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Vinaròs assegura 85 places residencials al municipi
gràcies al conveni signat amb la Conselleria d'Igualtat
i Polítiques Socials

El conveni garantirà places públiques
Aquesta setmana l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha
viatjat fins a València per firmar amb la directora
general de Dependència, Mercè Martínez, el conveni
que assegura les 85 places residencials per a la gent
gran.
Pla ha destacat que es tracta d'un pas imprescindible

per a començar en uns mesos la construcció de la
residència a l'actual Centre de Dia Municipal, ubicat
davant de l'institut Leopoldo Querol. En aquest sentit,
ha remarcat que "és avenç més per seguir millorant la
qualitat de vida dels veïns de la ciutat i en especial de
les persones majors".

La Generalitat atorga 5.000€ a l'Ajuntament
per a la constitució del Consell de la Joventut
El projecte presentat pel consistori ha sigut el quart més ben valorat de tota la Comunitat, aconseguint
la subvenció més elevada que atorga la Generalitat

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 escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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El regidor de Govern Obert, Hugo Romero
La Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació ha atorgat a la
localitat 5.000€ per a la implantació del Consell
Local de la Joventut. Aquest organisme té com
a objectiu donar veu als adolescents i entitats
juvenils de la ciutat, per tal d'escoltar les seues
reivindicacions, així com generar noves polítiques
que s'adapten a les seues necessitats.
El regidor de Govern Obert, Hugo Romero, ha
destacat que "es tracta d'una bona notícia per
al municipi i sobretot afegia que permetrà obrir
un nou canal de participació amb el jovent". En
aquest sentit, ha remarcat que el projecte que va
presenta l'Ajuntament ha sigut el quart més ben
valorat de tota la Comunitat, fet que ha permès

rebre la subvenció més elevada que s'atorga,
5.000€.
Romero ha indicat que "hi ha un acord de plenari
per a posar en marxa el Consell de la Joventut, un
aspecte que ha sigut fonamental per aconseguir
l'ajuda, que a més demostra el compromís del
govern municipal per apropar la política i donar
veu als adolescents del municipi".
Cal destacar que Vinaròs al llarg de la legislatura
ha presentat en diverses ocasions projectes
per a la constitució de diferents programes de
participació ciutadana, però mai s'ha atorgat cap
ajuda, en canvi enguany des de la Generalitat s'ha
valorat molt positivament el nou pla presentat,
concedint la subvenció màxima de 5.000€.
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L'Ajuntament contracta 20 joves aturats a través del programa
d'ocupació AVALEM Joves Plus

Els joves contractats van ser
rebut al consistori

La iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, està inclosa dintre del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
20 joves menors de 30 anys han signat
avui a l'Ajuntament un contracte laboral
de 12 mesos, a jornada completa, per a
desenvolupar tasques administratives i
de suport a la Brigada Municipal. En total
el Consistori rebrà una subvenció de
334.000€ a través del programa AVALEM
Joves Plus impulsat per la Generalitat,
amb el cofinançament del Fons Social
Europeu, en les modalitats EMCUJU i
EMPUJU.
D'una banda, l'EMCUJU està adreçat per
a menors de 30 anys amb qualificació, en
aquest cas, la subvenció és de 170.000€,
dels quals l'Ajuntament aporta 81.565€
per fer possible la posada en marxa del
programa i contractar a 10 joves aturats
durant el període d'un any.
Els joves contractats treballaran en els
diferents departaments del consistori,
Medi Ambient: "Gestió de contractes de
serveis i plans estratègics municipals",
AVIVA: "Adequació de les versions en
valencià de la presència en línia de
l'Ajuntament de Vinaròs", Urbanisme:
"Implementació del Programa Operatiu
de Creixement Sostenible FEDER- DUSI",
ADL: "Vinaròs treball", Turisme: "II Fase
d’implementació del projecte Destinació
Turística Intel·ligent (DTI)", Participació
Ciutadana: "Vinaròs més participatiu",
CRIS: "Protocol de coordinació i atenció
conjunta a persones amb problemes
de salut mental greu (PSMG)”, Cultura:
"Anem al teatre", Contractació: "Gestió
i licitació electrònica d’expedients de
contractació i implementació estratègia
i EDUSI" i per últim Informàtica:"Suport a
la transformació digital".
D'altra banda, l'EMPUJU està adreçat per
a menors de 30 anys sense cap titulació,

en aquest cas, l'Ajuntament rebrà
164.000€, amb una aportació
municipal de 121.955€ que
ha permès contractar 10 joves
aturats, també durant un any.
La regidora d'Ocupació de
l'Ajuntament de Vinaròs, Maria
Cano, ha explicat que "aquestes
ajudes són molt importants
perquè permetran contractar 20
joves durant el període d'un any
i sobretot els donarà l'oportunitat
d'ampliar el seu currículum per
tenir més opcions en el mercat
laboral".
Per la seva banda, l'alcalde de
Vinaròs, Enric Pla, ha donat la
benvinguda a tots els joves i ha
desitjat que gaudeixin d'una
bona experiència, afegint que
també és una bona oportunitat
per conèixer millor el servei
públic.
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Vinaròs presenta
una nova edició del

Summer
Carnaval

Del 3 al 5 d'agost la festa més
reconeguda del municipi tornarà a ser
la principal protagonista amb la gala
de les reines i una cursa amb tacons
com a principal novetat

Jordi Català i Raquel Navarro
en representació de la nova
junta directiva de la COC, i el
regidor de Festes, Marc Albella,
han sigut els encarregats de
presentar la programació del 3
al 5 d'agost

La Comissió Organitzadora del Carnaval (COC) ha
presentat al Mercat Municipal una nova edició
del Summer Carnaval per tal de promocionar la
festa entre els centenars de turistes que cada any
s'apropen fins a la ciutat per passar les vacances.
Jordi Català i Raquel Navarro en representació
de la nova junta directiva de la COC han sigut els
encarregats de presentar la programació del 3 al
5 d'agost.
Divendres començaran els actes amb una novetat,
la 1a Cursa de Tacons al Passeig Fora Forat, una
prova popular on el més important serà passar
una bona estona i sobretot poder acabar la carrera
sense caure al terra. El mateix divendres seguiran
els actes amb la "Festa Petarda" que comptarà
amb la polifacètica Leticia Sabater com a principal
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atractiu, a més dels discjòqueis Boccachico i Dj
Martorell.
Dissabte dia 4 a partir de les 23h, al passeig Fora
Forat, es farà la Gran Gala de les Reines de Carnaval
presentada per Geena Drag i Dj J-Nathan. Les
entrades per assistir a l'acte es podran aconseguir
a través de la pàgina www.carnavaldevinaros.org
també a la Tourist Info. Cal destacar que a la gala
també es preveu la participació de les reines que
l'any passat no van poder sortir degut a la pluja
que va caure durant la gala. En acabar seguirà la
diversió amb la "Festa Summer Carnaval" amb els
discjòqueis Dj J-Nathan i Dj Marc Sorolla.
Diumenge acabarà la programació amb una
batalla de globus d'aigua a la carpa de l'avinguda
de l'Atlàntic a partir de les 18h i a continuació

s'oferirà una Masterclass de cubbá.
El regidor de Festes de l'Ajuntament de Vinaròs,
Marc Albella, ha agraït a la COC la feina que
desenvolupa per a la celebració del Carnaval i
ha afegit que des del govern municipal sempre
donaran el seu màxim suport. El regidor de
Turisme, Domènec Fontanet, també ha volgut
agrair el treball de la COC i ha destacat que el
Carnaval suposa una important promoció turística
de la ciutat, recordant que esta declarat d'Interès
Turístic Autonòmic.
Per acabar tant Albella com Fontanet han
convidat tots els veïns de la comarca a apropar-se
del 3 al 5 d'agost a Vinaròs per gaudir del Summer
Carnaval.
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El comerç de Vinaròs celebrarà una nova edició de "Nit de compres al passeig"
El diumenge 29 de juliol una vintena d'establiments ompliran la pèrgola del passeig marítim per mostrar a veïns i visitants l'oferta comercial del municipi
Esta setmana s'ha presentat a Vinaròs una
nova edició de "Nit de compres al passeig", els
establiments se situaran a la vora de la mar, al
passeig marítim, per mostrar la variada oferta
comercial que es pot trobar a la localitat.
Durant la presentació als mitjans de comunicació
el regidor de Comerç, Domènec Fontanet, ha
indicat que "des de l'Ajuntament sempre donaran
suport a les iniciatives que suposen promocionar
el sector comercial de la localitat". En aquest
sentit, afegia que "l'estiu és una bona oportunitat
per realitzar activitats com la "Nit de compres"
aprofitant la gran afluència de visitants que hi ha
a la ciutat".
La presidenta de l'Associació de Comerciants de
Vinaròs, Maria Ángeles Pereda, ha comentat que
"en total participaran una vintena d'establiments
que muntaran les paradetes al passeig des de
les 17h fins a la 1h". Pel que fa als productes que
oferiran ha explicat que "es podrà trobar moda per
a home, dona i xiquet. També hi haurà una variada
oferta esportiva i de calçat, a més de comptar amb
una immobiliària. D'altra banda, durant la jornada
també hi haurà música de discjòqueis i una
ambientació estiuenca per tal de crear un espai
agradable per als clients.

El regidor de Comerç, Domènec Fontanet i la presidenta de l'Associació de Comerciants, Maria Ángeles Pereda,

Comerç posa en marxa una nova campanya de promoció dels establiments locals
Amb el lema "No es pot comprar l’amor... però per a la resta està el comerç local de Vinaròs" es
vol promocionar les botigues i la variada oferta de productes que ofereixen
La nova campanya comercial,
impulsada des de la regidoria
de Comerç, pretén informar a
la ciutadania dels avantatges
que suposa comprar en els
establiments del municipi.
Durant la presentació de la
nova iniciativa el regidor de
l'àrea, Domènec Fontanet, ha
detallat que "Vinaròs disposa
de més de 500 botigues
amb una oferta variada, amb
productes de qualitat i preus
molt competitius, sempre
amb l'atenció personalitzada
del comerç de proximitat".
D'altra banda, Domènec ha
afegit que "Vinaròs disposa
d'un centre comercial amb
un tret diferenciador, com és
la seua ubicació en un zona
on s’hi pot gaudir de l'oferta
gastronòmica i lúdica, una
variada agenda cultural i d’oci,
així també com un entorn
únic a peu de platja, amb
cafeteries i terrasses".
Per tal d'ajudar a la seua
difusió s'ha posat en marxa
una campanya publicitària als
mitjans de comunicació i un
acció promocional de carrer
que es farà el proper 28 de
juliol a la plaça Parroquial des
de les 10h fins a les 14h, amb

el repartiment de cartells i
algunes sorpreses per ajudar
a dinamitzar les compres.
La nova campanya comercial
s'ha pensat amb la idea de
crear un nou concepte creatiu,
evitant la utilització d’un
reclam genèric que resulte
impersonal i poc comunicatiu.
En aquest cas, s'apel·la a una
veritat universal "No es pot
comprar l’amor" per tal de
construir el missatge que
es vol transmetre: "...per a la
resta està el comerç local de
Vinaròs".
La comunicació ha sigut
dissenyada d’una manera
neta, clara i fàcil d’entendre, on
el titular funciona com a ganxo
per tal d’atreure l’atenció del
nostre públic, de tal manera
que, una vegada atreta la
seua atenció, li puguem
comunicar
els
aspectes
racionals de la campanya:
variada oferta comercial,
preus sorprenents, atenció
personalitzada i experta. Tot
això, els clients del comerç de
Vinaròs ho trobaran en una
zona compacta, agradable i
segura, on a més de comerços
trobaran bars, restaurants,
terrasses, entreteniment, etc.
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La comisaría de la Policía Nacional ha tramitado 11.400 DNI
y pasaportes en el último año
Después de un año desde la puesta en
marcha de la Oficina de Documentación
de la Policía Nacional en Vinaròs, el PP
local a través de su portavoz Juan Amat
ha informado que “en el último año se han
tramitado 9.414 DNI y 1.988 pasaportes,

lo que representa un total de 11.402
documentos expedidos en una oficina que
se puso en marcha en 2015 con un gobierno
local del Partido Popular y que ha sido a su
vez el Gobierno de la Nación del Partido
Popular el que la ha dotado de una plantilla

estable, que posibilita se dé un servicio de
máxima utilidad a los vecinos”.
El portavoz popular ha recordado que este
servicio evita miles de desplazamientos
hasta Castellón y Tortosa y “refuerza la
capitalidad comarcal de Vinaròs”.

El PP critica que se “abandone” el proyecto cultural y turístico
de A la llum de la lluna
Piden explicaciones ante la falta de pediatras en los centros de salud
El Partido Popular de Vinaròs ha lamentado a
través de su portavoz adjunto, Lluís Gandía, que
“el tripartito ha abandonado un proyecto de éxito
como fue A la llum de la lluna que era la evolución
de la Noche blanca creada durante el gobierno del
PVI y que aglutinaba a centenares de vinarocenses
y turistas durante cinco días en una programación
variada y llena de actividades”.
Gandía ha resaltado que “pensamos que el festival
de cortometrajes debe tener su relevancia y el
apoyo del Ayuntamiento de Vinaròs pero eso no es
motivo para que el actual concejal de Cultura se
cargue un proyecto que llevaba muchos años de
evolución y se había convertido en un elemento
no tan sólo cultural sino de promoción turística”.
Desde las filas populares se apuesta “por una
programación cultural y turística que abarque
el máximo de sectores de la población” y por
ello recordaban que “en A la llum de la lluna se
conseguía la implicación de muchos comercios y
asociaciones locales que de forma altruista daban

vida a un proyecto en el que muchos seguimos
creyendo”.
Gandía concluía que “el actual gobierno ha
empobrecido la oferta cultural veraniega y ha
demostrado una vez más que su actuación
pretende únicamente romper con todo lo que
se hizo anteriormente, aunque fueran iniciativas
de éxito como A la llum de la lluna, sin ofrecer
un programa de actividades como sí se hacía
en la anterior legislatura y en la próxima si los
vinarocenses nos otorgan su confianza el próximo
año”.
Pediatras
Por otro lado, la coordinadora de la zona norte del
Partido Popular, María Ángeles Pallarés, ha exigido
a la conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública que "dé explicaciones a la población ante la
denuncia de la Asociación Valenciana de Pediatría
en la que señala que sólo 1 de cada 3 facultativos
que atiende a los niños y niñas del Departamento

de Salud de Vinaròs tiene la especialidad de
pediatría".
Pallarés ha lamentado que "desde la dirección
del Departamento se ocultan estos datos en
las reuniones que convocan con los alcaldes y
que ahora se comprueba que únicamente tienen
una finalidad propagandística y en donde no se
informa sobre la situación real de nuestros centros
de salud y consultorios".

La "joya" del verano vinarocense:
“descubrir” la Arciprestal entre juegos de luces y música en directo
EMILI FONOLLOSA

Un espectáculo de arte, música
y luz es la nueva y novedosa visita
guiada por el interior de la iglesiafortaleza de la Asunción de Vinaròs,
que comienzaron con un gran éxito
este sábado 21 de julio y se repetirán
el 4 de agosto y cuando se celebre la
Carta Pobla, el 6 de octubre.
La prueba piloto que se realizó de
la que es gran novedad del verano,
a la que pudieron asistir los medios
informativos, sirvió para constatar
que el laborioso trabajo previo de
preparación de estas más que visitas
guiadas servirán para revalorizar
este templo que ya fue potenciado
especialmente con ocasión de La Luz
de las Imágenes. Desde su portalada,
joya del barroco valenciano del
siglo XVII-XVIII, la visita se adentra
en la música de Bach, en directo
con músicos de Numa Músic que
aparecen repentinamente tocando
el órgano de la Arciprestal, la flauta
travesera y el violoncelo. Vinaròs
se une así a la celebración de

"2018 Año del Patrimonio Cultural
Europeo". Los juegos de luces y el
paseo por el camino de ronda, lugar
muy poco conocido y que sirvió
para defender esta iglesia fortaleza
con subida de 35 escalones por la
torre del campanario son dos de los
grandes alicientes de la visita. Serán
siempre visitas nocturnas y han
sido organizadas por la concejalía
de Turismo del Ayuntamiento de
Vinaròs. La conductora de estas
visitas, Elena Iglesias, de Cultural
Routes, da durante la visita todos
los detalles de la doble función del
monumento, que en la época de
barroco permitió el refugio a los
habitantes que huían del asedio
que los corsarios realizaban en la
costa del Mediterráneo. También
sirvió de resguardo durante las
revueltas por la expulsión de los
moriscos en el 1609, que eran la
tercera parte de la población en
el territorio valenciano. Las visitas
pueden reservarse en la Tourist
Info Vinaròs.
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Compromís pregunta al Govern pels terminis d'execució de la millora
de la N-238 fins a Vinaròs inclosa en els PGE'18
El senador castellonenc Jordi Navarrete ha exigit
al Govern que actue quan abans millor a la N-238,
un vial de 13 quilòmetres de titularitat estatal que
discorre pel terme municipal de Vinaròs i que es
troba en molt mal estat. La coalició recorda que
els Pressupostos Generals de l'Estat aprovats per
PP, PSOE i Ciutadans inclouen una minsa actuació
d'un milió d'euros en aquest vial. "No hi ha
excuses per tant de problemes amb les partides
pressupostàries, hi ha un projecte redactat i la
necessitat és evident, de manera que els que van
aprovar els PGE haurien de preocupar-se per que
l'obra arrancara sense més excuses i no ens trobem
amb més lamentables situacions com la viscuda
amb els trens de Rodalies amb el Maestrat i que
el PP va deixar sense executar de forma traïdora,
irresponsable i fruit de la seua mala gestió", ha
indicat Navarrete.
El senador de Comrpomís ha recomanat a la
formació carabassa que "tot i que manifestaren un

gran desconeixement territorial en situar la N-238
entre Castelló i Vinaròs i malgrat que van votar en
contra de l'esmena de Compromís que demanava
la millora dels enllaços de la variant de la N-340,
amb la N-232 i N-238 en els comptes de 2017, han
de ser conseqüents i exigir aquesta actuació per
simbòlica que siga. Nosaltres ho farem, ja que és
de justícia i qualsevol dia hi haurà un nou accident
greu per l'absència de vorals i el mal estat de la
banda de rodament del vial", ha assenyalat.
Aquesta carretera serveix d'accés a l'AP-7, a localitats
com Vinaròs, Alcanar i Ulldecona i comunica zones
industrials com el Castor i diferents polígons de la
zona. El senador ja va registrar diverses preguntes
a petició de treballadors i usuaris de la zona que li
havien transmès la seua preocupació per l'estat de
la mateixa.
Navarrete ha manifestat que "la justícia en les
inversions, la mobilitat segura dels usuaris i la
competitivitat empresarial és un aspecte que ens

preocupa" i ha lamentat que "PP, PSOE i Ciutadans
hagen votat en contra de forma sistemàtica de
totes les esmenes a els PGE'18 de la coalició
que buscaven la millora en les infraestructures i
comunicacions del País Valencià".

El programa Avalem Joves de la Generalitat aporta més de 3 milions
d'euros per a la contractació de joves a les comarques Ports-Maestrat
L'Executiva comarcal del PSPVPSOE de Ports-Maestrat s´ha
reunit a Vinaròs on s´ha fet una
valoració molt positiva de la recent
resolució del programa AVALEM
JOVES, destinat a la contractació
de joves desocupats de menys de
30 anys. Evaristo Martí, secretari
comarcal del PSPV-PSOE de
Ports- Maestrat, ha assenyalat
que: "estem molt satisfets ja
que aquesta aposta del govern
valencià, a part de crear llocs de
treball per als nostres joves i que
no hagen de marxar a buscar
treball fora dels nostres pobles,
també contribueix a pal·liar en
bona mesura la despoblació, que
patim als pobles de la comarca".
Martí recorda que dins del
Programa
AVALEM
JOVES
del SERVEF de la Generalitat
hi figuren al mateix temps dos
subprogrames, l´ EMCUJU (per a
joves amb qualificació, que podran
fer tasques d'oficina, de reforç
a les biblioteques i a les unitats
de respir, activitats formatives...)
i l´EMPUJU (per a joves sense
qualificació, que podran fer
treballs de reforç a les brigades
municipals d'obres i serveis...).
"Al 46 pobles de la comarca PortsMaestrat s'han destinat en total per
als dos programes 3.097.246,57 €,
amb els quals es contractaran a 166
joves. La durada dels contractes
serà de 12 mesos a jornada
completa", afegeix el secretari
comarcal del PSPV-PSOE.
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En las marineras fiestas del Carmen
Nou taller d'Apnal-Ecologistas en Acción de construcció de caixes nius.
E.Fonollosa

Molta animació a la platja del Fortí amb el campionat de volei platja.
E.Fonollosa

La parròquia Santa Magdalena celebrà la festivitat de Santa Magdalena
amb una missa i processó pels carrers del voltant. E.Fonollosa

Ya puedes reservar
LOS LIBROS DE TEXTO
para el próximo
curso escolar

Tel.: 964 45 17 38 - Pl. Jovellar, 16 VINARÒS
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Presentación de la corrida de la feria del langostino de Vinaròs 2018
Vinaròs presentó el jueves 19 el cartel de sus fiestas
de agosto, la feria del Langostino. Durante un acto,
celebrado en la sede social de la Peña Taurina Pan y
Toros de la localidad, y con la presencia de Dn. Carlos
Zúñiga, empresario del coso y Abel Valls, torero de
Castellón, se anunció la terna y ganadería del festejo.
La corrida de toros, se celebrara el domingo 5 de
agosto, a las 19:00h de la tarde. Ante seis toros de la
ganadería de D. Manuel Angel Millares, de Trigueros
(Huelva), que serán lidiados por los diestros; Paco
Ramos, Morenito de Aranda, que repite tras su triunfo
en la feria de San Juan y Abel Valls. El cartel, compuesto
por dos toreros de la tierra como son Ramos y Valls y
rematado con un torero que gustó en su presentación
en este coso, hace apenas un mes, conforma un cartel
atractivo y según el empresario “sirve para dar cabida
a toreros de la tierra que están faltos de contratos”.
Durante el acto, tomó la palabra el torero invitado,
Abel Valls, quién aseguró que siempre era un placer
volver a Vinaròs y que esperaba que esta corrida le
sirviera tanto a él como a su compañero Paco Ramos,

para una futura inclusión en su feria, en La Magdalena
de Castellón, después de varios años ausentes.
El acto fue todo un éxito, acogiendo a gran cantidad
de aficionados de todas las edades. Contó además
con la presencia del presidente de la Peña y las damas
mayor e infantil de la entidad. Antes de concluir
la presentación, Zúñiga manifestó su intención de
anunciar una corrida de Miura para esta fecha, pero
que este año no había sido posible. También dejó
entrever la intención de la empresa, Zúñiga y Toros
S.L, de continuar al frente de este coso levantino y
poder devolverle el esplendor que un día tuvo.

Imágenes de la gran tarde de toros y toreros de San Juan
y la derecha, dejando en la arena
perfumadas fragancias toreras
de distinto grado, realizadas
con parsimoniosa naturalidad,
de temple, brillante, pletórico,
gusto exquisito y proximidad
al pitón. El toreo cumbre.
Morenito de Aranda estuvo
valiente y entregado en faenas
pletóricas, hasta de rodillazos,
muy alejado de su estilo, pero
la historia de la tarde ha sido
otra. Y no voy a entrar en si el
toro 4º. merecía el indulto o no.
"Lujoso" ese toro bravo se merecía
el indulto si queremos que la
tauromaquia perdure. Este día de
San Juan el tendido se entregó
al espectáculo, a unas faenas
sublimes e inolvidables para el
recuerdo que también ofreció
TVE "Tendido Cero". Menuda
repercusión alcanzaría.

Juan Chaler

Así será recordada la tarde en que
la terna salió en hombros por la
puerta grande, y que por la puerta
chica salió "Lujoso" el toro bravo
de la feria. . .y el de muchas ferias.
El ganadero de la dehesa de
Buenavista nos envió un corro
ejemplar, tuvieron alta nota,
destacando el lidiado en 4º.
lugar que mereció ser devuelto
al campo. El animal tras sufrir
una voltereta, al comprobar el
estado, con buen criterio Castella
en el encuentro con el picador le
reservó las fuerzas para tirar de el
con la muleta en la que tuvo una
fijación extrema, de embestidas
incansables. Un sueño para el
torero. Así se expresaba Castella
quien disfrutó con él. Se abandonó
al trasteo en muchos instantes,
sobre todo con la mano izquierda,

Toreo
de salón
El próximo domingo 5
de agosto en la plaza
de toros de Vinaròs a
las 11:00 del mediodía
la Asociación "Vinaròs
terra de bous" organiza
una mañana de toreo
de salón. Contaremos
con la presencia de los
matadores
de
toros
Paco Ramos y Abel Valls,
además
de
algunos
alumnos de la E. T Taurina
de Castellón. La entrada es
GRATUITA

PLAZA DE TOROS DE
VINARÒS
Domingo 5 de agosto 11:00 de la
mañana

Encierro de carretones y clases de toreo de
salón. Contaremos con la presencia de los
matadores de toros Paco Ramos y Abel Valls,
además de los alumnos de la E.T de Castellón
ENTRADA GRATUITA.

www.canal56.com
11

28 juliol de 2018

SOCIETAT

José Córdoba dona un cuadro
en beneficio de Afaniad
E.FONOLLOSA.

Jesusa va complir 101 anys i va rebre la insignia de l'ajuntament per part de la
regidora de Política Social, Mamen Ruiz

El reconocido pintor y profesor José Córdoba ha donado un cuadro
a la ONG Afaniad para que con su venta esta organización dedicada
a ofrecer actividades a niños con dificultades.
Esta obra se exhibe en la exposición “Arte Terapia” que se puede ver
en el Auditori de Vinaròs hasta el 28 de julio y tiene un valor inicial
de 600€.
este cuadro al igual que el también donado de Santa Pau, se
pueden ver y adquirir en el Auditorio de Vinaros hasta el próximo
día 28 de julio.
José Córdoba nace en 1941, en Santisteban del puerto (Jaén).
Tras varias etapas de trabajo y estudio, en 1969 fija residencia en
Vinaròs. El cuadro cedido por el pintor, (pintura sobre tabla) es
parte de su trabajo diario de “relacionar lo objetivo y lo subjetivo
y lo ético, lo aparente y lo oculto: lo que ocurre fuera con lo que
se activa dentro de uno mismo. En cada gesto realizado sobre
el plano de actuación ( en mi caso el tablero) en relación con su
complementario se produce contraste, ilusión de valor, experiencia
emocional consciente” (Cita del autor).
http://www.jscordoba.com
En la exposición también hay otra obra de relieve con ánimo
benéfico, su autor es otro gran pintor, el vinarocense Lluís Santapau
y también se puede comprar para ayudar a Afaniad.

Exposición de Afaniad

Fins al 4 d'agost, al Mercat de Vinaròs , gaudeix de l'exposició del Carnaval de Vinaròs

Fotos: E.Fonollosa

A l'Estiu Jove'18 a banda de seguir amb les classes de Paddle Surf i Kayak, ens hem
conscienciat sobre la importància del manteniment dels espais naturals, en aquest cas
de la platja, organitzant una brigada de neteja.
12

Afaniad Vinaròs es una entidad sin finalidad de lucro que trabaja
en el sector de la discapacidad y con especial incidencia en la
intelectual.
Este año, hemos puesto en marcha una nueva iniciativa como es el
“Arte Terapia”, durante el curso los soci@s y usuari@s de nuestro club
de ocio y tiempo libre y de la mano de Julieta Sol Bengoa profesora
de arte, apoyada por Aida Lluc y coordinado todo el proyecto
por nuestra Directora Técnica, Silvia Eva Guerrero, han creado
verdaderas obras de arte. En el Auditorium Municipal Wenceslao
Ayguals D’Izco de Vinaròs, y hasta el próximo día 28 de este mes,
están expuestas todas las pinturas que han ido elaborando durante
este tiempo.
Esta exposición está abierta a toda la población que podrá pujar
por la adquisición de cada una de las obras allí expuestas, así
mismo también se podrá ver y adquirir como donativo piezas de
renombrados pintores.
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Fira d’artesania i disseny. Mercat del sol. Al passeig marítim

L'Estiu Jove'18 cuida del medi ambient amb la neteja del Barranc d'Aiguaoliva de la
mà de Deborah Fandos i Angela, d'Apnal, l'Associació d'Ecologistes en Acció de Vinaròs.

Exposició del col·leccionista Alfred Gómez a "Amics de Vinaròs" amb
capaçaleres, albarans i papereria comercial de comerços i empreses
de Vinaròs entre els anys 190 i 1940. E.Fonollosa

Al taller de Cuina
de l'Estiu Jove'18,
no podia faltar la
col·laboració del
Xiquet de Vinaròs,
el gran xef Juanjo
Roda, que com cada
any, apropa la
cuina internacional
i dóna a conèixer
productes típics
d'altres països.
Tast del Territori, peix de llotja amb Sergio Morales,
del restaurant El Vaivén

T. 689 30 37 61
Sant Ramon, 1 - 4º A
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com
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La campanya arqueològica al Puig de la Misericòrdia
treu a la llum noves dades del jaciment
Les feines han descobert una petita sala que es feia servir com a taller metal·lúrgic, amb els bancs de treball, el forn i la llar amb un bon estat de conservació

El Servei Arqueològic de la Diputació de Castelló
ha finalitzat les excavacions al poblat iber del
Puig de la Misericòrdia. Es tracta d'una campanya
que es realitza des del govern provincial, amb el
suport de l'Ajuntament de Vinaròs, per a continuar
descobrint el passat de la localitat i al mateix temps
posar en valor les restes arqueològiques.
Aquest matí el regidor de Cultura, Marc Albella i el
regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, han visitat
el jaciment per comprovar l'estat de les feines i
agrair els treballs als voluntaris, que durant tres
setmanes han sigut els encarregats de realitzar les
excavacions. En aquest sentit, Albella ha destacat
que "des de l'Ajuntament sempre s'ha col·laborat

en aquestes campanyes arqueològiques assumint
els costos d'allotjament i manutenció dels
voluntaris".
Per la seva banda, el regidor Moliner ha destacat
que "aquestes feines són molt importants per
a seguir descobrint i preservant el patrimoni
històric de la localitat". Així mateix, ha demanat a la
ciutadania que "respecte les restes del poblat i ha
recordat que per poder visitar-les es disposa d'una
passarel·la de fusta".
El cap del Servei d'Arqueologia de la Diputació,
Arturo Oliver, ha explicat que la campanya
d'aquest any ha tret a la llum noves descobertes
significatives. D'una banda, s'ha excavat una sala

que es feia servir com a taller metal·lúrgic, amb
la llar de foc, el forn i els bancs de treball, tot en
excel·lent estat de conservació. Mentre que d'altra
banda, dintre del taller també s'han trobat petits
vasos que contenien cereals. Tot en una cambra
d'uns 20 metres quadrats amb unes parets que
superen els dos metres d'alçada i que s'han
conservat de forma excepcional.
Segons Oliver aquestes descobertes tan ben
conservades s'han pogut descobrir degut a un
incendi que va patir el poblat, fent que la gent
marxés de les cases de forma precipitada deixant
tots els estris, ferramentes i objectes de decoració
a l'interior dels habitatges, ara fa uns 2.700 anys.

Reciprocitat entre les televisions en la nostra llengua
ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I
Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià,
s’han reunit per valorar els 3 anys de l’acord del
botànic, que els pareix positiu, sobretot en temes
d’aclariment lingüístic, i han demanat, ara que la
televisió valenciana ja es un fet , la reciprocitat amb
TV3 i amb IB3. La realitat és que des del passat 10
de juny ja es dóna la condició indispensable per
a la reciprocitat És el fet que tots tres territoris ja
compten amb un servei públic de televisió i de
radiodifusió que oferir a l'altre, però, a data d’avui
no hi ha hagut cap moviment en aquest sentit.
almenys, des del País Valencià.
La setmana passada la presidenta de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria
Llorach, va informar al Parlament de Catalunya,
a preguntes dels grups parlamentaris, sobre el
projecte de reciprocitat entre TV3 i À Punt. En
aquest sentit, va manifestar el desig de "recuperar
al més aviat possible" la mutuança perduda arran
les multes imposades en 2011 pel govern espanyol
del PP a Acció Cultural del País Valencià –propietària
dels repetidors que distribuïen el senyal de la
Televisió de Catalunya al País Valencià–. El 17
de febrer de 2011 es va deixar de veure TV3 a
les televisions del País Valencià. Després, amb el
tancament de Canal 9 en novembre de 2013 tots
14

ens van veure privats de la televisió valenciana,
o sigue que ens vam quedar sense televisió en la
nostra llengua.
Sobre la recuperació de la reciprocitat dels senyals,
la màxima responsable de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals va assegurar la semana
pasada, que TV3 ja disposa al seu múltiplex
de l'espai necessari per a donar cabuda a les
emissions del nou canal públic valencià, alhora
que va recordar que l'àmbit de reciprocitat ja
està establert amb un conveni signat entre els
presidents Ximo Puig i Carles Puigdemont. Però
segons ens informa el senador de Vinaròs per
Compromis Jordi Navarrete han estat el P.P i el
PSOE els qui amb el seu vot en contra, han vetat la
possibilitat, de que les autonomies amb la mateixa
llengua puguen disposar d’una televisió comuna,
fet que no passa amb Canal Sur que es pot veure
a Ceuta i Melilla, o Telemadrid que es veu a les dos
Castelles. (Un cas més de discriminació de la nostra
llengua)
Tot i que existeix un acord signat per a compartir
el senyal de les televisions dels territoris de parla
catalana –À Punt, TV3 i IB3–, l'executiu valencià
supeditava la reciprocitat a la consecució d'un
segon múltiplex que el govern espanyol, ara com

ara, no té pensat concedir al govern del Botànic.
A aquesta qüestió se suma el fet que des de la
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
i la direcció general d'À Punt tampoc no hi ha
pressa per a fer efectiu l'intercanvi del senyal.
I no és que des dels mitjans públics valencians
no compartisquen la idea de fer possible la
recepció de les televisió de llengua comuna sinó
que s'entén que no és moment de dedicar-hi
esforços. "Ara és el nostre moment", assenyalen
fonts de la direcció d'À Punt, que consideren que
després de quasi 5 anys sense mitjans públics el
primer objectiu és recuperar la complicitat amb el
públic valencià i acabar d'engegar tot el projecte
d'À Punt Mèdia. Així doncs, la reciprocitat per
al públic que no dispose d'un operador privat
encara haurà d'esperar.
Res, les coses de la nostra llengua van molt a poc
poc, i si a sobre tenim les traves i els obstacles que
ens imposa el govern central, encara més van més
lentes.
Sempre el govern central, mani qui mani, ha
fet servir la minorització de la nostra llengua
i la nostra cultura, quan no la seva desunió i la
ridiculització, per guanys electorals.
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Projeccions del XVII Festival de Curtmetratges Agustí Comes

El JJ Cinema s’ha omplert en les projeccions de les obres finalistes del XVII Festival de Curtmetratges Agustí Comes. Dijous es va projectar la Macedònia de curts
i el lliurament dels premis del jurat i del públic es lliuraran dissabte 28 de juliol al passeig Colom.

Visita al poblat del Puig
E.Fonollosa

L’associació cultural “Amics
de Vinaròs” ha fet una visita
guiada al jaciment del Puig
avui dissabte al matí, amb
l’arqueòleg i integrant
de la directiva de l’entitat
Arturo Oliver. L’associació,
a més, està treballant en
la presentació de la revista
Fonoll, una sortida cultural
a Sagunt per a finals d’agost
i de cara a la tardor, visita al
cementeri i un nou taller
d’història local.
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“CONCERT D´ESTIU 2018”, A CARGO DE LA “CORAL GARCÍA JULBE”

I.R.

El pasado miércoles, día 25 y festividad de
Santiago apóstol, tuvo lugar en el Auditorio
Municipal “Wenceslao Ayguals de Izco” de nuestra
ciudad, y dentro del marco del “Festival de cinema”,
este concierto interpretado por la “Coral García
Julbe”. Estuvo dirigido por Rossend Aymí i Escolá,
contando con el acompañamiento al piano y
órgano a cargo de Enric Melià i Fortuna.
En esta ocasión, el concierto fue presentado por el
componente de la coral Salvador Quinzá, el cual,
agradecía la presencia de todos los que asistieron
al mismo, así como a la presencia de todos los
medios informativos.

notas con su fliscornio, se apagaban las luces por
completo del auditorio, hasta que al finalizar el
solo, se encendieron de nuevo completándose de
esta forma el tema. Fue del agrado de todos, y el
más ovacionado del repertorio.
Ante tal ovación, el director Rossend Aymí, nos
regaló a todos los asistentes, un “bis”, diciéndonos
que pasaba de la “música de cinema” a la “ópera”con
la interpretación de una gran pieza musical; el
“Coro de esclavos” de la ópera “Nabucco”, dándose
por finalizado el concierto.
Nuestras más sinceras felicitaciones a la coral, a su
director, pianista, y a la buena actuación de Tony
Barberá.

Aprovechando Quinzá la festividad del día,
felicitaba a todos los Santiagos y Jaimes, así como
a todos nuestros visitantes, que aprovechando
sus vacaciones, asisten a los actos culturales de
nuestra ciudad, como en este concierto.
El programa escogido con mucha ilusión por el
director de la coral, lo dedicó en su mayoría a la
“música de cinema”.
Nuevamente se contó con la colaboración del
músico y trompetista vinarocense Tony Barberá,
el cual volvió a sorprender al público en la
interpretación de la última pieza “Nella fantasia”,
perteneciente a la película de “La misión”, con
música de Ennio Morricone. Al sonar las primeras
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Concert de l'Orfeó Vinarossenc a Sant Jordi

Teatre a l'auditori

Concert a l’església Parroquial de Sat Jordi a càrrec de l’Orfeó Vinarossenc i la coral de veus
de Sant Jordi el passat 22 de juliol

Festival de danza Maribel Ruiz

Fotos Aparicio

Teatre, a càrrec de Puro Teatro a l’auditori
municipal el passat cap de setmana

Fotos
Aparicio

Teatre infantil i juvenil, a càrrec de Puro Teatro a
l’auditori municipal el passat cap de setmana
17
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Platja i treball
Per Mamen Ruiz
A pesar que amb l'arribada
de l'estiu una ciutat turística
com Vinaròs, demana als seus
gestors que treballen amb els
cinc sentits ficats en les noves
necessitats degudes a l'augment de la població,
la feina d'aquest equip de govern respecte a
altres temes tampoc para. I és que és la nostra
obligació.
Podríem parlar per exemple de la restauració de
la capella de Santa Victòria de l'auditori d'Ayguals
d'Izco. Obra molt necessària, a més a més de
pèl seu valor patrimonial per al poble, pel que
significarà a l'hora d'oferir un nou espai per a
l'organització d'exposicions, xarrades i qualsevol
altre tipus d'acte cultural i didàctic.
Un altre punt ha sigut la demanda a la Generalitat
de les competències per a la reforma de l'institut
José Vilaplana. La tardança en el disseny i la
licitació del projecte per part de l'administració
autonòmica, han portat a aquest Ajuntament
a voler iniciar per nosaltres mateixos les
tramitacions necessàries a l'hora de què aquesta
actuació siga una realitat a partir de l'any que
ve. Tal com vam fer amb el col·legi Jaume I, no
permetrem que cap excusa per falta de temps
i personal a la Conselleria endarrerisca més
aquestes obres imprescindibles per a Vinaròs i els
seus estudiants.
Ja per acabar explicarem que vint menors
de trenta anys han sigut contractats per
l'Ajuntament per un període de dotze mesos. En
aquest cas es tracta d'un pla pensat per impulsar
el treball juvenil i oferir experiència professional
a la joventut aturada del nostre poble, a través
de tasques administratives al consistori i a la
brigada municipal. Són ja cents les persones que
durant aquesta legislatura han passat i passaran
per aquests plans de foment del treball i estem
segurs que tots els coneixements apresos els
serviran per a millorar el seu futur laboral.
Bé, amb això acabem el repàs setmanal a algunes
de les accions realitzades pels regidors de Tots
i Totes Som Vinaròs, a l'hora de gestionar el
poble i intentar solucionar els problemes dels
vinarossencs. El de parlar de denúncies als jutjats
i coses així, ho deixem per a altes columnes
d'aquest Diariet.
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Evolució de l’atur a Vinaròs

Pla edificant

Per Sefa Miralles – Executiva local PSPV-PSOE Per Jordi Moliner
Des del juny de 2015 fins al
juny de 2018, 596 persones
han trobat treball a la nostra
ciutat. L’any 2015, la taxa d’atur
se situava en el 19,51 %, i ara al
2018 ha baixat fins al 14,70 %. Això fa que la taxa
d’atur a la nostra ciutat s’hage reduït 4,81 punts
percentuals. Som conscients que encara ens queda
molt de treball per endavant per a intentar oferir
més llocs de treball, a través de la col·laboració
municipal per a la instal·lació de noves empreses
privades o a través dels diferents tallers d’ocupació
que, des de la Regidoria d'Ocupació encapçalada
per la nostra companya María Cano, s’han posat en
marxa. Seguim treballant per a crear oportunitats!

No s'ho esperaven,
el pla edificant ideat
per la Conselleria
d'Educació
i
impulsat pel Conseller Vicent Marzà, per a resoldre
el desgavell que existia en els centres educatius
de tot el País Valencià, el malbaratament i espoli
que va ser Ciegsa un organisme semipúblic ideat
pel Partit Popular, no per a fer centres educatius
no, ideat per a desviar recursos, donar contractes
als amics i endollar familiars. Un sobrecost de més
d'1.000.000.000 d'euros, amb uns preus fins un 36%
més elevats si l'obra la feia Ciegsa que si la feia la
Generalitat, indica clarament la finalitat d'aquesta.
No ha estat tan difícil, en deixar de desviar diners
als amics o a les butxaques, hi ha suficients per a
pegar-li un tomb a la situació. Aquest pla que és
molt ambiciós suposa un esforç molt important
per part dels Ajts, no econòmic però si de feina i
pressió. Si li sumen les poques ganes d'ajudar i les
moltes ganes d'entorpir del Partit Popular. Doncs
l'èxit d'aquest pla, és la demostració del fracàs de la
seua gestió i clar preferirien que aquest pla fracasse,
en lloc d'alegrar-se de la millora que suposarà tan
educativa i de qualitat en les instal·lacions per als
estudiants de Vinaròs i Comarca. Un pla que ha estat
un model de treball, dons ha d'estar consensuat i
aprovat per la comunitat educativa de cada centre,
pel Consell Escolar, pel plenari i per la Conselleria.
Ningú pot al·legar ni desconeixement ni falta de
diàleg. Ací a Vinaròs el Pla Edificant ens ha suposat
l'espenta definitiva per al Jaume 1er, "problema"
que va heretar la Conselleria de l'anterior govern
Popular. El Conseller Marzà era conscient que
l'escola es havia de tirar endavant sigues com
sigues, i així li vam fer saber moltes voltes tant
l'equip de govern pels conductes oficials, com els
membres de Compromís cada volta que el veien
en un acte de partit. El Vilaplana, El Jaume 1er,
Leopoldo Querol, L'Assumpció, El Sanse, La Mise,
estem parlant d'un muntant de quasi 17.000.000
milions d'euros en tres anys. Una inversió que
ficarà les instal·lacions educatives al nivell que es
mereixen els nostres estudiants i professors, per
molt mal que li sàpigues a alguns.
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Un proyecto para Vinaròs

Mentides arriscades ( 1a part)

Colzades a les fotos

Por Lluís Gandía

Per Lluís Batalla i Callau

Per Juan A Blanchadell

El
19
congreso
extraordinario del PP
www.ppvinaros.es celebrado en Madrid el
pasado fin de semana
eligió a Pablo Casado como presidente del Partido
Popular. Empieza una nueva etapa con la que
hemos renovado nuestro compromiso con el
futuro de todos los españoles.
En Vinaròs también llevamos unos meses con un
proyecto renovado que sirva para recuperar el
tiempo perdido con el tripartito actual. Han pasado
ya más de tres años y Enric Pla, Guillem Alsina y
Jordi Moliner siguen prometiendo para el futuro
pero sin ningún proyecto que sea una realidad.
Terminará la legislatura en junio de 2019 y
los alumnos del colegio Jaume I seguirán en
barracones. Era su principal prioridad para esta
legislatura y nos han mentido en múltiples
ocasiones. Dijeron que las obras darían comienzo
en 2016 y faltaron a la verdad. Prometieron lo
mismo para el año 2017 y volvieron a mentir. A la
tercera dijeron que seguro que en 2018 las obras
se pondrían en marcha y mintieron de nuevo.
Terminará la legislatura dentro de nueve meses
y el segundo centro de salud tampoco será
una realidad. Los de Podemos, PSPV-PSOE y
Compromís han anunciado muchas veces su inicio,
la redacción del proyecto, los estudios… pero el
segundo centro de salud ni está ni se le espera.
Terminará la legislatura con el gobierno con más
sueldos, dedicaciones y cobro de dietas pero
la ampliación del IES José Vilaplana no habrá
comenzado y los alumnos seguirán como hace
cuatro años pese a las múltiples promesas y notas
de prensa anunciando una ampliación que no
llega.
Y así podríamos seguir con la estación de
autobuses, con la ampliación del edificio de los
juzgados, con la ampliación del puerto o con la
promesa que hizo Ximo Puig, el actual presidente
de la Generalitat, acompañado por Guillem Alsina,
sobre el polígono industrial de Soterranyes que
nos saca 1 millón de euros anuales del bolsillo
de los vinarocenses para pagar los caprichos de
grandeza de los socialistas locales.
Por eso, y pese a que semanalmente el tripartito
se empeña en hacernos creer que todo va bien,
Vinaròs necesita más que nunca del Partido
Popular para devolver la ilusión a los vinarocenses
y la seriedad en la gestión de los recursos públicos.
Sabemos como hacerlo porque ya demostramos
que frente a situaciones críticas tenemos la
respuesta adecuada y ahora volveremos a ilusionar
a una población que ya conoce los engaños del
tripartito.
de Vinaròs

Després de “Desmuntant a Willy”, es
podria haver seguit amb un altre
títol destacat de cinema d'autor però
en els capítols dedicats a PODEMTTSV seguirem la lògica que l’ha
il.luminat. Optem per un títol de cinema fàcil, efectista
i uns protagonistes de molta presència física,poca
consistència actoral i arguments inversemblants.
En negreta allò que va ser el guió original:
1.-”Acabar amb les concessions administratives,
amiguismes i en general, amb la densa i fosca trama
d’interessos públics- privats que han furtat de forma
sistemàtica les llibertats i la capacitat de decidir dels
ciutadans”.
A dia d’avui, este guió ha sofert certes modificacions
a petició dels mateixos actors principals: hi ha més
concessions administratives que mai. Excepte el mateix
càrrec de regidor o regidora, sembla que tota la resta és
privatitzable . La capacitat de decidir dels ciutadans és
la mateixa de fa 3 anys: només es compta amb el poble
cada tres anys, bàsicament perquè, vist allò que es veu,
el poble no compta amb els regidors durant els tres
anys passats. Pressupostos Participatius són molles ara
per ara. Fins avui, han hagut coses fosques vinculades
a aquest partit de govern: l'auditoria Immediata i les
seues connexions familiars. Si no costava un euro als
vinarossencs no s'entén l'obscurantisme de dir que
algunes familiars molt qualificades la podrien fer. També
seria qüestionable, moralment, la col.locació de familiars
en aquest context de puresa i decència política que es
predicava. Coses que passen...
2.- “Per tal d’eradicar estos mals i poder començar
a guanyar el nostre municipi creiem que els millors
principis en l’acció municipal són tres:
a) Transparència: tenim dret a saber què s’ha fet
malament en el passat. En aquest sentit, l’aposta per
una auditoria ciutadana del deute municipal es revela
com un punt ineludible”. Aquesta va ser la primera part
de la trama que es va eliminar immediatament del guió.
A dia d’avui, cap auditoria, com ja sabeu. No cal ser
molt llarg per saber cap a qui apuntava el resultat de
l'Auditoria. Si hagués alguna cosa dubtosa de l'anterior
equip de govern(PP) hagués sortit a la llum pública. No
ha sortit.
“Apostar per la recuperació dels serveis públics. És
precís revisar i avaluar tots els contractes i concessions
que han permés la connivència de la casta política
amb les oligarquies locals”.
Si seguim la trama hi ha una veritat o una mentida: No
s’ha fet cap aposta, si hi haguessin “oligarquies locales”
aquestes seguirien, i l’únic que ha canviat són els papers
dels que interpreten el rol de “casta política” que ara
són els actors més o menys joves de Podem , PSOE i
Compromís.
“ Garantir la informació fàcilment accessible de les
actes , plenaris municipals i comptes públics com a
mesures de control ciutadà.”.
D’entrada , per a un regidor de fora del govern ,l’accés
és laberíntic; en segon lloc ,amb quina classe de control
es preten enganyar al poble, si quan se li presenta la
despesa a controlar aquesta ja està feta? Què és control?
Mirar i no poder fer res? O és “revocació” de decisions?
Pense-m’ho...és estiu… A dia d'avui , emparat per la Llei
de Protecció de Dades, si hi ha un procediment fosc i
opac són les borses de treball. I és Podem-TTSV qui les
gestiona.
“b) Participació Ciutadana:la transparència,
control i revocació per part dels ciutadans ha d’anar
acompanyat de canals de participació directa en les
decisions fonamentals de la gestió municipal” .
Quina és la decisió fonamental en gestió municipal?
Per a ACORD CIUTADÀ són els Pressupostos Municipals.
Així ho vam demanar nosaltres. Debat públic dels
pressupostos anuals.
Quina és la decisió fonamental per a l’equip de
govern, per a Alsina, Pla i Fontanet? Que el poble
es distrague amb les molles, amb els pressupostos
participatius, on decideix sobre 200.000 euros en un
pressupost municipal de 28.000.000 d’euros. (Fi de la
primera part)

Cuando
pase
agosto,
durante los ocho meses
que quedarán de legislatura
veremos cómo los partidos políticos del arco
municipal iremos tomando posiciones para marcar
diferencias, acaparar la atención, convencer a la
ciudadanía de nuestra buena gestión y, con ello,
tratar de captar el voto que nos permita seguir
trabajando en la mejora de Vinaròs.
Los partidos que hemos estado en la oposición
lo tendremos más fácil que los del tripartito de
las caballerizas, puesto que al no existir pacto
alguno entre nosotros hemos realizado nuestras
acciones de oposición desde la más completa
independencia y con total libertad de acción y,
si en algunos casos ha habido coincidencia en el
voto o en las posiciones, ha sido porque habremos
visto ese caso concreto de la misma forma, aunque
siempre con algún matiz diferenciador.
Los tres partidos que se coaligaron en las
caballerizas de nuestra ermita y que forman el
actual equipo de gobierno, para desvincularse los
unos de los otros no lo van a tener nada fácil, y lo
digo porque en el PVI sabemos de lo que hablamos
porque ya lo vivimos antes.
A diferencia respecto de las dos etapas de
gobierno del PVI en coalición con los socialistas
- en la primera también con EV - es que nosotros
llegamos al final de aquellos dos mandatos con
las alforjas repletas y rebosantes, fruto de nuestra
intensa buena gestión, incluida la de les Soterranyes
que sólo resultará un fiasco económico si no se
vuelve a impulsar ese polígono tan necesario para
parar la decadencia industrial de Vinaròs y se lo deja
abandonado tal como lo han dejado durante las dos
últimas legislaturas.
En cambio las alforjas del actual tripartito estarán sin
apenas contenido. Han estado mareando la perdiz
durante los dos primeros años de su mandato
perdiendo un tiempo precioso y necesario al inicio
de cualquier legislatura para marcar e impulsar
las actuaciones desde el minuto número uno con
objeto de poderlas ejecutar dentro de los escasos
cuatro años de cada mandato que se pasan volando.
Un tiempo perdido en auditorias ciudadanas nunca
presentadas; o con cambios caprichosos de última
hora en la piscina, retrasándola pese a que el plazo
ya era justo de por sí, y encima la tramitándola sin
respetar los procedimientos que un Ayuntamiento
debe respetar, que la Justicia tumbó y con ello la
piscina, o el de numerosos otros casos similares más
A partir de ahora se multiplicarán las apariciones
propagandísticas de miembros del equipo de
gobierno en cada una de las fases de esas pequeñas
actuaciones que llevarán a cabo, como por ejemplo,
el acudir a las prospecciones del terreno para la
pasarela del Cervol, como si sin ellos la empresa
que las hace no fueran capaces de hacerlas; o
presentando la ampliación de la Residencia de
la tercera edad, como si la realizaran ellos y no la
empresa que la regenta que la hará por el convenio
firmado en la legislatura anterior, etc.
Porque en las actuaciones tan esperadas como el
colegio Jaime I, o la ampliación del Vilaplana - y ya
veremos lo que ocurre con el carril a la Ermita - el
actual equipo de gobierno pagará la penitencia por
su mala gestión, viendo como en vez de salir ellos
en la foto de la inauguración, saldrá el siguiente que
los sustituirá.
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OBRAS Y SERVICIOS: Reflexiones.
BAN D´ALCALDIA.....Igualment, es recorda
la impossibilitat d´iniciar noves obres que
puguen ocupar la via pública o ocasionar
sorolls superiors als permesos durant els mesos
de juliol i agost... Con el comienzo de Junio y la
construcción del nuevo espigón o “mirador” en
la playa del Forti, desde la corporación municipal
criticaban la inoportuna obra aludiendo que
no estaría la playa en condiciones y libre para
los venideros visitantes. Sorprendentemente y
sabiendo el ritmo de ejecución de las obras en
las instituciones, dicha obra estuvo ejecutada
en un tiempo record. Suele ocurrir que cuando
estas mas pendiente de lo que hacen los demás
que de hacer lo propio, nos suelen coger con
los pantalones bajados: Llegan fiestas y en el
acceso importante, como es la avenida por
Jaime I al recinto ferial, hay obras que como es
natural por su tiempo de ejecución no estan
acabadas, el parking que tan necesario es por la
afluencia de visitantes, en parte esta ocupado
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y con una imagen de edificio en derribo.
Pregunten a los comerciantes de la zona sus
molestias o falta de beneficios en sus locales
por dicha obra en fechas que son importantes
para reflotar sus negocios. Entramos en Julio y
con el acaba la primera fase de la avenida Jaime
I. Pregunto: según el claro y escueto bando
de Alcaldía, la no iniciación de nuevas obras
o continuación de estas. ¿Obliga solamente
a acatarlo al sector privado? Los funcionarios
¿Tienen vía libre?¿Podemos cortar una avenida
a determinadas horas, ocupar un parking con
restos de obra, tener una avenida con vallas...
cuando mas visitantes tenemos? ¿Es la imagen
que queremos que tengan quienes nos vienen
a visitar? Aparte de las molestias que conlleva
en polvo, aparcamiento o nervios (visiten un
jueves la zona). Me imagino la gala de reinas
de carnaval en Agosto con esta imagen y la
necesidad de aparcamiento. Obra importante
y no menos necesaria, es el acceso al centro

comercial desde la ya antigua N-340. Siendo
por edificaciones la puerta de entrada a la
población, es importante no solo por esa
primera imagen, con rotonda, monolito,
escultura o lo que pueda significar de la ciudad
(similar al langostino de la plaza de España) sino por el peligro que sigue comportando una
entrada con bastante circulación de vehículos
incrementada en estas fechas, a expensas de los
automovilistas, donde el incívico o impaciente
de turno pone en riesgo la salud de los usuarios.
Saben que fomento les entregara esta N-340
en unas condiciones determinadas, pero nunca
con nuevas incorporaciones o estructuras
por lo que estan abocados mas pronto que
tarde a solucionar ese problema y más siendo
actualmente una importante fuente de
ingresos, él centro comercial para él municipio,
debiéndole dar las máximas facilidades tanto
de acceso como de señalización. Pero lo mas
importante: para evitar su peligro.
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El Club Balonmano Vinaròs compleix 50 anys
amb una petita programació oberta a tots els veïns
Des de la directiva es vol convidar a tota la ciutadania a participar dels actes que se celebraran l'11
d'agost amb una xarrada a la Penya Barça, missa i sopar de germanor
El Club Balonmano Vinaròs compleix 50 anys des
de la seva fundació al 1968. Durant aquesta època
han passat centenars de jugadors per les files del
club i des de la directiva es vol fer un homenatge a
tots els veïns que han format part de l'entitat o han
col·laborat al llarg de tots aquest anys.
La regidora d'Esports, Begoña López, ha felicitat a la
directiva i ha destacat la bona feina que han realitzat
al llarg de 50 anys, difonent la pràctica de l'esport,
així també com la promoció del handbol. En aquest
sentit, ha remarcat la gran tasca que realitzen les
juntes directives de totes les entitats esportives
de la localitat, destacant que sense aquesta feina
Vinaròs no disposaria d'una oferta esportiva tan
variada".
Per la seva banda, el representant de la directiva del
Club Balonmano Vinaròs, Ximo Sanz, ha recordat
els orígens de l'equip que va començar a jugar al
camp de Santa Rita. Fins i tot, segons afegia, es van
crear dos conjunts, masculí i femení, degut al gran
èxit que va tenir handbol. D'altra banda, recordava
que el club fins i tot va arribar a la primera divisió
nacional, l'avantsala de la lliga ASOBAL.
El també representant de la directiva del Club, Gabi

Martorell, ha repassat els actes que se celebraran
en motiu del 50è aniversari. Per al dia 11 d'agost
es farà una xarrada a la Penya Barça a càrrec dels
exjugadors d'handbol Milan Kalina i Quico López
Balcells. Durant la mateixa jornada també s'oferirà
a l'església arxiprestal una missa en honor als
aficionats i jugadors que ja no estan entre nosaltres,
mentre que a la nit es farà un sopar de germanor,
amb revetlla inclosa al Club de Tennis.
Tant Martorell com Sanz han animat a la ciutadania
a participar en els actes per tal de celebrar aquest
aniversari tan important.

El vinarossenc Roger Pascual Ferrà, campió d’Espanya aleví de tenis
Ha estat escollit per formar part de la selección espanyola sub 12
El Club Casino Industrial i Mercantil
de Pontevedr, ha acollit el Campionat
d’Espanya en categoria aleví.
En categoria masculina, el gran triomfador
va ser el tenista vinarossenc resident a
Amposta Roger Pascual ( RCTB1899).
Pascual, que partia com a tercer cap
de sèrie en el quadre individual, es va
proclamar campió d’Espanya superant
en la final al primer cap de sèrie, Martín
Landaluce, per 6/4 7/5.
A més a més, Pascual es va proclamar
també campió d’Espanya en el quadre de
dobles. El vinarossenc, fent parella amb
Rafael Segado, es van imposar a Llorens/

Munk per 6/4 6/2.
La fita esportiva de Pascual arrodoneix la
seua excel·lent temporada, donat que a
primers d’any ja es va proclamar campió
de Catalunya individual i després va
arribar als vuitens de final del Mundial sub
12 disputat a Auray (França). També ha
arribat a dos finals del circuit Rafa Nadal,
classificant-se per al Masters del gran
tenista balear i que tindrà lloc a Manacor.
A més, Pascual ha estat escollit per formar
part de la selecció espanyola sub 12
per primera vegada i a finlas de juliol a
Romania jugarà el preeuropeu per equips
nacionals.

Campionat Nacional Alevi d'Estiu

Daniela Muñoz 5ª en el campionat d'Espanya aleví en la prova de 200 m braça
Els dies 19/20/21/22 de juliol, es va celebrar
el Campionat d'Espanya aleví a la ciutat de
Sabadell. Aquest campionat va tenir lloc en
les meravelloses instal·lacions de la piscina
de Sabadell. Tenien mínima per participar
en aquest campionat dos membres del
Club Natació Vinaròs, Daniela Muñoz i
Andreu Jovani, però Andreu no va poder
anar per un petit accident un dia avanç del
campionat.
La nostra participant Daniela Muñoz
va participar en 4 proves individuals,
fet que demostra la gran versatilitat. Va

tenir un paper destacadíssim sobretot
en les proves de braça, en la prova de
200 m. en les eliminatòries va millorar
3 segons amb una marca de 2'57 i es va
classificar 4t per a la final. La final va tenir
lloc aquella mateixa tarde, on va obtenir
una marca de 2'56 quedant 5ª d'Espanya.
Al dia següent va tornar aconseguir
classificar-se en la prova de 100 m. braça,
on finalment va obtenir la sisena posició.
Després d'aquestes línies felicitem a Daniela
per la gran progressió que ha aconseguit i
per la il·lusió que posa dia a dia.
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Campionat Autonòmic Junior Absolut
El cap de setmana del 20/21 de Juliol va
tenir lloc en Elx, el campionat autonòmic
Junior /Absolut. El club natació Vinaròs, es
va desplaçar amb el tècnic Albert Delmonte
i un equip format per 11 integrants: David
Miranda, David León, Marc Vea, Andreu
Navarro, Clàudia Matamoros, Llum Serret,
Irina Sebastià, Carla Bernial, Aura Pérez, Sara
Vea, Ainhoa Garcia.
S'ha de tenir en compte que és un èxit participar
en aquest campionat per als nostres infantils,
ja que han d'acreditar la mínima absoluta.
L'actuació de l'equip podem dir que va
ser magnífica, obtenint una cinquena
classificació absoluta per equips masculina
i femenina d'un total de 30 equips,
això mostra el bon equilibri esportiu.
Destacarem les dues segones posicions en
els relleus absoluts de 4x100 i 4x200 lliures
formats per Andreu, Miranda, León i Marc,
guanyant a equips de ciutats molt més grans
que Vinaròs i en unes condicions dignes per

la pràctica esportiva.
Individualment destacarem:David León 2
medalles d'or i una de plata, guanyant els
400 estils, una prova poc habitual per a ell,
Marc Vea bronze absolut en 100 i 200 lliures,
Andreu Navarro plata junior en 1500 i bronze
en 400 lliures,Llum Serret or en 800 lliures
i bronze en 400 lliures en junior i absolut.
Destacarem també la quarta posició
absoluta de Clàudia Matamoros en la prova
de 800 lliures, l'excel·lent millora d'Aura en
400 lliures, la cinquena posició absoluta
de Carla Bernial en 200 papallona sent
infantil de primer any, una gran millora en
piscina llarga d'Ainhoa en 200 esquena i la
gran aportació en els relleus de Sara i Irina.
Per últim agrair a Miranda que tot i estar
fora de la temporada universitària d'USA, va
voler ajudar al club dels seus orígens en una
mostra de compromís i lleialtat, estant a un
nivell molt alt i pesa clau per aconseguir les
medalles absolutes als relleus masculins.

Campionat d'Espanya per federacions
Aquest cap de setmana es va celebrar
a Granollers el Campionat d'Espanya
per Federacions Autonòmiques, on dos
atletes del Club Esportiu Vinaròs- Aigües
de Vinaròs, van ser seleccionades per
representar a la Comunitat Valenciana, el
passat dissabte 14 de juliol.
En la prova dels 800m.ll. va participar
Carla Masip, finalitzant en sisena posició
amb una marca de 2'11''26. Carla també
va ser una de les integrants en el relleu
4x400.
En la prova dels 5km marxa va participar
Andrea Cabré, on va aconseguir una
cinquena posició amb una marca de
23'57''.
La Comunitat Valenciana va aconseguir
una quarta posició del campionat.

El vinarocense Jan Peral se sitúa primero en el
Campeonato de karting Series Rotax España
Fin de semana de carrreras en Valencia
Campeonato Series Rotax España en el
Kartrodomo Lucas Guerrero, el piloto Jan Peral
Resurrección consigue dos cuartos puestos
y se sitúa, provisionalmente, primero en el
campeonato.

Hay que seguir luchando y seguir
mejorando.
Dar las gracias al equipo
Tdkart Racing Marlonkart , patrocinadores y
colaboradores sin ello esto no sería posible.
Próxima cita Toledo (Recas). Campeonato
España Santander. www.janperalracingcom

5K Almassora
Este passat dissabte 21 de Juliol es va
disputar el 5K Platges d’ Almassora.
Fins allí es van desplaçar 7 atletes del
C.E.Vinaros Facsa Aigues de Vinaros.
Cal destacar l'atleta Hugo Monfort en la
seua lluita pels primers llocs de la prova,
quedant 2º en la general i 1er de la seua
categoría i la veterana Maribel Arenos,
pujant en el més alt del pódium de la
seua categoria.
El resultat dels nostres atletes van ser els
següents:
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Hugo Monfort 16:29 min. 2n General 1r
Senior
Alejandro Arroyo 19:12 min. 15é Vet. B
Francisco Arques 19: 43 min. 5t Vet.C
Antonio Plaza 20:16 min. 7m Vet. D
Juan Quijano 20:54 min. 8u Vet. D
Maribel Arenós 22:04 min. 1a Vet. C
Isabel Blanco 25:48 min. 8a Senior
Enhorabona a tots per l'esforç i les
marques aconseguides.
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LES TEUES COMPRES
al
tenen
Mercat premi
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.

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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C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros
(no s'apliquen els dies festius)

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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PESCA
ESPORTS
Fraret

Andrés Albiol

Ecos de ‘Mar’; La siniestralidad pesquera estancada

El índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en el sector de la pesca (incluye acuicultura)
no desciende a pesar de introducirse innovaciones en prevención de riesgos, seguridad y salud,
etc., por parte de las administraciones públicas y agentes sociales como el PNSP y el CNSST.
La Organización Internacional del Trabajo sigue señalando a la pesca como una de las actividades
económicas mas peligrosas, tanto a nivel nacional como mundial.
Año tras año, nuestro sector pesquero está encabezando los rankings de siniestralidad laboral.
El último dato evaluado, el índice en la pesca fue de 6 veces superior al de la construcción, y 16
veces mas al promedio total de todos los trabajos en España.
El perfil socio-demográfico y las principales formas de producirse los accidentes operacionales
son; el mas frecuente en la pesca es la caída, resultado de un tropiezo, resbalón y pérdida de
equilibrio con el 37%. Y después va el golpe o colisión contra un objeto, con el 18%).

Se inició la campaña del pulpo con cadufo

A partir de este mes de julio se pueden calar éstos recipientes (antes de arcilla y ahora de plástico)
para capturar éstos cefalópodos durante unos cuatro meses.
El estado de la mar fue bueno y estable. Las extracciones resultaron normales en todas las
modalidades, a excepción de la llum, que al estar la luna llena, se pescó poco. Y las cotizaciones
en general siguieron a la baja para las especies mayoritarias llevadas a lonja.
La pesca de arrastre llevó a diario cigala, calamar, gallo, pescadilla, salmonete, pez de S. Pedro,
rape, peluda, móllera, pagel, caballa, jurel, canana y morrallas.
El cerco al haber luna comenzó la semana fatal, ya que el lunes y martes dos traíñas partieron a
caladero y no vieron bancos de pescado azul. El miércoles una llevó 50 cajas de boquerón y 10
de sardina.
La flota artesanal de artes menores, las barquitas trasmalleras muchas siguen faenando en busca
del langostino, pero según comentaban ya comenzaban a pillar llepó que llenaba sus redes y no
les dejaba pescar normal. Un par pescó sepia. Y otras dos llevaron lenguado y rombo. Y una operó
por Columbretes para desembarcar langosta, bogavante, cabracho, chopa, pargo y mamona.
El palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con anzuelo dorada, dentón y sargo.
La pesca del pulpo roquero con cadufo una barquita lleva bastantes ejemplares de 1 a 2 Kg.

Esta singular au, ocasionalment a l'hivern visita el
Mediterrani. La dita espècie en castellà li criden
frailecillo, f. común i payaso o loro del mar. El seu nom
científic és Fratercula àrtica.
És un pardal que viu en zones nòrdiques europees. Es
passa la major part de la seua vida en l'oceà i només
va a terra per a criar. De l'orde de les Charadriformes i
de la família dels Álcids, el seu cos és d'una estructura
sòlida. Cap gran amb un pic triangular, estret en la part
basal, però alt i creuat per d’altres bandes amb colors
cridaners, roig a la primavera i terrós a la tardor. Ales
curtes però fortes. Cua prou curta. Potes també curtes
de color taronja i en els peus hi ha tres dits palmats.
La seua coloració corporal és negra per l’asquena i la
corona. Les galtes grises. I el pit i cames blanc. Talla 35
cm. de longitud. I d'envergadura 60 cm. Vola a 10 m.
de la superfície marítima aconseguit els 70 Km/h.
El plomatge ho muda en època hivernal. S'arregla
per a mantindre les seues plomes en sec com aislant
tèrmic, per a escampar-se oli d'unes glàndules que
té. Busseja ràpid fins a un minut de temps, batent les
ales i les potes com a timó, que atrapa preses per a
menjar, com peixets, etc. Una característica és que pot
portar penjats de la boca, gran quantitat d'allargats
peixos per la seua parella i prole. Són monògams. A
la primavera nien per penya-segats aïllats en caus i
coves. Sociable. Cria en colònies. Ella posa un ou blanc.
Els pares solen rellevar-se en la incubació. El pollet és
alimentat i atés, però a les sis setmanes se'n va només
al mar a la nit i com encara no sap volar, s'allunya de
la costa nadant per la superfície remant amb els seus
peus. No torna a terra fins que procree.
En l'Atlàntic té enemics com les gavines i els paga'ls
que els lleven les preses alimentàries, i en terra
animals com a gossos o l'home, que els acaça i lleva
espais per a espantar-ho.

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES DEL MES DE JUNY DE L’ANY 2018 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
Maira (Bacaladilla)
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Boga-Picarel)
Rallat (Bonito)
Caballa (Verdel)
Vetes (Pez cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jureles, Chicharros)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
26

65.978 Kg
48
987
80
186
591
270
437
536
464
268
1.301
145
1.085
570
8.913
4.503
110
204
41
5
88

Mabre (Herrera)
Aranya (Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Juriola (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Murena (Morena)
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla (Llussara)
Llisa (Mújols)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)

937
701
13.031
248
11.705
1.621
540
3
31
5.182
1.285
3.248
10
52
34
2
609
121
10.765
340
576
65

Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palometa blanca (Palomida)
Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos, Lábridos)
Rom (Rèmol, Rombo)
Móllera de fang (B. de fango)
Palaí (Acedia)
Total ..................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)

155
56
109
46
264
160
35
3
367
32
2
4
45
26
3
86
32
181
______
139.529
569

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoiedo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)
Total
.......................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. Blanco)
Polpa (P. patudo)
Cargol punxent (Cañailla)
Total
......................
TOTAL EXTRACCIÓ..

166
1.202
590
275
41
20
_____
2.862
141
172
1.800
1.091
958
827
58
95
_________
5.321
147.713
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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.
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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.
Exp. 950/2018
TASA MEMU2018-1

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

AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS
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.
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PUBLICITAT

ESQUELES

A
19.45 h Teatre infantil i juvenil Cuéntame un cuento i La
vida de los salmones. A càrrec de Puro Teatro. Auditori
Municipal. Acte benèfic pro Delwende. Duració: 1 h

M
ja. De 4

nc,
atges
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J (C. de
ús
naròs.
ns

26 DIJOUS
21.30 h Espectacle de flamenc i sevillanes a càrrec
del grup Cuerda pa rato. Santuari de la Misericòrdia.
Organitza La Taperia de l’Ermita.

AGENDA
21.45 h Espectacle
Contes amb banyador. Pèrgola del
D’ACTIVITATS
passeig de Blasco Ibáñez. Públic familiar.
TURÍSTIQUES
22.00 h Macedònia
de curtmetratges al cinema JJ (C.
de l’Àngel). Preu: 1€. Organitza Fundació Caixa Vinaròs.
I FESTIVES
23.00 h Concert a càrrec de la Banda de la Societat

A les 21.00 i 22.30 h (2 sessions) El Barroc, del
monument a la música de Bach: visita guiada nocturna
a l’ església Arxiprestal, amb la participació del públic
en els microconcerts d’orgue, flauta travessera i
violoncel. Per a tots els públics. Preus i reserves en
Tourist Info. Col·labora Cultural Routes i Numa Music.

ció.
Luis.
a de
mb
ll
.las
tlàntic.

VINARÒS 2018

22.30 h Teatre musical La Llamada. A càrrec de Puro
Teatro. Auditori municipal. Preu:5€. Duració 1 h 30 min

Musical La Alianza. Plaça de la Comunió.

27 DIVENDRES

22 DIUMENGE
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19.30 h Teatre musical La Llamada. A càrrec de Puro
ORGANITZA
Teatro. Auditori municipal.
5€. Duració 1h 30 min
Ajuntament dePreu:
Vinaròs

mb
èrgola
mi

VINARÒS
22.30 h ConcertTOURIST
de jazzINFO
d’Ainda
Nao Street Band.
Passeig de Colom
Passeig de Sant
Pere.
Organitza
Oscars Pub.
125OO Vinaròs - Tel. 964453334

23 DILLUNS

atges
J (C. de
naròs.

vinaros@touristinfo.net
SEGUEIX-NOS A:

11.30 h Taller artístic
amb material de reciclatge.
Fan de Vinaròs!
facebook/turismevinaros
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la
Biblioplatja.
@Turisme_Vinaros

24 DIMARTS

ento i La
Auditori
els
1h

@turismevinaros

www.turisme.vinaros.es
19.00 h Espectacle
El viatge d’Estel. De 2 a 6 anys.
Biblioplatja.

21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

s
e Puro
30 min

25 DIMECRES
18.30 h Taller d’elaboració d’imants de nevera.
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la
Biblioplatja.

artístic.
2.

del

a en
bora

22.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Magic Luis.
Santuari de la Misericòrdia. Organitza La Taperia de
l’Ermita.

u.
.

22.30 h Cinema sota les estrelles: Captain Fantastic.
Recomanada per a majors de 12 anys. Av. de l’Atlàntic.
Gratuït.

30

· 964 401 912

19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.

JULIOL

20.30 h Xerrada de l’escriptor Javier Sierra, premi
Planeta 2017. Passeig de Colom. Col·labora Espai
Mariola Nos.

De 15 a 00.00 h Degustació gastronòmica. Pèrgola del
passeig de Colom. Organitza associació Por Más Vida.

21.00 h Concert a càrrec del Duo Xistra. Santuari de la
Misericòrdia. Col·labora Joventuts Musicals.

28 DISSABTE
De 9 a 21 h V Campionat de pàdel platja. Platja del Fortí.
Organitza Pàdel Indoor Vinaròs.
De 18 a 22 h El Pati del Mercat: Tardeo i música en
directe. Entrada lliure. Mercat Municipal. Col·labora
Associació de Pubs.
22.00 h Lliurament de premis del XVII Festival
Internacional de Curtmetratges Agustí Comes. Passeig
de Colom.

29 DIUMENGE
19.00 h Tardeo amb Alex Ibarra. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.
A partir de les 18.00 h Nit de compres al Passeig.
Passeig de Colom. Organitza Associació de
Comerciants.
22.30 h Concert de Canela N’Drama. Passeig de Sant
Pere. Organitza Oscars Pub.
22.30 h Cinema sota les estrelles: Vaiana. Tots els
públics. Plaça de Bous. Subtitulada per a persones amb
discapacitat auditiva. Gratuït.

31 DIMARTS
21.30 h Espectacle de flamenc a càrrec del grup
Ballet Pasión Flamenca i El Taranto. Santuari de la
Misericòrdia. Organitza La Taperia de l’Ermita.
22.00 h Taller històric guiat: El casco antiguo de Vinaròs.
Punt de trobada: Plaça Parroquial. Gratuït. Col·labora
l’Associació Tràngol.

agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
nord, 11
18 juliol
desembre GUIMERÀ
VALLS
pl. Parroquial,
28

21
31
122

c. Sant
Francesc,
103
desembre ADELL
MATeU
av. Pius
XII (cant.
Picasso)
juliol
av.c.Llibertat,
desembre SANZ
TORReGROSA
Pont, 839
juliol
c. del Pilar,
desembre VALLS
PITARcH
zona turística
nord,120
11
juliol
País
Valencià,103
15
desembre MATEU
MARTÍNeZ
c. av.
Sant
Francesc,
agost

3

agost

19
29
20
30

223

desembre TORREGROSA
FeRReR
agost
PITARCH

TELÈFONS D’INTERÉS
Vinaròs Farmacia
agost
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

4

pl. Sant
Antoni, 39
av. Llibertat,
9
c. del Pilar, 120

av. País Valencià, 15

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
57
Aigües
de Vinaròs
964
Biblioteca
964 40
45 77
95 67
90
Ambulatori
964
Casal Jove(cita prèvia)
964 47
40 75
03 00
14
Ambulatori
(urgències)
964
57
Cerrajero 24h
· La solución rápida
627 45
84957392
Biblioteca
964
Cerrajero 24h · Vimar
667 45
60 95
70 90
86
Casal
Jove
964
Contribucions
964 40
45 03
47 14
52
Cerrajero
24h
·
La
solución
rápida
627
849
392
Cultura
964 40 79 61
Cerrajero
· Vimar
667
Creu Roja24h
Vinaròs
964 60
45 70
94 86
64
Contribucions
964
45
47
52
Ecoparc / Recollida de mobles
964
40
78
03
Cultura
964 40 79112
61
Emergències
Creu Roja Vinaròs
964
45
94
64
Escola d’Art
964 40
45 78
38 03
02
Ecoparc
/ Recollida de mobles
964
Escola de Música
964 45 62112
03
Emergències
Centre de
Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Escola
d’Art
964 45 38 02
Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes: 964
964 45
40 62
74 03
93
Escola
de Música
Gas butà
964 40
45 56
11 15
24
Centre
de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964
Gruas Municipal
y taxis Jaime
Bas, S.L.
· 24 horas
96440
4074
11 93
11
Consell
de Formació
de Persones
Adultes: 964
Guàrdia
964 45
40 11
71 24
40
Gas
butàCivil
964
Hisenda
964 40
40 11
22 11
11
Gruas
y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964
Hospital Civil
(centraleta i habitacions)
964 40
47 71
70 40
00
Guàrdia
964
Hospital (cita prèvia)
964 40
47 22
71 11
60
Hisenda
964
Infodona(centraleta i habitacions)
964 47
45 70
64 00
52
Hospital
964
Informació
i Turisme/OMIC
964 47
45 71
33 60
34
Hospital
(cita
prèvia)
964
INSS (Seguretat social)
964 45 64
13 52
50
Infodona
ITV
902 45
12 33
00 34
13
Informació
i Turisme/OMIC
964
Participació
Ciutadana
900 45
50 13
63 50
76
INSS
(Seguretat
social)
964
Patronat d’Esports
964 12
45 00
46 13
08
ITV
902
Patronat de Ciutadana
Turisme
964 50
45 63
52 76
53
Participació
900
Policia Local
964 45
40 46
77 08
04
Patronat
d’Esports
964
PROP de Turisme
964 456
/ 012
Patronat
964 234
45 52
53
Ràdio Taxi
964 40
45 77
51 04
51
Policia
LocalVinaròs
964
Recollida d’animals perduts
964234
45 00
07
PROP
964 456
/ 012
Registre
Ràdio
Taxicivil
Vinaròs
964 45
45 51
28 51
77
964
Recollida
d’animals
perduts
964
Registre de
la propietat
964 45
45 00
18 07
14
Registre
964
SERVEFcivil
(Oficina d’ocupació)
964 45
45 28
05 77
16
Registre
de la propietat
Serveis Socials
964
964 45
45 18
00 14
75
SERVEF
d’ocupació)
964
05333
16
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
60045
600
Serveis
Socials
964
00700
75
Taxi Arcadi
(adaptat per a discapacitats)
67445
700
Taxi
Lorcade(Vinaròs)
600 600 333
Víctimes
la violència de génere
016
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
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.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

 VINARÒS - BARCELONA
a divendres:
5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
De dilluns
VINARÒS
- BARCELONA

Dissabtes:
6.55,7.35,
13.158.25,
i 17.15
4.25,
5.55, 6.55,
8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35
i 19.45.i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
Diumenges

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

*4.25,
5.55, 6.55,
7.35, 8.25,
9.45,
10.45,
10.45,
12.45,
13.45,
15.20,
17.15
De dilluns
a divendres:
10.00,
13.00,
15.00,
16.30,
18.00,
19.30
i 21.30.

i Dissabtes:
19.45.
7.45, 11.00, 16.30 i 21.30

Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.


VINARÒS-CASTELLÓ
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30,
8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00

Perque
autopista
8.30,surten
15.00des
i 22.00
Llibertat
i Hospital)
Els
van perdiari:
la AP-7
de la(Av.
parada
del riu
Servol,
Per de
N-340
de dilluns
a dissabte:
8.20,
13.20 i 19.05
(Av. Picasso)
des
l'avinguda
Llibertat,
Picasso
i l'Hospital
Comarcal
Per N-340 diumenges
i festius:
13.20
i 18.50
(Av. Picasso)
*Confirmeu
l’horari al 964
40 19 36
· AUTOS
MEDITERRÁNEO
TotsCASTELLÓ-VINARÒS
els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20,
8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
Per autopista
19.00
i 20.10 diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340
a dissabte:
Sortida
desde
dedilluns
Castelló
Renfe 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
*Confirmeu
Picasso). l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
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
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs DIUMENGES
00,30
10,30 16,00
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30 22,35
Madrid
07,00
17,30 22,35
 MADRID-VINARÒS
MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS

DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid DIUMENGES
01,00
08,00 15,00
Madrid
01,00
08,00
15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
Parada:
Av. Llibertat
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

(continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
VINARÒS-TORTOSA

De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45,
19.45, 20.45
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45,
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
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només
dissabtes)
dissabtes)
 TORTOSA-VINARÒS
TORTOSA-VINARÒS

De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00,
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, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
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
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon:
902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
VINARÒS-ULLDECONA-STA.
BÀRBARA-TORTOSA

De dilluns a divendres: 8.45
8.45, 12.30 i 16.45
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA
VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL

SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45
12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


Diari:VINARÒS-SARAGOSSA
7.00 i 15.30
Diari:SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
 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
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
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
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
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
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 - 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
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
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
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
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
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS
VINARÒS -- BENICARLÓ
BENICARLÓ -- PENÍSCOLA
PENÍSCOLA (HORARI
(HORARI ESTIU)
AUTOBUSOS
ESTIU)
 VINARÒS
VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS
PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

(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,
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,
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,
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
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES

AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
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(*)
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

