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

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla i el regidor de Cultura i 
Tradicions, Marc Albella, han informat a la ciutadania de 
les novetats en les investigacions de la desaparició de 
documents de l'Arxiu Municipal. 
Recordem que el cas es va iniciar arran de la denuncia que 
va presentar l'Ajuntament a la fiscalia, al novembre del 
2017, després de detectar possibles irregularitats en l'Arxiu 
Municipal. El regidor Albella ha explicat que "tot s'inicia al 
2007 quan per unes obres d'adequació es van traslladar 
tots els documents, que fins llavors es conservaven a 
l'edifici del Pirulí, a les diferents dependències municipals 
per garantir la seua preservació". Des d'aleshores, segons 
ha indicat, durant l'anterior legislatura es va denunciar 
les desaparicions de diversos documents històrics i obres 
pictòriques de Gabriel Puig Roda. Fins i tot s'ha detectat 
que alguns documents de l'Arxiu Municipal podrien estar 
en cases de subhastes. Amb el canvi del govern municipal 
Albella ha comentat que s'ha tornat a reactivar el cas 

presentant una nova denuncia a la fiscalia.  
L'alcalde Enric Pla, ha explicat que ja s'ha obtingut una 
resposta, "segons la fiscalia tots aquests fets es poden 
considerar com a delictes de furt d'objectes de valor 
històric, cultural, artístic, així també com a delictes de 
receptació i malversació segons es recull en el codi 
penal". Davant d'aquesta situació la fiscalia ha acordat 
remetre les diligències d'investigació penal al servei comú 
processal d'assumptes generals de Vinaròs i notificar-ho a 
l'Ajuntament. Així mateix, l'alcalde Pla ha indicat que "el 
fiscal traslladarà d'ofici al jutjat de Vinaròs l'informe del 
cas, entenent que són uns fets que justifiquen l'obertura 
d'un procés penal per esclarir tot el que ha succeït".
Per acabar, tant Albella com Pla, han insistit que actualment 
l'Arxiu Municipal es troba en òptimes condicions per 
garantir la conservació de tots els documents, a més 
també de la seua protecció per evitar que es tornen a 
repetir fets similars.

Ante la noticia aparecida en algún medio de 
comunicación sobre la citación del alcalde 
de Vinaròs Enric Pla a raíz de la denuncia del 
responsable de una empresa de seguridad, hay que 
hacer las siguientes puntualizaciones:
El Ayuntamiento no suspendió ninguna velada 
de boxeo, dado que en ningún momento existió 
una petición oficial por registro de entrada, 
imprescindible para la cesión de una instalación 
municipal y, en consecuencia no existe ninguna 
resolución.
La Federación Valenciana de Boxeo no presentó 
documentación de ningún tipo, ni sobre la 
organización del acto ni sobre otros aspectos como 
el servicio de cafetería.
La prueba de que no  había ninguna falta por parte 
del Ayuntamiento es que la Federación no presentó 
ninguna denuncia al consistorio, como había 
anunciado.
La empresa que ha promovido la denuncia ni era 
organizadora ni sujeto de ningún procedimiento 

administrativo, en caso de que hubiera existido uno, 
que no fue el caso. Por lo tanto, cuando yo mismo, 
alcalde de Vinaròs, me di cuenta que se presentó 
una denuncia ante el juzgado, he comparecido 
interesado para que no se admita su denuncia, dado 
que no hay ninguna resolución del Ayuntamiento ni 
ninguna afectación hacia la empresa en cuestión, 
como exige la jurisprudencia al respeto.
Finalmente, los hechos relativos a opiniones quedan 
plenamente amparados en los amplios límites que 
la Constitución española otorga a la libertad de 
expresión en el debate político, como fue el caso. 
Obviamente, mientras el juzgado no resuelva 
las alegaciones en cuanto a la inadmisión de la 
denuncia formulada por falta absoluta de causa la 
citación al alcalde está en suspenso. Pensamos que 
la denuncia quedará en nada y que el denunciante 
ya cuenta también con esto, pero su objetivo es otro, 
perjudicar la imagen pública del alcalde mediante la 
interposición de una denuncia que esperamos que 
quede en nada.

La Fiscalia trasllada el cas de la desaparició de documents 
de l'Arxiu Municipal als jutjats
Després revisar l'expedient iniciat per l'Ajuntament la fiscalia ha dictaminat que la desaparició dels 
documents es pot considerar com un cas de furt i per tant demana investigar els fets

Comunicado del alcalde de Vinaròs Enric Pla 
ante la citación recibida
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El taller de empleo ‘Vinaròs renova’ está a 
punto de concluir la primera fase de las obras 
de adecuación de la parte central de la avenida 
Jaume I de la localidad. Las obras de este primer 
tramo de 50 metros de longitud, el situado más al 
este de la avenida, concluirán el próximo viernes, 
tal como informó el concejal de Obras y Servicios 
y primer teniente de alcalde, Guillem Alsina.
En estos momentos se están realizando los 
últimos retoques de este primer tramo, que 
quedará abierto al público a partir del viernes. 
El taller deberá concluir antes de fin de año todo 
el paseo central de esta avenida, de 220 metros 
de largo.
El paseo será cuando concluyan las obras 
totalmente accesible y transitable, tras retirar la 
grava existente actualmente y disponer losas de 
hormigón en su superficie. El paseo central será 
de tres metros de ancho y se dispondrán en los 
laterales bancos para sentarse y otro tipo de 
mobiliario urbano aprovechando los 30 árboles 
que ya hay plantados y que ofrecen sombra 
consolidada.  También se modificará la ubicación 
de las farolas para ganar espacio y luminosidad.  
Además, a través de la empresa Pavasal, 

encargada de las obras auxiliares, se ha realizado 
una importante actuación de mejora de la acera 
el lado de la avenida donde hay viviendas, donde 
se ha ganado un metro respecto a la anterior y 
se ha aprovechado para mejorar las dotaciones 
urbanísticas, sobretodo en agua potable y 
pluviales, con el cambio de canalizaciones, ya que 
ésta era otra de las reivindicaciones vecinales.
El monumento dedicado a Jaume I que hay en 
la parte más este de este paseo, será trasladado 

a la rotonda existente frente al parquing 
subterráneo para poder hacer la avenida 
totalmente accesible. 
Hay que recordar que el importe de la subvención 
por la que es posible el taller es de 194.529 
euros del Servef, con los que se ha contratado 
a 12 personas mayores de 25 años durante un 
año –empezó en diciembre de 2017 y culminará 
a finales de año- mientras que el consistorio 
aporta otros 62.000 euros para realizar la obra.

ACTUALITAT

www.vinarosnews.net
www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 

El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, ha 
anunciat avui davant dels mitjans de comunicació 
l'inici del procés de licitació per a redactar el Pla 
Especial de la localitat. Aquesta mesura, recollida 
dintre del "Pacte de les Cavallerisses", té com 
a finalitat qualificar el nucli antic del municipi 
dins la competència de l'economia global per 
atraure capital humà i generar processos de 
transformació i inversions d'alt valor afegit per 
ajudar a preservar el barri antic de la ciutat.
El regidor Valls ha destacat que "el Pla Especial, 
emmarcat dintre de l'estratègia DUSI, proposarà 
modificacions de normativa i ordenació 
volumètrica del Pla General d'Ordenació Urbana 
(PGOU), fent que tota la tramitació, l'estudi i 
la posada en marxa de les actuacions, que es 
consideren necessàries, es puga fer d'una forma 
ràpida, sense gestions que s'acaben allargant en 
el temps, com podria ser una revisió integra del 
PGOU". A més, ha afegit que la catalogació dels 
immobles per a la redacció del Pla es basarà en 
l'estudi que ha realitzat l'Associació Cultural dels 
Amics de Vinaròs i el catàleg previ dels arquitectes 
Miguel Adell i Diana Blasco. 
Valls ha remarcat que "el Pla Especial no només 
vol ser una estratègia per millorar la imatge de 
ciutat històrica, sinó que també té com a objectiu 
habilitar canvis normatius dels edificis per a que 
els veïns hi puguen viure, així com posar en valor 

el paisatge i l'entorn urbà, tot amb l'objectiu de 
recuperar i impulsar els valors socials, culturals i 
econòmics del centre de la localitat". 
Pel que fa als terminis, un cop licitada la redacció 
del projecte es preveu que puga estar enllestida 
entre 15 i 24 mesos, depenent si la Generalitat 
Valenciana demana l'informe ambiental. En 
qualsevol cas, Valls ha assenyalat que es busca 
un equip multidisciplinari format per arquitectes, 
historiadors, agents socials i ambientals per fer un 
Pla que s'adapte a la realitat social del municipi, 
així mateix, també es buscarà la implicació de 
tota la societat vinarossenca amb la voluntat de 
fer un projecte transversal i plural.

L'Ajuntament posa en marxa la licitació per a la redacció del Pla Especial
L'objectiu del Pla és rehabilitar, protegir i conservar els edificis singulars del nucli històric, així com posar en valor l'entorn i el paisatge urbà

La primera fase de la avenida Jaume I de Vinaròs concluirá en los próximos días
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Verano intenso y lleno de experiencias que 
permitirán a  visitantes y autóctonos redescubrir 
Vinaròs y disfrutarla en todas sus vertientes: desde 
el sol y playa hasta la cultura con mayúsculas. 
El concejal de Turismo, Domènec Fontanet, 
ha presentado este miércoles el programa de 
actividades que se desarrollarán durante la 
temporada de verano en la ciudad y ha destacado 
como novedad la performance artística y musical 
que se desarrollará en la iglesia fortaleza de la 
Asunción. El Barroco en la iglesia-fortaleza de la 
Asunción. Del monumento a la música de Bach, 
se titula esta actuación diseñada por la empresa 
Cultural Routes y Numa Music, que incorpora 
micro-conciertos de órgano, flauta travesera y 
violonchelo, así como un paseo por el interior de la 
antigua fortaleza reconvertida ahora en iglesia. La 
visita también incluye la torre, donde se llega tras 
subir 35 peldaños de una escalera. Esta actividad 
se ha programado para los días 21 de julio, 4 de 
agosto y 6 de octubre y habrá dos funciones, una 
a las 21:00 y la otra a las 22:30 horas. "Se trata de 
una actividad especial que se enmarca dentro de 
los actos de conmemoración del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural", explicó Fontanet.
Otra novedad importante es el Feed your soul, una 

especie de pequeño festival de música negra que 
tendrá lugar el día 19 de julio en la pérgola del 
paseo de Colón y en el que confluirán actividades 
musicales, gastronómicas y artísticas.
Pero más allá de las novedades estrictas, 
repetiremos experiencias que han tenido una 
muy buena acogida otros años y que van desde 
la gastronomía hasta la música pasando por las 
visitas teatralizadas.
Descubrir patrimonio y gastronomía. Os 
proponemos visitas guiadas a la subasta de 
pescado de la Lonja de Vinaròs y hacer una tapa 
con vermut en el Mercado Municipal, los días 12 
de julio y 23 de agosto. Y una visita a los olivos 
milenarios de Jana el 8 de septiembre.
Piratas y Modernismo. Conoce nuestro patrimonio 
cultural y natural con visitas teatralizadas. Te 
llevamos a la playa de Sòl de Riu, para explicarte los 
ataques piratas en la costa. Y te mostraremos con 
otra visita teatralizada las espectaculares fachadas 
modernistas que tenemos en nuestra ciudad.
Ciclo de conciertos en la Misericordia. Del 6 
de julio al 31 de agosto, hemos programado 
conciertos de música en directo todos los viernes 
a las 21:00 horas en un escenario incomparable: el 
santuario de la Misericordia. Del funk y el pop a la 

clásica, fusionamos música y patrimonio.
Cine bajo las estrellas. Empezamos el miércoles 
18 de julio con La Ciudad de las estrellas. La, La 
Land. Las proyecciones se realizarán en la avenida 
del Atlántico y en la plaza de toros.
Tapa Tour del Langostino de Vinaròs. Durante 
el mes de julio, del 6 al 31, te damos la opción de 
recorrer algunos de los restaurantes de nuestra 
ciudad y degustar el langostino de Vinaròs, 
cocinado a partir de recetas muy imaginatives i 
sabrosas. Habrá un sorteo entre los participantes i 
se repartiran premios de nuestros patrocinadores: 
Chocolates Creo, Quesos de Catí, Cruceros Costa 
del Azahar, Bons Bolets, vinos Magnanimus y 
Paddle Van.
Sol, playa y deporte. Te ofrecemos también 
actividades en las playas del Fortí, el Clot y Fora 
Forat. Aerobic, cubano y yoga. Y también tenemos 
biblioplaya, actividades de animación infantil y 
lectora.
Mercado del Sol. Del 12 al 15 de julio tendrá lugar 
este mercado que fusiona artesanía y diseño, en la 
pérgola del paseo de Colón.

**** Podéis descargar el programa de actividades 
en la web de turismo: www.turisme.vinaros.es

Aquesta setmana els tècnics de les Agències d'Ocupació i 
Desenvolupament Local, que formen part del programa "Obsedi 
Maestrat Litoral", emmarcat dintre del "Pacte Territorial per 
l’Ocupació Maestrat Litoral", han mantingut la primera reunió de 
treball pel foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local en la Comunitat Valenciana.
El "Pacte Territorial per l’Ocupació Maestrat Litoral" està conformat 
per l’ajuntament de Vinaròs juntament amb els ajuntaments de 
Benicarló, Alcalà de Xivert, Càlig, Sant Rafel, Sant Jordi, Peníscola i 
Santa Magdalena de Polpís.
Els objectius del programa experimental "Obsedi Maestrat Litoral" 
per aquesta fase són: la prospecció del teixit econòmic i cerca 
d’informació del mercat laboral des de les empreses, accions 
d’intermediació laboral per a diferents col·lectius socials, accions 
formatives en competències informàtica bàsica i en competències 
clau (en aspectes d’habilitats socials i competències acadèmiques 
bàsiques) i la difusió en línia i fora de línia de les actuacions i 
objectius del programa.

Es posa en marxa el Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral

Experiencias de música, cultura y gastronomía para disfrutar 
más del verano en Vinaròs
La concejalía de Turismo incorpora como novedad una performance artística y musical en la iglesia-fortaleza de la Asunción
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El portavoz adjunto del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
respondido al portavoz socialista de Vinaròs, 
Guillem Alsina, explicándole que "después de 
tantos años hablando de Cercanías Guillem Alsina 
sigue demostrando que no conoce los pasos a 
seguir y por eso vamos a volver a explicárselos 
para ver si le quedan claros".
Para incrementar las frecuencias ferroviarias 
primero es necesario voluntad política y en 
ese sentido Gandía ha recordado que "el 
PSOE  consideraba 3 trenes diarios una oferta 
suficiente y el PP en 2012 los  incrementó a 4 y 
este año a 12 frecuencias diarias por sentido". 
En  segundo lugar, el gobierno central debe 
aprobar la Obligación de Servicio  Público y ese 
documento lo aprobó el gobierno del Partido 

Popular en diciembre de 2017.
Gandía seguía explicando que "en tercer lugar 
debe ponerse el dinero  encima de la mesa y el 
dinero se reparte en los Presupuestos Generales del 
Estado y ahí se cuantificó la cifra en 7,7 millones 
de euros y el PP puso el dinero en el presupuesto 
que aprobó y que el PSOE votó en  contra". Los 
populares recordaban que "el contrato entre el 
Ministerio y RENFE se puede firmar cuando existe 
la aprobación de la dotación presupuestaria y que 
a las 48 horas de aprobarse el presupuesto el PSOE 
presentó la moción de censura".
Por todo ello Gandía exigia a Alsina que "deje 
de ser un palmero del  PSOE autonómico y 
nacional y anteponga los intereses de los 
vinarocenses  exigiendo al gobierno central los 
motivos por los que está retrasando la  firma del 

convenio y la llegada de los trenes Regionales". 
Finalizaba el  popular asegurando que "los 
socialistas no taparán con notas de prensa  la 
dejadez con el tema de los trenes de cuando 
gobernaron ni tampoco lograrán engañar ahora a 
los vecinos con el retraso en su llegada. La gente 
sabe que el PP ha sido quien ha trabajado y puesto 
el dinero para que lleguen los trenes y el PSOE 
quien busca el mejor momento para hacerse la 
foto".

Los sindicatos CSIF, SPPLB, UGT, CC.OO. y 
SIPOL, que representan a la plantilla de Policía 
del Ayuntamiento de Vinaròs, han remitido 
un comunicado mostrando su “malestar y 
preocupación por la falta de interés y sensibilidad 
en las negociaciones y reivindicaciones que 
se han llevado a cabo a lo largo de estas 
últimas legislaturas con diferentes equipos de 
gobierno municipal, por parte de los Sindicatos 
representantes de Policía Local y en esta ocasión 
con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Vinaròs”. Como medida de protesta, indican que 
la Policía Local de Vinaròs y de forma indefinida, 
ha dejado de realizar de forma voluntaria las 
horas extraordinarias que se les encomienden, y 
no descartan emprender más medidas.
Aseguran que desde hace varios años “venimos 
arrastrando continuas pérdidas, tanto en el 
ámbito laboral como económico” y que en la 
actualidad “el nivel precariedad es tal, que todos 
los sindicatos de este colectivo se han unido para 
denunciar y hacer público una situación que 
consideramos, insostenible”.
Los motivos que señalan que les ha llevado a 
esta situación son las diferencias salariales entre 
funcionarios de la misma categoría, el hecho 
de que la Policía Local de Vinaròs, de entre 
poblaciones de similares características, tenga el 
salario más bajo de toda la Comunidad Valenciana, 
siendo una de las Policías con mayor volumen de 
trabajo y con mayor índice de delincuencia y el 

no disponer de unas dependencias adecuadas y 
del material preciso para garantizar un servicio 
de calidad a los ciudadanos. 
Tampoco consideran justo que las agentes 
femeninas dispongan de un vestuario pequeño, 
que los agentes que trabajan de administración 
“estén hacinados en una reducida estancia”, que 
el policía que este en Servicio de Sala, tenga 
que realizar múltiples tareas o que cada vez 
que se sale con el vehículo policial a atender un 
servicio convencional o de emergencia, tengan 
que circular por una zona peatonal sorteando 
peligrosamente a las personas y a los menores 
que frecuentan el parque infantil que hay junto 
a las dependencias policiales. Por último, critican 
que dentro del Ayuntamiento “haya funcionarios 
“estrella” a los que se les ha subido el salario de 
un modo desproporcionado, sin que se justifique 
este tipo de emolumentos discriminatorios 
respecto al resto de los funcionarios municipales” 
y que “por arte de magia desaparezca de nuestra 
nómina nuestro complemento de productividad 
y que, tras dos años de ausencia, aparezca con 
una cantidad irrisoria”.
“Pedimos actualizar y dignificar nuestra 
situación laboral, respecto a otros funcionarios 
y poblaciones de la misma categoría, y  
queremos hacer hincapié en que todo este 
cúmulo de circunstancias, pueden ocasionar 
en determinados días y horas un retraso 
en los servicios demandados por nuestros 

conciudadanos, retrasos que ya se han dado 
durante las pasadas fiestas patronales y que 
podrán producirse durante los próximos meses 
por la falta de efectivos, pero que en ninguna 
manera van a influir o repercutir en la asistencia 
de los servicios de urgencia”.

Respuesta del alcalde
El alcalde Enric Pla reaccionaba al comunicado 
reconociendo que “tiene razón en una importante 
parte”. Destacaba que esas reivindicaciones 
vienen desde varias legislaturas como el propio 
comunicado señalaba y aseguraba que el 
actual consistorio siempre ha tenido buena 
relación con la policía local. “Estamos intentando 
dar soluciones a numerosas de ellas y casi 
todas están abordadas”.   Pla no olvidada citar 
“avances importantes” que se han logrado en 
esta legislatura como mejorar la organización, 
nombrar un nuevo intendente, convocar el 
máximo número de plazas vacantes, iniciar el 
proceso de reformas de vestuarios, adquirir 
nuevos vehículos… Respecto a que no hagan 
las horas extraordinarias dudaba que puedan 
provocar alguna deficiencia de servicios ya que 
“se hacen para situaciones de emergencia y caso 
de haberlas confiamos en la profesionalidad de 
los agentes, que están obligados a realizar el 
servicio en estos casos”. 
“Estamos siempre dialogando con la policía” 
añadía también el alcalde

El PSOE retrasa la llegada de los trenes Regionales 
para engañar a los vecinos del Baix Maestrat
Gandía: “Si Alsina no conoce los trámites que los pregunte, pero debe empezar a explicar 
los motivos por los que están retrasando la llegada de los trenes”

La Policía Local no hará horas extraordinarias como medida de protesta por su 
“precaria” situación laboral desde hace varias legilsaturas
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ACTUALITAT

Aquest matí s'ha fet l'acte de la hissada 
de les Banderes Blaves a les platges del 
Fora Forat i el Fortí amb la presència del 
regidor de Turisme, Domènec Fontanet, 
l'alcalde, Enric Pla i les reines i dames de 
les festes. 
Cal destacar que la platja del Fora Forat 
és la primera vegada que aconsegueix 
aquest distintiu d'excel·lència, gràcies a 
la feina desenvolupada des del govern 
municipal i les brigades per mantenir 
l'espai en òptimes condicions i oferir uns 
serveis de qualitat per als banyistes. En 
aquest sentit, l'alcalde Pla ha indicat que 
"Vinaròs ha sigut un dels tres municipis 
de tot el País Valenciana que enguany 
ha aconseguit sumar una nova Bandera 
Blava a les platges".
L'alcalde Pla ha destacat que "l'oferta 
turística de sol i platja té molta 
personalitat i està molt ben valorada 
per part dels usuaris, fet que ajuda 
a fidelitzar un turisme de qualitat". 
D'altra banda, ha afegit que l'objectiu 
és treballar cap a una oferta accessible i 

sobretot sostenible. 
Per la seva banda, el regidor de Turisme, 
Domènec Fontanet, ha destacat "que 
la platja del Fortí ha renovat la Bandera 
Blava certificant un any més l'excel·lent 
qualitat de la sorra i l'aigua, així com 
dels serveis que s'ofereixen per als 
banyistes, com una fàcil accessibilitat 
o socorrisme". Pel que fa a la platja del 
Clot, Fontanet ha comentat que tot i 
no aconseguir la distinció es continuen 
oferint uns serveis òptims amb una 
qualitat ambiental excel·lent, destacant 
que el motiu de la pèrdua de la Bandera 
Blava ha sigut com a conseqüència d'un 
entrebanc administratiu. 
Les Banderes Blaves s'afegeixen a les 
distincions Qualitur que cada any 
atorga l'Agència Valenciana de Turisme, 
reconeixent també l'excel·lent qualitat 
de les platges i cales. Fet que certifica que 
Vinaròs disposa d'un costa magnífica, 
que fa que cada any centenars de 
turistes s'apropen fins al municipi per 
gaudir del litoral.

Vinaròs hissa les Banderes Blaves a les 
platges del Fora Forat i el Fortí
La distinció atorgada per la Fundació per a l'Educació Ambiental (FEE) reconeix la bona 
qualitat ambiental de les platges i dels serveis que s'ofereixen per als banyistes 

Hace muy pocos meses que han sido 
pintados, pero ya están desgastados. 
Se trata de los carriles bici de la 
zona del Portal del Mediterráneo, 
cuya pintura, según ha explicado el 
concejal de Ordenación del Territorio, 
Jan Valls, “no se ha adherido y tiene 
ya desgaste muy grande”. Desde 
esta concejalía se ha solicitado  la 
subsanación de esta deficiencia por 
constituir un peligro para la seguridad 
vial y al existir la garantía de un año, y 
también se pedirá la restauración de 
separadores de carril bici que se han 
deprendido en la misma zona. 

Cabe recordar que en el polígono 
del Portal del Mediterráneo, se 
invirtieron 93.465,29 euros, dentro 
del plan de ayudas de la Generalitat 
Valenciana para la modernización 
y dotación de infraestructuras y 
servicios en los polígonos industriales 
valencianos, en mejorar la conexión 
de esta polígono a través del carril 
bici, en la adecuación de rotondas 
y en la instalación de cámaras de 
videovigilancia conectadas con la 
Policía Local, lo que permitirá un 
mayor control y respuesta rápida a 
problemas de seguridad. 

Vinaròs se adhiere a la declaración de ocio educativo para optar a las ayudas del IVAJ
La oposición pide la creación del Consell de Joves
El ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado por 
unanimidad en sesión plenaria su adhesión a 
la declaración de ocio educativo. El concejal 
de Cultura y Juventud, Marc Albella explicó 
que esta adhesión es un requisito necesario 
para optar a las ayudas y subvenciones que 
convoca el IVAJ para entidades locales en 
materia de programas de juventud. Desde la 
concejalía y en concreto desde el Casal Jove se 
llevan a cabo este tipo de actividades, como 

recordó Albella. 
El portavoz de Acord Ciutadà, Lluis Batalla 
indicó que respecto a la propuesta presentada 
votarían a favor, pero consideró que hay 
partes del contenido de esta declaración de 
ocio educativo que son contradictorias. Por su 
parte, el PP se abstuvo, apuntando su portavoz, 
Maria Dolores Miralles, que esta declaración 
“no aporta nada nuevo y es tan solo una mera 
acción propagandística; puro postureo”.

Consell de Joves
Por otro lado, los partidos de la oposición (PVI, Acord 
Ciutadà y PP) han pedido al equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs que se cree el Consell de 
Joves, propuesta que fue aprobada hace ya cuatro 
meses en pleno tras una moción que presentó Acord 
Ciutadà.  El portavoz de Tots i totes som Vinaròs y 
concejal de Participación Ciudadana, Hugo Romero, 
aseguró que se está trabajando en su creación y que 
en los próximos meses estará constituido. 

Los carriles bici del Portal Mediterráneo deberán volver a pintarse tan solo cuatro meses después
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Aquest matí l 'alcalde de Vinaròs,  Enric Pla, 
juntament amb els alcaldes dels municipis 
on hi ha previstes inversions, ha assistit  a 
la presentació del Pla d'Infraestructures 
Judicials de la Comunitat Valenciana. 
Durant l 'acte,  al  que també ha assistit  el 
president de la Generalitat Ximo Puig, 
la presidenta del TSJV, Pilar de la Oliva i 
la consellera de Justícia,  Gabriela Bravo, 
s 'ha anunciat que el Consell  invertirà 200 
milions d'euros per renovar i construir noves 
seus judicials.  
La consellera Bravo ha destacat que amb 
aquesta inversió també es crearà un nou 
sistema centralitzat de protecció i seguretat de 
les instal·lacions judicials, amb l'actualització 
dels plans d'emergència, així com la renovació 

dels sistemes contra incendis per oferir un 
millor servei per a la ciutadania i els treballadors.
En el cas de Vinaròs suposarà un inversió d'1,68 
milions d'euros per adequar el Palau de Justícia 
situat a l'avinguda de la Llibertat. L'alcalde 
Pla ha explicat, que "el projecte suposarà 
l'ampliació de l'edifici per ubicar el jutjat 

d'Instrucció número 5, actualment fora de la 
seu judicial, a més de millorar la climatització".
Pel que fa al termini de les obres, Pla ha indicat 
que "està previst que es liciten aquest mateix 
mes de juliol perquè les feines comencen 
a l'octubre, amb l'objectiu que estiguen 
finalitzades abans del juny del 2019."

ACTUALITAT

La Generalitat Valenciana invertirà 1,68 milions 
d'euros per reformar la seu judicial de Vinaròs
El pla impulsat pel Consell compta amb un pressupost 
total de 200 milions d'euros per reformar i adequar 
les instal·lacions judicials de la Comunitat

Durant aquesta setmana Turisme 
Vinaròs donarà a conèixer l'oferta 
turística de la localitat a totes les 
persones que s'apropen fins a la 
Ciutat de les Arts i les Ciències de 
València. Gastronomia, sol i platja, 
visites guiades al patrimoni històric 
o concerts són alguns dels principals 
atractius que es promocionaran fins 
al diumenge gràcies a l'informador 
turístic.
Sobretot es farà especial menció de 
la Bandera Blava que ha obtingut 
per primera vegada la platja del 
Fora Forat, que juntament amb la 
del Fortí, certifiquen que el litoral 
vinarossenc disposa d'una qualitat 
excel·lent per a prendre el bany. La 
bona gastronomia amb el Tapa Tour 

del Llagostí amb creacions originals 
i creatives fetes amb el producte 
estrella de la localitat, també formarà 
part de la promoció que es farà 
durant aquests dies a València.
Tampoc faltaran les visites guiades 
per conèixer el patrimoni històric de 
la localitat, enguany amb una novetat, 
una ruta per l'interior de l'església 
Arxiprestal amb un música barroca 
en directe, mentre s'expliquen les 
principals característiques del temple. 
El regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet, ha agraït a l'Agència 
Valenciana de Turisme l'oportunitat 
de poder instal·lar un punt 
d'informació a la Ciutat de les Arts 
i les Ciències, destacant que cada 
dia són centenars les persones que 

s'apropen per visitar-la, possibilitant 
així arribar a un nombrós públic. En 
aquest sentit, insistia que "sobretot 
es podrà mostrar la variada oferta 
turística que s'ofereix a Vinaròs, que no 

només es limita al sol i platja, sinó que 
també es pot gaudir d'una extensa 
programació d'activitats culturals i 
gastronòmiques pensades per a tota 
la família".

Turisme instal·la un punt d'informació a la Ciutat 
de les Arts i les Ciències de València
Es tracta d'una iniciativa creada per l'Agència Valenciana de Turisme per donar 
l'oportunitat als municipis de la Comunitat de promocionar-se a la capital
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ACTUALITAT

El PP de Vinaròs ha apoyado en un 
66,4% de los votos emitidos a Pablo 
Casado en la primera vuelta de las 
elecciones internas del partido. 
Casado se ha impuesto con 83 votos 
a Soraya Sáenz de Santamaria, que 
ha obtenido 39 votos (31,2%), 
mientras que María Dolores de 
Cospedal ha obtenido 2 votos y José 
M. García Margallo tan solo uno.
A nivel nacional Soraya Sáenz de 

Santamaría ha obtenido el 36,9% 
de los votos y Pablo Casado el 
34,3%.  
En las sedes se han votado también 
a los compromisarios que asistirán 
al congreso nacional y votarán a 
quien será el próximo presidente 
del Partido Popular. Luis Gandía y 
Mariano Castejón en Vinaròs han 
sido elegidos compromisarios para 
el 19 congreso extraordinario.

EMILI FONOLLOSA

La reducción de los vertidos incontrolados es una 
de las tareas a las que más esfuerzo debe dedicar 
la Unidad Rural Medioambiental del Ayuntamiento 
de Vinaròs, encabezada por un oficial de la policía 
local y que prevé ampliarse con más efectivos dada 
la gran extensión del término municipal. 
Aunque está la posibilidad de imponer sanciones, 
se persigue en especial concienciar a la ciudadanía 
de respetar las normas y lugares para depositar 
residuos animales y vegetales. “Hemos tenido 
muchos problemas de vertidos en barrancos, la 
caseta de animes muertos del antiguo vertedero, 
donde nos lanzan de todo y puntos de recogida 
de restos de poda“ decía el oficial de policía 
Javier Salom, responsable de la Unidad Rural 
junto con el edil de Agricultura. “El Ayuntamiento 
destina muchos recursos y muchos esfuerzos en 
tener limpio el término. por lo que es necesario 
concienciar a toda la ciudadanía que debe ser 
más respetuosa”. “En el ecoparque se admiten 
numerosos tipos de residuos y es más cómodo 
ir hasta allí que cuesta cinco minutos que no 
irse a 15 kilómetros y tirar cualquier cosa” decía 
Salom añadiendo que “debemos hacer una labor 
pedagógica, concienciando de que no queremos 
imponer sanciones”. 
La gran cantidad de caminos rurales que cruzan el 
extenso término multiplican la necesidad de más 
recursos humanos y materiales que atiendan la 
señalización, el mantenimiento y su conservación. 
También los linderos requieren de atención porque 
en algunos casos no están bien definidos dónde 
acaban unas propiedades y comienzan otras, “hay 
caminos de titularidad municipal y se debe velar 
por el respeto e las anchuras”.
La unidad rural debe también dedicar mucha 
atención a la ermita, en labores de limpieza, 
vigilancia del estado del arbolado, controles de 
plagas como la procesionaria, el crecimiento de las 

carracas que se plantan cada año… Asimismo, se 
está pendiente de los asadores para que se usen 
solo en los momentos permitido; así, en verano 
están cerrados salvo el del propio ermitorio.
La unidad rural depende de la Concejalía de 
Agricultura y Medio Ambiente, a cuyo frente está 
el edil Jordi Moliner y trabaja en coordinación con 
la brigada de Servicios porque a ella se acude para 
tener acopio de recursos humanos y materiales. 
“Coordinamos muchos trabajos entre concejalía y 
brigada” destacaba Moliner remarcando que “hay 
gran cantidad de labores y variadas a realizar”.  “Se 
creó esta unidad y no una brigada para ampliar el 
campo de acción” añadía. 
En los huertos urbanos promovidos por el 
Ayuntamiento, la visita de Salom y Moliner es 
constante. Hay en total 115 y en la nueva fase 
se abrirán 25 más y además se ha creado allí un 
vivero donde hay olivos que estaban en la partida 
Soterranyes, naranjos, moreras, etc. 
Al ser el responsable de la unidad un oficial de 
policía puede elaborar informes, “para hacienda, 
Ayuntamiento, cualquier administración, 
particulares para dar fe o evidencia de cualquier 
reclamación, etc. es un valor añadido respecto a 
la persona que se ocupaba antes de estas labores”. 

Además, está la posibilidad de imponer sanciones.
AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD
Hace casi tres años se creó esta unidad y ya 
entonces se apuntó la posibilidad de ampliarla. 
Está pendiente que se hagan oposiciones en 
el cuerpo de policía local y entre las nuevas 
incorporaciones o bien los ya actuales agentes, 
se generaría una plaza adscrita a la Concejalía de 
Agricultura yMedio0 Ambiente. Se aspira a que 
este nuevo agente sea alguien con perspectivas 
de permanecer durante un largo periodo en la 
plantilla de Vinaròs. Moliner confiaba en que este 
año se pueda cubrir esta segunda plaza rural 
y acabar la legislatura tener esta unidad rural 
completa y también una brigada verde. 
Otras labores de la unidad rural son en el control 
de piscinas sobre todo para ver si están límpidas 
y evitar la presencia de mosquitos, los solares 
abandonados y la limpieza de los de propiedad 
municipal. Está previsto renovar la ordenanza de 
medio rural y ambiente que pueda ser más efectiva 
para las plagas., “como la de conejos, cuando una 
finca está abandonada, aquello es un vivero de 
conejos por lo que la ordenanza debe exigir a 
ese propietario que la tenga limpia” comentaba 
finalmente Salom. 

Pablo Casado gana en Vinaròs con el 66,4% de los votos emitidos

Radiografía a la Unidad Rural Mediambiental de Vinaròs
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LOS LIBROS DE TEXTO
Ya puedes reservar 

para el próximo 
curso escolar

Tel.: 964 45 17 38 - Pl. Jovellar, 16 VINARÒS

ACTUALITAT

EMILI FONOLLOSA
El Ayuntamiento de Vinaròs anunció ayer 
miércoles a través del edil de Participación 
Ciudadana Hugo Romero la convocatoria de un 
nuevo ciclo de asambleas vecinales, el cuarto 
ya, que reunirá a vecinos y ediles del consistorio 
en ocho diferentes zonas de la localidad y 
extrarradio, a partir de este 25 de julio y hasta 
el 29 de septiembre.
Romero destacó que en esta ya cuarta tanda de 
reuniones, se anunciarán actuaciones previstas 
en las zonas afectadas, como en el puente del 
barranco de Salinas y la pasarela del río Cervol 
y se progresará en las intenciones de formalizar 
estas asambleas en los Consells Territorials, del 
que se dará toda la información instando a que 
el vecindario se inscriba en ellos. Asimismo, se 
va a realizar en estas asambelas una encuesta 
sobre movilidad urbana en transportes públicos 
y privados, así como en infraestructuras.
Estas reuniones serán todos los miércoles a 

la misma hora, 19.30 horas y las primeras se 
concentrarán en las dos zonas turísticas. Se 
comenzarán el el miércoles 25 de julio con los 
vecinos de la Cala Puntal, se seguirá el 1 de 
agosto en la Colonia Europa (donde se hizo la 
primera en el año 2015), para seguir el 22 de 
agosto en el entorno de la playa dels Cossis y el 
29 de agosto en las zonas Barbiguera-Triador-
Cales-Deveses.
Tras estas primeras cuatro asambleas, se harán 
las otras restantes durante septiembre ya en el 
casco urbano, empezando el 5 de septiembre 
para los vecinos de las calles Pilar, Libertad, 
M.Auxiliadora y contiguas, en el parque 
Camaraes, siguiendo el día 12 en el entorno de 
la avenida Pío XII, el 19 septiembre en el parking 
situado frente al CEIP Manuel Foguet para esa 
zona y la última, en la avenida de Barcelona el 
26 de septiembre, dirigida para los vecinos de 
este vial y los situados en su proximidad,
“Ocho asambleas donde los ciudadanos podrán 

reclamarnos las deficiencias que ven en su zona 
porque es una rendición de cuentas donde no 
hay filtros“dijo el edil.
Romero destacó que se van a trasladar a los 
ciudadanos también las actuaciones que 
quedan pendientes de las propuestas que 
ya comunicaron en las anteriores ediciones. 
Así, los vecinos podrán exponer sus quejas y 
sugerencias a los responsables de las distintas 
concejalías en estas asambleas.

Vinaròs convoca otras ocho reuniones vecinales

L'Ajuntament de Vinaròs l'any 2015 i davant la 
situació d'emergència al voltant del desplaçament 
forçat de milers de famílies que fugien dels conflictes 
bèl·lics als seus respectius països (entre ells Síria), va 
ser una de les primeres ciutats a declarar-se Ciutat 
Acollidora de Persones Refugiades i ens vam adherir 
a la Xarxa de Ciutats Acollidores de la Comunitat 
Valenciana.
Des de l'arribada a València del vaixell Aquarius el 
passat 19 de juny amb 630 persones migrants de 
més de 26 nacionalitats diferents amb més de 100 
menors, s'ha tornat a activar aquesta Xarxa que 
busca vertebrar al llarg de tot el territori diferents 
iniciatives solidàries per a donar major cobertura a 
l'atenció de les persones i famílies refugiades.
El dispositiu de recursos per poder acollir a totes 
aquestes persones es vertebra des de la Generalitat 
Valenciana, concretament des de la Vicepresidència 

i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
(Direcció General d'Inclusió Social). Així mateix, la 
Direcció General d'Inclusió Social ha comunicat a les 
entitats locals les següents necessitats:
1. Necessiten informació de quins recursos 
residencials disposa cada municipi. En concret quins 
habitatges buits i condicionats disposeu i quina és 
la quantitat de persones que podrien conviure 
en ella. No parlem de cases per compartir amb 
famílies acollidores del municipi, ni poliesportius, ni 
pavellons, ni infravivendes.
2. El seguiment de l'acolliment en cada municipi el 
supervisarà CEAR, Creu Roja, ACCEM i CEPAIM.
Aquí a Vinaròs, si vols sumar-te a aquesta campanya 
de solidaritat i tens l'oportunitat de col·laborar amb 
la Xarxa, pots dirigir-te a:
* Oficina d'Atenció a les Persones Migrades PANGEA, 
ubicada en els Serveis Socials de l'Ajuntament 

de Vinaròs, a la Plaça Sant Antoni, 19, telèfon de 
contacte 964 450075.
* Pàgina Web de l'Ajuntament de Vinaròs on es 
pot descarregar el document per a participar-hi i 
entregar-ho a les oficines de l'OIAC, plaça Jovellar, 
22.
* Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
ha habilitat un correu per a aquelles persones i 
organismes que vulguen prestar la seua ajuda i 
col·laboració. El correu és aquarius@112cv.gva.es. El 
telèfon és 96 3428099.
Si vols ser família acollidora dels menors d'edat, des 
de la "Direcció General de la Infància i Adolescència 
de la Generalitat Valenciana", vist que hi han moltes 
famílies interessades, han ficat un telèfon de 
contacte gratuït, el 900150804, d'AVAF, Associació 
Valenciana d'Acolliment Familiar, col·laboradora 
amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Acolliment de persones refugiades a Vinaròs
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fotonotícies

47 anys després

Els majorals del carrer 
de San Cristóbal/Sant 
Cristòfol han avançat a 
avui diumenge 8 de juliol 
la celebració de la festa.

L'alcalde, amb la 'Asociación de Amas de Casa'

De vacaciones veraniegas disfrutando del sol y la gastronomía en Vinaròs

Concentració per les víctimes de la violencia de gènere a les portes de 
l’Ajuntament per part de Mi mano es tu apoyo. E.Fonollosa

Integrants dels equips directius del col·legis 
públics de Vinaròs Manuel Foguet, Sant Sebastià 
i Assumpció han participat el dijous 5 de juliol en 
una jornada a Torrent, organitzada pels CEFIRES 
al voltant del portfoli europeu de les llengües, 
projecte educatiu en el qual participen totes tres 
escoles.

Exposició de vehicles 
clàssics i antics, 
organitzada per 
Motor Clàssic Vinaròs, 
el cap de setmana 
a la pèrgola del 
passeig,
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SOCIETAT

Sastià i Misi han realitzat el seu primer viatge fora 
de Vinaròs. Han visitat els municipis de Pallejà i 
Barberà del Vallès, respectivament. Estan molt 
contents per la rebuda que van tenir i el fum de 
fotògrafs que els va fotografiar. 
El dissabte 7 de juliol era el torn de la trobada 
gegantera a Pallejà que va tenir lloc a la vesprada. 
A les 18.30 h va ser la plantada de gegants a la 
plaça del Castell. Després, va començar la cercavila 

pel centre del municipi. En acabar el recorregut, 
es va fer entrega dels records i es va realitzar una 
ballada final amb tots els gegants participants. 
Finalment, per acomiadar la trobada gegantera, 
va haver sopar de germanor amb totes les colles 
participants.
L'endemà, diumenge 8 de juliol al matí, els 
gegantons es van desplaçar a Barberà del Vallès. 
De 9 h a 10 h del matí, van anar arribant les colles 

i els gegants a la plaça de la Vila. A mig matí, al 
voltant de les 12 h, es va iniciar la cercavila i a les 
13 h aprox. finalitzava la trobada amb una ballada 
final. Ha segut un cap de setmana molt intens i 
festiu on s'ha gaudit molt!
Ara ens preparem per a la pròxima sortida que és el 
14 de juliol a Horta de Sant Joan. Els seus gegants 
compleixen 20 anys i estan preparant una festa 
molt grossa!

Actividades festivas del Centro 
Aragonés
 El Centro Aragonés de Vinaròs 
quiere agradecer a los socios y 
amigos, la participación en las 
actividades organizadas por el 
Centro y las que lleva a cabo la 
Concejalia de Fiestas, durante 
estas fiestas de San Juan y San 
Pedro. Con vuestra ilusión y 
ánimo, seremos capaces de 
realizar todos los proyectos que 
nos propongamos. ¡ Contamos 
con todos! Muchas gracias.

Guiñote y parchís en la Penya Barça. El día 23 de Junio Penya Barça Vinarós, celebró el 39 Open de Guiñote abierto para toda la Ciudad de Vinaròs y 
gratuito para todos los amantes a este juego de cartas. Tras largas partidas salieron los Campeones del Torneo, Eduardo y Sebastián dos Personas muy conocidas 
en la localidad y por supuesto en el Bar de nuestra Penya, aunque ninguno de los dos son Socios (foto izquierda) El 30 de junio se celebró el Open de Parchís 
(foto derecha)

Pallejà i Barberà del Vallès
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Després del volteig de campanes i del 
coet inaugural i abans de la cercavila de 
festes dels Nanos i Gegants, aquesta Fira 
i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2018 va 
començar sent molt emotiva. 
Vam poder gaudir a la plaça de 
l’ajuntament d’un acte molt especial i 
commovedor per a tots els assistents. La 
ciutat de Vinaròs donava la benvinguda 
a un nou nano en honor i representació 
del volgut i conegut Antoni Fabregat. 
El nou nano ja forma part de la gran 
família de Nanos i Gegants i Gegantons 
que el municipi de Vinaròs té. Amb 
energia i moltes ganes, així va ser com 
vam començar la fira i festes de Sant Joan 
i Sant Pere 2018.
Festivitat de Sant Joan, 24 de juny 
de 2018 i cercaviles de festes amb els 
joglars i els nanos. 
A més a més, els nostres músics, com ja 
és tradició, van seguir amb els actes de la 
fira i festes. Van participar en la processó 
de Sant Joan acompanyant a les dames, 
autoritats i majorals. També, el dilluns 25, 
dimarts 26 i dimecres 27, a la vesprada, 
van amenitzar el centre del municipi 
amb les cercaviles de dolçaina i tabal 
juntament amb la companyia d’un parell 
de nanos.
XXVIIIa Trobada de Gegants a Vinaròs, 
30 de juny de 2018
Finalment, vam acabar amb aquestes 
fantàstiques festes celebrant el dissabte 
30 de juny la XXVIIIa trobada de Nanos i 
Gegants a Vinaròs. 
Vam començar la jornada gegantera 
amb la plantada de gegants a la plaça 
de l'Ajuntament. Allí van anar arribant les 
diferents colles invitades.
Vam poder comptar amb les colles 
geganteres: d'Alcanar, Amposta, Barberà 
del Vallès, la Riba, la colla Els Fènix de 
Reus, Pallejà, Santa Bàrbara, Tortosa, la 
colla IPM de Reus i les colles geganteres 
que van apadrinar els nostres gegantons: 
Castellbisbal amb el seu gegant 
Flabiolaire, Espluga de Francolí amb la 
seua gegantona Terra, Sant Carles de la 
Ràpita amb una gegantona dolçainera 
molt joveneta i per últim, el gegantó 
d'Ulldecona, Lluc, que ens feia molta 
il·lusió, ja que és el fillolet del Tio Gori i la 
Tia Caballera.
A més a més, hem de destacar i sobretot, 

agrair a la colla de dolçainers de Santa 
Magdalena del Polpís que acceptessen la 
nostra invitació a participar en la trobada 
de gegants. Van animar i amenitzar 
amb la dolçaina i el tabal, les colles que 
no disposaven de músics. Moltíssimes 
gràcies, companys!
Cap al migdia, al saló de plens, vam 
realitzar l'entrega de recordatoris a 
les colles participants, A més a més, 
d'aprofitar per a donar-los oficialment la 
benvinguda a la nostra ciutat.
Després d'aquest acte tan emotiu i 
familiar, vam iniciar una cercavila des de 
la plaça de l'ajuntament fins a l'envelat 
de festes. Allí, vam realitzar el dinar de 
germanor amb totes les colles.
A la vesprada, hi va haver una altra 
magnífica cercavila. Des de l'esplanada 
del port, passant pel passeig, pel centre 
de la ciutat i finalitzant a l'Àgora del 
Passeig Blasco Ibáñez. El municipi de 
Vinaròs va poder gaudir de ballar i 
dansar amb uns gegants molt especials 
i particulars.
Al finalitzar la cercavila, es va reunir als 
padrins perquè presenciaren el moment 
que els gegantons reben els seus noms. 
I... els gegantons s'anomenaran: Sastià i 
Misi. 
Des d’aquí volem donar les gràcies a 
totes les persones que han participat i 
ajudat a escollir els noms amb les seues 
participacions. Estem molt contents i 
agraïts. Moltíssimes gràcies!
I per acabar, també voldríem reconèixer 
i agrair a tots els que col·laboreu amb 
els Nanos i Gegants perquè sense el 
vostre gra d'arena, això no seria possible. 
I sobretot, a l'Ajuntament i a totes 
les regidories i departaments que hi 
formen part: Brigada Municipal, Policia 
Local, Servei d'Esports, entre altres més; 
així com també, a Davima, al Mercat, 
a la Caixa Rural i a la Casa Membrillera 
perquè cadascú amb la seua ajuda fa 
possible que la trobada de Gegants i 
totes les actuacions dels Nanos i Gegants 
siguen més fàcils de gestionar. Gràcies a 
tothom!
Ha segut una Fira i Festes de Sant Joan i 
Sant Pere molt especial! Però atents que 
el pròxim any 2019, la família burgesa i 
els gegants vells compleixen 75 anys. 
Prepareu-vos per fer festa grossa!

FIRA I FESTES SANT JOAN I SANT PERE 2018: 

Els Nanos i Gegants a les festes patronals de Vinaròs 
Inici de festes, 22 de juny de 2018
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El jurat del Concurs de Cementeris d'Espanya 
2018 ha nominat el monument de la família 
Boix Chillida, del cementeri de Vinaròs, com un 
panteons més bonics i espectaculars d'aquesta 
edició del certamen. Es tracta d'una construcció de 
caire modernista que ha convençut al jurat per la 
seva senzillesa i sobretot pel realisme de l'escultura 
d'una dona que es lamenta al costat de la làpida.
La nominació del panteó de la família Boix 
Chillida s'afegeix a les altres dues candidatures 
del cementeri de Cadis, i ara es passarà a la fase 
de votació popular a través de la pàgina web del 
concurs. Cal destacar que el premi per al guanyador 
en la categoria de millor monument és de 1.000€ 

per a la família propietària. 
La revista "Adiós Cultural", especialitzada en 
la reflexió de la mort a través de la cultura, és 
l'encarregada d'organitzar el concurs destinant 
en cada edició fins a 8.000€ en premis per als 
guanyadors de les cinc categories.
En el cas de Vinaròs la historiadora de l'art, Helena 
Román, ha sigut la persona que va proposar la 
candidatura, perquè l'Ajuntament la presentés al 
concurs, tenint en compte la part més artística del 
monument. En aquest sentit, el regidor de Cultura, 
Marc Albella, ha destacat que "Román realitza 
una gran feina al municipi per donar a conèixer 
la història local a través de les construccions 

del cementeri, on es pot veure com ha anat 
evolucionant la societat i la percepció de la mort al 
llarg del temps". 
D'altra banda, Albella s'ha mostrat satisfet per 
aquesta nominació i ha felicitat a la família Boix 
Chillida per haver mantingut durant tants anys 
aquest monument modernista en perfectes 
condicions.
Per acabar el regidor també ha destacat la feina 
que es realitza des de la regidoria d'Obres i Serveis, 
encapçalada per Guillem Alsina, per mantenir el 
cementeri en òptimes condicions per als centenars 
de visitants que cada any s'apropen fins a les 
instal·lacions.

El Concurs de Cementeris d'Espanya ha nominat al cementeri 
de Vinaròs pel millor monument
Es tracta d'un certamen que recull les categories de millors activitats de portes obertes, millor història 
documentada, millor iniciativa mediambiental, millor cementeri i millor monument  

Pedro Aixalà

El pasado 7 de Julio a las 21:00 horas, en el Restaurante Club 
de Tenis Vinaròs, se celebró sin duda alguna una gala mági-
ca con la actuación de Aroma Flamenco.
La cena fue exquisita y con un gran gusto por el abastecedor 
Sr. Antonio. Unos 150 comensales gozaron de una gala dig-
na de propios y extraños. 
Doy gracias a la junta directiva, a su presidente Sr. Manolo 
Febrer, al abastecedor del Club de Tenis Vinaròs Sr. Antonio 
y a mis colaboradores Sr. Tino Pérez, Vicente Benet, mi com-
pañera Antonia Lorente, Edu (sonido e iluminación) y a Car-
men y Rosa Mª de Aroma Flamenco.
Hace 9 años que Aroma Flamenco está triunfando por toda 
España. El Club de Fans de Sevilla, con el que cuentan ya con 
más de 1000 seguidores, el cual lleva a cabo una labor de 
promoción incansable. Están triunfando en galas, eventos, 
conciertos, etc. Sonando también en numerosas emisoras a 
nivel nacional, como Teletaxi de Justo Molinero.
Por tercer año consecutivo de la mano de Halcón Viajes y 
Teletaxi han actuado en el Crucero de la Feria.
Respecto a la actuación del pasado día 7 en la mencionada 
gala, después de 2 horas de concierto, al público asistente 
les supo a poco.
Aroma Flamenco, está compuesto por Carmen García, na-
tural de Córdoba y que a los 6 años se trasladó a Cataluña. 
De padre cordobés y madre sevillana, grandes aficionados 
al flamenco, de ahí su influencia musical.
Rosa Mª González nacida en Barcelona, ahijada del gran An-
tonio Molina, hija de Rosa, valenciana de nacimiento y de 
Santi, natural de Valladolid que en gloria esté, gran amigo 
de la familia Molina y un gran conocedor del cante y la copla 
afincados en Cataluña. Este ambiente provoca un gran inte-
rés a Rosa Mª por la música.

Gala del Flamenco en el Club de Tenis
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El passat 23 de juny va tindre lloc el XXX Certamen de Sant Joan i Sant Pere 2018 de l’Orfeó Vinarossenc a l’auditori municipal amb participació també de les 
Corals Infantil Misericòrdia, Cor Jove Esmuvi i Coral Juvenil Sant Sebastià.

Concert 30 aniversari de l’Orfeó Vinarossenc

L’IES José Vilaplana de Vinaròs va obtindre en la 
convocatòria de juny de la PAU (Prova d’Accés a la 
Universitat) la nota més alta dels instituts públics 
de la província de Castelló, en la fase general. 

En concret, va assolir un 7,306 de mitjana, amb 
33 alumnes presentats. De tots els centres de la 
província, el Vilaplana s’ha situat en la quarta posició, 
darrere només de tres centres concertats. A nivell de 

la Comunitat Valenciana, on la nota mitjana ha estat 
de 6,567, ocupa la posició 34, d’un total de més de 
500 instituts.
A més, dels vint alumnes que van obtindre millors 

qualificacions en la PAU de Castelló, 
dos són alumnes de l’IES Vilaplana: 
Raül Adell Segarra (2n Batxillerat 
Científic) i Martina Peiró Alfara (2n 
Batxillerat Humanístic).
Tots els que formem la comunitat 
educativa de l’IES José Vilaplana 
volem expressar la nostra enorme 
satisfacció pels resultats obtinguts, 
i felicitar especialment l’alumnat, 
autèntic protagonista i centre 
de la nostra tasca, pel seu treball 
i esforç que finalment ha donat 
aquests fruits. També volem donar 
l’enhorabona a tot el claustre de 
professorat, per  la seua dedicació i 
professionalitat.
Aquest resultats ens animen a 
seguir treballant per una educació 
pública de qualitat.

L’IES Vilaplana obté en la selectivitat la millor nota 
dels instituts públics de Castelló
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El regidor de Cultura, Marc Albella, 
amb el regidor de Medi Ambient, Jordi 
Moliner i el cap del Servei d'Arqueologia 
de la Diputació de Castelló, Arturo 
Oliver, han fet una visita a la nova 
campanya d'excavacions que s'ha posat 
en marxa al poblat iber del Puig de la 
Misericòrdia.
Durant les properes tres setmanes, 
fins al proper 20 de juliol, un grup 
d'experts, del Servei d'Arqueologia 
provincial, treballarà sobre el terreny 
amb excavacions en tres habitacions 

diferents amb a una cronologia que 
aniria des del segle VII fins a principis 
del segle V AC. Per la seva banda, 
l'Ajuntament col·laborarà amb les feines 
assumint la manutenció i allotjament 
de l'equip d'arqueòlegs.  
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha 
destacat que es tracta d'unes feines 
molt importants per tal de seguir 
descobrint el passat i posar en valor al 
patrimoni històric de la ciutat, al mateix 
temps que s'ajuda a crear nous atractius 
turístics per als visitants. 

Comença una nova campanya arqueològica 
al jaciment iber del Puig de la Misericòrdia 

El conegut paleontòleg Manuel Domingo Garcia Sanz, oferí a la Casa Membrillera una conferència, organitzada pel Grup Tràngol i titulada “Terópodes, 
Dinosaures per a la Gloria”. Fotos Mariano Castejón.

Manolo García parlà sobre els dinosaures
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE JUNY DE L’ANY 2018 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Cego

Mar apaciguado y el día del Carmen
Las aguas han seguido tranquilas. Se faenó bien en todas las modalidades, con extracciones dispares. Y las cotizaciones 
de los pescados y mariscos, en su mayoría se mantuvieron bajas. En cuanto a la festividad marinera de  la Virgen del 
Carmen, éste año sólo habrá la misa en la lonja, el lunes 16 a las 11 h., y seguidamente la procesión marítima.
La pesca de arrastre operaron ocho bous las cinco jornadas, para llevar a subasta cigala, calamar, 
pescadilla, pez de S. Pedro, peluda, salmonete, gallo, rape, caracol, galera, maira, canana, jurel, 
lisa, pulpo roquero, raya, morralla, etc. La veda del bou éste año se realizará los meses de agosto y 
septiembre.
El cerco estaba flojo de peix blau, ya que las traíñas faenaban cerca de Valencia. Pero el miércoles 
una llum de Castellón arribó con 450 cajas de boquerón (8 Kg/caja).
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras, la mayor parte se dedica al langostino. Una 
va a la sepia. Un par al lenguado y rombo. Una al mabre. Y otra a la langosta, bogavante, cabracho, 
pargo y mamona.
El palangrillo costero, dos embarcaciones calan con este arte de anzuelos para atrapar dorada, 
sargo, dentón y congrio.

Ecos de ‘Mar’; La escasez de la sardina ibérica
Lejos quedan aquellos tiempos en que los máximos de capturas de sardina por parte de la 
flota española y portuguesa rondaban las 250.000 toneladas, como ocurría en 1961. Luego las 
extracciones se situaban en 216.000 t. en 1981. Desde entonces, y con registros computados por la 
Unión Europea, la caída ha sido la tónica dominante, hasta llegar a las paupérrimas cifras de 22.600 
t. en 2016. A todo ello, los científicos ya venían avisando del deterioro de su stock, reflejado en la 
continua caída de las capturas. Pero como mandan los políticos, no hay nada que hacer.
Ahora, la UE acepta un ‘plan para la sardina’ en contra de los biólogos. De momento se autorizó la 
captura de 7.300 t. hasta mitad 2018, y cuando finalice éste periodo, el Consejo para la Explotación 
tendrá que corroborar que la biomasa se ha incrementado un 10% con respecto a 2017. Si fuera así, 
se podrá seguir faenando hasta capturar otras 7,300 t. y cerrar dicha campaña anual.
Los científicos dicen que los datos recogidos no invitan al optimismo, dada la alarmante escasez de 
juveniles. 
También los expertos del Instituto Español Oceanográfico aconsejaban cerrar la pesquería éste año, 
y ver cómo reaccionaba.
A éste paso van a cerrar la pesquería evidentemente cuando no queden reproductores. ¡Qué 
remedio!

O cec, és com li cridàvem antany a este tipus de 
meduses. També són conegudes com borm radiant, 
en castellà medusa brújula o de compases i acalefo 
radiado. En temps passats, quan apareixien prop de la 
costa sobre la superfície del mar, una de les distraccions 
dels xiquets era el llançar-los pedrades per a veure qui 
encertava i les trencava. 
Del tall Cnidario de la classe Escifomeduses pertany a la 
família Pelagidae. És la fase lliure d'estos celenterats que 
tenen el cos amb una umbrela en forma acampanada o 
de paraigua, fins a 32 cm. de diàmetre. Del seu disseny 
radial, li pengen exteriorment 24 fins tentacles llargs, a 
més de 32 lòbuls perifèrics de bord dividit i agrupats de 
3 en 3. També posseïx uns xicotets ocels foto receptors 
i d'olfacte. Del centre penjant cap avall li ix el manubri 
amb 8 allargats òrgans sensorials. És de color blanc 
groguenc quasi transparent, amb 16 bandes radials 
marró. 
S'impulsa per a traslladar-se per contraccions de la 
campana. És hermafrodita. Primer és mascle i allibera 
l'esperma, que ho absorbix la femella per a fecundar 
en la seua cavitat genital els seus ous. Després soltarà 
al corrent marina les larves a l'estiu, perquè baixen a 
establir-se fixes com un pòlip al substrat. Cada pòlip 
es reproduïx per gemmació fent moltes iguals. Arriben 
a viure un any. S'alimenten quan naden atrapant 
xicotets animals planctònics, com amb els seus 
tentacles abraçant i immobilitzant amb el verí de les 
seues cèl·lules urticants a preses majors com a peixets. 
Després, amb els seus 4 llargs tentacles orals se'ls porta 
a la boca situada en el centre inferior de l'ombrel·la, que 
passarà a la seua cambra central dividida en barandats 
per a digerir-ho. Poden fer eixams que quan moren 
suren i són arrossegades per les marees i pareix una 
plaga. Una vegada morta el seu verí tentacular encara 
pot ser tòxic.
En cas de rebre picadures, un remei per a rebaixar els 
seus efectes és una solució aquosa de bicarbonat sòdic 
en la zona afectada, però sense arribar a fregar per a 
no trencar les diminutes bosses verinoses i que  no 
escampen el seu líquid contingut.

PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                    65.240 Kg.
Rallat (Bonito)                            266
Pagell (Pagel, Breca)                 251
Sardina                                    3.096
Biso (Bis, Estornino)                 347
                                              ______

      Total Cèrcol…………..  69.200

PEIXOS:
Seitò (Boquerón)                           739                     
Maira (Mare del lluç)                      48
Escrita (Raya)                                872
Mantes (Batoideos)                          67
Besuc (Besugo)                               63
Boga i Xucla (Bogue y Picarel)    591
Rallat (Bonito)                                  4
Caballa (Verdel)                                437
Vetes (Cintas )                                  535
Congre (Congrio)                             338
Gall (Pez de S. Pedro)                    154
Orà (Dorada)                                   867

Mussoles (Escualos)                         60
Móllera (Fanéca)                           1.085
Gallineta (Cabracho)                        209                 
Sorells (Jurel, Chicharro)              8.896
Asparrall (Raspallón)                    4.320
Palá (Lenguado)                                41
Sard (Sargo)                                      83
Lliri (Talla ams, Anjova)                    19
Llobarro (Lubina)                                 1
Penegal (Boca negra)                       52
Mabre (Herrera)                                 53
Aranya (Araña, Vívora)                      700
Pagell (Pagel, Breca)                    11.778
Peluda (Solleta)                               248
Lluç (Pescadilla, Merluza)             11.679
Rap (Rape)                                    1.473
Aspet (Espetón)                                 485
Rom empetxinat (Rodaballo)               3
Jurioles (Rubios, Lucerna)               11        
Moll (Salmonete)                            5.113
Morralla (Serranos, etc)                 1.274
Sardina                                             152                            
Letxa (Verderol, Pez limón)               33

Sorella (Jurel real)                            561
Bacaladilla (Llússara)                       121
Llisa (Mújoles)                              10.728
Pagre (Pargo)                                     11
Biso (Estornino)                               229
Gatet (Pintarroja)                               65
Rata (Miracielo)                               124
Palometa (Palometón)                      11
Tigre (Lenguado portugués)             12
Miseria (Gallo)                                 265
Peix de rei (Pejerey)                       159
Mamona (Brótola de fango)              1
Saboga (Alosa)                                 3   
Déntol (Dentón)                               5                                               
Chopa (Cántara)                               11
Reig (Corvina)                                    3      
Vidrià (Mojarra)                                  34
Salpa (Salema)                                   26
Rom (Rèmol, Rombo)                        42
Móllera de fang  (B. de fango)           32
Palaí (Acedia)                                      7               
                                                  _______
Total.............................       64.944

CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                     569
Escamarlà (Cigala)                     165
Llagostí (Langosti. mediterrá.)        166         
Galera (Estomatoideo)                   572
Llagosta (Langosta)                           17
Gamba (Camarón, Quisquilla)           41
                                                       _____
Total......................................    1.530

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                       126
Sepió punxa (Choquito)                     171
Canana (Pota, Volador)                   1.980
Sépia (Choco)                                       15
Polp roquer (Pulpo roquero)            798
P. blanc (P. blanco)                        827
Polpa (Pulpón)                                    51
Caragol punxent (Cañailla)           93
                                                    _____
    Total……………….……..    4.062
Total d’Arrossegament.......   70.536
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OPINIÓ 

Projectes en infraestructures
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE

TREBALLAR LA BASE
Per  J. Carlos Garcia

Diverteix-te, però lluita
Per Hugo Romero

Fa uns dies, concretament el 28 
de juny, es va celebrar a tot el món 
civilitzat el dia de l'Orgull Gay. 
Aquesta data commemora les 
manifestacions i revoltes que van 

tindre lloc a la ciutat de Nova York als anys seixanta 
del segle passat, on persones homosexuals, 
transsexuals i defensores dels drets civils van 
iniciar la lluita per acabar amb unes normatives 
socials i legals que menyspreaven tot el que no fos 
blanc i heterosexual.
Han passat els anys i pareix que hem millorat en 
aquest aspecte. Però si ho analitzem des d'una 
perspectiva més ampla, només cal agafar com 
a referent el nostre poble i comprovar com no 
farà molt encara van haure crits al cel perquè 
l'Ajuntament de Vinaròs va pintar amb els colors de 
l'arc iris alguns bancs i passos de vianants. Tampoc 
s'ha de perdre de vista com el sistema capitalista en 
el qual vivim, intenta per tots els mitjos convertir 
una altra data reivindicativa en una simple festa. 
En aquest cas també tenim l'exemple dels vuit 
de març amb guateques de dones amb strippers 
masculins inclosos.
Per la part que ens toca a la gent Tots i Totes Som 
Vinaròs, a més de recordar l'efemèride i donar 
suport a totes les accions i mocions presentades 
per l'ocasió, vam organitzar el Parlem-ne d'aquest 
juliol tenint em compte que hi ha persones que 
lluiten pels drets LGTBI des d'una altra perspectiva 
totalment oposada a la que ens intente vendre els 
mitjans de comunicació. Parlem de vinarossencs 
com Hèctor Adell, filòsof, activista i tècnic en salut, 
que ens poden ensenyar molt sobre la realitat 
d'una part de la societat encara marginada per no 
ser heterosexual, blanca i el pitjor de tot, ser pobra.
No oblidem mai que tots els drets que gaudim els 
ciutadans, inclosos la llibertat sexual i de gènere, 
no ens els han regalat, sinó que persones que 
han estat abans de nosaltres han barallat per tots 
i cadascun d'ells en algun moment de la Història. 
Els partits polítics i tots els que ens pareixen grans 
líders van, venen i desapareixen per sempre. Però 
la gent del carrer quedem i és la nostra obligació 
defensar tot allò que tant va costar d'aconseguir i 
que contínuament estan intentant llevar-nos. Ull al 
mabre.

Ja estem al juliol, mes estiuenc 
i calorós, on ja passades les 
festes de Sant Joan i Sant 
Pere veiem la gran quantitat 
de visitants i estiuejants a 

la nostra ciutat, gaudint dels serveis i d’unes 
vacances, segur, ben merescudes. Un mes on, 
en l’àmbit polític local, es passen comptes de 
com han estat les festes, es revisen i preparen 
projectes de cara al setembre, que en seran 
molts, i també es comencen a visitar altres 
indrets de la comarca fent gala de la cortesia 
corresposta.
És justament en el pla dels projectes, que el 
passat dilluns dia 9 la consellera d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del territori, 
Maria José Salvador, va presentar al Ministeri 
de Foment la primera proposta d’accessos de 
l’AP-7, que des de la Conselleria consideren 
necessaris per a millorar la connectivitat 
d’aquesta autopista un cop es produeixi la seua 
liberalització a finals de 2019. Entre aquestes 
actuacions, destaquem i ens congratulem de 
la inclusió d’un dels accessos, l’enllaç entre 
l’AP-7 i la N-232 a Vinaròs. Aquest enllaç té 
com a finalitat la millora de la seguretat vial i 
una millor connectivitat a la nostra comarca 
i a la nostra ciutat, Vinaròs.  Així, gràcies a les 
decisions entre diferents administracions 
governades pel PSOE (Ministeri de Foment, 
amb el ministre José Luís Abalos, que decideix 
l’alliberament de l’autopista, Conselleria 
d’Obres Públiques, amb la consellera Maria José 
Salvador, i el diputat socialista de la província, 
Artemi Rallo) es preveu ampliar i completar la 
xarxa de connexions per carretera al nord de 
Castelló.
I és que els projectes s’han de redactar amb 
previsió, per tal que a finals de 2019, quan 
ja deixe de ser de pagament l’autopista, es 
puguen iniciar les obres.
Ens trobem també a l’espera del servei de 
Rodalies de Trens, després de veure com 
treballava el PP en aquest tema, on va iniciar els 
tràmits generals però ho va deixar tot penjat. I 
compte, que portaven gairebé un any dient-ho. 
Quina previsió (o es tractava d’una altra cosa?)

Des de Compromís 
tenim molt clar el 
nostre compromís 
amb la societat, 

el Medi Ambient i la defensa del nostre teixit 
tradicional. Som molt conscients que els canvis 
comencen des de la base cap a munt. De baix cap 
a dalt, com la nostra política. La iniciativa posada 
en marxa pel nostre regidor d'Agricultura, Pesca, 
Medi Ambient i Canvi Climàtic Jordi Moliner 
va en  aquesta  línia, es tracta d'una campanya 
anomenada Menjat L’horta!!! divulgativa, molt 
visual de fàcil comprensió per a incentivar el 
consum de fruites i verdures de temporada, el 
producte de proximitat i el petit comerç. Tal com va 
dir a la presentació de la campanya, comprar  
producte de proximitat a les petites botigues és un 
dels majors actes de rebel·lió que podem fer davant 
de les grans multinacionals que ens diuen, quan i 
com hem de menjar  fruites i verdures importades 
de molt lluny, les nostre comarques son unes terres 
tradicionalment productores d’horta i fruites. 
Com no podia ser d'una altra manera, per a la 
campanya s'ha comptat en els  agents implicats, 
el Consell Local Agrari, els venedors de fruita i 
verdura tant del Mercat com de fora d'ell, la Caixa 
Rural i les direccions dels centres d'ensenyament. 
Aquesta campanya consta de cartells per als 
establiments, centres  col·laboradors  i premsa, 
així com una primera tirada de 1.000 imants 
per als frigorífics, que s'han repartit pels punt 
de venda. Com creiem que les campanyes han 
d'estar vives i actives, s'ha d'escoltar als que en 
saben i participen d’elles, la regidoria ha agafat el 
suggeriment de la pròxima tirada fer-la separada o 
sigui d’uns imants de fruita i altres per a la  verdura, 
i així es fera. La campanya com es pot comprendre 
no es queda ací, des de la Regidoria ja estan 
treballant en la següent fase que prompte eixirà 
a la llum. Aquest seguit de projectes van sempre 
molt lligats amb els nostres escolars, veritables 
protagonistes dels canvis que han de vindre per 
a retornar a conviure amb equilibri i respecte pel 
nostre Medi Ambient. En aquests casos cal agrair 
la bona disposició i  col·laboració  dels centres. 
Aquestes petites campanyes són importantíssimes 
sempre que no siguin flor de Maig, el treball de 
conscienciació dona fruits a mitjà termini i això 
ho han de tindre clar les administracions. S'ha de 
tindre clar que no calen grans pressupostos, el que 
cal són ganes, imaginació i treball i això és el que 
aporta el nostre Regidor.
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Plaga de cucarachas en las penosas 
instalaciones de la Policía Local

SIPOLCV

Festival de curmetratges 
Agustí Comes
Per Maria Dolores Miralles

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

La opacidad nos cuesta dinero

Por Lluís Gandía

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Quan arriba el mes de juliol els 
vinarossencs acudim a la cita 
amb el Festival internacional 
de Curmetratges Agustí 

Comes i que arriba enguany a la desetena edició. 
Dimarts, dimecres i dijous de la propera setmana 
es projectaran els 12 curmetratgs finalistes al JJ 
cinema a les 22 hores, a un preu simbòlic de 1€. 
El dia 26 de julio es projectarà la “Macedònia de 
curts”, destacant un curmetratge realitzat per CRIS 
amb el títol “Adelante”, dirigit per Joan Comes i amb 
música del vinarossenc Óscar Senén. També cal 
ressenyar que dintre de les activitats culturals que 
s’han programat entorn al festival, es projectarà un 
concert inèdit del músic Carles Santos que va ser 
gravat en 2015 a l’auditori que porta el seu nom a 
la Fundació Caixa Vinaròs.
Aquest any s’ha superat la xifra de l’any anterior 
ja que s’han presentat un total de 848 obres , 
d’arreu de tot l’estat espanyol i d’ altres indrets 
internacionals. El camí per l’organització ha estat 
difícil però amb el pas del temps aquest projecte 
s’ha convertit en un referent tant a nivell nacional 
com a nivell internacional.
Viurem tres intenses jornades en què Vinaròs 
gaudirà d’un bon cinema, i com cada any amb 
l’enorme satisfacció del treball ben fet, gràcies al 
treball pacient, acurat i continuat de la Fundació 
Caixa Vinaròs.
L’ambició dels seus organitzadors, la Fundació 
Caixa Vinaròs, ha estat sempre d’engegar-lo any 
rere any i portar el nom de Vinaròs, al costat dels 
millors festivals de curts per tot l’Estat espanyol i 
també, arreu del món.
Són moltes les persones que hi treballen, de forma 
altruista perquè aquest festival sigui un èxit col.
lectiu de tot Vinaròs. Creiem sincerament, que 
tots i totes els hem d’estar enormement agraïts. 
I, per suposat, també cal donar les gràcies a tots i 
cadascú dels ciutadans i ciutadanes, tant de Vinaròs 
com de la rodalia que, estiu rere estiu, amb la seua 
fidel presència han recolzat aquest projecte. Així, 
mateix cal seguir treballant per superar problemes 
, per llimar imperfeccions, per concretar projectes i 
obrir portes que facen que el festival internacional 
de Curmentratges Agustí Comes continue viu i 
dinàmic. Tots tenim la responsabilitat d’espentar 
en la direcció que sigui la millor per al festival, 
perquè així sumen un bon element per a la ciutat 
que estimen i en la que creiem amb totes les nostre 
forces.
Des el PVI volem reiterar una vegada més el 
nostre agraïment a la Fundació Caixa Vinaròs ia 
totes les persones que han fet possible aquest 
esdeveniment, així com recolzar la voluntat de 
l’Ajuntament de Vinaròs, de continuar treballant 
per tal de convertir la nostra ciutat en un referent 
cultural de qualitat.

El sindicato de policía SIPOL tiene el deber de 
informar de las malas condiciones laborales 
de la plantilla de la Policía Local de Vinaròs. 
Como ya es sabido y publicado en diferentes 
medios de comunicación por todos los 
sindicatos de la policía local de Vinaròs, las 
dependencias policiales son muy deficientes, 
no funciona la climatización en pleno verano, 
vestuarios minúsculos, huecos en el techo, etc. 
Pues el sindicato SIPOL CV, informa que 
a todo esto tiene que añadir unas nuevas 
“compañeras” de trabajo, las cucarachas. Existe 
una auténtica plaga, es más, el otro día una de 
estas simpáticas cucarachas le cayó a un agente 
encima mientras atendía a un ciudadano. 
¿Hasta qué punto tenemos que llegar? ¿Estas 
son unas condiciones laborales adecuadas? 
Desde SIPOLCV decimos NO.

Quienes presumen 
de ser un gobierno 
transparente en la 

realidad no son más que un gobierno opaco 
con mucha propaganda pagada por todos los 
vinarocenses y con un grado de opacidad nunca 
visto.
La última demostración es lo ocurrido con el 
PAI de Verdera y que costará mucho dinero a 
los vinarocenses por la nefasta gestión de los 
socialistas en su etapa del 2003 a 2011 y por la 
opacidad de Podemos, PSPV-PSOE y Compromís 
actual.
¿Cómo es posible que en septiembre de 2017 
una sentencia anule el PAI de Verdera y  el 
tripartito no informe a los propietarios? ¿Eso es 
ser transparente? ¿Eso es el gobierno abierto 
que pregonan? En cualquier lugar esconder una 
sentencia a los afectados es una vergüenza para 
quien la esconde y no la publicita.
Estamos seguros que los vinarocenses tienen en 
su memoria decenas de ruedas de prensa de Enric 
Pla, de Guillem Alsina o de Jordi Moliner para 
anunciar torradores en la ermita, la pintura de un 
paso de cebra o cualquier otra acción rutinaria de 
mantenimiento, pero ahora, una sentencia que 
afecta a decenas de personas la esconden y no 
informan a nadie.
Esto no puede ni debe seguir así. El relato de 
la legislatura está agotado y quienes lo han 
exprimido son Enric Pla, Guillem Alsina y Jordi 
Moliner que han demostrado anteponer sus 
intereses políticos a los de la ciudadanía. 
La anulación del PAI de Verdera supone, según 
la primera sentencia que hemos conocido, la 
devolución a un propietario de 300.000 euros 
por una de las cuotas que pagó en su momento 
a los que habrá que sumar más de 80.000 euros 
aproximadamente de intereses debido a que el 
tripartito ha pasado de todo durante los últimos 
meses.
La prioridad de Enric Pla, Guillem Alsina y Jordi 
Moliner es quedar bien en las fotos, dominar 
las redes sociales para aparentar normalidad 
y vivir del postureo. Y eso no es lo que necesita 
Vinaròs que sigue viendo como el colegio Jaume 
I no se construye, como el segundo centro de 
salud no llega, la estación de autobuses ni se 
habla, la piscina se perdió por incompetencia e 
irresponsabilidad del tripartito, etc.
La opacidad hasta ahora era únicamente 
opacidad, ahora ya nos cuesta mucho dinero de 
todos. Es absurdo pedir al tripartito que se ponga 
las pilas a falta de 10 meses para las elecciones 
municipales; su objetivo ya no es mejorar Vinaròs 
sino mantener el tripartito y así los sueldos que se 
aprobaron al inicio de la legislatura.
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El Club Natació Vinaròs es va 
desplaçar en un total de 9 nadadors, 
que prèviament havien acreditat la 
mínima per poder-hi participar.
Els nostres integrants van ser: Miquel 
Segarra, Ian Calvo, Martí Forner, Pere 
Simó, Angels Ferrer, Sara Vea, Aura 
Pérez, Carla Bernial, Ainhoa Garcia. 
El més destacat va ser, Carla Bernial 
segona en 200 papallona, Miquel 
Segarra tercer en 1500 lliures, 
Ian Calvo quart en 100 esquena i 
una posta espectacular als 4x100 
estils en papallona, Angels Ferrer 
va millorar en totes les proves, 
Aura Pérez va millorar i ratificar 
les mínimes nacionals, Sara 

Vea va estar a un nivell altíssim, 
aconseguint estar entre les millors, 
Ainhoa Garcia també va millorar, 
en els 400 lliures i va aportar molt a 
l'equip de relleus, Martí Forner brilla 
especialment en la prova de 200 
lliures on va guanyar en autoritat la 
seva serie, Pere Simó va superar, les 
seves pròpies marqués en piscina 
llarga i va nadar tots els relleus del 
club.
En els relleus les xiques van 
nadar les millors sèries sent les 
5e classificades,en la classificació 
general per equips cal destacar la 
quarta posició femenina i la novena 
masculina d'un total de 24 equips.  

En junio se hizo entrega de trofeos a los jugadores del Vinaròs C.F. más 
destacados de la temporada 2017-2018:
TROFEO AL DE MÁS REGULARIDAD                 RAÚL GONZALEZ
TROFEO AL MÁXIMO GOLEADOR                     RAÚL GONZALEZ

TROFEO AL SEGUNDO MÁX. GOLEADOR        ABRAHAM TEMITAYO
TROFEO AL TERCER MÁX. GOLEADOR             JAVIER GARCÍA
Trofeos donados por JUAN CARLOS BENET.

El vinarocense Jan Peral Resurreccion nos ha vuelto a dar una nueva alegria, 
corriendo este finde semana la tercera Edicion del Campeonato de España 
de karting en Campillos, Malaga, consiguiendo en la dos últimas carreras 
finales la segunda posición.  
Trabajo y sacrificio esta dando sus resultados ya estamos en el top 10 del 
nacional  y segundo en el Campeonato  Rotax España. Damos las gracias a 
todos los colaboradores y nuestro patrocinador principal Teclisa Groppe por 
confiar en nosotros.
 A nuestro equipo Tdk Marlonkart . Próxima cita en Chiva (Valencia). Rotax 
España.

Campionat Autonòmic Infantil a Elda
El cap de setmana del 7/8 de Juliol, va tenir lloc el campionat autonòmic 
d'estiu a Elda, en piscina descoberta i en distancia de 50 metres.

Campeonato España karting 

Trofeos a los jugadores del Vinaròs C.F. 

Al tancament d'aquesta edició, dijous 
12, s'ha celebrat a l'ajuntament de 
Vinaròs un acte de reconeixement als 
esportistes vinarossencs Campions 
d'Espanya.
- Equip Sub-13 CLUB IRONMANS 
VINARÒS - Campions d'Espanya 
Futbol Flag
- SERGI CASTELL FERRERES - Campió 
Espanya Natació - Per Comunitats 
Autònomes amb la Comunitat 
Valenciana (50 m)
- CARLA MASIP JIMENO - Campiona 
d'Espanya Sub23 de 1500m.
- GUILLEM SEGURA ARNAU - Campió 
d'Espanya de Triatló Esprint (Grup 
Edat 20-24)
- GASPAR MATEU CARCELLER - 
Campió d'Espanya Salt de Perxa 
(Categoria M40)
- MAGUEL ANGEL CARVAJAL - 
Campió d’Espanya 3 km marxa 
(Categoria M50)

L’últim èxit destacat és el de Carla 
Masip, que el passat cap de setmana 
va aconseguir el seu 5è or consecutiu 
als campionats d’Espanya a Sòria, on 
els dies 7 i 8 de juliol es va disputar el 
Campionat d’Espanya Sub-23.

Vinaròs reconeix als seus esportistes 
Campions d'Espanya
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San Francisco, 31 • Vinaròs

664 69 37 79
964 63 25 88         

uapea

uapeamail@gmail.com

Autentica Parrilla
Argentina

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

Torneig de tennis taula Ciutat de Vinaròs, per Club de Tennis Taula

BANYOLES 2018
Un cap de setmana per 
emmarcar:
Campió d'Espanya de 
Triatló Sprint (GGEE 20-
24) 
Campió d'Espanya 
d'Aquatló (GGEE 20-24)
L'ENHORABONA"

Guillem Segura Arnau: doble campió d'Espanya

Junior-Sénior 2018 
Este pasado sábado 30 de junio, 
se ha puesto punto y final al XXVI 
Campeonato de España junior 
y sénior de patinaje artístico. La 
competi ción que se llevó a cabo en 
el Palacio de Deportes de Riazor de 
la locali dad gallega de La Coruña 
se vistió de gala para recibir la 
penúltima com petición nacional 
antes del Campeonato de Europa, 
que se celebrará a primeros de 
septiembre en Las Azores. 
La competición del sénior femenino, 
arrancó el viernes a las 17,25 h. con 
los programas cortos. La delegación 
de la Federación Valenciana de 
Patinaje, estuvo representada por 
nuestra patinadora: IRENE TOMÁS. 
Destacamos la máxima igualdad 
entre sus participantes. Todas y cada 
una de las patinadoras, lucharon 
por conseguir los puestos impor-
tantes de la clasificación en esta cita 
Nacional. Finalmente Irene, consi-
guió quedar en la vigésima tercera 
posición, en la modalidad de libre 

fe menino. 
Queremos felicitar desde aquí, a 
Irene y a nuestras entrenadoras, por 
el trabajo realizado. ya que no es 
fácil llegar a un campeonato nacio-
nal.

PARTICIPACIÓN DEL CLUB PATINATGE  ARTÍSTIC VINARÒS  en el XXVI Campeonato de España
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El proper diumenge 15 de Juliol celebrem el XXIX 
TRIALÓ DE VINARÒS, per motiu de garantir la seguretat 
dels participants, la setmana passada vam demanar a 
les entitats esportives locals i gent en general, la seua 
participació com a voluntaris, donat que ens feien 
falta més de la meitat i la realització de la prova es veia 
compromesa.
Hi ha que dir que la resposta va ser massiva, i a hores 
d'ara tenim els voluntaris complerts, per això volem 
agrair públicament l´implicació d'aquestes entitats i 
persones particulars que ens han ajudat a portar la prova 
endavant. Al mateix temps que agraïm la col·laboració 
per part de l'ajuntament, CME i Policia Local, que en tot 
moment ens han donat el suport  necessari.
No ens queda més que invitar a la gent de Vinaròs i 
Comarca a gaudir d'una prova espectacular de Triatló, el 
proper 15 de Juliol a partir de les 8:00h, al Passeig Fora 
Forat de Vinaròs.

Xxix trialó de Vinaròs NOTA INFORMATIVA TALLS DE CARRERS
El proper diumenge 15 de Juliol, organitzem el XXIX TRIATLÓ DE VINARÒS, amb motiu 
de garantir la seguretat dels participants es veuran tallats els accessos de costa nord i 
costa sud al centre de la ciutat. 
Aquest tall es durà a terme al voltant de les 7:00h fins les 11:30h aproximadament. Per 
tant recomanem utilitzar les següents rutes.

Per la zona del Passeig també discorre la cursa a peu. Es senyalitzarà la zona per on 
passen els participants i es deixaran accessos a la platja aproximadament cada 50 
metres, amb presencia de voluntaris.

La prova finalitzarà al voltant de les 11:30, per tant demanem la col·laboració dels 
conductors i vianants. En cada encreuament i accessos platja hi hauran voluntaris amb 
samarreta taronja que els ajudaran en qualsevol dubte.

I evidentment demanar disculpes per endavant si algú es sent molest.

El Domingo día 8 el   club 
Taekwondo ATENCIA 
participó con 4 deportistas 
en el TROFEU PROMOCIÓ 
CADET I PRE-CADET de 
Barcelona con un resultado 
de 2 BRONCES 

Berta agustin -BRONCE
Eric Atencia - BRONCE
Para Ferrán Agusti y 
Adelean  Denisa seguiremos 
trabajando felicidades a 
todos

Taekwondo Atencia con 2 bronces
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

 LES TEUES COMPRES 
                   
al tenen premiMercat
 El 3 de setembre sortegem 10 xecs de 30 €

Sol·licita la teua TARGETA del MERCAT 
i del 2 de juliol al 31 d'agost 

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

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1320, de data 26 de juny de 2018, han estat aprovades  la 
convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució 
d'una  Borsa  de  Treball  temporal  d’ORIENTADORS  LABORALS  I  PROSPECTORS 
D’EMPRESA  per  a  l’execució  del  programa  d’itineraris  integrats  per  a  la  inserció 
sociolaboral  de  persones  en  situació  o  risc  d’exclusió  social en  previsió  de  futures 
contractacions  temporals  que  puguen  sorgir  en  aquestes  categories, pel  sistema  de 
concurs amb una entrevista atesa la urgència en la contractació.

Les persones interessades poden consultar  les bases de la convocatòria,  en el  Tauler 
d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal (publicades en data 27/06/2018), la pàgina web 
municipal (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos Humans, ubicat 
al Carrer Sant Ramon s/n.

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals a comptar a partir del dia 
següent  al  de la  publicació de l’extracte de la  convocatòria  en  el  Butlletí  Oficial  de la  
Província de Castelló.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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Tauler Municipal

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.

 

Exp. 950/2018

TASA MEMU2018-1

Tesorería / MTG / im

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía  de fecha 18 de junio de 2018 se procedió a la aprobación del padrón  

de la tasa del mercado municipal del primer semestre de 2018, determinándose asimismo la 

exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP.

El período voluntario de pago de dichas tasas será del 1 de julio de 2018 al 31 de agosto  de 

2018.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de julio de 2018. El  

resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en cualquiera de las formas  

allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

Tauler Municipal

 

Exp. 950/2018

TASA MEMU2018-1

Tesorería / MTG / im

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía  de fecha 18 de junio de 2018 se procedió a la aprobación del padrón  

de la tasa del mercado municipal del primer semestre de 2018, determinándose asimismo la 

exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP.

El período voluntario de pago de dichas tasas será del 1 de julio de 2018 al 31 de agosto  de 

2018.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de julio de 2018. El  

resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en cualquiera de las formas  

allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANUNCI

Per Resolució d’Alcaldia, núm. 852, de data 19 d’abril de 2018, han estat 
aprovades la convocatòria i les bases per a la provisió en propietat de 
CINC PLACES AGENT del cos de policia local,  escala administració 
especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, 
enquadrades en l’escala bàsica, grup C, subgrup C1 de titulació, vacants 
en la plantilla de l’Ajuntament de Vinaròs i incloses en l’oferta d’ocupació 
pública 2016 i 2017, modificades per Decret d’Alcaldia, núm. 915, de data 
26 d’abril.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 57 de data 12 de 
maig de 2018 s’han publicat les bases de la convocatòria i, així mateix, s’ha 
publicat un extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana núm. 8310, de 5 de juny de 2018 .

En el Butlletí Oficial de l’Estat, núm. 156, de data 28 de juny de 2018, s’ha 
publicat la Resolució de data 14 de juny de 2018, de l’Ajuntament de 
Vinaròs, referent a la convocatòria per a proveir cinc places d’AGENT de 
la Policia Local.

El termini de presentació d'instàncies. El termini serà de 20 dies 
hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí 
Oficial de l’Estat, de dia 2 de juliol de 2018 al 27 de juliol de 2018.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria, 
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, la pàgina web 
municipal (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de 
Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan 
procedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el Butlletí 
Oficial de la Província de Castelló i tauler d'anuncis de la seu electrònica 
de l'Ajuntament.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada 
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta,  que el 
proper dia  que es durà a terme la seva tramitació serà el  dia 3 d’agost 
de 2018

Requisits:

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

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

Rogad a Dios por el alma de:

José Luis Salvador Febrer
Que nos dejó el 23 de junio de 2018,

a los 72 años de edad
D.E.P.

Agradecemos a los familiares, amigos y conocidos
vuestra presencia y apoyo.

La familia también agradece los primeros auxilios prestados por 
parte del SAMU y Hospital de Vinaròs, así como los cuidados 

recibidos por el Hospital Rey Don Jaime de Castellón

La família López-Forner, volem agrair al personal de la tercera planta de Medicina Interna de l'Hospital de 
Vinaròs, per l'atenció i el tracte humà que vam rebre.



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

14 juliol PITARCH c. del Pilar, 120

15 juliol VINARòs FARMACIA av. País Valencià, 15

16 juliol FERRER pl. Sant Antoni, 39

17 juliol ROCA c. Sant Francesc, 6

18 juliol GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

19 juliol ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

20 juliol sANZ c. Pont, 83

21 juliol VALLs zona turística nord, 11

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39 c /  S o c o r ro  ,  3 1  -  V I N A R Ò S

20%
de DESCUENTO

Junio y Julio

Hasta un

c/ Socorro , 31 - VINARÒS

Volver a lucir una sonrisa
radiante, gracias a los últimos
avances tecnológicos y a
nuestros tratamientos de
prótesis dental, es ahora una 
realidad al alcance de todos.
Podrás masticar de nuevo
con confianza y recuperarás
la estética de tu sonrisa.




