                           380
Sorell (Jureles, Chicharros)            5.117
Esparrall (Raspallón)                          566                
Palá (Lenguado)                              812
Sard (Sargo)                                     694
Lliri (Anjova)                                        15                       
Llobarro (Lubina)                                 19

Penegal (Bocanegra)                           8  
Mabre (Herrera)                                 220
Aranya (Vívora)                                 488 
Pagell (Pagel, Breca)                      6.525
Peluda (Solleta)                                  556                                       
Lluç (Pescadilla, Merluza)               7.898
Rap (Rape)                                      2.748
Aspet (Espetón)                                    63
Rom empetxinat (Rodaballo)               20
Juriola (Rubios)                                 113
Moll (Salmonete)                             6.723
Morralla (Serranos, etc.)                 2.180
Sardina                                              227
Mero (Cherna)                                      7      
Letxa (Pez limón, Serviola)                  271
Sorella (Jurel real)                              187
Bacaladilla (Llussára)                          86
Llisa (Mújols)                                      531
Pagre (Pargo)                                    111
Bis (Estornino)                                  257
Gatet (Pintarroja)                               102
Roncador (Roncón)                            37
Rata (Miracielo)                                118

Palometa (Palometón)                       10
Tigre (Lenguado portugués)                8
Corva (Corvallo)                                 30
Miseria (Gallo)                                  410
Peix de rei (Pejerrey)                        521
Mamona (Brótola de roca)                130
Saboga (Alosa)                                   8
Dèntol (Dentón)                               136
Chopa (Cántara)                              619
Palometa blanca (Palomida)            22
Reig (Corvina)                                   3
Morruda (Sargo picudo)                     12             
Vidrià (Mojarra)                                  73
Salpa (Salema)                                  80
Tords (Tordos, Lábridos)                     27                                
Rom (Rèmol, Rombo)                         40
Mamona (B. de fango)                       10
Palaí (Acedia)                                       2
                                                      ______
       Total    ..................                46.891
CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                           402
Escamarlà (Cigala)                    25   

Llagostí (Langostino)                          130                  
Galera (Estomatoiedo)                     1.450
Llagosta (Langosta)                             56
Gambes (Camarones)                          35
Llomàntol (Bogavante)                          12                             
                                               _____
Total      .......................         2.109
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                        464
Sepió punxa (Choquito)                       135
Canana (Pota, Volador)                    5.329
Sèpia (Jibia, Choco)                         2.134
Polp roquer (Pulpo roquero)             1.086
P. blanc (P. Blanco)                          1.060
P. mesquer(P. almizclado)                 64
Polpa (P. patudo)                                  73
Cargol punxent (Cañailla)                   208
                                                 _________
Total     ......................        10.556
TOTAL EXTRACCIÓ..       59.555
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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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OPINIÓ 
De nou l’Hospital 
Comarcal de Vinaròs
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE

Que no t'emboliquen…
Per Helena Román

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Canvi de govern; a vore si ara sí

Per Hugo Romero

Aquestes últimes setmanes, 
des de determinats mitjans de 
comunicació tant provincials 
com digitals comarcals, sembla 
ser que s’està estenen una 

campanya de cert descrèdit envers el funcionament 
de l’Hospital Comarcal de Vinaròs. Els socialistes 
vinarossencs volem deixar clares les actuacions que 
s’han fet, tant per part de la Generalitat Valenciana 
com per les executives comarcals i de la ciutat, ja 
que per a nosaltres és, des de la seua construcció 
i posada en funcionament, el millor servei públic 
dirigit a la ciutadania de tota la comarca.
En primer lloc, quan els socialistes vam arribar al 
govern de la Comunitat després de 20 anys de 
govern del PP, ens vam trobar amb una sanitat 
pública on s’havia imposat el copagament, s’estava 
iniciant un procés de privatització (en alguns 
casos clara i en altres encoberta) i un descrèdit 
dels treballadors de la sanitat pública. Per tant, la 
feina era, realment, molta a fer, amb un deute de 
la Comunitat acumulat, no només pel finançament 
insuficient,  sinó també per les despeses exorbitants 
en events com la Fórmula I, Terres Mítiques, Ciutats 
de la Llum i altres... de les quals veurem al llarg 
de les setmanes vinents sentències emeses pels 
jutjats.
La prioritat va ser, en primer lloc, la reversió de 
tot el que s’havia privatitzat i la reconstrucció 
de la malmesa sanitat pública. En el cas que ens 
preocupa, l’hospital de Vinaròs, la feina s’està fent, 
a hores d’ara, amb la contractació de 22 nous llocs 
de treball, la inversió de més d’un milió d’euros, 
l’obertura i posada en funcionament de la tercera 
planta (l’ampliació estava feta i tancada en part des 
de feia anys...??), la digitalització de la informació, 
la dotació del servei de Farmàcia Hospitalària i del 
servei de Nefrologia, a més d’inversió i renovació 
d’equipaments. El TAC, avariat, ja està de nou en 
marxa i, en conjunt, l’Hospital Comarcal de Vinaròs 
està oferint millors serveis gràcies a aquestes 
inversions i, sobretot, als treballadors de l’hospital, 
que han estat l’anima d’aquest centre des que es 
va posar en funcionament. 
Com deia a l’inici d’aquest text, sembla que es 
tracte d’una campanya de descrèdit, i no ens queda 
més remei que pensar en un partit, el PP, ja que 
tant Compromís, com Podemos, com nosaltres, els 
Socialistes, estem treballant, proposant iniciatives i 
mirant de resoldre les carències que es presenten 
en el dia a dia, i que en molts casos no es fan paleses 
gràcies, repeteixo, a la feina dels treballadors de 
l’hospital, metges, infermers/es, auxiliars, zeladors i 
personal d’administració i manteniment. Poc a poc, 
amb responsabilitat, i entre tots els que creiem en 
un servei públic potent de sanitat, millorarem el 
que ara mateix és el centre de treball més gran de 
la nostra ciutat.

Tenim la sensació 
que tot el que 
es fa al poble és 
r e s p o n s a b i l i t a t 

de l’Ajuntament. No sempre és així. Hi  ha moltes 
coses que venen des de les Conselleries on 
Compromís té la responsabilitat de governar, com 
la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives, on 
està al capdavant Mónica Oltra, que ens va visitar 
fa poc per recordar-ho. De veritat que no volem 
marejar-vos en quantitats de diners. Però en aquest 
cas és necessari. No permeteu que vos diguen 
que les nostres Conselleries ens tenen oblidats. 
Vinaròs ha rebut de la Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives un total d'1.447.590 euros per 
al desenvolupament de programes i manteniment 
de recursos socials dirigits a diferents col·lectius. 
Aquesta quantitat duplica la xifra abonada l'any 
2015 i que va suposar un cost de 706.948 euros. 
Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, 
durant la visita que ha realitzat a l'Ajuntament 
de Vinaròs, on ha mantingut una reunió amb 
representants de la corporació municipal així com 
amb els integrants de l'equip de serveis socials. Oltra 
ha explicat que, d'este finançament, el nou model 
de serveis socials elaborat per la Vicepresidència 
i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
destina 428.340 euros per als serveis socials de 
l'Ajuntament de Vinaròs, una quantitat que triplica 
la percebuda en 2015 pel mateix concepte i que 
s'incrementa també respecte al passat any en un 
13,71%. Tal com ha explicat la vicepresidenta, dels 
428.340 euros del pressupost per al finançament 
dels serveis socials de l'Ajuntament de Vinaròs, 
un total de 313.114 euros serà per a incrementar 
la contractació de personal en els equips base 
municipals. Està prevista una plantilla amb 12 
professionals per a reforçar aquest departament, la 
qual cosa permetrà una ràtio d'un professional cada 
2.358 habitants. Del total d'1.447.590 euros que 
rep l'Ajuntament de Vinaròs, per línies nominatives 
es destina per al Pla Concertat de serveis socials 
una subvenció de 428.340 euros, els centres per 
a persones amb diversitat funcional un total de 
420.390 euros i les residències i els centres de dia 
de persones majors 469.300 euros. Per la seua 
banda, les oficines d'atenció a persones migrants 
Pangea rebran una subvenció que ascendeix a 
19.000 euros. Així mateix, l'atenció a menors Seafis 
tindrà un finançament de 42.300 euros i la xarxa 
d'agents d'igualtat un total de 33.400 euros. Les 
mesures judicials per a menors al mig obert reben 
17.360 euros i el finançament per a centres de dia 
de menors un total de 17.500 euros.
I tot i això, encara vos diran que no s’ha fet res per 
Vinaròs.

Aquesta setmana passada la 
ciutadania vam poder assistir 
al clímax del judici de la Gürtel, 
que tant de prop ens toca als 

vinarossencs com a valencians que som. El nostre 
país ha patit les actuacions d'uns polítics que ens 
han deixat endeutats fins al coll amb "formules 
unos", "visites papals" i "copes amèriques" que 
resulta que només eren excuses per embutxacar-
se els diners públics.
Com han dictat els jutges, el Partit Popular 
actuava amb "un autèntic i eficaç sistema de 
corrupció institucional", sentencia que ha fet 
totalment inviable que la majoria del Congrés 
dels Diputats seguís donant el suport al govern 
de M. Rajoy.
Als vinarossencs aquest canvi d'executiu encara 
no sabem si ens anirà bé o malament, només el 
temps ho dirà. L'agrupació d'electors Tots i Totes 
Som Vinaròs no pertanyem ni devem res a cap 
partit polític de Madrid i ens dóna igual qui mane 
allí, sempre que siguen polítics honrats i escolten 
les demandes del nostre poble.
El que està clar és que pitjor que amb el Partit 
Popular no ens pot anar. Des de l'abandonament 
de les nostres costes després de l'últim gran 
temporal, passant pel calamitós estat de l'N-340 
que ens volien encolomar i la inacció respecte als 
trens de voltants, per als quals no es veu un euro 
als pressupostos de l'Estat d'enguany, només 
amb un poc de voluntat d'aquest nou govern pot 
fer molt pels vinarossencs. També esperem que 
la Llei Montoro que ha ofegat als ajuntaments 
i ens ha obligat a pagar els abusos de les altres 
administracions, siga retirada immediatament 
perquè els ciutadans puguen disposar dels 
superàvits pressupostaris d'ajuntaments com el 
nostre, que saben administrar els seus diners.
Mentrestant nosaltres continuarem tocant portes 
i esforçant-nos per què actuacions totalment 
imprescindibles per part de l'Estat respecte 
a Vinaròs, com les ja comentades carreteres 
nacionals, servei de rodalia o reforçament de les 
timbes i cales siguen una realitat i no únicament 
les promeses d'uns polítics centralistes que 
només es recorden de nosaltres quan venen 
eleccions.
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Balance de gobierno
Por Lluís Gandía

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

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de maig a 
l’ajuntament, a Cruz Roja Vinaròs, per compra 
material higiene personal.

CRUZ ROJA VINARÒS

COMPRA MATERIAL HIGIENE PERSONAL

04/06/2018

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

BANCO SANTANDER

Es el momento 
de hacer balance 
del gobierno del 
Partido Popular en 

España. Después de seis años la izquierda 
se ha unido para derrocar a un gobierno sin 
tener alternativa viable de gestión para los 
próximos meses y por ello es necesario fijar 
ahora la situación en la que estaba España en 
2011 y la situación actual.
Con un gobierno del PSOE hasta 2011 se 
destruyeron en España 3,5 millones de 
puestos de trabajo. Con el esfuerzo de la 
sociedad española y gracias a la reforma 
laboral del PP en los últimos años se han 
creado 2 millones de puestos de trabajo y 
en el mes de mayo de 2018 se ha logrado la 
menor cifra de parados desde el año 2008.
En nuestra comarca este año los funcionarios 
recuperarán parte del poder adquisitivo 
perdido en la última década gracias a una 
subida pactada con los sindicatos. Nuestros 
pensionistas verán incrementadas sus 
pensiones entre un 1,6% y un 7,7% las de 
viudedad y las mínimas, una subida que 
alcanzará el 15% el próximo año.
En los años de gobierno del Partido Popular 
se han invertido 80 millones de euros en la 
variante de la N-340 entre Vinaròs y Peñíscola 
que muchos prometieron y únicamente el 
gobierno del Partido Popular logró que sea 
una realidad.
También son una realidad las obras en la N-232 
en el puerto de Querol con una inversión 
de 40 millones de euros que permitirá que 
Vinaròs sea el puerto de Aragón al suprimir 
las 60 curvas del puerto de Querol.
En este 2018 se destinará 1 millón de euros 
para retomar el proyecto de la N-238, 
conocida como carretera de Ulldecona. El 
primer tramo lo construyó el Partido Popular 
em 2002 y ahora ha sido otro gobierno del 
Partido Popular quien ha puesto el dinero 
necesario para la mejora de esta carretera.
Todo está ya prácticamente preparado para 
que entre Vinaròs y Castellón circulen 12 
trenes regionales cada día. El anuncio del 
Ministro de Fomento en noviembre de 2017 
se plasmó en el Consejo de Ministro del 21 
de diciembre de 2017 y antes del 30 de junio 
estaba prevista la firma del contrato entre el 
Ministerio y RENFE. 
Vinaròs tiene una oficina administrativa que 
emite los DNI y pasaportes de forma definitiva 
gracias a un gobierno del PP que cumplió lo 
que el PSOE prometió (una comisaria en la 
zona de Capsaes) y nunca materializó.
Y finalmente, y entre otras muchas cosas, el 
espigón que servirá para regenerar la playa 
de El Fortí y que nuestra playa esté protegida 
ante los temporales y pueda ir acumulando 
la arena necesaria para el turismo y 
vinarocenses. 
Siempre quedan cosas por hacer, pero 
encontrar un país en quiebra y levantarlo 
construyendo infraestructuras útiles al 
mismo tiempo no es fácil pero el Partido 
Popular lo ha conseguido.



9 juny de 2018

20

A propòsit de l’Alè Vinarossenc 2018 Maria Roldán

OPINIÓ 
Ciudadanos

Gregorio González , 
Secretario Agrupación Ciudadanos Vinaròs

En Ciudadanos nos alegramos de que el Gobierno 
local por fin anuncie que asfaltarán dos caminos 
municipales que se encuentran en pésimas 
condiciones por su abandono, ambos hacen un 
total de 4,3 kilómetros y supondrán un coste 
de 140.000€. Así, según Jordi Moliner, concejal 
de Medio Ambiente, este año se han invertido 
200.000€ en caminos rurales, pero durante estos 
años la inversión en infraestructuras de viales ha 
sido nula, pero las elecciones se acercan y hay que 
ponerse las pilas. 
Desde nuestro partido proponemos invertir 
todos los años lo necesario para llegar a tener en 
perfectas condiciones todo la localidad, no dos 
calles o caminos. Vinaròs con una superficie de 
95,46 km.2, necesita una inversión de cerca de 
300.000€ anuales y no 200.000€ en cuatro años para 
cuatro caminos. Por ejemplo, el autobús municipal 

con parada en Colonia Europa prácticamente no 
puede pasar por el mal estado de la calzada, el 
aspecto es tercermundista, el asfalto de la antigua 
N 340 está desapareciendo por no negociar un 
mantenimiento continuo. 
Por otro lado, el IBI y las tasas de basuras se tienen 
que rebajar haciendo presupuestos acordes 
con las necesidades del pueblo, sin inversiones 
innecesarias ni caprichos de alcaldes basados en 
construcciones de 15 alturas o plazas inútiles. 
Somos conscientes de las grandes necesidades 
desde hace tiempo, lo difícil que es dirigir un 
Ayuntamiento endeudado y que no deja de ser 
más que una empresa grande con gran futuro, 
pero hay que ser realistas y trabajar para todos los 
ciudadanos, para los que te votaron y para los que 
no lo hicieron, todos nos merecemos lo mismo y 
vivir en las mismas condiciones y la misma calidad 

de vida. 
Asimismo, proponemos al Gobierno y al concejal 
correspondiente que se den un paseo por la 
carretera del Club de Tenis ya que si no se soluciona 
el problema de desagües de pluviales que debería 
de haber cerca de las pistas podrían darse graves 
problemas medioambientales y de salud, ya que 
diariamente pasan muchos niños y vecinos. Las 
aguas estancadas que se acumulan desprenden 
un hedor insoportable, sin contar que cuando 
llueve el agua no tiene salida y junto con el mal 
estado del vial no se puede circular. Por ello, desde 
C`s le exigimos que EJECUTEN inmediatamente 
el proyecto de canalización que se encuentra 
perdido desde hace tiempo en algún cajón del 
Ayuntamiento antes de que se pongan peor las 
cosas.

Son tantes les queixes que hem anat acumulant en 
els darrers anys, que sento un gran plaer en escriure 
aquest humil article que va en sentit contrari, lloar el 
nomenament del nou Alè Vinarossenc a Sebastian 
Gombau Drago. No dubtant que hauran quedat 
en portes, altres persones que tindran els seus 
mèrits, en aquest cas l’anomenat, compta amb tots 
els ingredients d’un Vinarossenc especial. Si algú 
és mereixedor d’aquest títol que el reconeix com 
un personatge important d’aquesta ciutat és Tian 
Gombau. Ell ha estat capaç de fer real el seu somni 
de ser actor. Si això ja resulta difícil tot i per aquells 
que viuen en grans ciutats, per ell ha estat una lluita 
titànica. Des de que va sortir de la fabrica de mobles on 

treballava, per emprendre el camí del seu somni, anant 
a contracorrent dels que se’l miraven incrèdulament, 
esperant que tornaria per donar-los la raó, fins als 
que l’animàvem, hi havia tot un camí de dubtes, 
contradiccions, de deixar molt d’ell mateix. Per un noi 
com ell amb forts arrels al seu poble, a la seva família, 
a la seva gent, el salt cap a lo desconegut, no resultava 
fàcil . Malgrat tots els entrebancs, la seva lluita i 
perseverança per aconseguir el seu somni, per fi anava 
donant  els seus fruïts, fins aconseguir fer-se un lloc en 
aquest mon tant divers i enriquidor de la faràndula. En 
aquest cas, ha vist fet realitat aquest eslògan tant de 
moda de : Si que és pot.
Moltes gràcies Tian, per que malgrat les limitacions de 

la distància, sempre que ens retrobem, em sembles 
aquell Tianet amb la seva moto de 49, es permetia 
fer alguna entremaliadura com altres joves de la teva 
edat però, un dia vas ser capaç de trencar amb tot per 
anar fent el teu camí i sortir com fos de la mediocritat 
que t’envoltava i d’un destí predeterminat. Ho has 
aconseguit !! I el que és més important, sense perdre el 
teu somriure, la teva humilitat ni la teva afectivitat, sent 
conscient d’on vens i mantenint uns valors, que per 
desgràcia, sovint son el preu a pagar per  l’èxit però que 
en el teu cas, no s’ha donat. Aplegats aquí, entendràs 
que aquest nomenament, el sentim una mica nostre, 
en tant que demostra que lluitar per el que volem, és la 
única manera de poder fer-ho realitat. 

La veritat és que aquestes darreres setmanes 
han estat increïbles. Van empresonar a un altre 
expresident del País Valencià: Eduardo Zaplana, i en 
van ... . Han condemnat al PP per beneficiari a títol 
lucratiu i li diuen que és una organització criminal 
per delinquir. I la darrera notícia és que s’han posat 
d’acord quasi tots els partits del parlament Espanyol 
per fer fora a M. Rajoy.  Has de fregar-te els ulls per tal 
de vore que no estàs somniant.
Al Senyor Eduardo Zaplana des d’aquestes mateixes 
pàgines ja li vam dedicar un munt de comentaris 
i ara que sembla que la llei l’ha posat en el lloc que 
li pertoca no volem ni podem pas deixar-ho de 
comentar. No ens alegrem d’aquestes notícies, no 
ens agrada gens haver tingut a presidents corruptes 
ni que hagen malbaratat tants diners. El senyor 
M.Rajoy hauria d’haver presentat la seua dimissió i 
haver assumit el munt d’assumptes de corrupció que 
apunten al seu partit. Ara com que els jutges ho han 

dictaminat els parlamentaris no han tingut excusa 
per fer-lo fora. Segons diuen, els casos de corrupció 
que s’estan jutjant i investigant prompte afegiran 
més llenya al foc. Sols cal ser pacients per a que les 
coses vagen totes a on han d’anar.
En tocar al País Valencià i a Vinaròs en concret, cal 
recordar que la manca de finançament acumulat 
i extraviat per altres costats no ens han permés 
gaudir d’estructures i infraestructures. La manca de 
dotació pressupostaria i altres prioritats (butxaques, 
comissions, etc.,)  han estat la causa que encara no 
tinguéssem fet, entre altres coses  el col·legi Jaume 
I i la renovació de la platja (l’espigonet sols és un 
tapa-boques). Per tan és ineludible el no pensar que 
tot el malbaratament de diners públics i de males 
inversions (Terres Mítiques, F-1, Ciegsa, ..) també 
ens han afectat en la part corresponent. Cal sumar 
a tot això a la reiterada queixa de l’oblit que tenen 
a les comarques allunyades de la capital i amb poca 

població (vots).
No cal dir que quan es parla de jugades fosques, de 
responsabilitats i d’inculpats, a les nostres ments 
sempre apareix el Convent de Sant Francesc. No és 
la primera vegada que fem esment del cas i per tant 
no ens esplaiarem més però, volem deixar constància 
que el record segueix vigent. I que per més que en 
l’anterior legislatura els companys de partit del susdit 
van invertir mig milió d’euros en pretendre dignificar 
(?) i recuperar aquest espai, segueix estant en el seu 
lloc per a vergonya de tots. Tampoc ens lleva del 
pensament molts dels costos esdevinguts del PGOU 
del 2001 que fou aprovat en l’etapa del ex-alcalde 
anomenat abans i de l’arquitecte Sr. Roquiski. Vindrà 
un dia que puguem saber en certesa tot allò que va 
passar. Sabem que tot hi haurà prescrit i que no haurà 
cap repercussió però ens faria goig saber-ho tot. 
De moment ens alegrem que la justícia vaja fent la 
seua feina.

NO ÉS UN SOMNI S.FABREGAT

www.vinarosnews.net

www.news.vinaros.net/v10/
Seguiu al Vinaròs.News 
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L'Ajuntament de Vinaròs va rebre 
al Saló de Plens a l'equip Vinaròs 
CF en reconeixement per l'ascens 
aconseguit a la 1a Regional.

Este domingo en barcelona, la categoría S-17 fútbol 
flag del club de fútbol americano y fútbol Flag 
Ironmans Vinaròs, conseguía el subcampeonato al 
ganar los dos encuentros frente Barcelona Pagesos 
y Terrassa Reds.

IRONMANS VINARÒS 22 - 20 BARCELONA 
PAGESOS
Emocionante encuentro frente a los líderes de la 
competición, unos Pagesos muy en forma y con 
juego profundo. En dos ocasiones había perdido 
Ironmans frente a los de Barcelona, la primera 
por un resultado muy ajustado, y esta vez traían 
los deberes hechos. Una buena defensa acorraló 
varias veces al Quarterback de pagesos que aún 
realizando buen juego aéreo, no pudo conectar 
con su receptor estrella en los últimos compases 
del partido llevándose una merecida y luchada 

victoria los de Vinaròs.

IRONMANS 41 - 19 TERRASSA REDS
Tocaba el segundo encuentro frente al rival directo 
en la clasificación, de este encuentro dependía 
subir a la segunda posición o quedarse como 
terceros, pero Ironmans estaba muy enchufado 
en su juego, no dejó opciones a los de Terrassa 
que pese a intentarlo con su juego terrestre, esta 
vez la defensa de Ironmans volvió a estar muy 
atenta y pese a algunos errores, no dejó mover 
el balón fácilmente a Reds y con un gran ataque 
que casi completaba en todos los drives, Ironmans 
pudo ascender a la segunda posición y ser 
subcampeones.

Ahora toca recuperar fuerzas, trabajar al 120% en 
los exámenes finales y luchar en el campeonato de 

España que se disputará el próximo 16 y 17 en la 
ciudad deportiva de calatayud.

Rebuda al Vinaròs CF per l’ascens

Ironmans Vinaròs consigue el subcampeonato en categoría S17

Regístrate en nuestra web 
www.temporaltransfer.es
y adjunta tu CV

BUSCAMOS
OPERARIOS/AS MECANIZADO 

SECTOR MUEBLE

¡ Actualmente

10 VACANTES !
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El pasado domingo 27 de Mayo, se 
celebró el “Campeonato Provincial” 
en todas las modalidades de las 
categorías Benjamín, Alevín e Infantil, 
evento en el que ha participado el 
“Club Patinatge Artístic Vinaròs”. 
El acontecimiento tuvo lugar en 
la localidad de Xeraco (Valencia), 
donde participaron en la categoría 
infantil: Nerea Soto y Claudia 
Grau, representando por primera 
vez a nuestra Entidad y en el 
qué compitieron un total de 45 
patinadores. 
Como siempre queremos felicitar 
a nuestros deportistas, por su 
participación y a los que no lo han 
hecho, animarlos desde aquí, para 
que sigan trabajando y como no, 
agradecer a nuestras entrenadoras 
por el trabajo realizado.

J.Emili Fonollosa Antolí

Fin de semana de carreras 
en el circuito Motorland de 
karting   en el campeonato 
Series Rotax España donde el 
piloto vinarocense Jan Peral   
Resurreccion   lucho contra 
pilotos de ambito nacional 
consiguiendo  la pole p1. 
2p en la primera carrera . p2 en 

la segunda carrera   colocandose 
segundo de la general del 
campeonato.   Da   las gracias a 
su equipo Tdkart Marlonkart 
y a su mecanica bea Andreu y 
al equipo. Tambien a nuestro 
patrocinador Teclisa levante gc 
gruppe y colaboradores sin ellos 
esto no seria posible. Proxima cita 
C.E.k en campillos malaga. www.
japeralracing.com 

El Juvenil del club vinarocense consiguió acceder 
a semifinales después de eliminar al Alcora de 
División Nacional en un duelo precioso y para 
el recuerdo eterno de todos. Por su parte, los 
benjamines cerraron la temporada y los infantiles 
la Liga, como segundos, mientras que los alevines 
y cadetes, éstos como líderes, acabaron la fase de 
Grupos de la Copa Provincial.
CD Vinaròs FS 14-13 Alcora División Nacional 
(Juvenil)
Partido para la historia el que se vivió en Pabellón 
Municipal de la localidad vinarocense. Los de 
Ismael Albert se midieron al Alcora Juvenil de 
División Nacional en cuartos de final de la Copa 
Provincial. Anthony Javier puso por delante a unos 
visitantes que llegaron al descanso con ventaja 
de un gol, pese a los tantos de Óscar Carbajo (2) 
y Javier Lores. A la vuelta de vestuarios, parcial 
invertido para acabar el tiempo reglamentario con 
un 7-7 en el electrónico, con un doblete de Gerard 
Martí, el tercero de Óscar y el empate de Martí 
Albiol. En la tanda de penaltis, el CD Vinaròs FS 
accedió a semifinales en el séptimo lanzamiento, 
en las botas del MVP Óscar Carbajo.

CDFS Segorbe 2-3 CD Vinaròs FS (Alevín)
Los de José Vicente Mir sumaron un nuevo triunfo 
en la quinta jornada de la Copa Provincial para 
acabar en el segundo puesto del Grupo A. Erik 
Kharkavchuk empezó el duelo de la mejor forma, 
con un gol, momento dulce que prolongó hasta el 
primer minuto del segundo acto, donde acabó por 
firmar un nuevo triplete.
CDFS Segorbe 9-2 CD Vinaròs FS (Benjamín)
Los más pequeños del club vinarocense cerraron 
la temporada en el campo de uno de los favoritos 
para alzarse como campeón de una Copa de la cual 
se despidieron los benjamines pese a adelantarse 
en el marcador, Vladislav Tsvetomirov. Los locales, 
con un triplete de Guillem Mateu, consiguieron 
remontar para acabar como segundos de Grupo.
CD Vinaròs FS 0-0 Club Castellón FS (Cadete)                            
Los de Miguel Francisco Galeote no pudieron 
vencer, en un insólito encuentro sin goles, pero 
lograron sumar un punto importante que permitió 
a los del Baix Maestrat, una vez finalizada la sexta 
jornada, acabar como primeros del Grupo B de la 
Copa Provincial.

Club Vila-Sport 3-8 CD Vinaròs FS (Infantil)
Brillante cierre de la Liga para los de Juan Puchal, 
que se impusieron a domicilio en un encuentro 
dominado de principio a fin. Joan Meseguer 
marcó el primero, pero Daniel igualó. Antes del 
intermedio, Óscar Castel volvió a anotar para 
los vinarocenses y con el doblete de Joan ya 
se distanciaron, junto a los dos goles de Isaac 
Suescun y los de Lucas Nascimben, Agustín Querol 
y la rúbrica de Óscar Castel.

Campeonato provincial mayo 2018 Karting

Un 2 de junio inolvidable para el fútbol sala de Vinaròs
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El diumenge dia 3 de juny es va celebrar 
el V Trofeu Copa Marcelino Fuster, en la 
piscina Servol de Vinaròs. Un any més, la 
manca d'unes instal·lacions municipals 
ens ha deixat en un trofeu amb poca 
participació a causa de l'espai que 
disposem amb les actuals instal·lacions. 
Els clubs que van participar van ser: C.N. 
Vila-real, C.N. Albacora, C.N. Onda, C.N. 
Benicarló, C.N. La Vall Mon d'Aigua i el 
club organitzador C.N. Vinaròs.
L'equip vinarossenc aleví dirigit per 
Albert Delmonte i Isidro Martorell va està 
format per: Julia Muñoz, Ona Leciñera, 
Lluna Bordes, Lucia Garcia, Mar Garcia, 
Natàlia Burriel, Daniela Muñoz, Ainhoa 
Canalda, Alex Pujol, Santi Matamoros, 
Hèctor Cervera, Joan Chavarria, Iker Mas 
i Andreu Jovani.
El medaller va ser de 13 medalles 
individuals i 2 en relleus, les medalles 
d'or van ser per: Daniela Muñoz, en 200 
estils (2'40''22) i en 100 braça (1'22''63), 
Andreu Jovani en 200 estils (2'31'36) i en 

100 lliures (1'00''16), Ainhoa Canalda, en 
100 esquena (1'16'56), Joan Chavarria 
en 100 papallona, Hèctor Cervera en 
100 braça (1'24''13, Natàlia Burriel va 
aconseguir una de plata en 100lliures 
(1'09'87) i les de bronze van ser per: Alex 
Pujol en 100 esquena ( 1'20''98), Santi 
Matamoros en 100 lliures, Ona Leciñera, 
en 100 papallona (1'27''65), Iker Mas en 
100 papallona i (1'18''40) i Lucia Garcia en 
100 braça (1'29''76), sent el Club Natació 
Vinaròs guanyador del trofeu al millor 
equip amb una puntuació de 361 punts 
seguit de C.N. La Vall Mon d'Aigua amb 
220 punts i en tercer lloc el C.N. Benicarló 
en 218 punts.
En acabar l'acte d'entrega de medalles va 
estar dirigit pel president del club Manuel 
Ramírez i el mateix Marcelino Fuster, al 
qual un any més agraïm la seva presencia. 
Volem donar les gràcies als col·laboradors 
d'aquest trofeu que van ser Telepizza que 
patrocina els trofeus, també a Carnes Ros 
i el Grupo Castejon.

V Trofeu Copa Marcelino Fuster
Daniela Muñoz i Andreu Jovani guanyadors 
de la copa en la prova de 200 estils
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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

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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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

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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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
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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

ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 4 de juny 
de 2018, acorda aprovar l’expedient per a la  contractació de les OBRES 
D’ELECTRIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA UBICADA EN CAMÍ BOVERALS-
CARRER JOAN FUSTER, DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP 
JAUME I, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (Exp. 4523/2018- 
Obres 3/18), 

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pl. 
Parroquial, n.º 12, 2º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina 
www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació: 25 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.

Venda de tickets per al Sopar a la 
Fresca

A partir de dilluns 11 de juny a la 
planta baixa de l’Ajuntament

Preu 0,50€ 

També a partir de dilluns ja es poden 
reservar taules per a la verbena de 

Sant Joan i Sant Pere a la Tourist Info
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Tauler Municipal

LA REGIDORÍA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD

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.

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

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

La Asociación Foro Forat de Vinaròs con la colaboración del Ayuntamiento 
de Vinaròs, convocan la “Carrera de Camarer@s de Fira” que se realizará 
con motivo de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 2018.

La característica de la carrera, es que l@s camarer@s que participen, 
deberán vestir con la indumentaria propia de la profesión y llevar 
una bandeja sobre la que acarrearán los elementos que aportará la 
organización.
1. La carrera popular se celebrará el miércoles día 27 de junio con salida 
a las 19 h. 
2. La salida y la meta se celebrará en el Paseo Blasco Ibáñez, a la altura de 
la Carpa Jove. 
3. El recorrido será por el circuito cerrado del paseo Blasco Ibáñez hasta la 
estatua de Costa y Borrás, con una distancia sin homologar. 
4. La participación en la carrera de camarer@s estará limitada a 25 
corredor@s mayores de 16 años, que lo harán a título individual y 
representando a restaurantes y bares de la localidad. 
5. Los participantes deberán aportar su propia bandeja. 
6. Las inscripciones se podrán realizar al email de foroforat@gmail.com, 
presencialmente en la asociación hasta cubrirse las 25 plazas. 
7. Podrán ser descalificados de la prueba l@s camarer@s que no atiendan 
a las instrucciones de los miembros de la organización. 
8. Habrá una única categoría con trofeos del Ayuntamiento de Vinaròs 
para los vencedores y vencedoras con premios para los primeros 
clasificados y obsequios para todos los participantes.
9. Los participantes asumen estar en buena forma física y haber 
comprobado su estado de salud por medios autorizados, declinando la 
organización cualquier responsabilidad
10. La firma de la inscripción y tomar la salida, supone la total aceptación 
de las presentes bases. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
organización. 
11. La organización se reserva el derecho a realizar posibles modificaciones 
en el recorrido, si así lo estima oportuno. 
12.- La entrega de premios se llevará a cabo al finalizar la carrera en las 
inmediaciones de la Carpa Jove de Fiestas.

Tus familiares y amigos te recuerdan con cariño y 
agradecen las muestras de afecto recibidas.

Para siempre, en nuestros corazones.

1º Aniversario de:
Mª Dolores Moreno Huerta

Que falleció cristianamente 
el dia10 de junio de 2017

E.P.D.



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

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

10 juny SANZ c. Pont, 83

11 juny VALLS zona turística nord, 11

12 juny MATEU c. Sant Francesc, 103

13 juny TORREGROSA av. Llibertat, 9

14 juny PITARCH c. del Pilar, 120

15 juny VINARÒS FARMACIA av. País Valencià, 15

16 juny FERRER pl. Sant Antoni, 39

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




