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Vinaròs prepara un gran homenatge a Carles Santos
L'espectacle durà per nom 'Santos emplaçat' i serà el 28 de setembre a les 22.30 hores a la plaça de bous

Ple ordinari d'agost

Taller de fanalets amb meló de moro

Crancs blaus,
amenaça a l'ecosistema

Vinaròs presenta els nou cursos del programa 'Reinicia't' de foment de l'ocupació
L’alcalde valora positivament el desviament del trànsit pesat de la N-340

Els bombers i mitjans aeris extingeixen un petit incendi a la serra de l'ermita
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IMPORTANT

Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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L'Ajuntament anul·la la urbanització
del PAI de Verdera 11 anys després en
compliment d’una sentència del TSJCV
El consistori ha contractat una auditoria que determini les obres realitzades
al PAI i una avaluació econòmica i descarta de moment obrir un expedient de
responsabilitat patrimonial
El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat acordar
la nul·litat dels plens de juliol de 2004 i maig de 2007
en els quals es va adjudicar i aprovar la urbanització
del PAI SUD 14, zona coneguda com a PAI del Vinalab
o de Verdera, en compliment de la sentència del TSJCV
de setembre de 2017. En el ple es va descartar la
urgència, amb els vots en contra de l'equip de govern,
que va argumentar que no es va presentar dintre del
termini i en la forma escaient, d’una moció del PP
de Vinaròs sol·licitant l'obertura d'un expedient de
responsabilitat patrimonial per als afectats d'aquest PAI.
El portaveu del PP, Juan Amat, que va acusar a l'equip de
govern d'haver “amagat” davant l'opinió pública aquesta
sentència durant un any, va indicar que “això confirma la
deixadesa que sospitàvem i advertim al seu moment, i és
que l'equip de govern va decidir no recórrer a la sentència
i no es va informar ni als afectats, i no és fins a mitjan juliol
d'aquest any quan l'alcalde demana a la secretaria un
informe sobre el procediment a seguir en aquest tema”.
L'alcalde, Enric Pla, va explicar que en l'informe tècnic
al que es referia Amat també indica que el jutjat encara
no ha comunicat la diligència d'execució de la sentència
i va informar que l'Ajuntament de Vinaròs ha contractat
una auditoria que determini les obres realitzades, el
seu cost i tot el que falta per urbanitzar en aquest PAI,
així com una avaluació econòmica, i que es tornarà a
convocar als veïns afectats per informar-los una vegada
conclogui aquesta auditoria. Va descartar aprovar un
expedient de responsabilitat patrimonial en aquest
moment fins que no conclogui aquesta auditoria.
També va demanar la col·laboració de tots els grups per
concloure la urbanització del PAI al més aviat possible.
Al maig de 2003 la mercantil Promocasanova SL va
presentar el projecte per al desenvolupament del sector
SUR 14. Es proposava llavors el desenvolupament d’una
part del sector, és a dir 12.176 metres quadrats, dels 42.215
metres quadrats que constitueix tot l'àmbit. L'import en
concepte de càrregues d'urbanització era d'1,2 milions.

Posteriorment va haver-hi al·legacions i l'Ajuntament va
proposar que es desenvolupés, a petició dels propietaris,
la totalitat del sector i no només la part proposada per la
mercantil. Al juliol de 2004 la majoria de propietaris de
l'àmbit van presentar escrit en el qual van prestar la seva
conformitat a la proposta de desenvolupar tot l'àmbit.
A l'octubre de 2004 es va presentar el nou pla parcial
de millora per desenvolupar tot el sector i l'import total
de les quotes d'urbanització, que eren de 5,7 milions. Al
juliol de 2007 es va subscriure el conveni urbanístic amb
l'urbanitzador, que amb posterioritat va sol·licitar iniciar
expedient de retaxació de càrregues per conceptes com
els costos d'execució d'una obra especial d'un pont,
projectes d'impactes negatius en la N-340 sol·licitat
per Carreteres i un estudi de prospecció arqueològica.
El 2008 l'Ajuntament va aprovar aquesta retaxació de
càrregues després de no presentar-se al·legacions i es va
notificar als propietaris. No obstant això, un propietari
va interposar un recurs contenciós administratiu contra
l'acord d'aprovació i adjudicació del PAI. Va ser desestimat
en primera instància, però va interposar de nou recurs
davant el TSJCV, que li va donar la raó i va anul·lar el PAI
estant l'obra d'urbanització al 80% de la seva execució.
El propietari va sol·licitar llavors a l'Ajuntament la
devolució del pagat en quotes d'urbanització.

Vinaròs invertirà 36.000 euros
en el canvi de cinc parquímetres
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat amb els vots a favor
dels partits de l'equip de govern i en contra de l'oposició
la inversió de 36.000 euros en el canvi de cinc màquines
expenedores de tíquets d'aparcament de la zona blava.
En el municipi ja hi havia 24 nous parquímetres adaptats
a la nova tecnologia en la qual es tecleja la matrícula
del vehicle que permet el pagament amb targeta i
pròximament la renovació del tíquet mitjançant una
aplicació mòbil, no obstant això hi havia altres 5 màquines
que tenien ja 9 anys d'antiguitat i no estaven adaptades
a aquests canvis, per la qual cosa seran substituïdes.
Des de l'oposició, Acord Ciutadà i PVI van considerar que
hauria de ser l'empresa adjudicatària del servei de la zona
d'aparcament regulat la que fes front a la inversió, i per

part del PP de Vinaròs es va destacar que no hi havia un
informe tècnic que justifiqués que aquest pagament ha
de realitzar-lo l'Ajuntament, destacant el seu portaveu,
Lluis Gandia, que l'empresa en set mesos encara no ha
instaurat els punts de recarrega elèctrics als quals es va
comprometre, els aparcabicis o la instauració de la app
móvil, i demanant a l’equip de govern que siga exigent en
els termes contractuals.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, va aclarir
que la inversió ha de realitzar-la l'Ajuntament, com a
propietari de les màquines i va considerar que és una
decisió encertada. També va respondre al PP que hi ha
més avantatges que inconvenients amb el nou contracte
per als usuaris.
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Una comissió d’ investigació analitzarà les despeses del programa Erasmus Plus
L'oposició considera que hi ha factures que investigar en les despeses de 23.000 euros en els viatges a Londres, Vitòria i Roma i l'equip de govern assegura que “tot
és correcte i no hi ha res que amagar”
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat la propera
constitució d'una comissió d’investigació informativa
especial per analitzar tot el relatiu a les despeses
associades als viatges realitzats a Vitòria, Regne Unit
i Itàlia, dins del programa Erasmus Plus de la Unió
Europea per a la integració de joves amb dificultats
d'accés a l'ocupació.
La comissió es reunirà en sessió única per realitzar
l'anàlisi i estarà integrada per un membre de
Compromís com a president, quatre vocals del PP,
tres de Som Vinaròs, dos del PSPV, un d’Acord Ciutadà
i un altre del PVI. Després de la seva conclusió,
es tornarà a convocar la comissió per establir les
conclusions. El cost dels viatges, als quals van assistir
tècnics i polítics, s'eleva a 15.355 euros en els viatges
a Vitòria i Regne Unit i 7.931 euros el realitzat a Roma.
Cal recordar que aquesta comissió d’investigació ja es
va aprovar realitzar per unanimitat el 7 de desembre
de 2016 per part del Ple de l'Ajuntament de Vinaròs,
però encara no s'havia format.
La regidora d'Hisenda i Ocupació, María Cano (PSPV)
va explicar que el retard ha estat a causa de que era
necessari disposar de tota la documentació relativa

a l'execució d'aquest programa, destacant que “no
tenim cap problema en passar aquesta comissió i
estem molt tranquils perquè estem segurs que està
tot correcte, en haver passat ja dues auditories per
part de la Unió Europea”. També va assegurar que “no
hi ha cap despesa excessiva i sempre s'ha estalviat en
tot el possible”, i va recordar que “el cent per cent del
projecte està finançat per la Unió Europea”.
L'alcalde, Enric Pla, també va dir que les despeses “ja
estan auditades doblement per la Comissió Europea,
que a més assumeix el cent per cent de les despeses,
per la qual cosa no li costa res a l'Ajuntament de
Vinaròs”.
També Hugo Romero, regidor de Participació
Ciutadana de Tots i totes som Vinaròs, va assenyalar
que acceptaven la comissió malgrat no ser necessària
“perquè les despeses estan ja fiscalitzades per
l'Ajuntament, la Fundació Adsis i la Unió Europea”.
Per part de l'oposició, PVI i Acord Ciutadà es van
mostrar favorables a la creació de la comissió
d’investigació, igual que el PP, però tots van criticar
que la sessió sigui única i no hi hagi opció a més
reunions. Per la regidora del PVI, Maria Dolores

Miralles “això és una xirigota, perquè l'equip de
govern té majoria, s'atorga la presidència i a més
ho limita a una sola sessió”. Des d’Acord Ciutadà,
Lluis Batalla va dir que “no es tracta d'analitzar si
els comptes quadren o no dins del pressupost que
va donar la Unió Europea, sinó de qüestions com per
exemple perquè es va anar tres dies abans a Londres”.
El portaveu del Grup Municipal Popular, Juan
Amat, va argumentar la necessitat de la creació
d'aquesta comissió apuntant que l'equip de
govern va trigar més de quatre mesos a facilitar la
informació dels viatges i que quan la van obtenir
van observar que hi havia factures amb conceptes
que no estaven clars. Amat també va qualificar de
“excessius” les despeses de més de 15.000 euros
en els viatges realitzats a Vitòria i Regne Unit i
7.931 euros el realitzat a Roma i va considerar que
no era necessària la presència de polítics en aquestes
reunions transnacionals. “Entre altres coses, costa
entendre que regidors que no tenen competència
en matèria d'ocupació hagin participat d'aquests
viatges o que se n’hagin anat al Regne Unit dies
abans”, va concloure.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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Es descarta obrir expedient administratiu per l'actuació
del grup 'Auxili' en la qual es va insultar al PP
L'Ajuntament de Vinaròs ha descartat l'aprovació
d'una moció presentada pel PP de Vinaròs en la qual
se sol·licitava “reprovar els insults proferits pel grup
musical Auxili durant la seva actuació a les festes de
Sant Joan i Sant Pere en la qual va desqualificar a
la formació política més votada del municipi amb
expressions com “merda PP” i “puto PP”. També se
sol·licitava en la moció instar a “obrir un expedient
administratiu que valori els fets esdevinguts en
l'actuació i la conveniència de no pagar-la amb
diners públics per haver denigrat a un col·lectiu per

qüestions ideològiques”.
El portaveu del PP de Vinaròs, Juan Amat, va
assenyalar que “entenem com a inadmissible que
es desqualifiqui a qualsevol ciutadà o col·lectiu pel
fet de pensar d'una determinada manera, menys
encara en un acte sufragat amb diners de tots”.
Tots els partits van mostrar el seu desacord i van
reprovar els insults proferits pel grup musical, però
la moció no va ser aprovada ja que els partits de
l'equip de govern van argumentar que la llibertat
d'expressió ha de prevaldre. L'edil de Festes, Marc

Albella, va assenyalar que “no compartim els insults
proferits pel grup, però la llibertat d'expressió és
bàsica i si creuen que s'han vulnerat els seus drets,
poden acudir als jutjats”, i va justificar que l'objectiu
quan va ser contractat “va ser formar part d'una
programació variada quant a estils musicals i amb
un compromís cultural i lingüístic introduint música
en valencià”. També va indicar que la factura de
l'actuació, que va ascendir a 8.470 euros, ja ha estat
abonada al grup i va ser subvencionada amb 3.000
euros per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

L'Ajuntament conclourà la urbanització del PAI de l’Hort dels Farga
L'Ajuntament de Vinaròs assumirà l'execució
del PAI de l’Hort dels Farga per gestió directa.
El consistori ha aprovat en el ple ordinari de
febrer incoar de forma definitiva expedient
per resoldre la condició d'urbanitzador a
l'empresa Nou Temple Serveis Immobiliaris per
incompliment de terminis, declarar la caducitat

de la unitat d'execució UE2R15 i es va manifestar
la intenció de que sigui el propi consistori el
que abordi el que falta per urbanitzar.
Aquest programa va ser adjudicat l'any 2004
però es va quedar una part per concloure en una
zona urbana molt propera al passeig marítim i
amb possibilitats comercials, per la qual cosa

l'Ajuntament optarà ara per realitzar la gestió
directa del PAI, segons va explicar el regidor
d'Ordenació del Territori, Jan Valls. “Anem
a intentar acabar aquestes obres i destinar
aquest espai públic perquè els vinarossencs
puguin gaudir-lo després de tants anys”, va
explicar Valls.

L’alcalde valora positivament el desviament del trànsit pesat de la N-340
Les bonificacions per desviar el trànsit pesat dels
trams de la N-340 entre Peníscola i Vilafranca del
Penedès van entrar en vigor aquest diumenge,
2 de setembre. El Consell de Ministres va
aprovar la mesura mitjançant la publicació d'un
reial decret i van entrar en vigor l'endemà de
la seva publicació en el BOE sense necessitat
que ho convalidès el Congrés. La mesura va
permetre que l'operació retorn de vacances es
podès fer en aquesta carretera sense camions.
L'acord, que ha estat possible gràcies a l'elevació
del sostre de despesa pactada entre el PSOE i
Podemos, preveu bonificacions per al desviament
obligatori per l'autopista AP-7 dels camions que
circulen per la N-340, en els trams entre Peníscola
i L'Hospitalet de l'Infant, d'un 42,53% en el cas
dels trajectes llargs i del 50% en el dels interns.
L'alcalde, Enric Pla, va valorar que “la nostra
comarca no té alternativa de comunicació fora
de la N-340 i ens alegra que el ministre hagi
realitzat aquest decret”. Per a Pla, no obstant això
“a les nostres comarques hem de mantenir la
reivindicació que no hi ha alternativa la gratuïtat

absoluta de la Ap-7, mesura que és absolutament
necessària per al nostre desenvolupament”.
Pla va recordar també que “queda pendent encara
la implantació dels trens de la línia VinaròsCastelló, que està aprovada però encara no s'ha
posat en funcionament i animem al ministeri
al fet que ho faci amb la mateixa celeritat
com ho ha fet amb aquesta mesura a l'AP-7”.
Respecte a l'estat del pont de l'AP-7 que salva el
barranc de la Barbiguera, a Vinaròs, després de
conèixer-se que un col·lectiu dels Terres de l’Ebre
va presentar una denúncia en els jutjats per una
suposada falta de manteniment del mateix, Pla va
assenyalar que el pont està en bones condicions de
seguretat. “Hem realitzat una consulta als tècnics i
ens han comunicat que el pont està en perfecte estat
i compleix amb totes les condicions”, va explicar.
Respecte a la cessió de l'antiga N-340, que ha de
passar a ser municipal, Pla va dir que “he remès
una carta a la direcció general de Carreteres, i
estem esperant al fet que hi hagi un relleu en la
direcció general d'aquesta entitat a València per
reprendre les negociacions”.

le
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La regidora d'Ocupació presenta la nova campanya
de cursos 'Reinicia't' per al foment de l'ocupació
L’Ajuntament de Vinaròs ha anunciat els cursos
que oferirà per aquest segon semestre l’Agència
de Desenvolupament Local conjuntament amb
la Diputació de Castelló.
Maria Cano, Regidora de d’Hisenda, Industria i
Ocupació, ha presentat esta setmana els cursos
que oferirà l’Agència de Desenvolupament Local,
gràcies a l’estratègia provincial d’ocupació,
emprenedoria i promoció econòmica de la
Diputació de Castelló. Els cursos són totalment
gratuïts.
Maria Cano ha destacat l’èxit dels cursos per
la quantitat de gent que s’hi inscriu, ja que en
l’últim semestre la xifra ha estat superior a la
d’anys anteriors.
Cano ha indicat que tots aquells que
vulguin informació sobre els cursos que
s’ofereixen poden dirigir-se a l’Agència de
Desenvolupament Local, així com també poden
donar la seua opinió i/o fer suggerències dels
cursos que es podrien fer i que podrien ser
interessants per a la ciutadania. Els cursos que
s’ofereixen son els següents:
Curs “Monitor de Menjador Escolar” (30h).
Aquest és un curs molt interessant dirigit a
aquella gent que busca una jornada reduida
per tal de poder tenir conciliació familiar.
S’impartirà del 24 al 28 de setembre en horari
de 9:00h a 15:00h a Vinalab.
Curs “Gestió del temps per conseguir objectius
professionals” (16h). S’impartirà del 22 al 25
d’octubre de 9:30h a 13:30h a Vinalab.

6

Curs “Tècniques de Venda” (40h). Del 5 al 8 i
del 12 al 15 de novembre de 9:00h a 14:00h a
Vinalab.
Curs “Ofimàtica Nivell Mitjà” (40h). El primer
semestre es va fer el Curs “Ofimàtica Nivell
Inicial”, el qual va tenir molt bona acollida i,
aquest segon semestre s’ofereix la segona part,
tant per aquells que ja van adquirir aquest
primer nivell, com per als que els interessa
superar-se o que tinguin un nivell inicial per
poder accedir al nivell mitjà. S’impartirà del 19
al 28 de novembre de 9:00h a 14:00h a Vinalab.
Curs “Vendre per Internet: obligacions legals”
(8h). Avui en dia els comerços emprenen
aquesta via com a mitjà per aumentar els seus
beneficis, i per ampliar el negoci. S’impartirà el
17 i 18 d’octubre a la Biblioteca Municipal, en un
horari especial de 14:30h a 18:30, a diferencia
de la resta de cursos que s’imparteixen pel matí,
ja que aquest està més dirigits a professionals
que necessiten compaginar el curs amb el seu
negoci.
Curs “Analitza la viabilitat econòmica del teu
projecte” (16h) que s’imparteix el 26, 29, 30 i 31
d’octubre a Vinalab de 9:30h a 13:30h i destinat
a aquelles persones amb ganes d’empendre,
per tal de rebre informació sobre ajudes,
subvencions, i/o conèixer la viabilitat abans
d’obrir un negoci o engegar un nou projecte.
Cano ha destacat que tots els cursos que s’han
impartit per part de la Diputació de Castelló en
diferents zones de la provincia, han tingut molt

bona acollida i s’espera tenir el mateix èxit en la
población de Vinaròs.
També ha indicat que tota la información es
pot consultar a l’Agència de Desenvolupament
Local i també es pot trobar la informació en els
flyers, i fer les inscripcions en línea al següent
enllaç: https://goo.gl/xJwWXu
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Dos empresas optan a la ejecución de las obras de ampliación del Hospital
de Vinaròs para albergar el nuevo equipo de resonancia magnética
El plazo de presentación de proposiciones ha finalizado esta semana y cuenta con un presupuesto base superior a los 218.000 euros
El Hospital comarcal de Vinaròs ha recibido la
proposición de dos empresas para la ejecución de
las obras de ampliación del centro que permitirán
albergar el nuevo equipo de resonancia
magnética. Esta misma semana ha finalizado
el plazo de presentación de unos trabajos que
cuentan con un presupuesto base superior a los
218.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses,
una vez adjudicados.
Así, y según consta en el anuncio de licitación,
el objeto del contrato de obras es la ejecución
de la ampliación del Hospital de Vinaròs para
la implantación de la resonancia magnética,
de acuerdo con el proyecto arquitectónico ya

aprobado y en el que se incluye un plan de gestión
de residuos de construcción.
La instalación del nuevo equipo de resonancia
magnética permitirá aumentar el catálogo
de técnicas diagnósticas ofrecidas por el
Departamento de Salud de Vinaròs y evitará que
los pacientes de esta área deban desplazarse
80 kilómetros para la realización de dichas
pruebas de imagen. El Hospital de Vinaròs
realiza cada año alrededor de 5.300
resonancias magnéticas.
Módulo de nueva construcción
La instalación del nuevo equipo de resonancia

magnética requiere de una serie de
prescripciones técnicas que deberá seguir la
empresa constructora, siguiendo los pliegos
publicados en el anuncio de licitación.
De esta forma, el nuevo equipo, que
pertenece a la donación de la Fundación
Amancio Ortega, quedará instalado en un
módulo de nueva construcción ubicado en la
planta baja del Hospital. Este módulo estará
dividido en sala de examen, en la que se
albergará el equipo, sala técnica destinada
al personal sanitario, cabinas para pacientes,
sala de espera, aseos y despacho de trabajo.
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La proliferación de cangrejos azules amenaza con alterar el ecosistema,
según los pescadores
EMILI FONOLLOSA

La creciente proliferación de cangrejos azules
americanos (Callinectes sapidus), especie invasora,
se está convirtiendo en una gran preocupación
para el sector pesquero del norte de la provincia
porque se adapta a las aguas saladas, no tiene
depredadores prácticamente naturales y amenaza
con alterar el ecosistema marino.
Así lo han expresado desde la Cofradía de
Pescadores Sant Pere de Vinaròs y la Concejalía de
Agricultura y Pesca del consistorio de esta ciudad.
Un vecino vinarocense fue capaz de capturar días
atrás en una noche 130 ejemplares, atraídos por la
luz de una linterna, en el propio recinto portuario
ya que son capaces de subsistir en el mar, a
pesar de ser de agua dulce. Según explicaba el
subastador de la lonja Andrés Albiol, los bibalbos
(“musclos”) son los más amenazados porque
estos cangrejos los están devorando. Algunos de
ellos son capturados por las barcas de pesca de
trasmallo pero provocan graves daños en las redes,
al tener grandes pinzas con las que las cortan.
Según Albiol, solamente hay una especie en estas
aguas que los puedan combatir y es el pulpo
roquero, que “los muerden, les inyectan un veneno
y se los comen”. “Al no tener más depredadores
naturales, la mayoría de las larvas crecen y al ser
especie fuerte y colonizadora, allí donde están,
arrasan con todo lo que hay”añadía. Albiol reconoce
que se está convirtiendo en un preocupante
problema porque están desequilibrando la fauna
marina autóctona: “se adaptan a todo y son
muy fuertes por lo que su población no para de
aumentar, además, saben esconderse, se entierran,
saben incluso nadar y saltar fuera del agua y son
muy valientes”. Sus largas y fuertes pinzas son una

potente arma y pueden provocar serias heridas a
quien intente cogerlos con la mano, como también
advertía.
El edil de Agricultura y Pesca Jordi Moliner
destacaba que se trata de una de las cien especies
invasoras más perjudiciales del Mediterráneo,
recordando que la Conselleria de Agricultura
también está pendiente del problema.
Esta proliferación de cangrejos azules es aún
mucho mayor en la zona del Delta del Ebro, lo que
ha diezmado considerablemente la producción de
moluscos, como apuntaba Moliner. En las lonjas
de esa zona se han llegado a pagar hace unos tres
años a 12 euros el kilo, aunque ahora la cotización
ha bajado muchísimo hoy en día, no llega a los tres
euros como apuntaba Albiol, recordando que en la
lonja vinarocense el año pasado llegaron a 6 euros.
El subastador de la lonja recuerda que según
figura en los manuales de biología, estos cangrejos
fueron introducidos en el año 1.931 en Israel,
procedente de Estados Unidos, donde no suponen

un problema porque hay otros depredadores que
evitan su proliferación. En las zonas húmedas de la
provincia castellonense se detectaron por primera
vez hace cuatro años en el río Millars, como decía
el edil de Pesca.
Comestibles
Esta especie invasora es muy apreciada
gastronómicamente, de hecho está incluida en el
listado de 2018 de denominaciones comerciales
de especies pesqueras y acuicultura admitidas en
España. Su carne es muy apreciada en los Estados
Unidos por tener mucha proteína y hay países
donde incluso lo exportan.
Los cangrejos azules devoran crustáceos,
moluscos, peces pequeños, materia vegetal e
incluso ejemplarse más pequeños de su propia
especie. Los ejemplares adultos pueden llegar
a medir 25 centímetros de punta a punta de
la cabeza, a parte de las patas y su peso puede
llegar hasta un quilo.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Acord Ciutadà critica la compra de parquímetres amb diners del poble
Acord Ciutadà de Vinaròs ha criticat la decisió
del govern municipal de destinar 36.000 € per
comprar 5 noves màquines de la zona blava.
“L'alegria en gastar diners públics no s'entén
perquè no són màquines que han fallat o estan
avariades”, ha dit Batalla, per a qui “fa sis mesos
quan va entrar la nova empresa privada sabia
perfectament quin material es trobava, i no
arribarem a Nadal, i l'empresa privada ja ha
tingut el primer obsequi del govern que volia
municipalitzar-ho tot”. Batalla ha criticat que des
del govern municipal “es diuen incansablement
unes poques veritats i moltes mentides, perquè

és veritat que la zona taronja es va eliminar,
però no és cert que s'ha recuperat la primera
mitja hora als pàrquings soterrats, ja que abans
podies entrar i sortir varies vegades al dia, i ara
només és gratuïta la primera vegada”. A més,
diu que “tenim el preu de la zona blava per hora
més cara que abans,; diuen que pots aparcar 15
minuts per 10 cèntims per fer gestions ràpides,
però estem parlant de carrers amb poca oferta
de places, i també falten a la veritat quan diuen
que la zona blava està pensada per afavorir al
comerç obligant a moure els cotxes del seu lloc
d'aparcament, i van i la eliminen els dissabtes

per la vesprada”. Batalla considera que “este
govern no és conscient del mal que fa al
comerç. No només, amb el pressupost més gran
de la història de Vinaròs, no s'ha fet cap tipus de
política fiscal cap al nostre comerç, que resisteix
com pot davant de les grans superfícies,
sinò que l' han volgut xafar més eliminant la
zona blava els dissabtes per la vesprada. Una
eliminació que mai va ser consultada al sector
més afectat”. I conclou que “l'opció d'Acord
Ciutadà sempre ha estat la remunicipalització
del màxim de serveis possibles i ara el poble
paga les màquines i paga poder aparcar”.

APFERCOM pide a los ayuntamientos que se impliquen
para dotar a Vinaròs de un centro público de hemodiálisis
La Asociación de Pacientes y Familiares con Enfermedad Renal de las
comarcas del norte de Castellón (APFERCOM) ha presentado una propuesta
por registro de entrada a todos los Ayuntamientos del Baix Maestrat y Els
Ports para que en los próximos plenos acuerden aprobar una moción de
apoyo a la Resolución 1381/IX de la PNL sobre la asistencia a enfermos
renales crónicos.
En concreto, solicitan planificar el inicio del programa de trasplante renal en
el Hospital General de Castellón para el año 2019, por criterios de calidad y
equidad asistencial a la población, siguiendo los criterios y las indicaciones
de la Organización Nacional de Trasplantes y dotar el Departamento de Salud
de Vinaròs de sección de nefrología y de un centro público de hemodiálisis.
La asociación argumenta que el centro de diálisis del Departamento de
Salud de Vinaròs, que comprende las comarcas del Baix Maestrat y
Els Ports, está en Vinaròs. Se realiza en un centro concertado con el
contrato vencido desde 2012, en un local que se habilitó hace más de
20 años y que en el transcurso del tiempo se ha quedado pequeño

Pequeño incendio en la sierra de la ermita

y obsoleto. En estos momentos
no cumple con la mayoría de los
requisitos del Pliego de condiciones
técnicas del expediente nº 542/2002,
de personal, superficies por puesto
de tratamiento, zonas de espera y
accesos interiores, instalaciones,
máquinas y equipamientos y no
se realizan algunas de las pruebas
complementarias. Además, está
alejado del recinto hospitalario.
En el concurso de licitación del
servicio de hemodiálisis expediente

nº 231/2016, el lote correspondiente
al Departamento de Salud de Vinaròs
quedó desierto, no pudiéndose
volver a licitar por haber presentado
un recurso la empresa adjudicataria.
Con fecha 14 de mayo de 2018,
se debatió y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 162 del
Reglamento de Les Corts Valencianes,
se aprobó la PNL sobre la asistencia
a enfermos renales crónicos, con la
resolución 1381/IX, publicada en BOC
290/IX del 29/06/18.

Autentica Parrilla
Argentina

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

964 63 25 88
664 69 37 79

El jueves día 30 por la tarde se registró un pequeño incendio en la zona
de la serra del Puig de la ermita, que afectó a unos 15 metros cuadrados
de matorral. En su rápida extinción actuaron bomberos, medios aéreos y
terrestres de la Generalitat y el Consorcio Provincial.

San Francisco, 31 • Vinaròs
uapeamail@gmail.com
uapea
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El PVI confirma que se presentará a las próximas elecciones municipales
con Maria Dolores Miralles como candidata
El Partit de Vinaròs Independent (PVI) confirmó
el miércoles que va a presentarse a las próximas
elecciones municipales de mayo de 2019 y que
su candidata a la alcaldía será María Dolores
Miralles Mir. Es la sexta legislatura que el PVI se
presenta a unos comicios, como destacó en la
sede del partido su secretario, Carlos Roger, que
recordó que desde el año 1999 el partido tiene
representación municipal. Roger también señaló
que con el PVI con responsabilidades de gobierno
–de 2003 a 2007 con la alcaldía y de 2007 a 2011
como socio de gobierno del PSPV- la ciudad “vivió
una de sus mejores y más prósperas etapas”.
Roger recalcó además que los tres ejes o pilares
fundamentales del programa del PVI van a ser “la
apuesta por el desarrollo del polígono industrial
Soterranyes, la potenciación de las políticas
sociales y el impulso al comercio local para que
Vinaròs vuelva a ser un referente en este sentido”.
Maria Dolores Miralles Mir repetirá como
candidata a la alcaldía del partido independiente.

Profesora de profesión, fue concejala de Cultura
durante 4 años. En esta legislatura en la oposición,
Miralles está donando cada mes el 25% de sus
emolumentos a asociaciones y oenegés locales,
tal como se comprometió en la campaña electoral.
Para la candidata independiente, el PVI “es un
partido cuya única misión es luchar y trabajar
por el futuro próspero de Vinaròs”. Destacó que
la candidatura “estará formada por una lista de
personas muy diversas con el único objetivo
de trabajar por el pueblo y no por intereses de
partido, como pasa en las formaciones grandes
de ámbito nacional o autonómico”. También
señaló que el haber tenido responsabilidades
de gobierno y el haber estado también en la
oposición le da una experiencia y una consciencia
de las dos perspectivas. Por último, agradeció a la
ejecutiva del PVI el haber depositado su confianza
para ser la elegida para liderar este proyecto.
Tras el anuncio de Miralles, ya se conocen
dos candidatos a la alcaldía para las próximas

elecciones municipales en Vinaròs, ya que cabe
recordar que el actual líder del PSPV de Vinaròs
y primer teniente de alcalde, Guillem Alsina,
ya anunció en su día su intención de presentar
precandidatura a las primarias del PSPV local y
optar de nuevo a la alcaldía.

Acord Ciutadà lamenta la manca d’acció política
per afavorir la creació d'empreses i un pla de industrialització realista
L’anunci del govern municipal d’una campanya
de cursos de formació per tal de “facilitar la
incorporación en el mercado laboral de las
personas desempleadas o bien ayudar a los
emprendedores a poner en marcha sus ideas
empresariales.”, planteja a ACORD CIUTADÀ,
segons ha assenyalat el seu portaveu, Lluis Batalla,
un dubte metòdic: “si el resultat final és fomentar
l’ocupació, com diu la regidoria o senzillament
tenir aturats millor preparats”.
Segons Batalla, “per pura lògica, un entén que
l’ocupació es fomenta facilitant des del govern
la creació d’un teixit empresarial i industrial
augmentant les facilitats per a l’establiment

d’empreses a Vinaròs, però el govern municipal
de PSOE, Podem i Compromís nomès té al cap el
buque insignia del Vinalab , aquesta càpsula de
realitat política virtual, mentre que fora al carrer
tanquen comerços,empreses i indústries”.
El portaveu d’Acord Ciutadà considera que “el
govern municipal no fomenta l’ocupació, sinò
que fomenta tenir aturats amb millor formació.
Aquesta no garanteix l’altra. De fet garanteix que
donada la manca de facilitats per crear empreses
per part del govern municipal, aquests aturats
millor formats acaben treballant fora d’aquí havent
pagat nosaltres la seua formació”.
I ha conclòs que “si aquest govern hagués atés ,

encara que fos un instant, la nostra proposta de
crear un Consell Econòmic Local(CEL) permanent
i no un fet puntual com el Pla Estratègic de
Vinaròs(20.000€), escoltant als que realment saben
què necessitem com a poble per tirar endavant
econòmicament, probablement les mesures des
del govern no haguessin estat mesures de cara a la
galeria. El Pla d’Industrialització que es va prometre
a la campanya electoral era posar fibra òptica a les
empreses(que encara no tenen) o pintar carrils bici
, ja quasi esborrats pel pas de cotxes Això no és
cap pla de industrialització. És galeria una vegada
més, com és dir fomentar ocupació a uns cursos
de formació”.

RESUM CLIMATOLÒGIC AGOST 2018 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
Mínima
Màxima
Día + calorós
Día + fred

26,4
18,8
35,1
29,6
23,6

-18
5
5
18

Hora
-07:00
18:00

Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total Mes

Pluja
l/m2

Dia

Hora

13,0
68,3
21,1

17
17
--

-20:15
--

Mitjana
Màxima

Km/h

Vent
Dia
Hora

2,9
38,6

-12

-23:30

Direcc.
dominant
SSE
SSO

L'agost d'aquest any ha estat 0,8 ºC (8 desenes) mes calorós que el de l'any passat.
La pluja continua sent escassa. Aquest mes ha plogut un 40,28 % per sota de la mitjana, comencem l'any amb un percentatge major pel que fa al passat any, ja
solament estem a un 8,59 % per damunt. Si d'aquí a final d'any no plou una mica més acabarem per de baix, i això que el passat any va ser molt precari (250,4
l/m) en pluges.
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óptica CALLAU informa

casos de
fracaso escolar
está relacionado
con problemas visuales

Aprendizaje y visión
El aprendizaje se relaciona muy directamente con la visión, ya
que un 80% de lo que un niño aprende llega por vía visual.
Para que un niño pueda aprender en los primeros años de colegio
es importante que vea con claridad, pero además tiene que
haber desarrollado una serie de funciones visuales que son
imprescindibles para la lectura: visión binocular, capacidad
de enfoque, movimientos oculares precisos y buena percepción
visual.
Si el niño/a no ha desarrollado bien estas capacidades visuales,
puede tener repercusión en su rendimiento escolar y generar
problemas en su proceso de aprendizaje.

Síntomas de problema visual
Algunos de los signos y síntomas más fáciles de detectar
en caso de haber un problema en la visón son: Baja
concentración
y
comprensión lectora,
saltar de una línea a
otra durante la lectura
o saltarse palabras,
acercarse mucho al
texto, no copiar bien
de la pizarra, desviar
un ojo, confundir los
colores e hiperactividad
en lugares cerrados

Consejos para evitar fatiga visual
1. Espalda recta
2. Más de 50 cm entre ojos y pantalla
3. La mirada, ligeramente por encima de la pantalla
4. Luz ambiental, sin reflejos en pantalla
5. Practica la “Regla del 20”: Cada 20 minutos, descansa 20
segundos, parpadea 20 veces y mira a 20 pies (5 metros)
La detección y prevención de problemas visuales cuando son
pequeños, nos permite obtener mejores resultados, para poder
evitar así posibles fracasos escolares.
Recomendamos realizar al niño un examen optométrico
por parte de tu óptico-optometrista de confianza. Nosotros
cuidamos de tu visión y te ayudamos a prevenir la aparición
de problemas y defectos visuales.
Equipo de ópticas-optometristas de Óptica Callau Vinaròs

publirreportaje

Miopía y nuevas tecnologías
En los últimos años se ha incrementado la miopía en los
adolescentes y, además, cada año aparece a edades más
tempranas. Hoy en día un 25% de la población es miope y en 2050
lo será el 50% de la población.
Entre las causas, destacan que actualmente los niños pasan más
tiempo encerrados entre 4 paredes y, además, están muchas horas
con los ojos puestos en las pantallas de su móvil u ordenador
jugando a videojuegos o en las redes sociales. Esta circunstancia
provoca que su vista esté forzada durante mucho tiempo sin
posibilidad de relajarla mirando a largas distancias, como sucedía
anteriormente cuando los niños salían más a la calle y sus ojos
focalizaban distancias más largas en su entorno.
¿Televisión, tablet, móvil…? Más horas de tele y otros dispositivos
electrónicos disminuyen la capacidad de atención y el
desarrollo del lenguaje en los niños.

Si tienes alguna duda o consulta, nuestro equipo de ópticos optometristas te atenderá en óptica Callau en Plaza Parroquial, 11 VINARÒS o llamando al Tel.: 964 451 948
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fotonotícies
Molt ben acompanyada Lolin celebrant el seu 85 aniversari.
Moltes felicitats de part de tota la gent que t'estima!!!

El pasado día 30 de agosto, los amigos de la fila 1 como cada año celebraron
la tradicional cena de agosto en un afamado restaurante de Vinaròs

Visites a la llotja de peix, el port i vermut amb tapa al mercat
municipal organitzades per la regidoria de Turisme de l’Ajuntament
de Vinaròs, amb la guia Elena Iglesias de Cultural Routes.
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Reencuentro

Los holandeses Richard y Carola, asiduos en sus vacaciones en
Vinaròs, junto con familiares disfrutando de la gastronomía local

La Penya Barça Vinaròs, como cada partido animando en el Camp Nou, en esta
ocasión durante el partido Barça – Huesca, que terminó en festival blaugrana (8-2)
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Taller de fanalets de meló de moro
Taller de fanalets de meló de moro, organitzat pel Ball de Dimonis de Vinaròs i amb la
col·laboració de la Colla i Dolçaina i Tabal i l'Ajuntament. E.Fonollosa

QUÉ COMER PARA
COMER BIEN. CAPÍTULO
1: LAS COSAS QUE
TIENE SEPTIEMBRE.
Durante un año natural, empiezas el año dos veces; el día
1 de Enero y el día 1 de Septiembre. Desde pequeños, con
la vuelta al cole, la vuelta de vacaciones y los corticoles
del Corte Inglés, parece que el año nos da una nueva
oportunidad. Una nueva oportunidad para desempolvar
los propósitos de año nuevo, hacer balance de los que
hemos conseguido y los que no, darnos cuenta de que
el balance es bastante negativo y ponernos a ello otra
vez. No pasa nada, tenemos otra oportunidad, 4 meses
donde las cosas pueden cambiar. Son las cosas que tiene
Septiembre.
Normalmente, dentro de esos propósitos se encuentra
alguno relacionado con la alimentación. Si durante el
año conseguiste mejorar tu alimentación, por mucho
que ahora lo veas muy complicado, no lo es. No te tiene
que frustrar el hecho de que hayas perdido esos hábitos.
Sabes que lo conseguiste una vez, ¿por qué ahora va a
ser diferente? Para las personas que decidan empezar
ahora con los buenos hábitos; bienvenidos! Nunca es
tarde y nos sirve el mismo consejo: poco a poco.
Separemos el gran objetivo en pequeños más fáciles de
conseguir. Enumera todas las cosas que podrías mejorar
en cuanto a la alimentación y céntrate en una, cuando la
hayas conseguido pasa a la siguiente. A continuación te
muestro una serie de recomendaciones para cambiar los
hábitos poco a poco, simplemente elige una y cuando
la tengas a por la siguiente, no tiene porque ser en este
orden, o quizás alguna ya la hayas conseguido:
• Elimina el consumo de snacks. En Verano, es muy común
el terraceo y con ello el consumo de productos que, su
alta cantidad de azúcares y grasas poco interesantes para
la salud, contribuyen a que la curva de la cintura o de la
cadera haya aumentado su volumen.
• Bebe agua y elimina el consumo de alcohol y de
refrescos azucarados. El calor nos hace beber más pero
todo lo que bebemos de refrescos (ricos en azúcares) y
bebidas alcohólicas se lo quitamos al agua.
• Aléjate de los productos light. Hablaremos largo
tendido sobre esto en otro capítulo pero, son productos
cargados de edulcorantes que provocan la misma
ansiedad por el dulce que el azúcar y tiene efectos
negativos para la flora intestinal.
• Olvídate de dietas detox. Nuestro cuerpo humano es
tan maravilloso que tiene dos órganos que se encargan
de eliminar los residuos, no necesitan ayuda de ningún
producto.
• Consume dos raciones de verduras al día.
Preferentemente una cruda y una cocinada. Hay mucha
más vida más allá del hervido. Redescubre las verduras al
horno, microondas, a la plancha o rehogadas!
• Introduce alimentos integrales. Empieza a sustituir el
pan, pasta y arroz por su forma integral. Aumentarás el
aporte de fibra que te ayudará al tránsito intestinal y a
saciarte más.
Estos son sólo unos cuantos ejemplos que os pueden
ayudar. Espero que así haya sido. Nos vemos en el
próximo capítulo.

Carla Escuder Marcos
Dietista-Nutricionista en Nutriestudio
carlaescuder@nutriestudio.com
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Les dames infantils de
Vinaròs, de vacances a
Vallibona

E.FONOLLOSA

El pasado sábado día 1 de septiembre, las reinas de Tortosa y Vinaròs María Bel y Abril
Causapé, participaron en las fiestas de el pueblo hermano Alcañiz, siendo nombradas damas
de la localidad. Tras la presentación y el posterior ágape abrieron el baile junto con el resto
de damas de dicha localidad acompañadas por sus ediles.

Les dames infantils de les festes de Vinaròs 2018 van decidir
anar a passar amb les seues respectives famílies un cap de
setmana a Vallibona, reforçant encara més els lligams que hi
ha entre dues poblacions.
L’organització de l’estava no va ser difícil, gràcies a les estretes
vinculacions familiars amb Vallibona d’una de les dametes.
Van passar el cap de setmana pernoctant a l’alberg municipal
Vall del Cervol i van poder disposar gràcies a la col·laboració
de l’Ajuntament del pavelló polisportiu i els graellers per
preparar el menjar. No van faltar a cap lloc dels de visita
obligada durant l’estiu a Vallibona, com la piscina municipal i
el famós toll del pont de Capdevila. Una experiència a repetir,
com dames i pares i mares van coincidir a dir en acabar
aquest intens cap de setmana.

Jose Conceptes, guanyador a la millor col·lecció fotográfica
de la (XXXI Edición Nacional de Arte Contemporáneo en
pintura y fotografía “José Antonio Sequi”, Tarancón, Cuenca)
14
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Vinaròs dedicarà un gran homenatge a Carles Santos el 28 de setembre
L'eix vertebrador de l'esdeveniment serà la seva música tocada per La Alianza a la plaça de bous

D'esquerra a dreta, Nati Romeu, coordinadora de la Fundació Caixa Vinaròs, l'artista José Córdoba, el regidor de Cultura, Marc Albella i el director de La Alianza, José Ramón Renovell
L'Ajuntament de Vinaròs, la Fundació Caixa Vinaròs, la Societat Musical La Alianza, la UJI i la
Generalitat Valenciana han unit esforços per dedicar un gran homenatge al músic i compositor
vinaroossenc més internacional, Carles Santos. El
concert homenatge a aquest artista total portarà
per títol “Santos emplaçat”, tindrà lloc el divendres 28 de setembre a les 22.30 hores a la plaça
de bous i, en el mateix, La Alianza interpretarà
diverses peces del geni universal. L'acte, com va
explicar el regidor de Cultura, Marc Albella, que
va considerar que “era un deute que tenia Vinaròs
amb l'artista”, serà totalment gratuït i d'accés lliure, encara que s'hauran de retirar les invitacions
en la Tourist Info des d’una setmana abans de
l'espectacle per poder controlar l'aforament.
El director de la Societat Musical La Alianza, José
Ramón Renovell, va explicar que“aquest homenatge no podia faltar com a músic més representatiu
de la ciutat i estem segurs que serà un acte molt
emotiu. Amb Carles Santos ja havíem col·laborat
en diferents actuacions, com en els actes commemoratius de 1812 a Madrid, entre d’ altres”. Tota
la música que es tocarà la nit del 28 de setembre
serà música de Santos. “Es dividirà en tres parts diferents, amb peces de la seva obra ‘Belmonte’ i del
pasdoble ‘Sevilla’, així com l'obra que va composar per a l'atorgament del guardó Alè Vinarossenc
tal com ell la va concebre”, va explicar Renovell.
Per part de la Fundació Caixa Vinaròs, la seva coordinadora, Nati Romeu, va indicar que l'homenatge
que va a realitzar Vinaròs a Santos “s'està preparant des de fa ja mesos, perquè volem que sigui
el més Santos possible, i per a això hem hagut de
submergir-nos al seu món i buscar gent que hagi
col·laborat amb ell durant molt temps perquè
participin”. Entre aquestes persones està confirmada la presència i actuació de l'actor Pep Cortés

o el ballarí Toni Jodar, artistes molt propers al músic vinarossenc. “Serà una gran mescla de música
i d'esperit Santos. Un espectacle que pensem que
si ell ens està veient dirà que és el que hagués fet.
La gent que coneixem a Santos sabem que era
una persona escrupolosament meticulosa en tot
i és el que nosaltres també anem a fer. Volem un
homenatge fet des del respecte a la seva estètica
i l'amor infinit que li tenim”, va assenyalar Romeu.
José Córdoba, autor del cartell anunciador de
l'esdeveniment en memòria de Santos i amic personal de l'artista, va explicar que el cartell està
realitzat “inspirat en la petjada que la seva música em va deixar, he interpretat plàsticament el
que el seu so deixa en mi”. Per a Córdoba “Santos no era un compositor a l'ús, no feia la música per entretenir al públic, sinó per alliberar de
condicions el seu amor a la vida, i això ha deixat
una petjada que en mi durarà mentre visqui”
D'altra banda, la coordinadora de la Fundació,
Nati Romeu, també va recordar que l'endemà,
el 29 de setembre, els organitzadors del Festival
de Curtmetratges Agustí Comes rebran la distinció Grinyó Ballester, el màxim reconeixement
que atorga l'Ajuntament de Vinaròs, i que Santos “va estar des del principi en l'organització
d'aquest Festival”. El dia 30 de setembre, a més,
la Fundació Caixa Vinaròs obrirà les seves portes per continuar amb l'homenatge a l'artista
amb un concert d'un familiar de Santos, Toni
Costa, com a primera persona després de la
mort del músic que tocarà el piano que Santos
té a l'auditori de la Fundació que porta el seu
nom. Aquest concert tindrà lloc a les 19 hores.
D'altra banda, Albella va recordar que en un lloc
proper a la plaça es farà un gran mural dedicat a
Carles Santos que pintarà l'artista urbà “Chile” i
que ja estarà conclòs abans del 28 de setembre.

El cartell de 'Santos emplaçat', obra de José Córdoba
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Exhibició Castellera a Ulldecona amb la Colla dels Xics i Xiques del Delta, Torraires de Montblanc i Muixeranga de Vinaròs. E.Fonollosa

IV trobada bèsties de foc, organitzada per Ball de Dimonis de Vinaròs. E.Fonollosa
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L’Ajuntament no cedirà l’inventari de l’arxiu històric que demana
Amics de Vinaròs per publicar-lo en un llibre en estar protegit per llei
L'Ajuntament de Vinaròs no facilitarà l'inventari de l'Arxiu
Històric Municipal a l'associació cultural Amics de Vinaròs,
com aquesta havia sol·licitat per a la seva publicació en
un llibre.
El regidor de Cultura, Marc Albella, va argumentar que
“si el que desitgen és publicar l’instrument de descripció
conegut per inventari que actualment utilitza l’arxiu
municipal, a l'estar protegit pel text refós 1/1996 pel que
s’aprova la Llei de Propietat Intel·lectual, l’Ajuntament
no autoritza la publicació i reproducció dels Instruments
de descripció i de les dades amb notes manuscrites
procedents de la labor facultativa i tècnica dels
funcionaris actuals de l’arxiu”.
En lo referent a l'inventari realitzat de forma altruista per
part de l’ex arxiver municipal Juan Bover, “l'Ajuntament
no posa cap impediment, ja que han de ser els hereus
legals els que han d'autoritzar, pels drets d'autor, aquesta
publicació”, va dir Albella.
Així mateix, el regidor va afegir que tota la documentació
de l'Arxiu Històric Municipal està a disposició tant de
particulars com a associacions de manera igual, “no es
fa distinció entre ciutadans i associacions culturals, tots
tenen els mateixos drets”.

El regidor de Cultura respon al PP sobre la digitalització de l’arxiu
El regidor de Cultura, Marc Albella ha contestat
al PP, que acusava a l'equip de govern de no
haver sol·licitat per segon any consecutiu una
subvenció de la Generalitat per digitalitzar
documentació d'aquest arxiu. Albella ha explicat
que no es va sol·licitar ja que no es va fer cap
treball de digitalització. “Aquesta legislatura s’ha

sol·licitat una partida per material bibliogràfic.
La prioritat de l’Ajuntament ha estat recuperar el
patrimoni per l’arxiu municipal. No renunciem a
la digitalització però, si la demanem, ens poden
donar fins a un 50% de subvenció. Aquest any la
regidoria de Medi Ambient té una partida de 2.000
€ per a digitalització, amb els quals han realitzat

uns mapes digitals que posteriorment s'inclouran
a l'arxiu municipal de Vinaròs”. Per altra part,
respecte a la política de subvencions a la Biblioteca
Municipal, Marc Albella aclareix que l'Ajuntament
demana les subvencions a partir de les despeses
generades i aquest any, en comparació a anys
anteriors, s'ha rebut una subvenció més alta.
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Decisió oberta
a tot el poble de Vinaròs

Per David Adell

Benvolgudes
companyes
i
companys, el 2015 vam ser
capaces de fer trontollar el
sistema de partits de Vinaròs.
Vam il·lusionar, vam alegrar, vam
interrompre i vam sorprendre.
Ara, si més no, comptem amb un repte més
complex: les pròximes eleccions del m aigde
2019. En aquestes la ciutadania de Vinaròs, tenim
l'oportunitat de mantenir i consolidar una visió
alternativa, col·laborativa, propera i innovadora de
les nostres institucions.
Cal corregir errors del passat, treballar per créixer
i continuar obrint portes, finestres i tot el que
creguem necessari per a dotar Totes i Tots Som
Vinaròs dels mecanismes indispensables per oferir
als vinarossencs la millor eina de transformació
social i política. Una eina a disposició de la
ciutadania; compromesa amb el sentit comú de
la ciutat, amb el medi ambient i el progrés, amb
el patrimoni i la sostenibilitat, amb el feminisme,
la participació i la transparència com a formes de
treball.
Amb les eleccions de maig de 2019, som molts els
que podem aportar, som molts els que tenim a les
nostres mans prendre les rendes i prendre partit.
La política la fas, o te la fan. I és per això que el
pròxim dijous 13 de setembre, celebrarem a les vuit
de la vesprada i a la Casa de la Cultura, l'assemblea
on decidirem que, qui i com ens presentarem a les
pròximes eleccions municipals.
Evidentment, aquesta reunió serà oberta a tot el
món i qualsevol veí pot acudir per escoltar, parlar
i decidir sobre Totes i Tots Som Vinaròs. Perquè tal
com és la nostra senya d'identitat, a l'hora de fer
política nosaltres sempre comptarem amb tot el
poble.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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L’engany del rap
Per Fernando Juan –
Executiva local PSPV-PSOE
Avui dia 4 de setembre, els titulars
de la major part de la premsa
s’han cobert amb les dades,
esgarrifoses, de la pèrdua de
llocs de treball el 31 d’agost. Més
de 300.000 llocs de treball, la major part del sector
serveis (turisme), coincidint amb la fi de la temporada
estiuenca, però que reflexa, quan s’analitza, un fet
claríssim: la temporalitat del treball al nostre país. Però
no sols en el sector turístic, la temporalitat en tots els
sectors, fruit de les polítiques emprades en el passat
recent. I de sobte, apareixen unes declaracions del
nou president del partit popular, el senyor Casado,
que diu: "Hay indicadores que hacen pensar que la
crisis que se estaba resolviendo todavía puede estar
a la vuelta de la esquina".
Però anem a veure, no ens havien tret de la crisi,
aquestos senyors? O ens volen fer creure que tot es
culpa dels 100 dies de govern del PSOE? En 100 dies
els socialistes hem provocat una nova crisi? En 100
dies les empreses espanyoles tornen a les pèrdues
i acomiaden els treballadors? En 100 dies deixa
de funcionar tot un Estat Espanyol? Doncs quina
eficiència la nostra, la socialista, en només 100 dies
ho hem enfonsat tot, aquest país.
I si mirem les dades dels “estupendos gestores” del
PP?
Nomes dues dades: Entra Rajoy el 2011 amb un deute
públic del 69,5% del PIB i el traiem, sí, el traiem, amb un
deute del 100%. Més d’un bilió d’euros a pagar entre
els que quedem treballant i pagant impostos (alguns
els paguem...). L’altra, també penosa. La guardiola
del fons de reserva de pensions tenia 66.815 milions
d’euros, i ha estat pràcticament buidada durant el
mandat dels “estupendos gestores”.
Per no parlar de les altes temporalitats en el treball,
encadenaments de contractes brossa, promeses
d’inversions no complides com els 40.000 milions
de foment per a renovar trens i infraestructures, i
el desequilibri entre els nous rics, cada vegada més
rics, i els nous pobres, cada cop més enfonsats i
endeutats, tot i que molts d’ells treballen. Aquesta és
la crisi que havia desaparegut i ara apareix de cop?.
Manipulació fent més gros allò que els interessa i
negant el que no els interessa, tant a nivell de país
com a nivell local. Només entrar el PP a l’ajuntament,
farà ja 7 anys, es van carregar el projecte de les
Soterranyes. En perdre l’alcaldia, fa 3 anys, el van
batejar com a “pufo dels socialistes”, però la part
del lleó del deute municipal procedeix de la suma
de recursos guanyats a un Pla General que va ser
parit per un govern del PP, el de Jacinto Moliner,
i que la justícia ha estat arrossegant durant un
bon nombre d’anys. I els recursos s’han hagut de
pagar, amb els nostres impostos, els dels que els
paguem, a uns quants ciutadans a qui la justícia els
va donar la raó en veure com aquest Pla General
els treia drets. Estupendos gestors, aquests del
PP!!. Ens deixen i tenim una ciutat sense indústria i
gairebé amb poques possibilitats de recuperar-la (i
seguim treballant per a fer-ho), i amb unes activitats
orientades al turisme que generen temporalitat i
precarietat. Només ens salven els serveis públics
(tantes vegades matxucats per les privatitzacions...).
I per sota, teranyines legislatives que alenteixen
qualsevol canvi fins a l’avorriment. Estupendos
gestors, aquests del PP...
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Sube el paro
Por Lluís Gandía
En el mes de agosto el
paro ha subido en más
de Vinaròs
www.ppvinaros.es de 47.000 personas, el
peor dato en un mes de
agosto desde 2011, precisamente el último en
el que gobernó el PSOE. También en agosto la
afiliación a la Seguridad Social ha descendido en
más de 202.000 personas, el peor dato en un mes
de agosto desde 2008. Y es que los tres meses de
improvisaciones del gobierno de la izquierda están
comenzando a pasar factura y las previsiones no
son muy esperanzadoras.
En toda España ahora se comprobará lo que en
Vinaròs conocemos desde hace más de tres años:
los pactos de aquellos que pierden las elecciones
son gravosos para los ciudadanos porque se unen
ambiciones personales, necesidades económicas,
revanchismo político, por encima del interés
general, del proyecto de ciudad o las ilusiones
colectivas.
En el salón de plenos hemos visto como los once
concejales de izquierda han sumado sus votos
para otorgarse 6 sueldos con 14 pagas cada uno,
han unido sus votos para incrementar las plazas y
las tarifas de la zona azul, para evitar reprobar al
exalcalde socialista condenado por prevaricación
o evitar reprobar al grupo musical Auxili que ha
cobrado 8.470 euros por insultar al Partido Popular.
La izquierda de Podemos, PSPV-PSOE y Compromís
se ha olvidado de la auditoria urgente que
anunciaron a bombo y platillo, del plan de
emergencia social, de crear el registro de viviendas
vacias, se ha olvidado también de eliminar la tasa
de basuras, de las ayudas al desarrollo industrial
de Soterranyes… se han olvidado de todo aquello
que prometieron.
Sus políticas están basadas en el humo, en distraer
la atención de los vinarocenses con fuegos
artificiales que impiden el debate sereno y con
argumentos sobre los temas que verdaderamente
importan para el futuro de Vinaròs.
Sube el paro y bajan los cotizantes a la Seguridad
Social, las pensiones estarán en peligro si el
gobierno del PSOE sigue empeñado en subir los
impuestos a las clases medias, a los ciudadanos
que tienen un coche diésel, a los autónomos…
Gobernar no es utilizar un avión oficial para viajar
de Madrid a Castellón para un concierto del
FIB como hace Pedro Sánchez.
La ineficacia del tripartito provoca que el
ayuntamiento de Vinaròs pierda subvenciones
para restaurar y proteger nuestro patrimonio como
hemos visto en las últimas semanas con las ayudas
a la capilla de Santa Victoria. La desidia de quien
gobierna llega al extremo de que subvenciones
de la Generalitat ni siquiera se solicitan. Van de
sobrados y después lo justifican con peregrinos
argumentos que caen por su propio peso. Así no se
gobierna… y además sube el paro.

Un Gos Park a 5 Km
Per Juan A Blanchadell
¿Se acuerdan del principal
motivo por el que el alcalde
decidió cambiar la ubicación
de la nueva piscina desde
la ciudad deportiva al final de la calle Leopoldo
Querol? Pues era para que pudiéramos ir a la
piscina andando 1 Km en vez de los casi 2 Km que
tendríamos que caminar hasta la ciudad deportiva.
Con todos los trámites adicionales que este cambio
comportó y con la mala gestión del expediente por
el tripartito que un Tribunal tumbó, se tuvo que
abandonar la piscina por ser imposible terminarla
dentro del plazo requerido, tras lo que volvieron
a activar el carril lúdico deportivo a la ermita que,
ojalá lleguemos a tiempo y no se pierda como se
perdió la piscina.
Pues ahora el tripartito está construyendo un Gos
Park y un área verde en una parcela, justo antes del
puente que cruza el Cervol antes de la cuesta de la
ermita, lo que me tiene alucinado, tal cual diría mi
compañero Carlos Roger.
Con tres Gos Parks en el casco urbano construidos
en nuestra etapa de gobierno el actual tripartito
sitúa el cuarto casi a 5 Km del centro, para que,
contrariamente al criterio que mantuvo con la
piscina, los propietarios de perros, en vez de usar
los que están dentro del casco urbano, cojan el
coche, embarquen los perros en el remolque y
se los lleven a explayarse a este nuevo Gos Park
donde, según la propaganda de su presentación,
también habrá un espacio vegetal con sombra
para que, antes de abordar la cuesta de la ermita,
quienes caminaremos por el futuro carril lúdico
deportivo podamos tomarnos un respiro, aunque
con las pocas palmas que se han plantado, la
sombra no va a ser mucha.
Considero positivo el cambio de criterio del
alcalde respecto de las distancias, porque si ya no
le importa que tengamos que llevar los perros en
coche al nuevo Gos Park, es de esperar que cuando
se pueda abordar nuevamente la piscina la dejará
allí donde mejor estaba, es decir: en la ciudad
deportiva.
Aunque si él no lo hace, ya lo haremos nosotros.

DE PROFESIÓN, “DELINCUENTES”
Antonio Najar

El fin de semana pasado en Vinarós vivimos
en el ámbito familiar, el robo de la vivienda,
no son robos millonarios, económicamente
pero si con consecuencias más haya de las
económicas. Sábado noche sobre las nueve y
media de la tarde, en una vivienda de doble
planta, donde es habitual en este tiempo
mantener abiertas en parte las persianas
para su ventilación, un ruido en la parte alta
alerta de alguna anomalía a sus ocupantes,
sube, naturalmente la persona adulta
encontrando abiertos cajones del tocador,
armario, etc... baja para comprobar que su
familia abajo esta bien; después de hablarlo
el matrimonio, suben de nuevo encontrando
abierta la ventana del dormitorio donde
antes no lo estaba; luego el ladrón estaba
en esos momentos a sabiendas que abajo
los inquilinos estaban. El miedo a ser
ocupada nuestra vivienda estando nosotros
dentro crea después de esto un trauma,
sobretodo infantil de alcance desconocido.
Se denuncia a la policía y al día siguiente en
la toma de huellas, se les insinúa que tienen
localizados a algunos de los habituales que
viven de eso, pero que no son peligrosos.
Luego como no son cantidades importantes
y no hay agresiones, que ocurra esto entra
dentro de lo normal, por lo que no somos
los únicos. Mi pregunta es: si en uno de “sus
trabajos”, son sorprendidos por el dueño, 1ª
si hay forcejeo y golpes, posiblemente no
pase a mayores, pero si en la defensa de tus
pertenencias como en otros casos en prensa
hemos visto hay un indeseado desenlace
fatal ¿La justicia ampara plenamente tus
derechos? De no estar equivocado, salvo en
el dormitorio de matrimonio, en el resto de
vivienda una agresión en defensa propia no
esta plenamente amparado su propietario.
Cuando tanto se habla de derechos, el
derecho a la propiedad privada, sufre día tras
día un retroceso en su defensa, manteniendo
una profesión a sabiendas, la de delincuente,
llamado habitual, que por ser pequeñas o
no tan pequeñas cantidades, una vez tras
otra es detenido y puesto en libertad en un
juego con las fuerzas del orden del ratón y
el gato. Una ley que mantiene (por no ser
contundente) alienta (por falta de castigo)
y promueve, que personas sin escrúpulos
vivan sustrayendo a sus conciudadanos,
los bienes en sus viviendas, los productos
del sudor en sus campos, la cartera en
días de mercadillo o en el supermercado,
dependiendo la urgencia económica que
estos señores tengan en esos momentos.
Luego viene la 2ª parte, si tienes seguro la
policía pregunta, estos interrogan, la policía
busca, estos rebuscan. Tienen ustedes
facturas después de haberles dicho la edad
(40) de su pulsera de comunión, su collar de
la misma, los anillos de casado... O porque
tenían ustedes las ventanas abiertas en
pleno Agosto etc. Con el seguro nunca se
hace negocio, te dan un paraguas y cuando
llueve te lo quitan. Señores delincuentes, les
pediría por favor, la próxima vez que entren
a hacer su trabajo, dejen lista de lo sustraído,
por lo menos seremos robad... solo una vez.
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PESCA
ESPORTS
Cranc nadador

Andrés Albiol

Mar con semana de tranquilidad veraniega

En general las aguas estuvieron apaciguadas, sólo unos pequeños roles de viento llevaron un
poco de trangol, pero se pudo faenar en todas las modalidades.
La pesca de arrastre durante éste mes faenan únicamente dos bous, para llevar a diario calamar,
pescadilla, caracol, salmonete, peluda, rape, rubios, galera, jurel, caballa, cintas, raya, aspet,
cangrejo, canana y morrallas.
El cerco opera en Burriana.
El trasmallo, la mitad de barquitas atrapan langostino. Unas llevan sepia y mabre. Otras al
lenguado y rombo. Y dos se dedican al pagel, corva y jurela.
El palangrillo costero una embarcación pilló con anzuelo lubina, dorada y sargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, cuatro barcas llevan ejemplares de 1 a 3 Kg.

Nueva embarcación de trasmallo en nuestro puerto
Recientemente ha sido adquirida por el armador
vinarocense, Andrés Beltrán López
una barca trasmallera. Es la denominada ‘Los Jovens’ con
matrícula y folio; CP-3-4-96. Sus características principales
son; Eslora total 12,97 m. Manga 3,75 m. Puntal 1,27 m.
T.R.B 8,18 y 10,17 GT. Fue construida con material de fibra
de vidrio, en los astilleros Els Alfacs, de Sant Carles de la
Rápita, para pescar en Peñiscola. Está tripulada por un
patrón y un marinero.

Ecos de ‘Mar’; Auge de las navieras españolas

El comercio marítimo español en 2017 alcanzó las 362 millones de toneladas, o sea, un 6,4% de
aumento respecto al 2016.
La flota mercante de buques de transporte por mar bajo bandera española incorporó 4 unidades
el año anterior, aunque el balance total de altas y bajas de éstos navíos subiera únicamente el
1,1%.
Los armadores españoles en su totalidad controlan 215 barcos mercantes, con 4,2 millones
de GT. De ellos, 115 navegan bajo pabellón español, el resto lo hace con otras banderas de
conveniencia de otros países. En su mayoría, los buques bajo el pabellón de España el segmento
de mayor número es el de pasaje, ya que corresponden el 42% de la flota. Le sigue la carga en
general con el 14,3%. Luego van los gaseros con el 11,8%. Los petroleros tienen el 10,1%. El roros posee el 9,2%. A los frigoríficos le otorgan el 2,5% y los últimos son los portacontenedores
con el 1,7%.

També cridat pel litoral llevantí-català com franquet
vermell. És semblant en la forma als crancs de paleta
o de bou, i per tindre el 5t parell de potes a manera
de rem per a nadar. Es un invertebrat marí de la
classe Crustácea de l'orde Decàpode i la familia
dels Portunids. El seu cos té simetria bilateral. La
closca és acorazonada. Està recobert per bandes
escatoses i fileres de pelets en el dors. El bord frontal
és trilobat. Té dos parixes curts d'antenes. Els ulls
són pedunculat i dirigits cap avant. Les potes són
marxadores i estan compostes per set parts. El 1er.
parell de potes és robust amb fortes mordasses. El
2n, 3r i 4t són iguals i amb ungla esmolada. I el 5t
es va eixamplant cap a l'extrem, que ho fa apropiat
per a la natació. La seua respiració és branquial.
Talla màxima de la closca 5 cm.
És de color roig intens amb matisos grocs i punts
moradencs. La superfície inferior és rosada. I els
dits de les pinces són de coloració fosca. L'època
de posta va d'hivern a primavera. Sexes separats.
Després de l'acoble els ous són portats per la
femella davall l'abdomen, i els solta a la corrent
marina perquè eclosionen en larves i baixen a viure
sobre el llit marí, on creixen i es convertixen en
adults. Elabora la seua cuirassa externa a base de
quitina, calci, etc. Per a créixer formen recobrintse en la cara interna un altre exoesquelet bla i es
desprenen del menor i el nou s'endurix. La seua
alimentació és variada, com a carronya, cucs i
algues, que tritura amb les peces del seu aparell
bucal.
Preferix viure en zones arenoses de 20 a 50 m. de
profunditat on pot soterrar-se. Per a desplaçar-se
igual corre amb els seus àgils i articulades potes,
que nada batent l'últim parell com a rems. Es
captura amb arts d'arrossegament i tremall. És
utilitzat per a caldos, però fregit i en cremes és
saborós.

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES DEL MES DE JULIOL DE L’ANY 2018 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
64.577 Kg
Maira (Bacaladilla)
119
Escrita (Raya)
1.275
Mantes (Batoideos)
31
Besuc (Besugo)
217
Boga i Xucla (Boga-Picarel)
167
Caballa (Verdel)
647
Vetes (Pez cinta)
523
Congre (Congrio)
257
Gall (Pez de San Pedro)
157
Orá (Dorada)
789
Mussoles (Escualos)
102
Móllera (Fanéca)
1.411
Gallineta (Cabracho)
304
Sorell (Jureles, Chicharros)
4.476
Esparrall (Raspallón)
992
Palá (Lenguado)
103
Sard (Sargo)
30
Lliri (Anjova)
90
Llobarro (Lubina)
3
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Penegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Peix espasa (Emperador)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Juriola (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla (Llussara)
Llisa (Mújols)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)

136
312
1.145
5.505
174
14
14.867
2.311
104
191
3.456
1.473
4.692
5
209
1.254
370
42
11.003
61
126

Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Rom (Rèmol, Rombo)
Móllera de fang (B. de fango)
Palaí (Acedia)
Total................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)

125.296

87
31
78
40
48
87
435
323
32
10
205
18
20
55
48
43
______

Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoiedo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)

1.567
289

TOTAL EXTRACCIÓ…

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

......................

1.472
420
144
99
10
_____
4.002
82
250
2.012
559
539
306
98
47
______
3.896
133.194
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Les II Jornades d’Esport i Salut, els dies 7 i 8 de setembre

II JORNADES
D’ESPORT I SALUT

INARÒS
7 i 8 de SETEMBRE de 2018
Vinalab

Practicar esport sempre,
a qualsevol edat
› TALLERS i PONÈNCIES
per a diferents esports
info: www.facebook.com/reto10kvinaros
INSCRIPCIONS GRATUITES:
reto10kvinaros@gmail.com
Repte

10K

VINARÒS

Col·labora:

ponències sobre inclusió esportiva,
nutrició, fisioteràpia, preparació
física, sistemes d'entrament avançat,
recuperació i medicina esportiva, com
va indicar Jiménez, és “consolidar-les
i nodrir de ferramentes i formació
técnica a la gent del carrer i
professionals, a tots els que volen
aprendre les característiques de cada
esport, i enguany millorem l’oferta
augmentant una sessió més”.
El tret de sortida és divendres 7 a
les 18.30 hores amb dos ponències
i dissabte 8 al matí tindran lloc els
tallers teórico-pràctics i a la tarde
més ponències magistrals, concloent
la jornada amb una taula rodona.

Organitza:

El Consell Municipal d’Esports i
Andreu Jiménez, del Repte 10K van
presentar dilluns les II Jornades
d’Esport i Salut que tindran lloc
els pròxims 7 i 8 de setembre el
Vinalab, amb tallers i ponències per a
diferents esports, tal com va informar
la regidora de l’àrea, Begoña López.
El lema de les jornades d’enguany és
“Practicar esport sempre, a qualsevol
edat”.
Jiménez va destacar la satisfacció
de tornar a celebrar este jornades
enfocades a tots els esports i dutes a
terme per professionals del món de la
salut i l’esport i dirigides a esportistes
i públic en general. L’objectiu de
les jornades, que consta de tallers i

Vinaròs C.F.

Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

El pasado 29 de agosto, el Vinaròs C.F. continuó con sus
partidos de pretemporada. Esta vez se enfrentó al SANT
JORDI de categoría preferente, perdiendo por 5 a 2. Pero esta
semana me centraré en el partido realizado en MORELLA,
el pasado domingo, 2 de septiembre, donde ganamos 2 a 4
ante el equipo local perteneciente a la misma categoría que
la nuestra o sea 1ª regional y por tanto futuro rival en la liga. El
encuentro fue arbitrado muy acertadamente por ALI EZAYDY
BOUTMAN en un campo de césped natural en perfectas
condiciones. El encuentro fue disputado muy seriamente por
ambos aunque netamente superior nuestro juego de manera
que el equipo local se decantó en momentos por entrar
brusco por impotencia ante nuestro buen quehacer. Destacar
la buena actuación de nuestro guardameta juvenil DIEGO
BELTRAN, foto adjunta, que sustituyó muy afortunadamente
al ausente Lluc. Y sobre todo brilló, a mi entender, por encima
de la buena actuación de los demás, el lateral derecho,
también juvenil, BLASCO, por su buen manejo de balón y su
gran entrega de manera que quiso hacer suya su banda de
principio a fin, no sólo en defensa si no también en ataque.
En el 2’ vino el tempranero gol de SAURA a placer asistido
por Raúl. En el 6’ nos empató el Morella. En el 32’ marcó TAYO
de cabeza yéndonos al descanso. Ya en la segunda mitad,
en el 15’, penalti a Esteller en gran jugada de ataque de
nuestro conjunto. Lanza Hugo y el portero lo ataja. En el 21’
gol de otro canterano: ALEJANDRO. En el 29’ otro penalti al
siempre activo Esteller pero esta vez, HUGO no perdona en
el lanzamiento engañando totalmente al portero. Y en el 34’
marca su segundo gol el conjunto local.
21
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Primer partit de la pretemporada d’handbol
BM Vinaròs 29 –CB Almassora 29
El passat dissabte es va disputar en el pavelló
municipal de Vinaròs, el primer partit de la
pretemporada d'handbol del Club Handbol
Vinaròs contra un equip de 2n Nacional, el
C.B. Almassora, amb un excel·lent resultat
d'empat a 29 gols.
Tot i el fort calor es va disputar un excel·lent
partit d'handbol, on el Vinaròs va presentar
una excel·lent plantilla amb una barreja
de joves jugadors i alguns veterans que

han tornat aquest any com Marc Sanz,
Nahuel, Rubèn Abella i Gabri Martorell i que
juntament amb els joves ens van fer gaudir
d'un bonic partit d'handbol.
Davant d'un equip de categoria superior,
vam donar la talla i vam disposar d'una opció
per guanyar el partit, esperem que amb
la tornada d'alguns jugadors i amb algun
entrenament mes puguem aconseguir la
posada a punt òptima.
Estem segurs que aquest any tornarem a
gaudir de l'handbol a la nostra ciutat.

Torneo de menores en el Club Tenis Vinaròs

El sábado día 1 de septiembre se celebró
en el Club de Tenis Vinaròs, el torneo de
menores.
Se desarrolló en grupos de 5 jugadores
divididos por categorías y jugaban todos
con todos a partidos de 25 minutos.
Fue una tarde espectacular de pádel donde
reinó la deportividad y el deporte en estado
puro.
Los campeones se llevaron copa más menú,
pareja del TNT S Vinaròs (en la plaza Primero
de Mayo). Los subcampeones medalla más
menú, pareja del TNT S Vinaròs y el resto
medalla conmemorativa. Además tuvieron
agua fresca y fruta de Ortmar Vinaros en la
avda Libertad y Pais Valencià.
En la categoria Super Sayan
Ganador Hugo Esbrí
Subcampeón Javi Bolumar3° Stefan Garcia

4° David Batiste y David Zapata
En la categoria Sayan
Campeón Aidan Calvo
Subcampeón Leyre Hernández
3°Ferran Herrara y Jandro Lopez
4° Pau Herrera
En la categoria Super Guerrer
Campeón Javier Avila
Subcampeón Jorge Garces
3° Dani Calabuich
4° Erick Lopez e Iker Garcia
Gracias a todos por participar en estos
eventos deportivos del pádel que hace
que cada día vaya a más y permita que
siga creciendo como deporte y sobretodo
agradecer a los patrocinadores TNT S
VINARÒS y Fruteria ORTMAR VINARÒS por
colaborar con los más jóvenes y que sin
ellos no sería posible.

SE TRASPASA

Cop de Mar

Mov. 645 92 21 39 - 645 92 21 39
22
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II JORNADES
D’ESPORT I SALUT

INARÒS
7 i 8 de SETEMBRE de 2018
Vinalab

Practicar esport sempre,
a qualsevol edat
› TALLERS i PONÈNCIES
per a diferents esports

Repte

10K
VINARÒS

Col·labora:

Organitza:

info: www.facebook.com/reto10kvinaros
INSCRIPCIONS GRATUITES:
reto10kvinaros@gmail.com

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

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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AJUNTAMENT DE VINARÒS. ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T

Curs «Monitors de menjador
escolar» (30 h)
Del 24 al 28 de setembre de 9.00 a 15.00 h
(Inscripcions fins al 17 de setembre)
Lloc de realització: VINALAB

Curs «Vendre a internet:
obligacions legals» (8 h)
Dies 17 i 18 d’octubre de 14.30 a 18.30 h
(Inscripcions fins al 8 d’octubre)
Lloc de realització: Biblioteca Municipal

Curs «Analitza la viabilitat
econòmica del teu projecte» (16 h)
Dies 26, 29, 30 i 31 d’octubre de 9.30 a 13.30 h
(Inscripcions fins al 18 d’octubre.)
Lloc de realització: VINALAB

Curs «Gestió del temps
per aconseguir objectius
professionals» (16 h)
Del 22 al 25 d’octubre de 9.30 a 13.30 h
(Inscripcions fins a l’11 d’octubre)
Lloc de realització: VINALAB

Curs «Tècniques de venda» (40 h)
Del 5 al 8 i del 12 al 15 de novembre de 9.00 h a 14.00 h
(Inscripcions fins al 26 d’octubre)
Lloc de realització: VINALAB

Curs «Ofimàtica» (40 h)
Nivell mitjà
Del 19 al 28 de novembre de 9.00 a 14.00 h
(Inscripcions fins al 9 de novembre)
Lloc de realització: VINALAB

MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700

DESENVOLUPAMENT LOCAL

6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
bit.ly/REINICIAT

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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EXPOSICIÓ PEPE
CARVALHO
DEL DIJOUS 6 DE SETEMBRE AL
23 DE SETEMBRE

EXPOSICIÓ
Hora: De dimarts a diumenge de 18.00 h a 21.00 h
Lloc: Auditori Municipal
Preu entrada: Gratuït
Públic: Adult

26

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

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Tauler Municipal
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Curs 2018/19

CALENDARI INSCRIPCIONS

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Les inscripcions a cada curs s’obriran els dies indicats a continuació. La inscripció es tanca quan es completen les places
disponibles. En eixe cas passareu a formar part d’un llistat de reserva.
Com a norma general s’obrirà abans la inscripció per internet (www.consellepa.vinaros.es) els dies que s’indiquen. En tot cas es
reservarà un mínim del 25% de les places per a la inscripció presencial.
*ATENCIÓ GIMNÀSTICA 3A EDAT (Grups Pili): matrícula a l’Ajuntament del 10 al 14 de setembre per la vesprada (consulteu full informatiu)

10 de setembre

11 de setembre

S’obre inscripció per
internet dels cursos de :

S’obre inscripció per
internet dels cursos
d’INFORMÀTICA,

CASTELLÀ PER A
ESTRANGERS
Se abre inscripción por
internet de los cursos de

CASTELLANO PARA
EXTRANJEROS

12 de setembre

13 de setembre
de 16 a 20h
S’obre inscripció presencial
dels cursos de: CASTELLÀ

TELÈFONS I
TAULETES,
MONOGRÀFICS,
FOTOGRAFIA ,
ANGLÉS, FRANCÉS I
ALEMANY

PER A ESTRANGERS
Se abre inscripción
presencial de los cursos de
CASTELLANO PARA
EXTRANJEROS

18 de setembre
de 10 a 14h

19 de setembre
de 10 a 14h

20 de setembre
de 16 a 20.30h

d’ENTRENAMENT DE LA

S’obre inscripció
presencial dels cursos

S’obre inscripció
presencial dels

MEMÒRIA

d’ENTRENAMENT

ANTICS ALUMNES
CURSOS DE
PRÀCTICA
ESPORTIVA

Continua inscripció presencial
dels ANTICS ALUMNES

17 de setembre
S’obre inscripció per
internet dels cursos

A les 11h: S’obre inscripció
presencial del curs

DE LA MEMÒRIA

INTENSIU DE VALENCIÀ
B2

24 de setembre

CURSOS DE PRÀCTICA
ESPORTIVA

14 de setembre
S’obre inscripció per
internet del curs:

INTENSIU DE
VALENCIÀ B2
S’obre inscripció per
internet dels ANTICS

ALUMNES CURSOS DE
PRÀCTICA ESPORTIVA
(estarà oberta fins el
17 de setembre inclós)

21 de setembre
S’obre inscripció per
internet dels NOUS

ALUMNES DE
PRÀCTICA ESPORTIVA
(75% de les places que
hagen quedat)

25 de setembre
d’ 11 a 14h

26 de setembre
d’ 11 a 14h

27 de setembre
de 16 a 20.30h

S’obre inscripció
presencial dels
CURSOS
D’ACTIVITATS
MANUALS, CUINA,
BALLS, DANSES I
MÚSICA I
MINDFULNESS

S’obre inscripció
presencial dels NOUS

S’obre inscripció presencial
dels CURSOS

28 de setembre

D’INFORMÀTICA,
TELÈFONS I TAULETES,
MONOGRÀFICS,
FOTOGRAFIA , ANGLÉS,
FRANCÉS I ALEMANY

INSCRIPCIONS ALUMNES PRÀCTICA ESPORTIVA:
-

-

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data
20 d’agost de 2018, va aprovar l'expedient i plecs per a la
contractació del SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT
URBANA SOSTENIBLE (PMUS) SUSCEPTIBLE DE SER COFINANÇAT
AL 50% PER LA UNIÓ EUROPEA MITJANÇANT EL PROGRAMA
OPERATIU DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL (FEDER) DE LA COMUNITAT VALENCIANA 20142020 I DEL PLA DE REGENERACIÓ DE VINARÒS, COFINANÇAT
PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT
SOSTENIBLE 2014-2020. (EXP.GRALS. 19/18 GEST. 7999/18).
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de
Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de
9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: el 20 de setembre de 2018.
Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà
(Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

S’obre inscripció per
internet dels CURSOS

D’ACTIVITATS
MANUALS, CUINA,
BALLS, DANSES I
MÚSICA I
MINDFULNESS
(estarà oberta fins el
24 de setembre inclós)

ALUMNES CURSOS
DE PRÀCTICA
ESPORTIVA

ANUNCI LICITACIÓ

Es consideren antics alumnes les persones que han estat inscrites a algun curs de pràctica esportiva la temporada
2017/18
Els antics alumnes podran inscriure’s a qualsevol dels cursos de pràctica esportiva, no necessàriament al mateix
que van fer l’any passat, sempre i quan hi haja plaça després de què els participants concrets de cada curs hagen
confirmat la seua continuïtat en el mateix curs.
Els cursos de pràctica esportiva, i també els de balls són excloents, és a dir, només es podrà optar a un d’ells.
Només es pot optar a més d’un si sobren places.

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

En els casos que s’indica la possibilitat d’inscripció en línia (per internet), podreu fer-ho a l’enllaç que trobareu a
www.consellepa.vinaros.es a partir de cada data concreta. Caldrà tindre en compte que cal disposar d’una adreça
de correu electrònic, on automàticament rebreu el full que haureu d’imprimir per fer l’ingrés (vigileu de posar
correctament l’adreça)
Les inscripcions s’ompliran degudament i es pagaran en el termini que s’estableix en cada full concret
d’inscripció.
Llocs de pagament:
- En efectiu: CAIXA VINARÒS, a qualsevol de les dues oficines C/ S. Cristòfol, 19 o Av/ Barcelona, 2 . Us atendran
de dilluns a divendres de 8.30h a 14h. A partir de novembre també algunes vesprades. Si feu el pagament per
transferència des d’alguna altra entitat bancària caldrà que ens porteu el justificant a l’oficina del Consell
Municipal d’FPA (o a l’adreça electrònica consell.fpa@vinaros.es) dins del període de pagament.
- Amb targeta bancària: a l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà) al costat de l’Ajuntament (Pl. Jovellar,
2). T’atendran de dilluns a divendres de 9h a 14h. Recorda que si et fas soci/a, la quota de l’Associació d’Alumnes
NOMÉS es pot pagar a Caixa Vinaròs.
- Per internet: si opteu per pagar per internet no oblideu posar al concepte el nom del curs i de la persona que es
matricula. Feu-nos arribar una còpia del pagament i del full d’inscripció a l’adreça: consell.fpa@vinaros.es dins del
període establert de pagament. Si no ho feu així la matrícula no serà vàlida.
La matrícula no és definitiva fins que no es paguen les taxes. El pagament ha de fer-se obligatòriament dins el
període assignat.
Una persona podrà inscriure a un màxim de dues persones per curs.
Les taxes només es retornaran bé per causes motivades per la mateixa organització (anul·lació de cursos o canvis
d’horaris), bé perquè l’interessat es done de baixa abans del començament del curs, amb substitució de la seua
plaça (només per a aquells cursos amb una taxa superior a 15€).
El Consell Municipal d’FPA es reserva el dret de fer qualsevol canvi o modificació sobre la programació i en aquest
cas posarà en avís a les persones interessades.
Més informació:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Antiga escola Sant Sebastià. Av. Colom s/n 964 40 74 93
consell.fpa@vinaros.es www.consellepa.vinaros.es
Facebook: “Consell Epa Vinaròs”

La Regidoria de Política Social informa:
QÜESTIONARI ESTUDI LÍNEA DE BASE (LideBaSS) DELS
SERVEIS SOCIALS DE VINARÒS.
L'Ajuntament de Vinaròs posa en marxa una investigació
sobre la definició de la Línia de Base en l'àrea de Serveis
Socials (LideBaSS) de Vinaròs, realitzada per l'Institut
Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la
Universitat Jaume I, i finançada per la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Vinaròs, en el marc del
Laboratori especialitzat en Serveis Socials.
INFORMACIÓ:
La investigació analitza la línia de base de l’estructura i
funcionament de l’àrea de Serveis Socials. Realitza un estudi
en profunditat a través de cinc actors: personal d’alta gestió,
responsables i personal tècnic, personal d’administració,
entitats i empreses que presten els seus serveis i responsables
polítics vinculats directament a l’àrea de Serveis Socials.
S’utilitza metodologia qualitativa i quantitativa i s’apliquen
diferents tècniques com qüestionaris, entrevistes en
profunditat i tallers.
Els objectius de la investigació són:
OE.1. Conèixer la realitat dels Serveis Socials municipals a
través de fonts documentals.
OE.2. Elaborar la Línia Base d’Actuació dels Serveis Socials
municipals per conèixer la implementació actual dels Serveis
Socials en el municipi.
OE.3. Transferir els resultats de l’estudi als agents implicats.
Se sol·licitarà la col·laboració d’Entitats i associacions (ONGs...)
i empreses que col·laboren i/o tenen conveni o contracte
amb els Serveis Socials, perquè responguen de forma sincera
a qüestionaris anònims i absolutament confidencials.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Tauler Municipal
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 14 de setembre 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.

28

8 setembre de 2018

Tauler Municipal

8 setembre de 2018
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8 setembre de 2018

ESQUELES

PUBLICITAT

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

Obrim el 2n període de matrículació - curs 2018/2019
del 3 fins al 14 de Setembre

3 de setembre exposarem els dies per al
repartiment dels horaris d’instruments.

Oferim els següents cursos:
_ Música en família per a nadons de 0-3 anys.
_ Jardí musical: de 4 fins a 7 anys.
_ Iniciació musical: a partir de 8 anys.
_ Classes d’adults: per persones que mai han
tingut l’oportunitat d’apropar-se a la música.
I per descomptat, tota l’oferta en l’ensenyament
d’instruments de vent, corda i percussió.
Inici de les classes: el dia 10 de Setembre.

MÉS INFO. tel.: 964 45 62 03 o a la
mateixa escola de música, Passeig Colón
s/n (antic col·legi Sant Sebastià)
o al Facebook laalianza.
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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, 83
11
desembre SANZ
VALLS
c. Pont,
818 setembre
919
20
10
21
11
22
12

desembre VALLS
MATeU
setembre
desembre MATEU
TORReGROSA
setembre
desembre TORREGROSA
PITARcH
setembre

23
13

desembre PITARCH
MARTÍNeZ
setembre
desembre Vinaròs
FeRReR
Farmacia
setembre

14

setembre

FERRER

TELÈFONS D’INTERÉS
setembre ROCA
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

15

c. Sant
Francesc,
zona
turística
nord,103
11

av. Llibertat,
c. Sant Francesc,
1039
c.av.
delLlibertat,
Pilar, 120
9
av. País
Valencià,
15
c. del
Pilar, 120
Sant
Antoni, 15
39
av.pl.
País
Valencià,
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

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

