EL DIARIET

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

Núm. 3.049 · 1'50€
20 octubre de 2018

Més trens a partir del 12 de novembre

Nou pas per l'ampliació de l'IES José Vilaplana Comencen les obres de la plaça de Sant Antoni

La Consellera de Sanitat visita l'hospital

Així serà la nova edició del Gámesis
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El Hospital de Vinaròs repone el material sanitario
robado sin afectar a la atención de los pacientes
La Consellera de Sanitat, Ana Barceló, visita el espacio donde se ubicará la resonancia magnética e inaugura un
mural hecho por los alumnos del IES Leopoldo Querol que se instalará en la UCI
El Centro de Diálisis en el propio hospital no estará a corto plazo al no disponer aún de un espacio

El Hospital Comarcal de Vinaròs ha repuesto los diez
aparatos sanitarios robados el pasado fin de semana
sin que haya repercutido en la atención a los pacientes.
Así lo aseguró el miércoles la gerente del área de salud
01, Ana Arizón, durante la visita al centro hospitalario
que realizó la Consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, Ana Barceló, durante la cual también inauguró
en el propio centro un bonito mural realizado por
alumnos del IES Leopoldo Querol que se ubicará en las
dependencias de la UCI.
Barceló informó de que “se ha trasladado la necesidad
de que se realice un seguimiento de estas
sustracciones”, al estar convencida de que pueden
ser destinadas a la venta en el mercado negro.
Sin embargo, consideró que “no es necesaria de
momento una vigilancia extra”, aunque aseguró que
“sí hemos dado el aviso a los hospitales para que
estén más atentos y controlen más algunas entradas
y salidas para evitar este tipo de sustracciones”.
En Vinaròs, según explicó la gerente del area de
Salud 01, Ana Arizón, se sustrajeron diez aparatos
-seis colonoscopios y cuatro gastroscopios por
valor de 135.000 euros- y que “el material ya ha sido
repuesto en su totalidad gracias a los convenios con
las empresas”.
La denuncia, prosiguió Arizón, fue interpuesta ya
el lunes y la policía está en plena investigación. El
hospital de Vinaròs, según señaló la gerente del
centro, disponía de cámaras en una zona. “Hemos
solicitado ya las grabaciones y se entregarán a la
policía, que ya acudieron a tomar huellas y han iniciado

la investigación”, indicó.
En este sentido, la Consellera de Sanidad dijo que
las personas que sustraen este tipo de material “es
porque seguramente ya tienen algunos clientes
dispuestos a adquirirlos, y por eso hemos dado ya
la voz de alarma para que se haga una vigilancia
mayor en los hospitales, y también queremos que
haya un seguimiento de estas sustracciones, porque
seguramente tienen ya un mercado dispuesto a
adquirirlas”.

Resonancia magnética
Barceló visitó ayer tras la reunión con la dirección
del hospital el espacio donde va a ir situada la
resonancia magnética donada por la Fundación
Amancio Ortega. Ocupará 530 metros cuadrados
y deberá reforzarse el suelo de este espacio
previamente. Las obras está previsto que concluyan
en febrero de 2019. También visitó las instalaciones
donde se instalará la farmacia y la nueva planta con
habitaciones individuales o la sala de esterilización,
entre otras dependencias.

Centro de diálisis
En cuanto a la esperada Unidad de Nefrología y el
centro de diálisis de Vinaròs, la consellera dijo que
los pacientes renales “pueden estar de momento
muy tranquilos” en cuanto a su atención sanitaria
“al estar ampliado el contrato”. “Otra cosa es mirar
de mejorar la atención en un futuro, y en eso vamos
a trabajar, pero no es una cuestión a corto plazo,
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porque en primer lugar se necesita un espacio para ubicarlo y en este
momento no lo tenemos y por eso el servicio sigue externalizado”,
explicó.

Listas de espera y falta de profesionales
Y respecto a las listas de espera en las diversas especialidades dijo que
se está trabajando en un acuerdo que tiene que aprobar el Pleno del
Consell próximamente y que se está actualmente elaborando con el fin
de que sea un modelo a seguir por toda la
Comunitat. Entre las medidas estaría la de
incrementar la actividad quirúrgica por las
tardes o que aquellos equipos quirúrgicos
con lista de espera más baja, puedan
desplazarse a otros departamentos para
intervenir a otros pacientes.
En cuanto a la falta de profesionales en
algunas especialidades del hospital de
Vinaròs, Ana Arizón explicó que espera
que “a través de la gran oferta que hay
ahora de empleo público se puedan cubrir
estas plazas”, entre las que destacó las de
nuevos celadores y profesionales de las
áreas de traumatología y anestesia, aunque
matizó que las carencias en el centro “son
cambiantes”.

Agradecimiento al esfuerzo de la personal
Durante este año, la Conselleria de Sanidad
ha ampliado la plantilla de sanitarios en
22 nuevos profesionales de diferentes
categorías. "Estos contratos, han permitido
activar la tercera planta de hospitalización,
elevar el rendimiento quirúrgico, reforzar
el servicio de endoscopias y consultas
externas y ampliar la cartera de servicios,
con la incorporación de la especialidad de
Nefrología", ha enumerado Barceló quien
ha agradecido al personal el esfuerzo,
dedicación y compromiso en la atención a
los pacientes en el entorno de un hospital comarcal.

Humanizar la UCI
La visita de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública ha finalizado
con el acto de recepción de un cuadro elaborado por los alumnos del IES
Leopoldo Querol que irá destinado a ambientar la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del Hospital dentro del Plana Humaniza la UCI. Por su
parte, el director del IES ha recibido la medalla del 25 aniversario del
Hospital, como agradecimiento a este gesto de humanización.

L’Ajuntament aprova l’ampliació i
rehabilitació de l'IES José Vilaplana

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
en plenari amb tots els vots a favor,
a excepció del Partit Popular que
es va abstindre, la delegació de
competències de la Conselleria
d’Educació Generalitat Valenciana
per a la redacció, licitació i execució
del projecte d’obres d’ampliació i
rehabilitació del IES José Vilaplana,
dins el Pla Edificant, tal i com ja es va
fer amb el col·legi Jaume I. L’alcalde,
Enric Pla, va indicar que aprovat en
ple este tràmit “ja tenim encarrilats
els dos grans projectes educatius
pendents des de fa més de 11 anys a
la ciutat”.
La dotació econòmica és de 12,5
milions d’euros, quantitat que es
destinarà a la redacció del projecte i la
suea licitació i execució de les obres.
En el present exercici l’Ajuntament de
Vinaròs, ha adquirit per expropiació
els terrenys necessaris per tal de dur
a terme aquesta ampliació.

Cal destacar que l’ampliació i
rehabilitació de l’IES José Vilaplana,
centre educatiu amb aules en
barracons des de fa 14 anys, no era
prioritari ni tenia data d’execució dins
el pla d’infraestructures educatives.
Quant als terminis, en un mes està
prevista la licitació i en uns 4 mesos
la elaboració del projecte d’execució i
dirección d’obres. Després es podrien
començar a executar les obres. “Es
important destacar que abans de
concloure esta legislatura estos dos
grans projectes a centres educatius
estaran ja en marxa, i això crec que és
un gran avanç despres de tants anys
de promeses i cap fet concret”.
Pla va criticar l’abstenció del PP de
Vinaròs, apuntant que “com ja va fer
amb la piscina, de la que va privar
a tots els vinarossencs després de
quatre anys sense moure el Plan
Confianza, ara el PP prefereix que no
es facen les coses si no les fan ells”.
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Vinaròs triplicará las frecuencias de trenes regionales a partir del 12 de noviembre

La nueva línea ferroviaria entre Castelló y Vinaròs
empezará a operar el 12 de noviembre con
frecuencias de paso que oscilarán de la media hora
por la mañana a la hora en resto del día, según un
primer borrador de horarios. La conexión triplicará
en un mes la cifra de trenes entre Castelló y Vinaròs
respecto a la oferta actual, pasando de cuatro a
doce por sentido. Según la propuesta publicada,
de lunes a viernes habrá doce enlaces entre
València, Castelló y Vinaròs. La provincia contará
con paradas, además de en la capital de la Plana y
Vinaròs, en Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalá
de Xivert y Benicarló-Peñíscola.
En cuanto a los horarios, la primera salida en
días laborales desde Vinaròs será las 6.25 horas.

Travesía
al Port de
Tarragona
Després d’un estiu complicat per les
lesions, Felipe Fonellosa aconseguí
guanyar en la categoría de Másteres
C En la foto, en el seu amic Glicerio
Díez del Hospitalet, que es Máster E.
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Luego habrá más itinerarios a las 07.10, 08.20,
09.28, 11.15, 12.41, 14.15, 15.27, 16.48, 18.30, 19.42
y 20.30. Esta mejora es posible tras declararse la
conexión Castelló-Vinaròs como obligación de
servicio público (OSP), una medida que garantiza
la financiación necesaria del Estado. Fomento
aportará al año unos cinco millones en el enlace.
Los sábados habrá nueve conexiones y el domingo
ocho al disminuir la demanda de viajeros.
De València a Vinaròs, de lunes a viernes las salidas
desde la estación del Nord serán a las 05.38, 6.45,
08.05, 08.50, 09.20, 10.45, 11.15, 12.45, 14.22, 15.40,
16.35, 17.20, 18.27 y 20.05, mientras desde la capital
de la Plana partirán a las 6.48, 07.58, 09.17, 10.05,

12.05, 14.05, 15.36, 17.00, 17.47, 18.55, 19.55 y 21.07.
El horario oficial todavía no se ha hecho público
y este borrador podría sufrir alguna variación.
Indicaron que suele publicarse a una o dos
semanas vista de la inauguración del servicio.
Cabe recordar que el precio del billete estará
a mitad del Cercanías de València y del actual
regional al ser un servicio de proximidad.
El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros
aprobó esta medida que permite el pago de
financiación pública en tramos que se consideran
que tienen un importante impacto en el territorio.
El servicio de trenes entre Castelló y Vinaròs prevé
acoger cerca de 750.000 usuarios al año.
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14 establiments de Vinaròs se sumen
com ambaixadors de la marca 'Castelló
Ruta de Sabor'
El passat 4 d’octubre va tenir lloc
l’entrega de certificats d’ús de la marca, Castelló Ruta de Sabor, un producte turístic que suposa, per primer
cop a la província, la creació d’una
xarxa coordinada d’experiències turístiques vinculades a la gastronomia.
Després d’una rigorosa auditoria
que garanteix el compliment dels
estàndards de qualitat, la Diputació
de Castelló ha incorporat com ambaixadors de la marca de producte
Castelló Ruta de Sabor, 115 empreses
de la província d’entre les quals es
troben 14 establiments de la ciutat
de Vinaròs. Domènec Fontanet, regidor d’Activitat Econòmica, Turisme,
Comerç i Consum de l’Ajuntament
de Vinaròs, junt amb alguns representants dels 14 establiments de la
nostra localitat van estar presentes

en l’acte d’entrega de certificats per
tal de recollir els seus distintius i passar a formar part de la marca Castelló
Ruta de Sabor.
Després de quatre anys de trajectòria, la marca de la Diputació de
Castelló Ruta de Sabor ha aconseguit aglutinar més de 100 productes
de 15 sectors agroalimentaris diferents, dos denominacions d’origen,
una Indicació Geogràfica Protegida i
6 productes amb distintiu Parc Natural. És una marca que està present en
comerços, fires, supermercats i grans
superfícies de la província i part del
territori espanyol.
El producte turístic Castelló Ruta de
Sabor contempla el desenvolupament d’un Pla de Marketing y Social
Media, a més d’incloure una planificació d’accions promocionals com
jornades gastronòmiques, esdeveni-

ments, assistència a fires o rutes gastronòmiques entre altres. També cal
destacar que la creació del producte
turístic Castelló Ruta de Sabor és de
caràcter sectorial y està en convergència amb el document marc “Pla
Estratègic de Turisme 2016-2020” de
la Diputació, principal fulla de ruta
d’actuació turística del Govern Provincial i consensuat amb empresaris
del sector i municipis.
Llistat dels 14 establiments de Vinaròs ambaixadors de Castelló Ruta
de Sabor

1.Hotel Nou Casablanca
2.La Carabassa
3.La Bodegueta de Sant Vicent
4.Vinafred
5.Cultural Routes
6.Mercat Municipal de Vinaròs
7.Tourist Info Vinaròs
8.Restaurant Miramar
9.Restaurant Rafel Lo Cristalero
10.Restaurant Bergantin
11.Restaurant La Isla
12.Restaurant Nou Parada
13.Restaurant Vinya d'Alòs
14.Cofradia Pescadores Vinaròs

Programa ‘Comença a Exportar’
La Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de
l'Ajuntament de Vinaròs, mitjançant l’Agència de
Desenvolupament Local, realitzarà a Vinaròs el
programa COMENÇA A EXPORTAR.
"Adoptar la internacionalització com a estratègia,
farà que el nostre teixit empresarial siga més fort
front a les caigudes del mercat intern i millora de la
seua competitivitat. La internacionalització és una
opció estratègica per a qualsevol empresa, que
permet cercar oportunitats en mercats amb major
potencial de creixement, aprofitar economies
d’escala i desenvolupar la marca de l’empresa i la
de cadascun dels seus productes o serveis en els
països en els quals s'implanta" ha destacat María
Cano.
Este programa es realitza per IVACE Internacional i
les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana,
en col·laboració amb ICEX, i té com a objectiu

donar a conéixer els recursos, finançament i ajudes
lligades a la internacionalització de productes o
serveis, així com donar resposta a les necessitats
empresarials per a començar el procés d’expansió
d’un negoci en l’àmbit internacional.
El programa Comença a exportar és gratuït
i està conformat per tres blocs formatius i
d'assessorament personalitzat, per a donar
resposta a les empreses i professionals que
pretenguen sortir a mercats exteriors i començar
a exportar, pymes amb clients a l'estranger però
sense estratègia internacional definida, així com
responsables d'exportació.
PROGRAMA COMENÇA A EXPORTAR Dies: 22, 27 i
29 de novembre Horari: de 9 a 13 h Lloc: Vinalab
Més Informació: Agència de Desenvolupament
Local, C. Sant Ramon. Tel. 964407700 (ext. 0192)
A/e: adl@vinaros.es

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

5

20 octubre de 2018

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Vinaròs coordina i finança treballs per a la realització
d'un plànol de rutes i sendes
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vinaròs
està coordinant treballs per tal de realitzar un plànol de
rutes i sendes, tant per anar a peu com en bici, per tot el
terme municipal, en l’objectiu de ficar en valor el patrimoni
rural i mediambiental del nostre terme.
Jordi Moliner, regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat,
Agricultura i Pesca de l’Ajuntament de Vinaròs, ha informat
que en aquesta iniciativa col·laboren Apnal, Aula de
Natura, Amics de Vinaròs, Patronat del Paratge Natural
Municipal Serra de l’Ermita, les tècniques Mediambientals
de l’Ajuntament de Vinaròs i l’agent rural. Altres persones
i entitats s’incorporaran en breu al projecte que enllaçarà
amb altres poblacions veïnes.

Estudi Línia de Base de Serveis Socials
El grup d’Investigació Social Innova de la Universitat
Jaume I va convocar a Charo Miralles, alcaldessa de
Benicarló, i Enric Pla, alcalde de Vinaròs, així com a
responsables polítics vinculats a l’àrea de Serveis
Socials d’ambdós municipis, al Taller Participatiu
de validació de resultats del Estudi sobre la Línia
de Base de Serveis Socials (LiDeBaSS), que està
realitzant aquest grup d’investigació dins del
Laboratori Social de Serveis Socials que impulsa
la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i
cofinança les municipis de Benicarló i Vinaròs.
L’Objectiu de l’estudi era conèixer la realitat dels
Serveis Socials de l’àrea urbana a través de fonts
documentals, elaborar la Línia de Base d’Actuació
dels Serveis Socials municipals a través de tècniques
quantitatives i qualitatives, per a conèixer la
implementació actual dels Serveis Socials a l’àrea

urbana i transferir els resultats de l’estudi als
agents implicats, és a dir, responsables i personal
tècnic, personal administratiu, entitats i empreses
que presten els seus serveis, i responsables polítics
vinculats a l’àrea de Serveis Socials.
Pel que fa al taller, l’objectiu era presentar els
resultats de l’estudi, així com validar els principals
resultats extrets de les entrevistes realitzades a les
persones amb responsabilitat política en l’àrea de
Serveis Socials. Per tant, es va treballar sobre les
propostes de futur i prioritats dels Serveis Socials
de l’àrea urbana, en el marc de la Línia de Base de
Serveis Socials (LiDeBaSS).
El taller es va realitzar el dia 10 d’octubre al
centre Vinalab de Vinaròs i va està coordinat per
Mª Raquel Agost Felip, professora de Psicologia
dels Serveis Socials de la Universitat Jaume I, i

entre els resultats presentats destaquen: l’alta
motivació dels professionals municipals de serveis
socials d’ambdós ajuntaments, que el 65% de les
propostes que realitzen aquests professionals es
materialitzen, o per citar alguna organitzativa, la
falta d’estructures de comandament intermèdies.

Assamblea veïnal
L'equip de govern de l'Ajuntament
de Vinaròs ha celebrat una nova
assemblea veïnal dins del nucli
urbà, en aquesta ocasió al carrer
Sant Andreu en la confluència
amb el carrer Andalusia. El regidor
de Govern Obert i Participació
Ciutadana, Hugo Romero, va
explicar prèviament les actuacions
realitzades al llarg de l'any per a
aquesta zona i les que tenen previst
realitzar. En el torn de preguntes,
peticions i queixes, els veïns van
traslladar diferents problemàtiques.
Entre elles, van mostrar la seva
preocupació per la incertesa en què
es troba el PAI del Vinalab, per la

deixadesa i insalubritat en què estan
els terrenys actualment, i perquè
fa ja uns anys es va declarar un
incendi en aquesta zona. També van
comentar diversos problemes quant
a la circulació de vehicles i de falta
d'aparcament en alguns carrers,
així com l'incivisme de propietaris
de gossos que no recullen les
defecaciones de les seves mascotes.
També es va traslladar a l'equip de
govern que els arbres del carrer
Andalusia tenen el problema que
són massa grans per a la zona, i
per això es va acordar que seran
traslladats i replantats a una altra
zona i al carrer es plantaran un altre

tipus d'arbres de menors dimensions.
Entre altres propostes, també van
traslladar els veïns la petició
que el carrer Andalusia es pugui
estacionar en tots dos costats i
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no nomès a una banda com fins
ara, per la qual cosa de forma
semestral es canviarà de costat
d'estacionament en aquest carrer.
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Vinaròs celebra les jornades “Connecta amb la ciencia” al Vinalab

Vinaròs ha acollit esta setmana al centre del
coneixement Vinalab les jornades Connecta amb
la Ciència, organitzades per la Universitat Jaume
I (UJI), en col·laboració amb l’Ajuntament de
Vinaròs, que han tingut lloc entre els dies 15 i 19
d’octubre.
Aquestes jornades tenen com a objectiu promoure
els estudis científics i tècnics entre l’alumnat de 4t
de Secundària a través de tallers pràctics, xerrades
i mostres.
Begoña Lopez, regidora d’Educació i Esports de
l’Ajuntament de Vinaròs, ha estat present en la roda
de premsa d’inauguració i ha donat la benvinguda
als alumnes animant a gaudir d’aquestes jornades

i aprofitar-les per a perdre el temor a la ciència i
obrir el camí a decidir què estudiar en un futur.
Carmen Lázaro Guillamón, Vicerectora de Cultura
i Relacions Institucional de la Universitat Jaume I,
ha comparegut en l’acte d’inauguració i ha indicat
que “des de la UJI pretenem que els alumnes de
Secundària comencen a perdre el temor a la ciència
i que connecten en el món de l’aprenentatge fora
de l’institut, en el context del món universitari”.
Enric Pla, alcalde de Vinaròs, que també ha
estat present ha conclòs fent especial èmfasi al
dèficit científic i tècnic existent en el nostre país
destacant que de vuit Premis Nobel que ha tingut
Espanya al llarg de la història, només dos han estat

relacionats amb el món de la ciència. Per això,
ha animat als alumnes de 4t d’ESO a agafar les
jornades amb interès, aclarir dubtes preparar-se
per al futur i connectar amb la ciència.

Presentada la VI Edició del Gàmesis a Vinaròs
Dilluns es va presentar la VI Edició del Gàmesis, una
trobada sobre videojocs que tindrà lloc al Vinalab
els dies 9 i 10 de novembre.
Maria Cano, regidora d’Hisenda, Industria i
Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs, ha indicat
que, en aquesta edició, el Gàmesis segueix tenint
el mateix enfocament, ensenyar que els videojocs
no només són jocs, sinó que hi ha molt treball al
darrera.
Hugo Romero, regidor de Govern Obert i Noves
Tecnologies, que també ha estat present en la
roda de premsa, ha fet èmfasi a la gran acollida
d’aquest esdeveniment que creix any rere any, i
que per això en aquesta edició se li ha donat un
caràcter més innovador.
Pel que fa a la programació, el divendres pel
matí està destinat als instituts, per això s'invita
als alumnes de Batxillerat a assistir a les 10:15h a
la xerrada de presentació del Grau en Disseny de
Videojocs de l’UJI a càrrec d’Immaculada Remolar,
docent-investigadora del grup de Visualització
Interactiva de l’Institut Noves Tecnologies de la
Imatge, així com també a les 11:45h a la xerrada
de Professions de futur i present, els videojocs
a càrrec d’Hèctor Alemany, CEO d’Elevat, i a les
12:45h el taller pràctic de creació de videojocs.
Per la tarda, a les 16:00h es celebrarà el torneig
de Fortnite PS4 i a les 17:00h el Clash Royale
amb places limitades de 64 jugadors i per ordre
d’inscripció. El dissabte a les 10:00h tindrà lloc el
taller de creació de videojocs destinat a nens de
7 a 12 anys i un altre per a més de 12 anys, amb

places limitades de 25 inscrits per taller. A les
11:30h es celebrarà el torneig de FIFA, 1 vs 1, i el
de Call of Duty amb 8 equips de 4 vs 4, ambdós
amb PS4 i amb un màxim de 64 jugadors. A les
16:00h es donarà la conferència Youtubers que
està oberta a tothom. Per la tarda, a les 16:00h hi
haurà el torneig de Super Smash Bros, i a les 17:30h
el de Mario Kart 8, ambdós amb WII U i un màxim
de 32 jugadors.
Com a novetat, aquest any s’ha ampliat l’oci
recreatiu en una carpa al costat del Vinalab, amb
un estil més tradicional amb scalextric i cotxes
teledirigits. També s’instal·larà un circuit de iwat i
de conducció de drons, el retrogàmesis, on tindrà
lloc el torneig de Arcade Street Fighter el dissabte
a les 18:00h, i el museu de videoconsoles antigues
gràcies a col·leccionistes privats de la nostra
localitat que ens les cedeixen durant aquest dies
per poder gaudir d’elles.
El Gàmesis també comptarà amb la presència de
Cosplay Vinaròs que amenitzarà, farà mostra i
exposició de tratges i disfresses, un zona gamer
oberta des de les 11:00h a les 15:00h i de les 16:00h
a les 20:00h, i també diferents sortejos i premis per
a tots els joves assistents.
En aquesta VI Edició del Gàmesis, l’Ajuntament de
Vinaròs, segueix comptant amb la col·laboració de
la UJI i per primer cop, també amb la col·laboració
dels dos comerços especialitzats en jocs que tenim
a la nostra localitat, Start Game i Game Shop.
Cal destacar que tots aquells que vulguin
participar en els tallers o tornejos d’aquesta VI

Edició del Gàmesis hauran d’inscriure’s prèviament
a www.gamesis.eu on trobaran tota la informació
necessària.
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La subdelegada del Govern considera “lògiques” les demandes de
l'Ajuntament de Vinaròs perquè l'antiga N-340 passe a ser municipal
La subdelegada del Govern a Castelló, Soledad
Ten va assenyalar dimecres durant la seva visita a
Vinaròs que considera “lògiques” les condicions
que l'Ajuntament de la localitat ha interposat al
Ministeri de Foment abans que es concreti la cessió
de l'antiga Carretera Nacional 340.
Ten va indicar que “és normal que des de l'Ajuntament
realitzin aquestes demandes, ja que es tracta de
costos molt elevats per a un consistori, i entenc
que rebre aquesta carretera en males condicions
restaria molta part del pressupost municipal”. La
subdelegada va assenyalar que espera que es pugui
arribar a un acord en aquest sentit.
El govern local desitja tenir una carretera ben
reasfaltada, amb il·luminació de tots els creuaments
de la nova variant amb les nacionals 232 i 238, i que
s'actuï sobre la inundabilitat en el tram del pont
sobre el riu Cervol al seu pas per aquest vial.
Vinaròs té, entre l'antiga N-340 i els trams de les
N-232 i 238 que van fins a la variant, més del doble
de carretera que els altres municipis afectats, i la
intenció és que aquesta cessió no es produeixi
si no és en les millors condicions, ja que el seu

manteniment de no ser així suposaria un elevat cost
per a les arques municipals.
Una altra de les peticions que l'equip de govern ha
realitzat a la subdelegada en matèria de carreteres
per part de l'Ajuntament és l'adequació de la N-238.
Oficina del DNI i costes
D'altra banda, l'equip de govern també va traslladar
a la subdelegada del Govern la necessitat de
traslladar l'oficina del DNI a les dependències de la
Casa del Mar. Uns tràmits que ja va anunciar l'anterior
subdelegat del Govern, David Barelles, encara que
Ten va assegurar que no li constaven. “Anem a

iniciar a partir d'ara les gestions oportunes per
poder fer-ho, a pesar que el servei està funcionant
correctament”, va indicar.
Altres temes tractats durant la seva reunió amb
l'equip de govern van ser demandes sobre
actuacions en costes. Sobre aquest tema, Ten va
dir que s’està elaborant un document amb tota la
informació i les prioritats de la localitat en aquest
sentit que faran arribar a costes. “L'alcalde ens ha
comentat totes les necessitats i anem a fer arribar
aquest document a Costes perquè a l'espai de
temps més breu possible es realitzin actuacions en
la costa vinarossenca”, va concloure.

Alsina destaca el treball dels socialistes a l’Ajuntament i apunta
que es presentarà amb una candidatura forta per recuperar l’alcaldia
El candidat a l’alcaldia pel PSPV, Guillem Alsina, ha
agraït a l’executiva del partit i a tota la militància
el suport que li han donat tant per ser novament
candidat a l’alcaldia com en la tasca diària que els
regidors socialistes estan fent en diferents àrees
del consistori.
Alsina ha destacat que “al maig de 2019 ens
presentarem a les eleccions amb una nova
candidatura per recuperar l’alcaldia de la ciutat”, i
que “ho fem amb el convenciment de que sempre
que Vinaròs ha tingut un alcalde socialista, la ciutat
ha fet passos positius endavant”, i ha posat com a
exemple la feina feta pels regidors socialistes en
les diferents àrees en que tenen competències,
com són Obres i Serveis, Educació, Esports, Festes,
Cultura, Hisenda, Ocupació i Indústria.
En l’apartat cultural i festiu, àrees gestionades per
Marc Albella, el candidat socialista va destacar
l’impuls a les festes patronals i a la programació
cultural, ara millor estructurada i comunicada,
la recuperació de la festa de Sant Canut, el
creixement de la Fira del Llibre en el nou entorn
del passeig, les jornades de la memoria històrica i
la recupreació dels bunkers de la Guerra Civil, o la
iniciativa Vinaròs Art Urbà, entre d’altres.

En l’àrea d’Hisenda, Ocupació i Industria, al
capdavant de les quals està Maria Cano, va
destacar els convenis amb la Genralitat per 1,6
milions i la contractació de 24 persones, així com
un impuls al centre de coneixement Vinalab, la
inversió feta als polígons industrials o la reducció
del deute municipal.
En matèria d’Educació i Esports, que encapçala
Begoña López, ha destacat la posada en marxa de
Xarxa Llibres, els tràmits per fer realitat el col·legi
Jaume I i l’ampliació de l’IES Vilaplana, la seu oficial
de la Escola Oficial d’Idiomes, l’augment de les
beques de transport i material escolar, les reformes
fetes a diferents centres educatius, el reforç
de l’esport popular, les obres a les instalacions
esportives o el nou parc de calistènia.
I en l’àrea d’Obres i Serveis, que dirigeix el mateix
Alsina, va destacar l’asfaltat dels parquings del
Camí Fondo i l’Hospital, així com la inversió en
asfaltat de diferents carrers i zones, els nous
parcs infantils, la renovació de l’avinguda Jaume
I, el canvi de paviment de la plaça Sant Antoni,
que ha començat esta setmana o l’ampliació del
cementeri municipal. De la seua banda, Eduard
Barberà va indicar que a partir d’este moment

“anem a acabar de perfilar una candidatura forta
i un programa real i de futur per a Vinaròs”. També
ha assenyalat que la executiva local “té clar que
en estos tres anys que portem de legislatura qui
ha portat el pes a l’ajuntament i qui ha treballat
en la ciutadania i donant respostes ha estat el
Grup Municipal Socialista, i per tant en el temps
que queda fins a les eleccions anem a explicar el
programa que tenim per al futur i també la feina
feta fins ara pel Grup Municipal”.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
Històries d'avui en dia
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El PP acusa a la Conselleria de Sanidad de retrasar 2 años la resonancia
magnética donada por la fundación de Amancio Ortega
El PP de Vinaròs ha criticado a la Conselleria
de Sanitat Universal por “retrasar dos años”
la instalación del equipo de resonancia
magnética que dona al hospital de Vinaròs el
dueño de la Fundación Zara, Amancio Ortega.
Una tardanza que consideran los populares
que “ha sido debido a la inoperancia de la
conselleria de Sanidad de la Generalitat
Valenciana incapaz de gestionar hasta el
dinero que le regalan para inversiones”.
La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento
de Vinaròs, Carla Miralles, ha recordado que

“en abril de 2017 la Generalitat Valenciana
recibió los 30 millones de euros de la
Fundación Zara y vemos como en octubre
de 2018 comienzan las obras para adecuar
el espacio donde se instalará la resonancia
magnética, con lo que han tardado 18 meses
y la resonancia no llegará hasta dos años
después”.
Miralles ha lamentado que “durante estos
24 meses serán miles los vinarocenses y
personas del resto de la comarca que se están
desplazando a Castellón y todo ello porque la

Conselleria de Sanidad no se ha puesto las pilas
y ha dejado pasar el tiempo pensando más en
inaugurar el equipo de resonancia días antes de
las elecciones que en las personas”.
Desde las filas populares se concluía lamentando
que “en la visita de la Consellera de la pasada
semana vimos un tripartito que no informó a los
partidos de la oposición de la visita y que en lugar
de reivindicar mejoras para la sanidad pública se
dedicó a aplaudir a una Consellera que mantiene
ocultas las listas de espera de la sanidad pública
del norte de la provincia”.

El PVI “ficha” a Marcela Barbé como encargada del área
social de cara a las elecciones municipales
El Partit de Vinaròs Independent (PVI) presentó
el martes a la exconcejala de Bienestar Social,
Marcela Barbé, como nuevo “fichaje” para las
próximas elecciones municipales. Barbé, que fue
presentada en la sede del partido por la líder del
partido y candidata a la alcaldía, Maria Dolores
Miralles, será la encargada del área social y formará
parte de la candidatura de los independientes.
La nueva integrante del PVI, que cabe recordar
que fue concejala de Bienestar Social con el PP
en la anterior legislatura, señaló que su vuelta a
la política local ha sido debida tanto a la buena
sintonía con el programa electoral y el equipo
que forma el PVI como por el gran apoyo que la
gente le ha brindado desde que lo dejara. “Por un
lado, mucha gente me ha pedido durante este
tiempo que vuelva a la política, y por otro coincido
mucho con las ideas del PVI y su programa y

quiero aportar mi grano de arena. Creo que me
quedaron muchas cosas por hacer en el plano
social y estoy convencida de que pueden llevarse
a cabo. Tengo muchas ideas para aportar”, señaló.
También destacó que el PVI “es un partido local e
independiente con la única intención de trabajar
por Vinaròs y la ventaja de no depender de los
intereses de un partido grande”.
Por su parte, Miralles definió a Barbé como una
persona “muy concienciada en el apartado social
y que dirigió muy bien esta concejalía en la pasada
legislatura”. Por otro lado, desgranó algunos de
los puntos de su programa electoral. En materia
de industria, destacó que hay que reactivar el
polígono industrial de Soterranyes, y en Comercio
la necesidad de incentivar el comercio local.
Por último, mostró su convencimiento de que el
PVI volverá a tener responsabilidades municipales

“tras formar un buen equipo que trabaje para el
pueblo”.
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Guillem Alsina anuncia noves gestions
per canviar de lloc l'heliport de l'hospital
El primer tinent d'alcalde i regidor d'Obres i
Serveis, Guillem Alsina, va informar dilluns que
l'ajuntament de Vinaròs ha iniciat ja els tràmits per
aconseguir l'autorització per traslladar l'heliport
de l'hospital comarcal. Actualment està situat en
una rotonda de l'avinguda Gil de Atrocillo, enfront
de l'escorxador, i el trasllat seria fins a un espai del
nou aparcament situat enfront del centre sanitari.
El regidor socialista va explicar que durant la
visita de la consellera de Sanitat Universal, Ana
Barceló, se li va traslladar aquesta necessitat i va
poder visitar ‘in situ’ l'espai que es vol destinar
per a aquest canvi d'ubicació. “Li van agradar
els nous terrenys en estar més propers, perquè
considerava que el lloc on està ara no és l'idoni
perquè les ambulàncies traslladin als pacients fins
a urgències”, va assenyalar.
Alsina espera que aquesta actuació pugui realitzar-

se abans que conclogui aquesta legislatura, en
considerar-la urgent. “Per la nostra banda ja
hem contactat amb Aviació, que ja ens ha donat
les indicacions òptimes dels terrenys perquè un
helicòpter pugui aterrar, i els serveis tècnics de
l'Ajuntament ja estan treballant en aquest sentit”,
va concloure.
Cal recordar que el lloc on està situat en aquests
moments l'heliport no és l'idoni en estar a uns
400 metres del centre hospitalari i perquè en
moltes ocasions cal tallar la circulació del trànsit.
La nova ubicació és molt més propera, a escassos
cent metres, i serà en un espai d'uns 30x30 metres
situat en part nord dels terrenys del nou gran
aparcament de 12.000 metres quadrats que s'ha
instal·lat enfront de l'hospital amb capacitat per
més de 500 vehicles i al que recentment se li va
dotar de reg asfàltic.

L'edil socialista va fer aquest anunci després
de comparèixer a la seu del partit al costat de
Fernando Juan, membre de l'executiva local
socialista, assegurant que des de l’executiva del
PSPV, que va destacar que porta molt temps en
contacte en la direcció de l’hospital i escoltant
associacions veïnals de la comarca i usuaris,
facilitar-li r a la consellera un document amb totes
les deficiències que consideren que té l'hospital.

El PP dice que los socialistas “reconocen el fracaso del equipo
de gobierno en las áreas social, turística y comercial”
El portavoz del PP de Vinaròs, Lluis Gandia,
aseguró el miércoles que el candidato
socialista a la alcaldía, Guillem Alsina, “admitió
en su rueda de prensa del lunes que la gestión
municipal ha sido un fracaso especialmente
en las áreas de Bienestar Social, Turismo
y Comercio”. Gandia señaló que Alsina
“reconoció abiertamente que no han hecho
nada de las prioridades que anunciaron” en el
Pacto de les Cavallerisses.
En el área social, para el portavoz popular,
Alsina “reconoció el fracaso después de tres
años y medio gobernando, al admitir que
es una concejalía que necesita un impulso”.
También dijo el edil Popular que Alsina admitió
que hay que reforzar las áreas de Turismo y

Comercio. “En turismo se ha gestionado de
espaldas al sector y no ha habido ningún tipo
de planificación”, indicó Gandia, que añadió
que “es lo mismo en materia de comercio,
donde tampoco se ha convocado el Consejo,
no hay ninguna estrategia a medio o largo
plazo y se está perdiendo fuerza comercial
por el escaso apoyo que recibe esta área de
un ayuntamiento que suprimió incluso las
bonificaciones a los locales comerciales”.
Gandia concluyó que el candidato socialista
“ratifica ahora lo que ha dicho desde el
principio el PP de Vinaròs y reconoce que
estas tres áreas son las que peor se han
trabajado”, y consideró que “los socialistas no
pueden liderar nada a partir de mayo del 2019

Canvi del paviment de la plaça de Sant Antoni
L'Ajuntament de Vinaròs ha iniciat
les obres de substitució integral del
paviment de la plaça Sant Antoni.
Dimecres l'empresa encarregada
procedia ja a retirar ja alguns
elements del mobiliari.
El regidor d'Obres i Serveis, el
socialista Guillem Alsina, ha
explicat que el període d'execució
és de dos mesos i que el tipus de
paviment serà molt més resistent
que l'actual i també antilliscant.
Aquestes eren precisament dos de
les característiques que es requerien
del nou paviment, ja que l'actual és
especialment relliscós i, a més, es
trenca amb molta facilitat.
La pavimentació es reposarà en una
superfície de 2.898 metres quadrats,
i el projecte també contempla una
10

remodelació dels espais. Alsina va
insistir que encara que la quantitat
que s'invertirà, de 360.000 euros, és
elevada, a la llarga és una inversió
rendible, ja que el consistori gastava
una mitjana de 42.000 euros anuals
en reparacions a la plaça. I és que,
en dos anys es van registrar 274
actuacions per incidències que
requerien reparacions en l'àgora.
Amb aquesta actuació l'Ajuntament
confia a reduir dràsticament aquest
nombre i baixar aquestes despeses
en reparacions en un 80%.
La inversió se sufragarà com una
de les Inversions Financerament
Sostenibles de l'Ajuntament de
Vinaròs, per les quals el consistori
disposa de més d'1,2 milions del
superàvit de 2017.

por haber fracasado en estas áreas y no haber
rectificado nada en estos tres años y medio”.

fotonotícies

20 octubre de 2018

Setembre de 2002. Sortida de la barca “Manuel Tadeo” cap a Peníscola
per a vendre. Ja no va tornar.

Dani y Luis ya han vuelto a Vinaròs tras realizar
desde Oporto el Camino de Santiago

Reines i dames van formar part de la Muixeranga
de Vinaròs el 9 d’Octubre. Fotos Aparicio

2018 ha sido el nacimiento de Vinaròs Art Urbà, un proyecto que
pretende fomentar el arte urbano y convertir algunas de nuestras
calles en un museo al aire libre.
Desde el Ayuntamiento y la organización queremos agradecer a
todos los colaboradores la ayuda recibida para que esta iniciativa
sea ya una realidad. Gracias
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Afaniad demana la creació d’un centre
preocupacional

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple per unanimitat una moció conjunta de
tots els grups per realitzar les gestions oportunes per aconseguir impulsar un centre
preocupacional que demana l'associació Afaniad. Des d'aquesta entitat, que aquest
any compleix 40 anys, s'ha argumentat la necessitat de crear aquest centre per unes
12 o 15 persones depenents, que per ser realitat requereix d'un ampli local i personal
qualificat. L'associació demana que l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat puguin
iniciar una taula i un calendari de treball per impulsar aquest taller com més aviat
millor. La seva idea és que els usuaris puguin crear artesania perquè aquests puguin
millorar en les seves capacitats i la ciutadania pugui adquirir les seves creacions. També
es considera que aquest taller seria un respir familiar.
En roda de premsa, dimecres, el regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana,
Hugo Romero, el president d’Afaniad, Ramon Gisbert, i la terapeuta ocupacional
d’Afaniad, Silvia Guerrero, van comunicar públicament aquest compromís que iniciarà
les accions amb una taula de treball formada entre l’Ajuntament i la entitat.
Gisbert va destacar que la entitat ja porta 40 anys treballant per les persones amb
discapacitat intel·lectual i que una de les primeres fites era obtindre una escola
d’educació especial, que finalment es va aconseguir. L’objectiu en estos moments
és la creació d’aquest centre preocupaciona, una necessitat urgent en la que s’està
treballant des de fa temps des de la nova junta d’Afaniad, després d’haver actualitzat
tota la documentació del centre.
La taula de treball entre Ajuntament i Afaniad haurà de servir per després contactar
amb l’administració autonómica i estatal per impulsar un centre preocupacional que
des de l’associació es considera que hauria d’estar ubicat als terrenys on està previst
construir el nou centre d’educació especial en un futur o bé en unes dependències
ben adaptades i àmplies, posant com exemple la Casa del Mar, tot i que allí està previst
traslladar la oficina del DNI.
L’objectiu d’aquest taller ocupacional és que els joves amb discapacitats, ja sigui
intel·lectual, física, sensorial o trastorn del espectre autista, de la nostra comarca
puguen vindre a formar-se, desenvolupar habilitats, hàbits i rutines, que els serveixen
per enfortir-se i donar suport social, ocupacional i personal.
El taller començarà amb una primera experiència el mes de novembre, amb una
aproximació a lo que serà el taller preocupacional de 8 places degut a l’espai limitat de
la seu de què disposa Afaniad, així com també per les barreres arquitectòniques que
impossibiliten que un usuari en cadira de rodes pugui accedir. Per això, s’espera que es
resolguen en aquesta proposta que ha fet Afaniad a l’Ajuntament de Vinaròs.
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Finalitza el període de prohibició
de fer foc al camp

QUÉ COMER
PARA COMER BIEN
CAPÍTULO 6

La lista de ingredientes

La Regidoria de Medi Ambient,
Sostenibilitat, Agricultura i Pesca de
l’Ajuntament de Vinaròs informa que a
partir d’avui dia 16 d’octubre finalitza la
prohibició de fer foc al camp.
Per tant, tots aquells que vulguen cremar
rama ja poden dirigir-se a l’Oficina
d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC),
a la Cooperativa de Vinaròs o als pobles
adherits per conveni que són Benicarló,
Alcanar, Sant Jordi, i Càlig per tal de

demanar el permís.
A més, Jordi Moliner, regidor de Medi
Ambient, Sostenibilitat, Agricultura i Pesca,
també ha indicat que els torradors de
l’Ermita de Vinaròs romandran oberts a
partir d’aquest cap de setmana, de manera
que es podran utilitza sense permís sempre
que es vulga.
Cal destacar que, en cas que algun dia
es trobin tancats, significarà que hi ha
alerta de foc pels vents o altres i no deuria
d’utilitzar-se.

Asociación de Familiares de Residentes con discapacidad “El Collet”

La Asociación de Familiares de Residentes con discapacidad “El Collet” (AFARE)
expresa su agradecimiento por la generosidad de la Associació d’Alumnes EPA
Vinaròs. La donación la invertiremos en terapia canina, masajes terapéuticos y
actividades deportivas.
Asimismo, proporcionará apoyo a los familiares al tener la posibilidad de
realizar charlas formativas de temas que nos preocupan con profesionales en
discapacidad psíquica profunda.
Su solidaridad y confianza nos llena de alegría y nos da mucho ánimo y coraje
para continuar programando terapias que ayuden a nuestros familiares.
Junta AFARE

La semana pasada empezamos
a aprender a leer una etiqueta
alimentaria. No es una tarea fácil ya que
muchas veces no interesa que sepamos qué es lo que lleva
realmente. Repasamos casi toda la tabla nutricional pero nos
dejamos algunos. Entre ellos, las proteínas. Existen proteínas
de diferente “calidad” nutricional. No todas son completas;
algunas se digieren peor que otras por lo que no se absorben
en su totalidad.
En la tabla pone la cantidad de proteínas, pero no la calidad
de estas.
Con la fibra pasa igual. Aparece la cantidad de fibra que lleva
ese producto pero no sabemos si esa fibra forma parte del
grano completo (alimento integral) o han añadido fibra de
forma industrial (no deja de ser un alimento refinado, a pesar
de que sea rico en fibra).
Por último nos encontramos con la sal. Se utiliza por su
capacidad conservadora de los alimentos y, además potenciar
su sabor. Los alimentos ultraprocesados suelen tener mucha
cantidad.
Después de repasar la tabla nutricional ha quedado patente
que no podemos saber si un producto es saludable o no
sólo fijándonos en ella, como mucho podríamos intentar
adivinarlo.
Entonces, ¿En qué nos tenemos que fijar?¡En los ingredientes!
Van en orden; de mayor a menor cantidad, el primer
ingrediente que aparezca será el que mayor porcentaje tenga.
Mi recomendación: aléjate de alimentos que tengan cuatro
o cinco líneas. Los ingredientes de los procesados suelen ir
acompañados de otros aditivos con la finalidad de mejorar
el aspecto; el sabor o hacerlo más duradero. Por ejemplo:
una crema de verduras esta compuesta por verduras, patata,
leche o nata. Sin embargo, las que compras hechas van
acompañadas de muchas más cosas, aparte de la sal.
Enemigos públicos habituales
Azúcar: Sí amigos, además de en alimentos obvios como
dulces, encontramos azúcares en un sin fin de alimentos.
Acercaos a la nevera a mirar el pavo y veréis que sorpresa. A
veces se esconde bajo otros nombres como glucosa; fructosa;
almidón modificado; jarabe de…;
Grasas trans: Comentamos en el anterior capítulo que eran las
grasas malas de la película. Se utilizan para producir alimentos
más apetitosos y con mejor aspecto, como palomitas, comidas
preparadas y bollería. Para identificarla van acompañadas de:
“parcialmente hidrogenadas”
Almidón, féculas de patata proteínas de legumbres: Se
utilizan para abaratar el alimento y disminuir la calidad de
este. Por ejemplo, podemos encontrar fiambres de pavo
donde más de la mitad del alimento esté compuesto por este
tipo de ingredientes. Lo mismo pasa con el surimi, sustituyen
la proteína del pescado por otra de menor calidad.
Edulcorantes: Los más típicos: sorbitol, manitol, aspartamo,
sacarina, xilitol y estevia. En cantidades pequeñas pueden ser
útiles porque aportan sabor dulce. Su uso es seguro pero no se
puede hacer un abuso de estos. Ciertos alimentos contienen
mucha cantidad y nos acostumbran a sabores demasiado
dulces (diferentes a la realidad). El consumo excesivo puede
afectar a la microbiota intestinal y tener efectos laxantes
(polioles).
Poco a poco vamos aprendiendo a leer las etiquetas. En el
próximo capítulo trataremos las declaraciones nutricionales
y de salud.

Carla Escuder Marcos
Dietista-Nutricionista en Nutriestudio
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR
Celebración en la Arciprestal
de “La Asunción”
Salvador QuinzáMacip

El pasado viernes, día 12 de
octubre, se celebraba en nuestra
ciudad y en toda España, la
festividad de la “Fiesta nacional de
España” y “Día de la Hispanidad”.
La virgen del Pilar es a la vez;
“Patrona de la Hispanidad” y
“Patrona de Aragón, Zaragoza y
de la Guardia Civil”.
No se la cantidad de años, que
nuestra ciudad de Vinaròs rinde
advocación y devoción a la
“Pilarica”. Desde hace bastantes
años, la celebran los “Vecinos de
la C/. Pilar” y el “Centro Aragonés
de Vinaròs”, con sendos actos
organizados y festivos, y en
los que “manda” la pequeña
imagen de la “Pilarica”, así como
sus dedicadas “jotas” bailadas y
cantadas.
A las nueve horas del día de la
celebración, en la arciprestal de
“La Asunción”, mossèn Emilio
oficiaba una misa en el mismo
altar de la Virgen, que tiene
reservado en una de las capillas de
la iglesia. Por cierto, veo que cada
año se incrementa la asistencia
de fieles en la advocación de la
Virgen, concretamente en esta
celebración.
Posteriormente a las 12 horas y
en la misma iglesia, se celebraba
la “misa mayor” dedicada a la
Virgen, con la participación de
los vecinos de la C/. del Pilar,
los cuales, llevan la peaña de la
Virgen, y entrando en el templo
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dió inicio la misa. Estuvieron
acompañados por el grupo
de “Dolçainers i tabaleters” de
la “Colla de nanos i gegants”.
Estuvo oficiada por mossèn
Emilio Vinaixa Porcar.
Esta misa es muy emotiva por lo
que representa. A unos nos dirás
más y otros no tanto. Supongo
que a los que llevamos sangre
aragonesa, más. En la misma,
escuchamos “jotas” por el “Grupo
de jota” del “Centro Aragonés de
Vinaròs”, dentro de la celebración
de la “misa baturra”. Momento
importante también de la misa,
fueron las ofrendas de ramos de
flores a la Virgen. Al finalizar la
misa, varias parejas dedicaron lo
mejor de sus bailes a la imagen
preciosa y llena de flores de la
“Pilarica”, cosa que repitieron a la
salida del templo.
Los mayorales para el presente
año son los siguientes:
Pepito Prats
Amparo Cros
Vicentica Sales
Vicky López
Tessa Chaler
Sergi Beltran
Cinta Griñó
Marisol Gazulla
Rosa Elena Pedra
María José Domenech
Ante esta celebración tan
querida, solo me falta gritar con
fuerza…¡VIVA LA VIRGEN DEL
PILAR”.
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L’Ajuntament de Vinaròs porta a terme un projecte de sensibilització
sobre la malaltia mental a les escoles de la localitat

Des de les Regidories de Política Social i Educació,
es va dur a terme els passats dies 10, 11 i 12
d’octubre, “El niño que salió de un agujero negro”,
un projecte escolar per treballar l’estigma social
de les persones afectades per una malaltia mental,
dins dels actes de celebració del Dia de la Salut
Mental.
El dia 10 Morela i Alberto, de la companyia Fàbrica
de Paraules, van treballar amb l’alumnat de 3r de
Primària aspectes bàsics del que és la malaltia
mental i l’estigma que pateixen les persones
que estan diagnosticades. El funcionament de
les neurones, la soledat, la por, etc., van ser els
eixos principals dels tallers on es va utilitzar una

metodologia participativa i amb moltes tècniques
d’expressió corporal.
El dia 11 es va fer la representació de l’obra pels
escolars que ja havien fet el taller. Al finalitzar les
funcions es van fer reflexions i preguntes molt
interessants per part de l’alumnat que van mostrar
l’atenció i la comprensió de l’obra i els tallers.
Finalment el dia 12 es va fer una representació
oberta i gratuïta amb l’objectiu d’animar als
assistents a participar en altres cursos.
Des de Serveis Socials es valora, encara sense
aprofundir ja que falta l’avaluació dels Centres
Escolars, que el projecte ha sigut positiu. S’ha
introduït el tema de l’estigma social, que de

vegades, pateixen les persones diagnosticades
d’una malaltia mental i la resposta ha sigut
positiva. Els Centres s’han implicat, han assumit
el trasllat de l’alumnat fins a l’Auditori i s’han
adaptat als horaris i activitats que se’ls ha ofert.
Tot això ha sigut clau per aconseguir els objectius
que es plantejaven.
Esperem que experiències similars es vagen
generalitzant per tal de treballar la prevenció,
un dels objectius bàsics dels Serveis Socials.
Tant de bo, es poguera evitar tot el sofriment
que produeix l’estigma i fomentar una millor
integració a una societat més saludable per a
totes les persones.

Concurs per a l’adquisició d’habitatges per a l’ampliació del parc públic
Des de l'Ajuntament de Vinaròs es
dona a conèixer que la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori va resoldre
el passat 3 d’octubre la convocatòria
del concurs per a l’adquisició
d’habitatges en municipis de la
Comunitat Valenciana per a la seua
incorporació al parc públic de la
Generalitat.
La Llei 2/2017, de 3 de febrer, de
la Generalitat, per la funció social
de l'habitatge de la Comunitat
Valenciana obliga a disposar de
mecanismes per a fer efectives
les mesures adreçades a garantir
el dret a un habitatge digne i
assequible entre les quals es troba
l'increment i millora del parc públic
d'habitatge. Mesures necessàries
per a aconseguir progressivament
i per tots els mitjans apropiats,
la plena efectivitat del dret a
l'habitatge. El regidor Jan Valls
destaca que "Vinaròs està inclosa
en els municipis on hi ha major
necessitat i demanda d'habitatges
amb fins socials", fet que possibilita
a propietaris i al sector privat
participar en el concurs públic
amb propostes de compraventa de

vivendes a la Generalitat.
El Pla Plurianual de Rehabilitació
i Ampliació del Parc Públic
d'Habitatge 2018-2020 preveu entre
altres línies d'actuació, l'ampliació
del Parc Públic d'Habitatge
mitjançant la compra d'habitatges
de tipologia plurifamiliar en
el territori de la Comunitat
Valenciana.
Els
pressupostos
de la Generalitat inclouen una
dotació plurianualitzada per a
l'adquisició d'habitatges per part
de la Generalitat amb la finalitat
d'incrementar el seu parc públic i
disposar d'habitatges en règim de
lloguer assequible.
"Les condicions de les vivendes
és que no tinguen una antiguitat
major de 50 anys i reunir totes
les condicions adequades per ser
ocupades inmediatament després
de l'adquisició de la Generalitat
Valenciana" conclou el regidor Jan
Valls.
Més info: http://www.habitatge.
gva.es/web/vivienda-y-calidaden-la-edificacion/concurs-per-al-adquisicio-d-habitatges-per-aincrementar-el-parc-public
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La història marginada
Associació Cultural Jaume I

El 2 de novembre anunciem una xerrada
insòlita per a qui només coneix la versió oficial
de la història, la dels triomfadors, inventada per
justificar l’existència dels estats i la desigualtat
econòmica i jurídica actual. Una història liberal
que no només distorsiona els passat medieval
sinó que amaga l’existència d’una societat
horitzontal, comunitària i igualitària que va
deixar l’empremta dels seus valors fraternals
i humans gravats en l’ADN de les generacions
que ens han precedit.
La història oficial és la història dels estats i els
seus protagonistes que margina la història del
poble. El passat de la península Ibèrica ha estat
tan intens, particular i divers respecte la resta
del continent, que ha cridat més l’atenció a
investigadors llunyans que als propers. La raó
fonamental té a veure amb l’arribada d’una
nova manera d’interpretar la història, a finals de
la II guerra mundial, quan aquí regnava la foscor
política i intel·lectual del franquisme.
Les conseqüències de l’estalinisme, nazisme
i feixisme van crear la necessitat d’estudiar el
comportament dels pobles que ho havien fet
possible i calgué capgirar el punt de vista històric

jeràrquic i estudiar els fets històrics des de baix.
El focus de la nova història sorgí a França. al final
de la primera gran guerra i Anglaterra en acabar
la segona. En el que anomenen Espanya, l’escola
dels Annals no va tenir cap possibilitat de
materialitzar-se durant la Dictadura a excepció
de l’occità Pierre Vilar i el català Vicens Vives.
Pel que fa a la passada existència d’una
cultura popular, autosuficient, sense estat ni
jerarquies, només tenim referències parcials
en documentació contreta i puntual, fins que
fa tres dècades aparegueren a Catalunya les
primeres publicacions sobre aspectes de la vida
del poble,parcials i sense desmarcar-se de la
versió liberal academicista.
A això respon el llibre de David Algarra, “El comú
català, la història dels que no surten a la història”,
ja que a més de posar en qüestió la història
oficial sobre la terra comunal a Catalunya, té la
virtut de posar en valor la revolució medieval
i connectar-nos amb els orígens de la nostra
cultura popular.
L’autor David Algarra ens farà cinc cèntims del
nostre passat a la biblioteca municipal el 2 de
novembre a les 7 de la vesprada a la biblioteca.

Nanos i Gegants de Vinaròs

9 d'octubre: NANOS AL CARRER
Nova jornada de Nanos al Carrer a
l’Àgora del Passeig Colom.
Seguim preparant aquest dia amb
molta il·lusió i ens agrada molt com any
rere any no ens deixa de sorprendre'ns.
La participació dels menuts i no tan
menuts és espectacular i per això,
aquest esdeveniment ja no tan sols és
nostre, sinó de tota la població que hi
participa.
Al matí, vam seguir amb els tallers
tradicionals: prova’t un nano i/o
gegant i construeix el teu nano, entre
d'altres. I a la vesprada, va haver
l'habitual, globotada seguida d'una
cercavila amb els Nanos i Gegants
acompanyats per tots aquells que
amb el seu nano de cartó o sense ens
van voler acompanyar.
12 d'octubre: FESTIVITAT DEL CARRER PILAR
Un any més, els Joglars dels Nanos i
Gegants de Vinaròs han estat presents
en la festivitat del Carrer Pilar. Moltes
gràcies als majorals per comptar amb
16

nosaltres, estem molt contents de
participar d'aquesta festa juntament
amb el grup de danses del Centro
Aragonés.
13 d'octubre: TROBADA GEGANTERA A
ALCANAR
Dins de les festes del Remei, la colla
gegantera d'Alcanar ha organitzat
novament la seua trobada de gegants.
Fins allí, es van desplaçar el Tio Gori i
la Tia Caballera juntament amb alguns
nanos de la família Ulisses i Burgesa, i
també, el nano d'Antoni Fabregat que
tampoc es volia perdre la festa.
Al matí es va realitzar la plantada de
gegants a l'Ajuntament, seguidament,
es va realitzar una cercavila des de
l'Ajuntament al Centre Cívic. Però,
la festa grossa va ser a la vesprada,
quan novament, es va realitzar un
recorregut pel municipi. Finalment,
amb la ballada conjunta i l'entrega
de recordatoris es va donar per
finalitzada la trobada gegantera.
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Traure els barracons del José
Vilaplana no agrada tothom
Per Hugo Romero
Com ja sabem els vinarossencs
des de fa moltíssims anys, el
nostre poble no està entre els
primers als pensaments dels
polítics de València a l'hora
d'invertir els diners per millorar els serveis i les
infraestructures.
Aquesta és una de les raons per les quals
sempre creurem que al govern de Vinaròs cal
haver-hi persones que no deguen res a cap
polític de la capital del Regne i que miren
primer pel seu poble que per la seua futura
carrera política fora d'aquí.
Òbviament que si al govern estatal i de la
Generalitat hi ha un partit com el PP, més
preocupat en malgastar i ficar-se a la butxaca
els diners dels valencians en fastuosos i
ruïnosos esdeveniments, el que a les nostres
llunyanes comarques arribe un euro ja és
pràcticament una quimera.
Ve tot això, perquè com ha passat amb el nou
col·legi Jaume I, pareix que a la Conselleria
d'Educació li falta sempre una espenta per
acabar d'enllestir totes les obres tan necessàries
als centres educatius del nostre poble.
D'aquesta manera ha tornat a ser l'Ajuntament
de Vinaròs, mitjançant la feina de l'alcalde
Enric Pla i el regidor d'Urbanisme Jan Valls, qui
hi ha hagut d'avançar-se als esdeveniments
i aconseguir una vegada mes la delegació de
competències per a la redacció i execució del
projecte de rehabilitació i ampliació de l'IES
José Vilaplana. Després d'haver adquirit ja fa
temps els terrenys necessaris per a l'ampliació,
aquest és l'últim pas necessari per a posar en
marxa d'una vegada tot el procés.
Aquest obra, que s'emmarca dintre del Pla
Edificant de la Generalitat, comptara amb
un pressupost de dotze milions d'euros i
permetrà als nostres jóvens deixar d'estudiar
als barracons en els quals els va tancar el Partit
Popular, en aquells ja llunyans temps de la
Formula 1 i visites papals.
Des de Som Vinaròs volem creure que aquesta
és la raó per la qual el Partit Popular de Vinaròs
no va votar al plenari a favor d'aquest projecte;
per nostàlgia d'una època que per sort per als
valencians, ja no tornarà.

“Un bon dinar fa un bon
esperar”
Per Fernando Juan –
Executiva local PSPV-PSOE

Por Lluís Gandía

Esta pasada semana han
sucedido dos hechos muy
importantes que reafirman
la capitalidad comarcal de
Vinaròs y que han sido amplia y
largamente reclamados, tanto en nuestra ciudad
como en la comarca. RENFE ha publicado los
nuevos horarios de trenes que tendrán parada en
Vinaròs. Se trata de la tan demandada ampliación
de trenes y horarios, 8 nuevos regionales,
distribuidos en franjas que permiten la conexión
de los usuarios con los autobuses de línea de
la comarca, y que mejorarán ostensiblemente
la capacidad de poder asistir tanto a la UJI en
Castellón como a diversos hospitales y servicios
administrativos de Castellón y Valencia, con una
mejora y reducción del tiempo de espera entre
las conexiones. De hecho, ésta ha sido una de
las prioridades que se han tenido en cuenta al
establecer las franjas horarias: la mejora de la
calidad de vida de los habitantes de la comarca
y de nuestra ciudad a la hora de realizar tareas
administrativas, sanitarias o formativas.
Se trata de un hito, a partir del 12 de noviembre,
que nos hace pensar en que el señor Luis Gandia,
del PP, abanderado en este tema, va a llamar
a las puertas del PSPV-PSOE para inscribirse
como militante, tal es el shock que ha sufrido al
ver como sus anhelos los ha hecho realidad un
gobierno socialista. Pero nosotros, los socialistas,
tenemos muy claro que trabajamos para cubrir las
deficiencias existentes en servicios que afectan
A TODOS los habitantes de nuestra ciudad y
comarca, sin distinciones.
También esperamos que, acompañando al señor
Gandia, acuda a las puertas de nuestra sede
la señora Carla Miralles, que ha estado todo el
verano anunciando las carencias de nuestro
Hospital Comarcal, carencias en las que venimos
trabajando desde el minuto 1 en que se hicieron
palpables, trabajo que se demostró con las
declaraciones de la Consellera de Sanidad, Ana
Barceló, en su reciente visita del día 11 de octubre
al Hospital, donde dio cuenta de todo lo que se
ha hecho y se está haciendo, así como de los
temas en los que se sigue trabajando para ampliar
servicios sanitarios para TODOS.
Solo queda que acuda el señor Juan Amat a
nuestras puertas, pero no lo esperamos puesto
que sabemos de su arduo trabajo en los juzgados,
sobre todo esperando al alcalde vinarocense,
aunque no sabemos muy bien para qué...

Guillem Alsina y Ximo
www.ppvinaros.es Puig mintieron a los
vinarocenses cuando
en mayo de 2015 prometieron en un acto en
Vinaròs pocos días antes de las elecciones
municipales que si gobernaban desarrollarían
un plan de reindustrialización para la zona de
Soterranyes. La legislatura está a punto de
concluir y nada se ha hecho por parte de los
gobiernos del PSOE.
Ahora, tres años y medio después, el PSOE
intenta convencer a los vinarocenses que se
ha reactivado el proyecto y con ello vuelven a
mentir porque la realidad, que conocen todos
los vinarocenses de forma muy clara, es que
Soterranyes es un pufo socialista que hasta
el año 2022 seguiremos pagando todos los
vinarocenses con nuestros impuestos a razón
de 1 millón de euros cada año.
El PSOE huye siempre del debate de Soterranyes
y por eso se limita a lanzar proclamas. Ellos
son los primeros conocedores del desastre
económico que supuso la compra de miles de
metros cuadrados de fincas de naranjos, de
matorrales, con patrimonio de piedra en seco
y demás que hacían inviable el desarrollo del
polígono que Vinaròs necesita.
Se gastaron el dinero que no tenían,
endeudaron hasta las cejas el Ayuntamiento
y dejaron el proyecto en un callejón sin
salida. Las culpas en este tema no pueden ser
nunca a repartir, son únicamente de un PSOE
que pensó en los votos y no en el futuro de
Vinaròs.
12 millones de euros improductivos. 12
millones de euros de deuda tirados a la basura
y que han impedido en estos últimos años
realizar inversiones de provecho y útiles para
el conjunto de los vinarocenses. Por eso el
fracaso de Soterranyes, el pufo del polígono
industrial de Soterranyes es responsabilidad
de un PSOE que en esta legislatura tampoco
ha hecho nada por tirar adelante este
proyecto.
Desde el Partido Popular siempre defendimos
que ese préstamo de 12 millones de euros no
debía malgastarse en comprar fincas rústicas
sino en inversión en las zonas industriales
ya existentes. No nos escucharon y se
encapricharon en seguir adelante pese a que
éramos muchos los que ya intuíamos que esa
aventura acabaría en naufragio.
Ahora los socialistas hablan de teorías
conspiranoicas, aquellos que en su momento
firmaban compra-venta de fincas de forma
temeraria, ven ahora fantasmas donde sólo
existe el recuerdo de su gestión imprudente
y sus proyectos faraónicos pagados entre
todos los vinarocenses.
Por desgracia el polígono de Soterranyes nació
herido de muerte por la irresponsabilidad de
un PSOE que ahora ya se pone la venda antes
que la herida y es que saben que esta vez
no les será tan fácil engañar de nuevo a los
vinarocenses.

Subscriviu-vos a

El Diariet
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Un vigilante con chuzo en urbanismo

LA INJUSTICIA ENTRE ADMINISTRATS I ADMINISTRADORS.

Per Juan A Blanchadell
En el último “medio” Pleno
-por la expulsión de un
portavoz de la oposición y el
abandono de su grupo- el tripartito aprobó, con el
voto en contra del PVI, la modificación de la relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento como
trámite inicial para adjudicar una nueva plaza de
funcionario, creando la figura de Jefe de Urbanismo
que nunca tuvimos, ni tan solo en los tiempos de la
vorágine del ladrillo, de la treintena de PAIs, de los
planes Camps y ZP, amén de la gran cantidad de
obras municipales que fuimos capaces de gestionar
durante los ocho años de gobierno del PVI.
Con la excusa – porque es justo eso – de que el
Ayuntamiento gestionará directamente cinco
PAI’s, las obras del EDUCI, del colegio Jaime I y la
ampliación del Vilaplana, que comparativamente
con nuestro trabajo de entonces, el de ahora es
nada, nos colarán un vigilante/coordinador para los
10 funcionarios del departamento; un clase “A” que
cobrará más que el alcalde y que “clavando el chuzo”
impondrá las sanciones urbanísticas que hoy no se
imponen.
A seis meses de que el equipo de gobierno se
quede “en funciones” por las elecciones ¡¡ no toca !!
meter un cargo perenne que heredaremos quienes
asumiremos el gobierno municipal cuando las urnas
vuelvan a hablar.
Porque el PVI volverá a ser capaz de gestionar
nuevamente el área de urbanismo con el apoyo
del actual equipo de funcionarios, desde la
arquitecta y la técnico jurídico hasta el último
auxiliar administrativo, una plantilla muy avezada
y profesional por su experiencia adquirida en la
época de las grandes realizaciones urbanísticas en
Vinaròs que hay que volver a aprovechar, sin ninguna
necesidad de colocar un nuevo personaje que no
podrá mejorarle en nada la gestión al tripartito
porque estará ya en sus últimos estertores, y que nos
dejarán en herencia como imposición “atada y bien
atada” cuando entremos a gobernar.
Hasta ahora, si en algún momento había trabajo
extra, se contrataban apoyos externos durante el
tiempo del agobio, pero nunca establecimos un
nuevo cargo perenne, que nos tendremos que comer
cuando no vuelva a haber tanto trabajo urbanístico.
Más injustificable si cabe, cuando el actual concejal
al cargo de urbanismo es un arquitecto con una
dedicación parcial y un sueldo, a quien por su
titulación se le presupone con más competencia
profesional que a cualquiera de los nuestros que
dirigieron antes ese departamento, que sin ser
abogados especialistas en urbanismo ni arquitectos,
fueron capaces de coordinar esta área a la perfección.
Cuando las cosas ni se entienden ni se ven claras
es cuando vienen las dudas, y con ellas el volar del
pensamiento para imaginar las posibles razones por
las que, a estas alturas del partido, el tripartito quiere
jugar sus últimos minutos con un jugador de más.
Es en este contexto en que, como dijo la portavoz del
PVI y como pensamos muchos de nosotros, tenemos
la “percepción” de que el tripartito intenta dejarnos
en herencia un cargo de confianza suyo, experto
en “maestratge en dret urbanistic”, cuyos requisitos
para su selección los vemos tan poco claros y
objetivos que hasta parecen hechos a la medida
de alguien en concreto para dejarnos al próximo
gobierno un caballo de Troya suyo dentro de nuestro
organigrama.

Resulta inaguantable assistir cada dia a una i
altra tertúlia, taules d’opinió, articles i articles
que no ens aclareixen res. Realment ens
aporten alguna llum a tanta foscor ? Tanta
xerrameca no te altre objectiu que disfressar
la realitat és per això, que han d’insistir i
insistir i fer-ho llarg perquè la veritat és un
amí recte i la mentirà, requereix de més
esforç. De què ens volen convèncer ?
La realitat és molt més senzilla que tot això >
si puja la electricitat : no cal perdre’s culpant
aquest /altre inconvenient . Si deixessin de
cobrar-se aquests sous més que milionaris en
els consells d’administració, no hi ha dubte
que el quilovat baixaria considerablement.
Augmentar el Salari Base a 900 euros, tot i ser
a la cua d’Europa, pronostica una hecatombe
de resultats imprevisibles ???? No seria a
l’inrevés que si es guanya més, si hi hagués
més seguretat en el treball, aniria millor per
tothom? No augmentaria així les cotitzacions
a la S.Social ?
No ens aniria millor si es posessin a treballar
per administrar amb un veritable interès
general > és a dir, de la majoria ?
No ens enganyem però tampoc deixem que
s’engrandeixin pensant que ens empassem
totes les mentides que ens conten, per
PRODA CARTEL ESP-ENG DEF.pdf
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M. Roldán

dignitat no podem seguir consentin-ho. No
esprem res d’aquests polítics que participen
en millors ho pitjors intencions, del pastís que
s’estan repartint des de les institucions. Com
poden defensar els interessos de nosaltres,
la majoria de ciutadans i ciutadanes, quan
estan cobrant-se uns sous insultants per
representar-nos ? Les seves baralles, només
son per veure qui en pot treure més tall PERÒ
MAI, PODRAN TREBALLAR PER NOSALTRES,
QUAN AIXÒ SIGNIFICA ACABAR AMB ELS
SEUS PRIVILEGIS.
Si els mandats foren limitats. Si haguessin
de donar comptes abans i desprès de ser
servidors públics. Si tornessin als treballs
que tenien abans i amb el mateix sous i drets
que els correspondria per categoria laboral,
creem que es matarien tant per formar part
del poder ?
Si tant gran sous els semblen les pensions,
el Salari Mínim, per què no se’l assignen per
ells/es també ? No pot existir justícia social,
quan la diferencia entre administradors /
administrats és tant abismal i a sobre, es
considera justa > segons el seu punt de vista.
Si us plau, que no ens prenguin per tanoques
i que no sigui amb el nostre vist i plau les
maneres en que ens estan governant.
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Andrés Albiol

Tripulantes marrajeros con extracciones de emperadores a bordo

Aguas con secuelas del huracán Leslie

Sólo tuvimos aires tormentosos en nuestro litoral la madrugada del lunes, que dejaron una mar
arbolada. Luego se faenaba cómodo en todas las modalidades, excepto la llum que se fueron. Las
capturas resultaron buenas y variadas, con las cotizaciones a la baja.
La pesca de arrastre estuvo beneficiada por el oleaje, y los bous atraparon gran cantidad de
pescados y mariscos, como langostino, salmonete, calamar, caracol, pescadilla, galera, peluda,
rape, móllera, caballa, jurel, canana y morrallas.
El cerco, las traíñas partieron en busca del peix blau a Castellón y Valencia.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras, la mitad se dedica al lenguado y rombo. Un par lo
hace a la sepia y mabre. Y una pilla pagel, letxa y llisa.
El palangrillo costero, una embarcación capturó con anzuelo dorada y sargo. Y otra subastó
llampuga.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo efectúa ventas de ejemplares de 1 a 3 Kg.
Y la marrajera, un barco foráneo arribó con 700 Kg. de pez espada que atrapó con el arte de
anzuelos.

Ecos de ‘Mar’; La Acuicultura española (I)

La producción de piscifactoría de España viene a paliar en gran medida la demanda de cierta
clase de pescados que la pesca extractiva, no llega a satisfacer el grado que quieren los
consumidores como fuente de proteína para su alimentación.
En el año 2017 el cultivo de peces marinos (incluida la miticultura) cultivados por los españoles
alcanzó la cifra de 345.635 toneladas producidas, de las que 273.517 t fueron del mejillón
elaboradas principalmente en bateas. Le siguió la producción acuícula de lubina con 21.269
t cosechadas en granjas piscícolas, después fue la trucha arco iris 17.948 t, la dorada llegó a las
13.643 t, el rodaballo ascendió a 8.546 t, la corvina produjo 1.932 t, el lenguado con solo 830 t,
etc.

La seua luminiscència corporal la pot fer invisible als seus
depredadors, cridar l'atenció del sexe oposat per a la
reproducció, i il·luminar llocs foscos de caça per a atrapar
preses alimentàries. En castellà li diuen pota de luz. El
seu nom científic és Sthenoteuthis pteropus. Esta classe
de mol·lusc cefalòpode de la família Ommastrephids
té una forma torpediforme, amb el cos proveït de dos
grans expansions a manera d'aletes cap al seu extrem.
En el seu interior estan els seus principals òrgans com les
brànquies, etc. a més de la resta de la petxina en forma
de ploma al llarg i al costat de la baina. El cap està proveït
de 8 braços no retràctils, sent els laterals mes llargs
que els mitjans. Tots tenen ventoses en la cara interior.
Cada ventosa els seus anells quitinosos disposen de 20
dentetes. També té dos tentacles robustos i retràctils,
amb tres papil·les carnoses cap a la punta, amb anells
amb 25 dents, que dispara allargant-los i atrapant les
víctimes per a menjar.
Ulls laterals molt complexos. El peu està transformat en
un embut, per on solta l'aigua a propulsió a doll per a
nadar i fugir d'enemics, soltan tinta negra.
És de color marró amb fons blancs i punts roig i violeta.
Té una gran taca ovalada i platejada en el primer terç
superior del dors, que està formada per cromatófors
epidèrmics. Talla 55 cm. Longevitat 1 any.
Es reproduïx per acoble. Ell li transmet el semen a ella per
mitjà del IV braç dret. La femella fa posades de masses
gelatinoses amb els ous. Després quan eclosionen
creixen molt de pressa. S’alimenta de crustacis i peixets
que mastega amb la seua boca de pic de lloro.
Nectónica. Habita fins als 1.000 m. de profunditat. Fa
migracions verticals diàries cap a la superfície de nit, i de
dia està en zones profundes, gràcies al seu mimetisme
propiciat per fotòfors xicotets en la pell, que estan
connectats al sistema nerviós i que controla amb els
músculs les dites cèl·lules amb pigments, per a camuflarse en l'aigua circumdant. La seua carn és acceptable. Es
captura poc amb arts de cércol.

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES I MODALITATS DEL MES DE SETEMBRE DE L’ANY 2018 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
Tonyina (Atún rojo Medite.)
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga-Xucla (Bogue-Picarel)
Rallat (Bonito)
Llampuga (Lampuga)
Caballa (Verdel)
Congre (Congrio)
Orá (Dorada)
Mussola (Escualos)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)

20

6.698 Kg
188
54
39
5
2
10
50
107
68
1.489
40
24
10
1.558
115
643

Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Aranya (Salvarriego)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Peix espasa (Emperador)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Llisa (Mújol)

59
121
31
101
30
2.294
90
795
289
32
130
170
973
284
1.568
836
108
1.653

Bis (Estornino)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Dèntol (Dentón)
Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Rom (Rèmol, Rombo)
..................

3
17
7
13
113
16
21
16
57
______
20.928

CRUSTACIS:
Cranc de bou (Cangrejo)
Cranc blau (Cangrejo azul)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)

193
10
2
577
1.800

Total

Gamba (Camarón)
Total
.......................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sepia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. mesquer) (P. almizclado)
Polpa (Pulpón)
Cargol punxent (Cañailla)
Total
......................
TOTAL EXTRACCIÓ…

3
_____
2.585
92
1
57
536
6.026
1
8
55
______
6.776
30.289

20 octubre de 2018

ESPORTS

Crónicas CB Gil Comes Vinaròs

Benjamin Mixto
C.B. Gil Comes Vinaròs 45 L’Alcora B.C. 24
Los más pequeños del club debutaron con victoria
ante l’Alcora que disputo el partido con solo 6
jugadores. El partido fue igualado en los tres
primeros cuartos, pero al final el cansancio pudo
con los jugadores visitantes y nuestro equipo pudo
distanciarse en el tanteo. Todos los jugadores
pudieron disfrutar de jugar muchos minutos y
pasárselo bien.
INFANTIL FEMENINO
Mal inicio de nuestro equipo en la competición.
Las lesiones y la falta de disciplina e intensidad
defensiva fueron determinantes en el resultado.
El equipo contrario jugaba a placer ante la
permisividad de nuestras jugadoras, que no
trabajaron ni el balance defensivo, ni la defensa
individual. Importantes problemas a la hora de
subir el balón, propiciaron parciales dos parciales
de 2-14 y otro de 2-9. El equipo contrario, que
venía con la lección bien aprendida de la semana
pasada, había trabajador bien nuestra salida de
balón y amarró le resultado dejando a dos de sus
jugadoras en casa y presentando dos quintetos
muy compensados. No obstante siempre hay
aspectos positivos para destacar. En lo colectivo
apuntar dos parciales favorables a nuestras chicas
en el tercer y octavo cuarto (6-4 y 8-6) y un primer
cuarto que acabó igualado (2-2). En lo individual,
Judit Milian demostró en la cancha la excelente
técnica y dominio de balón adquirido y Karina
Fibla, a pesar de lesionarse en el primer cuatro,
participó nuevamente en el 5º y 6º periodo. Del
mismo modo, notable la mejora experimentada
por Paula Subirats, disciplinada en defensa y en

ataque, mantuvo el orden y se mostró valiente
de cara al aro cuando tuvo ocasión. Al final justa
derrota por 26-60.
CADETE MASCULINO VINARÒS 52 / SAGUNTO 69
Inicio de nuestro cadete con muchos aspectos
a corregir, ya que durante el partido se vieron
minutos de buen juego, con los jugadores
concentrados alternado con unas jugadas sin
intensidad y con muchos desaciertos en ataque.
Desde el primer minuto , el Vinaròs siempre fue
por detrás en el marcador, hecho que desquició
a algún jugador. Destacar que a falta de pocos
minutos se estuvo a 8 puntos, lo que indica que en
todo momento se estuvo dentro del partido.
Nada más que seguir trabajando con más
intensidad, aplicarse en defensa más intensa y
conseguir cohesionarse como equipo
Primer partido en casa de nuestro júnior masculino
que termino en derrota a pesar del esfuerzo de los
jugadores.
Un primer cuarto inexplicable (6 - 25) en el cual
el equipo salió desconcentrado y pasivo en
defensa propicio que el Aldaia realizara varios
conraataques y ganaran la espalda de nuestros
defensores con suma facilidad.
La misma actitud en defensa se contagio al
ataque como ya pasó en Maristas solo que està
vez el equipo reaccionó tras el primer cuarto
cambiando por completo la actitud , intensidad
y concentración tanto en defensa donde robamos
varios balónes y salimos al contraataque como en
ataque donde mantuvimos mas la posesion.
En estático se nos nota la falta de rodaje aunque ya
empezamos a encontrarnos en el campo con mas
facilidad no es suficiente y mas cuando sin apenas

descanso viajamos el Sabado a una difícil pista
como es Escolapias.
El dato a tener en cuenta es que tras un primer
cuarto para olvidar el equipo saliò concentrado
como debe y ganó el segundo y tercer cuarto y
empató el último con una actitud irreprochable de
los jugadores hasta el último segundo.
El partido dura 40 minutos y en todos ellos hay
puntos en juego.
Seguimos trabajando.
InfantilBenicarló B 59 - 21 Vinaròs
Mal arranque de partido de nuestro equipo, que
en los 10 primeros minutos encajó un parcial que
fue determinante.
Durante el resto del partido, los chicos siguieron
compitiendo y con muy buena actitud. Hubo
muchos errores que corregir y algunas buenas
acciones colectivas que remarcar.
Senior 1°Nacional
C.B GIL COMES VINARÒS 89 / JOVENS L' ELIANA 83
Primer partido en casa de nuestro primer equipo
y buen partido.
El equipo de casa llevo la iniciativa todo el partido
llegando en la primera parte a tener ventajas de 20
puntos, pero las faltas de varios de sus jugadores
importantes hicieron que la ventaja llegara al
descanso en 5 puntos.
La segunda parte fue muy igualada pero siempre
con ventajas del Vinarós, el equipo visitante se
mantuvo en el partido gracias a acierto de dos de
sus jugadores y también debido a que el Vinaros
tenia a varios de sus jugadores cargados de faltas
y el entrenador los reservo para jugar los minutos
finales donde alguno fue eliminado por faltas . Al
final victoria en un partido bonito y ante un buen
equipo.
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XIII Open Internacional de Taekwondo
El sábado 13 de octubre, el club
Taekwondo ATENCIA ALCANAR
participó en en
XIII Open
Internacional de Taekwondo en
Benicàssim modalidad Combate
y Poomsaes , con 7 deportistas
que obtuvieron los siguientes
resultados:
MODALIDAD COMBATE:
Mireia Agustín de ALCANAR,
BRONCE
Alba Atencia de VINARÒS, BRONCE
Berta Agustín de ALCANAR, ORO
Lluís Monfort de VINARÒS, PLATA
Adrián Apóstol de VINARÒS, ORO
Denisa Ardelean de ALCANAR,
PLATA

Participó Eric Atencia, que tras un
gran combate muy reñido frente
al que se proclamó campeón de su
categoría, se quedó en cuartos de
final.
MODALIDAD POOMSAES:
Adrián Apostol de VINAROS, ORO
Participa Alba Atencia Sales que
tras una lesión en combate, se alza
con la 6° posición de su categoría.
Felicidades a todos y a los que no
han podido conseguir llegar al
podium, seguiremos trabajando
para superarnos.
A todos los padres, agradecer
todo el apoyo a estos chavales, y el
esfuerzo que realizan.

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
C. D. Benicàssim

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real
Morella F. C.
Clasificación.
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
14
15
16

22

La Pobla Torn.
Els Ibarsos
VINARÒS
Vilafamés
Alcalà
Benicense
Traiguera
Torreblanca
Estrella Racing
Esp. Vila - real
Orpesa
Morella
Benicàssim
San Pedro "b"
Benicarló "b"
Moró

Jornada 5
0
2
1
4
1
2
0
1

J.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

C. F. Vilafamés
C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró

G.
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0

E.
1
1
0
2
1
1
0
2
1
2
1
1
0
2
1
0

1
0
1
1
5
2
1
0

P.
0
0
1
0
1
1
2
1
2
2
3
3
4
3
4
5

G.F.
9
11
15
9
15
18
8
7
6
5
7
3
6
4
4
7

Jornada 6

21/10/2018

C. F. Vilafamés
C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró

Morella F. C.
C. D. Benicàssim

G.C.
1
5
4
4
7
13
7
5
8
6
11
9
13
10
13
18

PTOS.
13
13
12
11
10
10
9
8
7
5
4
4
3
2
1
0

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real

DIF. G.
8
6
11
5
8
5
1
2
-2
-1
-4
-6
-7
-6
-9
-11

www.canal56.com
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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TERTÚLIA

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)

Club de lectura

Divendres , 26 d’octubre ,17h.30’

Lloc :

Llibreria Espai Mariola Nos

“La estrella distante ”

Presenta l’obra : Álvaro Gurrea

Estrella

distante

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

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
6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

de Roberto Bolaño

El narrador va veure per primera
vegada a aquell home en 1971, o
1972, quan Allende encara era
president de Xile. Llavors es feia
cridar Ruiz-Tagle i es lliscava amb
la distància i la cautela d'un gat
pels tallers literaris de la
universitat de Concepción. Escrivia
poemes
també
distants
i
cautelosos, seduïa a les dones,
despertava en els homes una
indefinible desconfiança.
Roberto Bolaño, ( Santiago de
Xile,1953-2003) als quinze anys va
decidir que "volia ser escriptor" i des
d'aquest moment va treballar amb
perseverança única.
"Els detectius salvatges", "2666" i
"Estel distant" van aparèixer en el
llistat de les 100 millors obres en
llengua espanyola dels últims 25 anys,
elaborada per un grup d’epecialistes
literaris.

Curs «Ofimàtica» (40 h)

DESENVOLUPAMENT LOCAL

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

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)

LITERàRIA

TERTÚLIA

INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
bit.ly/REINICIAT

Club de lectura

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 26 d’octubre ,17h.30’

Lloc :

Llibreria Espai Mariola Nos

“La estrella distante ”
Presenta l’obra : Álvaro Gurrea

de Roberto Bolaño

E

l narrador va veure per primera
vegada a aquell home en 1971, o
1972, quan Allende encara era
president de Xile. Llavors es feia
cridar Ruiz-Tagle i es lliscava amb
la distància i la cautela d'un gat
pels tallers literaris de la
universitat de Concepción. Escrivia
poemes
també
distants
i
cautelosos, seduïa a les dones,
despertava en els homes una
indefinible
desconfiança.
Va
tornar a veure’l després del cop.
Però en aquesta ocasió el narrador
encara ignorava que aquell
aviador, Wieder, que escrivia amb
humor versicles de la Bíblia amb
un avió de la Segona Guerra
Mundial, i Ruiz-Tagle, l'aprenent
de poeta, eren un i el mateix.
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Regidoria d'Educació i Esports

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

Acompañamiento de las
emociones en la primera infancia
impartido por

Miriam Tirado
(Periodista y consultora en crianza)

Día: Sábado 20 de octubre a las 11.00 h
Lugar: Auditorio Municipal Wenceslao Ayguals
d’Izco de Vinaròs

COLABORA:

Precio: soci@s: gratis / no soci@s: 5€
Venta anticipada en: Mare i Fill

26
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Tauler Municipal
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la
targeta daurada per poder accedir al transport públic
urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es durà
a terme la seva tramitació serà el 9 de novembre 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.

ANUNCI

BASES Y CONVOCATÒRIA PROVES CERTIFICAT APTITUD
PER A TAXI EN EL MUNICIPI DE VINARÒS
En el Butlletí de la Provincia de Castelló núm. 119, de data 4
d'octubre de 2018, s'han publicat les bases que regulen el
procediment per a obtenir el certificat de capacitació profesional
per a la prestació del servei de taxi en el municipi de Vinaròs, y
la convocatoria de les proves per al 2018, que es van aprobar per
Decret d'Alcaldia, núm. 1848/2018, de data 24 de setembre de
2018.
El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir
del següent a la publicació de la convocatòria al BOPC: del 5
d’octubre al 6 de novembre de 2018.
En la resolució per la qual s'aproven les llistes provisionals
d'admesos y exclosos a les proves, es determinarà el lloc, la data i
hora de les proves, amb una antel·lació de almenys 15 dies hàbils.
El model de sol·licitud és troba a les bases de la convoctòria, y es
podran presentar en el Registre General de l'Ajuntament (Oficina
d'Atenció al Ciutadà) o en la forma que determina l'article 16.4
de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques. Aixi mateix, es podran
presentar per mitjans telemàtics (seu electrònica municipal:
www.vinaròs.es).
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Tauler Municipal
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Des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs, donada la bona acollida
de l’edició anterior, que es va realitzar al maig, hem preparat una nova edició de la
campanya Comprar a Vinaròs té premi, amb la qual volem donar el màxim suport al
comerç local, incentivar les compres als nostres comerços i evitar la fuga de despesa
cap a altres localitats.
Es realitzaran 1 sorteig de 10 xecs-regal per valor de 100 € cada un. En total es sortejaran
xecs de compra per un valor total de 1.000€
La campanya es desenvoluparà de l’1 al 31 d’octubre.
El sistema de participació és molt senzill: per les compres iguals o superiors a 20€
(IVA inclòs) realitzades, en el períodes indicat, en algun dels comerços adherits a la
campanya, el comerç entregarà al client una butlleta que haurà de complimentar amb
el seu nom i dades de contacte, i depositar-la, acompanyada del corresponent tiquet
de compra en el mateix comerç on realitza la compra. Finalitzat el període de compre
i abans del dia assenyalat per a la realització del sorteig, els comerços participants
dipositaran les butlletes que hagen arreplegat en una urna habilitada a l'efecte que
estarà ubicada a l'oficina AFIC, en horari de 9.00 a 14.00 hores.
Els comerços que vulguen participar en esta campanya i que complisquen els requisits
establerts a les bases del concurs, deuran firmar un document d'adhesió i entregar-lo
a l'AFIC de l'Ajuntament de Vinaròs.
Les bases de la convocatòria i el document d'adhesió els podran trobar a l’apartat del
comerç del web de l’Ajuntament:http://adl.vinaros.es/ca
Destacar que aquells establiments que ja es van adherir a la primera edició d’esta
campanya, només han d’arreplegar el material promocional i les butlletes de
participació.
Només em queda agrair anticipadament la seua participació i interés i desitjar que
amb esta iniciativa aconseguim els objectius previstos i, en especial, la promoció i
dinamització del nostre comerç.

ANUNCI

BASES Y CONVOCATORIA PROVES CERTIFICAT APTITUD PER A TAXI
EN EL MUNICIPI DE VINARÒS
En el Butlletí de la Provincia de Castelló núm. 119, de data 4 d'octubre
de 2018, s'han publicat les bases que regulen el procediment per a
obtenir el certificat de capacitació profesional per a la prestació del
servei de taxi en el municipi de Vinaròs, y la convocatoria de les
proves per al 2018, que es van aprobar per Decret d'Alcaldia, núm.
1848/2018, de data 24 de setembre de 2018.
El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir del
següent a la publicació de la convocatòria al BOPC: del 5 d’octubre
al 6 de novembre de 2018.
En la resolució per la qual s'aproven les llistes provisionals
d'admesos y exclosos a les proves, es determinarà el lloc, la data i
hora de les proves, amb una antel·lació de almenys 15 dies hàbils.
El model de sol·licitud és troba a les bases de la convoctòria, y es
podran presentar en el Registre General de l'Ajuntament (Oficina
d'Atenció al Ciutadà) o en la forma que determina l'article 16.4 de la
Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques. Aixi mateix, es podran presentar
per mitjans telemàtics (seu electrònica municipal: www.vinaròs.es).
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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PUBLICITAT

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,103
11
18 octubre
desembre MATEU
VALLS
c. Sant
Francesc,
20
19
21
20
22
21
23
22
24

desembre TORREGROSA
MATeU
octubre
desembre PITARCH
TORReGROSA
octubre
desembre Vinaròs
PITARcH
Farmacia
octubre

23
25

desembre FERRER
MARTÍNeZ
octubre
desembre ROCA
FeRReR
octubre

26

octubre

GUIMERÀ

TELÈFONS D’INTERÉS
octubre
ADELL
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

27

c. Sant Francesc,
103
av. Llibertat,
9

c.av.
delLlibertat,
Pilar, 1209
c. del
Pilar, 120
av. País
Valencià,
15
av.pl.País
Valencià,
15
Sant
Antoni, 39
Sant
Antoni, 39
c.pl.
Sant
Francesc,
6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

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)
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
964
05333
16
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

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

TRENS A BARCELONA 				A CASTELLÓ					 A VALÈNCIA
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Tel.: 964 45 17 38

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS

