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Un aiguat històric
Vinaròs registra la més gran acumulació d’aigua de pluja a Espanya en una hora en un 
divendres de gota freda que va causar el caos i que ens deixa multitud de desperfectes

L'Ajuntament fa la primera valoració dels danys. El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, visita Vinaròs i anuncia un decret urgent d'ajudes

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

Vinaròs va registrar la major acumulació d'aigua de 
pluja a Espanya en una hora amb 159,2 litres per metre 
quadrat, concretament entre les 18 i les 19 hores del 
divendres 19 d'octubre. En total, en dos dies van caure 
en la localitat gairebé 375 l/m2 segons l'Agència Estatal 
de Meteorologia (Aemet). Un diluvi que va posar a prova 
les infraestructures del poble i també la feina de previsió 
que s’havia fet els dies previs. 
Les pluges van rebaixar la seva intensitat a molt última 
hora de la tarda del divendres, quan l'Ajuntament de 
Vinaròs va informar que es reobria la N-340a a l'altura del 
municipi, així com molts dels vials del centre, encara que 
la N-232 i N-238 van seguir tancades fins a la matinada.
Des d’ Aemet es va informar que fins i tot es va perdre 
temporalment la connexió amb l'estació meteorològica 
de Vinaròs però fins a les 19 hores havia registrat 286,3 
litres per metre quadrat, dels quals 159,2 van caure 
solament entre les sis i les set de la tarda.
Com a conseqüència de l'històric aiguat, l'Hospital 
Comarcal de Vinaròs va quedar aïllat, la qual cosa va 
provocar que els Bombers del Consorci Provincial 
haguessin de traslladar a una dona que es trobava de 
part davant la impossibilitat que pogués accedir al centre 
sanitari amb el seu vehicle. L'Ajuntament de Vinaròs va 
informar que tots els accessos a l'hospital estaven tallats, 
per la qual cosa va indicar als veïns que, en cas d'urgència, 
es dirigissin al centre de salut més proper. Es va inundar 
l'aparcament subterrani, on estan els grups electrògens 
d'emergències, i el regidor de Serveis, Guillem Alsina, que 
hi estava present, va informar que “amb una bomba molt 
potent i amb els bombers hem pogut treure l’aigua” a les 
vuit de la tarda, destacant també la labor de la policia i la 

guàrdia civil. Vàrios torns de policia local i vuit efectius de 
la brigada van actuar a tot moment.

A més, des de les 17.00 hores, aproximadament, va 
quedar interrompuda la connexió ferroviària entre 
Castelló i Tarragona, la qual cosa va afectar a dos trens 
(un Euromed i un Talgo), que no van poder prosseguir la 
seva marxa des de Vinaròs. 
Les pluges també van obligar a tallar diversos trams 
de l'antiga N-340, a l'altura de Vinaròs, i la N-232. 
Els vehicles procedents de Benicarló i la resta de les 
poblacions del sud de Vinaròs van haver de detenir-se i 
aparcar en l'aparcament del centre comercial Portal del 
Mediterrani, sense poder entrar a la ciutat. Així mateix, els 
procedents de la N-238 havien de quedar estacionats en 
a l'aparcament del Lidl.
La part de l'ampliació del cementiri municipal va quedar 
anegada, però no va afectar a la zona on estan instal·lats 
els nínxols.
La gran majoria de carrers i places cèntriques van quedar 
inundades, corrent l'aigua per elles amb gran rapidesa. 
En l'aparcament del Camí Fondo, es va acumular gairebé 
mig metre d'aigua, malgrat la recent instal·lació d'un gran 
col·lector d'aigües pluvials.
Els barrancs van baixar amb un extraordinari cabal i fins 
a en un d'ells, el Triador, l'aigua va sobrepassar el pont. 
La caòtica situació va portar, a més, a Foment a anunciar 
que l'autopista AP-7 seria gratuïta entre Torreblanca 
i l´Hospital de l´Infant (Tarragona) per evitar les 
complicacions en la N-340, tallada a varios punts. A partir 
de les 20 hores la pluja va baixar d’intensitat, moment 
a partir del qual es va iniciar un gran desplegament 

Vinaròs registra la més gran acumulació d’aigua de pluja a Espanya en una hora en un divendres de temporal 
que va causar el caos, amb molts desperfectes però sense haver de lamentar danys personals

Ploguda  rècord

Cofradia de Pescadors

Riu Cervol
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operatiu per reobrir carrers i els principals vials
El dia previ a l’aiguat rècord, al voltant de les 3 
de la matinada el temporal ja va arrencar d'arrel 
un gran pi situat en el jardí d'un xalet de la zona 
dels Cossis, que per sort no va registrar danys 
materials ni personals. En la costa sud de la 
localitat, prop de la platja de Les Salines i del 
pont es van desplomar uns quatre metres de 
penya-segat que va afectar al passeig per als 
vianants, que va haver de ser tallat en aquest 
tram per la Policia Local per la seva perillositat. 
El riu Cervol va protagonitzar bona part de 
les imatges, en baixar ple d'aigua i molts 
vinarossencs es van acostar a fotografiar-lo. 
El mateix dijous a la nit, la brigada municipal, 
acompanyada dels regidors Guillem Alsina i 
Marc Albella, i la Policia Local, van procedir a 
tallar tots els accessos pròxims als barrancs i els 
ponts subterranis, delimitant totes les zones de 
perill com a mesura preventiva.
El dissabte Vinaròs intentava recuperar la 
normalitat després del gran diluvi. Bastants 
locals comercials, parquings, tallers, etc, van 
resultar afectats pel gran aiguat. Al centre 
comercial Portal Mediterraneo també va haver-
hi alguna afectació sobretot a la zona on s'està 
instal·lat el Bricorama, camí que es va omplir de 
llot, pedres i vegetació impulsada per l'aigua. 
Dissabte al matí encara podien veure's cotxes en 
la cuneta de la N-340, i el riu Cervol continuava 
baixant gairebé ple.
En el plànol pesquer cal destacar que el divendres 
la barca d'arrossegament vinarossenca Germans 
Fábrega va ser l'única que es va atrevir a sortir 
a pescar de tots els ports que hi ha de Vinaròs 
a Xàbia. A més, al port vinarossenc van acudir 
a refugiar-se ja el dijous embarcacions de la 
flota de Les Cases d'Alcanar, en trobar-se més 
protegits en les instal·lacions vinarossenques, i 
el dissabte encara romanien allí amarrades. 
En comunicacions, es va recuperar la major part 
de la circulació en els vials importants gràcies 
al treball realitzat pels mitjans municipals, 
bombers i policia. No obstant això, va seguir 
havent-hi al matí problemes amb els trens. El 
de les 7 hores, un tren regional que havia de fer 

el trajecte de Vinaròs a Barcelona mai va sortir, 
i alguns posteriors van portar més de mitja hora 
de retard. 
El dissabte era freqüent veure als propietaris de 
locals comercials realitzant tasques de neteja. 
L'alcalde, Enric Pla, va difondre un comunicat 
a molt primera hora del matí resumint l'estat 
de les vies i camins del terme municipal. A la 
zona urbana, l'avinguda Francisco José Balada 
de la costa nord ja estava oberta a la circulació 
excepte el pas a l'altura del barranc Triador, per 
acumulació de restes de terres i altres materials 
en la calçada. El pas subterrani de Pío XII es va 
obrir a la circulació a les 2 de la matinada, igual 
que el pas subterrani de Maria Auxiliadora, dos 
dels accessos al municipi des de la la N-340. 
La resta dels carrers de la zona urbana es van 
obrir totalment al tràfic, i en algunes se'ls estava 
realitzant baldeig. 
A la zona rústica del terme municipal es 
registraven encara molts problemes de 
circulació per restes de materials a conseqüència 
de l'arrossegament d'aigües, alguns d'ells tallats 
al tràfic i uns altres en els quals per obrir es 
va requerir neteja. Els camins que encara van 
quedar intransitables van ser el Camí Peníscola 
des del Camí de Sant Gregori pel clos d'una 
parcel·la que obstruia parcialment el camí i una 
porta metàl·lica de gran dimensió que també 
l’obstaculitzava. També un clos arrossegat per 
les aigües va obstaculitzar el  Camí Dos Vilas des 
del Camí Peniscola a camí del Pou dels dos Vilàs. 
A més, el camí Melilles va quedar intransitable 
en el seu tram abans d'arribar a la AP-7 per 
acumulació de terra i pedres, igual que el Cami 
Xisvert.
Pel riu Cervol seguia dissabte baixant gran 
quantitat d'aigua, encara que amb menys cabal, 
i tots els passos que el creuaven continuaven 
senyalitzats. 
El cabal en els barrancs Aiguaoliva, Barbiguera i 
Triador va baixar considerablement.
La Brigada d'Obres i Serveis i la Policia Local 
van continuar el cap de setmana treballant de 
manera incansable per resoldre les diferents 
incidències dins i fora del casc urbà.

Estació de tren

Col·legi Assumpció

Carrer del Pilar

Cami Fondo
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Carrer de Sant Pascual

Ampliació del cementiri

Les Salines

Arbre caigut als Cossis

Estació de tren

Riu Cervol
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Recull d'imatges pròpies, cedides de vàrios autors i de les xarxes socials
Carrer del Pilar

Platja del Fortí

Pas de l'estació de trenPlaça de Sant Valent

Riu Cervol
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El president de la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig, va anunciar diumenge durant la seva reunió 
de treball a l’Ajuntament de Vinaròs, després de 
l’aiguat de divendres, que el Consell aprovarà un 
decret urgent “per donar resposta i cobertura als 
resultats fatídics del temporal”. 
Aquest decret, segons Puig, “donarà cobertura a una 
sèrie d'accions que van a començar-se a planificar 
de forma urgent”. Va destacar que en aquest 
moment “és fonamental realitzar una quantificació 
i valoració de totes les infraestructures danyades de 
caràcter local, i la Conselleria realitzarà tota l'anàlisi 
del succeït en el camp i l'agricultura que afecta a 
collites que estan en marxa i anem a prendre totes 
les mesures necessàries d'una manera coordinada”. 
Aquesta setmana, va dir el president, van a iniciar-
se les reunions en les quals participaran Diputació, 
Generalitat i Ajuntaments “per donar entre tots la 
solució més ràpida per arribar a la normalització 
de la situació. Anem a fer tot el possible perquè 
els danys produïts siguin recuperats al més aviat 
possible”. 
Puig va lloar “el treball ben fet en aquests dies tan 
difícils” i va agrair la labor de totes les persones que 
han estat treballant en tota la Comunitat Valenciana 
però especialment a Vinaròs i el Maestrat, “perquè 
han realitzat un gran esforç” i a la ciutadania 
“que ha tingut un comportament exemplar que 
ha fet possible que allò que per a nosaltres és el 
més preciós i valorat que és la vida humana i les 
situacions que poden arribar a produir-se en una 

situació d'emergència com aquesta, finalment no 
cal lamentar cap desgràcia de tipus personal”. Per 
a Puig, “este és l'element fonamental, que davant 
l'emergència el més important és la seguretat de les 
persones, i en aquest sentit amb una coordinació 
molt positiva entre totes les administracions i 
cossos responsables, finalment no hi hagi hagut 
perill per a les persones”.
“A partir de ahi és evident que un fet meteorològic 
d'aquestes característiques, que pot passar en 
el Mediterrani, cada vegada som més capaços 
de buscar solucions. És cert que va poder haver-
hi molts més desperfectes dels que han hagut, 
però la realitat és que també hi ha danys de 
consideració que afecten a les infraestructures 
agràries, a les infraestructures de serveis públics, 
a l'agricultura, i a tot això és al que donar ara 
resposta”, va concloure.
El president de la Generalitat va considerar 
encertada la decisió de suspendre les classes, 
“perquè a pesar que va haver-hi un cert malestar 
en algunes persones per pensar que podria tractar-
se d'una exageració, al final hem vist que no ho 
era, i sempre cal prevaldre la seguretat. Es tracta de 
decisions difícils que acaben afectant a persones 
però que cal prendre, i en aquest sentit hem fet el 
que havíem de fer”. 
Puig va ser posat al dia en una reunió anterior de 
les incidències sofertes a Vinaròs.Posteriorment, va 
visitar la platja del Fortí molt afectada pel temporal, 
ja que ha quedat pràcticament sense sorra i amb 

seriosos desperfectes en els seus serveis públics. 
Puig es va reunir al consistori amb l’alcalde, Enric Pla, 
José María d'Angel, Director General de l’Agència de 
Seguretat i resposta a les emergències, i Luis Rubio, 
Diputat provincial coordinador del Consorci de 
Bombers, així com regidors de les àrees de Obres 
i Serveis, Guillem Alsina, Mediambient i agricultura, 
Jordi Moliner, Hisenda, Maria Cano i Turisme, 
Domènec Fontanet. L'alcalde, Enric Pla, va agrair 
la labor de tots els mitjans desplegats i aquelles 
persones que des de Vinaròs han posat tots els 
seus esforços durant aquests dies i a la ciutadania 
per mantenir la prudència necessària i donar 
avisos d'importància. “Haver estat units ha estat 
una de les claus de l'èxit per passar una situació 
com aquesta”, va indicar. Pla ha agraït els esforços 
realitzats per l'Agència Valenciana de Seguretat, 
el cos de bombers, serveis de carreteres, policia 
local, brigades municipals, ciutadans i mitjans de 
comunicació.
Quant a la situació que va viure l'hospital comarcal 
de Vinaròs, quedant pràcticament incomunicat per 
l'aigua acumulada, Puig va dir que “cal aprendre 
d'aquesta situació d'emergència que hem sofert 
i hem d'analitzar de forma seriosa, professional i 
tècnica quines actuacions cal prendre per evitar 
riscos en situacions de perill d'inundacions. És 
una qüestió que cal analitzar i anem a treballar 
conjuntament amb l'Ajuntament per garantir 
la seguretat en un espai tan important per a les 
persones com és l'hospital”.

Reunió de treball a l ’Ajuntament de Vinaròs després del temporal

El president de la Generalitat anuncia un decret urgent 
per donar cobertura als desperfectes causats pel temporal
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Enric Pla, alcalde de Vinaròs
L’alcalde, Enric Pla, va compartir unes declaracions 
a les xarxes socials un cop passat l’episodi de plujes, 
especialment per agraïr la col·laboració i el seny 
ciutadà davant una situació límit. 
“Un equip per un poble Aquest dissabte anem 
retrobant la rutina d’un dia normal. No tots, és clar; 
molts estan encara netejant baixos i pàrquings, mirant 
les maleses a cases o camps, fent balanç de dies 
roïns (carrer banyat, calaix eixut). Altres comenten 
en família o amb amics els moments passats. Els que 
han assegurat els operatius, la senyalització i, molt 
important també, la informació, intenten recuperar 
alguna de les moltes hores que ens han donat. 
No ens hauriem sortit sense el treball de molts i 
moltes, un equip. Moltes persones m’heu transmés 
l’enhorabona per la prevenció, per la coordinació, 
per la informació, per la tasca ben feta. A totes i tots 
els que heu dedicat una línia d’agraïment a les xarxes 
als que hem participat en aquesta tasca, vos trasllade 
l’agraïment de l’equip. Als que m’heu parat pel carrer 
(estic segur que també a altres regidors i treballadors), 
gràcies per l’atenció. Vull destacar el reconeixement 
que m’han fet arribar alcaldes de pobles veïns per la 
informació a les xarxes que, em diuen, els ha ajudat 
molt. Crec que hem passat una prova molt dura amb 
una bona nota. Però segur que hem deprés molt per 
a fer-ho millor en una altra ocasió (que desitge que no 
arribe mai). A totes les persones que ens heu donat 
suport, GRÀCIES! A tots i totes els que han fet una gran 
tasca, GRÀCIES EQUIP”

Guillem Alsina, primer tinent d’alcalde 
i regidor d’Obres i Serveis
Després d’un dia llarg i agotador, el primer tinent 
d’alcalde i regidor d’Obres i Serveis compartia la 
experiència viscuda. 
“Per fi a casa després d'un dia frenètic on ha plogut el 
que mai s'havia registrat a la nostra ciutat.
Com a vinarossenc, no puc sentir més que admiració 
i respecte cap als membres de la Brigada Municipal 
i els agents de la Policia Local. Han fet un treball 
extraordinari!
Agrair de tot cor als treballadors de l'empresa 
encarregda de la jardineria, Citrics Roquetes, i al 
seu cap, Pedro Miralles, el cop de mà indispensable 
que ens han lliurat per salvar situacions realment 
preocupants com la inundació de l'Hospital Comarcal 
de Vinaròs.
També reconèixer i agrair la tasca fonamental dels 
Bombers, Guàrdia Civil i treballadors del MOPU.
A la Subdelegada del Govern, Soledad Ten Bachero i al 
Cap d'Emergències de la Generalitat Valenciana, José 
María Ángel Batalla, per l'atenció i els consells que ens 
han donat per gestionar una situació excepcional.
I per últim, agrair a tota la ciutadania de Vinaròs la 
reacció que han tingut davant l'episodi de gota freda. 
Mil gràcies a tots, de veritat!”

Jordi Moliner, regidor d’Agricultura i 
Mediambient
També el regidor d’Agricultura i Mediambient va 
manifestar el seu agraïment al treball realitzat.
“Ara que pareix que el més dur de l’episodi de gota 
freda ja ha passat, volem agrair el dur treball que han 
dut a terme els professionals del nostre Ajuntament. 
Tots els departaments implicats en esta situació 
d’emergència han estat a l’altura i demostra que 
Vinaròs està preparat. Gràcies per cuidar-nos!”

L'equip de govern de l'Ajuntament de 
Vinaròs va realitzar dilluns un primer balanç 
dels desperfectes ocasionats per l'episodi 
extraordinari de precipitacions del passat 
divendres i va extreure les primeres conclusions 
sobre la gestió que es va fer del mateix. 
No va haver-hi encara, com és normal, una 
quantificació econòmica dels danys soferts, 
i es necessitarà més temps per realitzar-lo, 
segons van assegurar l'alcalde, Enric Pla, el 
regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, i el de 
Medi ambient i Agricultura, Jordi Moliner, que 
van comparèixer davant els mitjans. 
Pla va dir que quant a infraestructures 
municipals va haver-hi problemes per la pluja al 
mercat municipal, que requerirà d'actuacions, 
alguns aparcaments i el punt de trobada de 
l'ermita de Sant Gregori, zona aquesta que ha 
estat una de les més perjudicades del municipi. 
Moliner, d'altra banda, va explicar que en 
l'informe provisional d'aquests danys materials 
hi ha una gran quantitat de camins rurals 
afectats. Va assegurar que és necessari revisar 
ara tots els pilars dels ponts de l'AP-7 al seu 
pas per Vinaròs, i va nomenar com els camins 
més afectats el del Triador, Barbiguera, Alcanar, 
Camí Vell d’Alcanar, el Pont Roig, el camí de 
Càlig, el camí Xisvert, el camí dels Dos Vilàs, 
camí de la Carrasca, camí de les Planes, La 
Closa, tots els camins paral·lels a la variant de 
la N-340, on ha estat molt perillós circular esta 
setmana i les passarel·les sobre el Cervol. 
També va dir que hi ha alguna casa i granges 
que s'han quedat aïllades, i va assegurar que 
ja tenen el compromís de la Diputació per 
facilitar al consistori màquines per realitzar 
el més urgent en aquest sentit. Moliner 
va demanar que si algun ciutadà més s'ha 
quedat aïllat, cridi a l'Ajuntament i va sol·licitar 
precaució a la ciutadania a l'hora de circular pel 
terme municipal, o no fer-ho estos dies si no és 
imprescindible. 
Per la seva banda, el regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, va remarcar el treball previ 
realitzat per poder gestionar bé el succeït, 
especialment durant els pitjors moments 

del temporal. Els dies previs, va explicar l'edil 
socialista, ja es va activar el protocol establert 
en aquests casos i es van entaular reunions 
a nivell local amb la brigada, la policia local i 
l'empresa de la neteja Acciona, amb actuacions 
importants per netejar a fons també a última 
hora els embornals, els escombriaires i la 
previsió de tenir preparades les tanques i 
senyalitzacions en cada lloc de perill per la 
seguretat ciutadana. 
Quant a danys, va destacar que el parquing 
enfront de l'hospital “ha quedat la meitat 
inservible, perquè l'aigua va aixecar l'asfalt”. 
L'Ajuntament va a suplir aquesta falta de places 
gràcies a un acord amb els propietaris de 
l'aparcament del costat del centre hospitalari, 
als quals Alsina va agrair el seu gest. 
En el nucli urbà, el més afectat ha estat el 
barranc del Triador. “Hi ha famílies que no 
poden sortir amb cotxe per la gran acumulació 
de terra, fang i material i haurem de llogar un 
altre tipus de maquinària per poder retirar-la”, 
va explicar. Altres afeccions importants són les 
platges. En la part de Aiguadoliva pràcticament 
ha desaparegut la cala que s'havia adequat per 
a gossos, i a la zona de Cala Puntal, de la costa 
turística sud, hi ha hagut un despreniment 
molt important i s'ha hagut de delimitar la 
zona. També hi ha hagut un despreniment al 
principi del pont de Les Salines, que ha afectat 
al passeig de la Costa Sud en la seua part final. 
Han sofert danys de consideració també la Roca 
Plana, on hi ha hagut un despreniment, la platja 
del Clot, amb molts desperfectes en haver-se 
emportat la sorra, i la platja del Fortí que des de 
la Biblioplatja al port ha quedat irreconeixible i 
necessitarà una urgent actuació, segons Alsina. 
D'altra banda, les platges de la Barbiguera i del 
Triador han desaparegut per complet. 
Des de l'Ajuntament de Vinaròs es recorda als 
veïns amb mobles o estris danyats per l'aigua, 
que el lloc per portar-los és l'ecoparc, però per 
a aquells que no poden fer-ho si no disposen de 
mitjans, han pogut deixar-los durant aquesta 
setmana a les illes de contenidors i es retiraran 
la setmana vinent. “Demanem civisme i que ho 

(

(

( L'equip de govern de Vinaròs fa un primer 
balanç dels danys ocasionats pel temporal
La quantif icació econòmica encara no és possible per la gran quantitat de desperfectes

Vinaròs planteja una reunió conjunta amb poblacions veïnes per valorar la possibilitat 
de declarar zona catastròfica

Platja de la Barbiguera
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deixin solament a les illes de contenidors aquells 
que no puguen anar a l’ecoparc, perquè el 
puguem gestionar”, va indicar Alsina, que va 
agrair la labor del centre d'emergències de la 
Generalitat, a la subdelegació del govern i a 
tots els cossos i empreses que han treballat en 
una situació de màxima alerta i col·lapse. 

Enric Pla: "El més positiu, que no va 
haver-hi danys personals" 
L’alcalde, Enric Pla, va destacar que la primera 
conclusió i més important va ser que no 
va haver-se de lamentar danys personals 
i que “en tot moment la situació va estar 
controlada a pesar que quan cauen més de 
150 litres en una hora no existeix prevenció 
possible perquè tot estigui en perfecte 
estat”. També va dir que abans del gran 
diluvi va haver-hi un precedent molt positiu 
de coordinació i les alertes especials que 
des de l'Agència Valenciana de Seguretat i 
Aemet van fer arribar als municipis, en els 
quals s'assenyalava la possible perillositat. 
“Això va propiciar que en els dies previs ja hi 
hagués reunions de coordinació i activéssim 
un dispositiu preventiu que va resultar 
fonamental, prioritzant sempre la seguretat 
i la prevenció d'incidents en la mobilitat”, va 
explicar el primer edil, que va afegir que un 
altre dels punts importants va ser el de la 
informació pública que s'oferia pels mitjans i 
l'atenció a través de la centraleta de la Policia 
Local. Pla també va lloar el comportament de 
la ciutadania “que va respectar les consignes, 
va donar molts avisos fonamentals i es va 
mantenir informada en tot moment”.
L'episodi de pluges, com va explicar, va ser 
el dijous pitjor en altres poblacions veïnes, 
però aquest dia ja es va prendre la mesura de 
suspendre les classes a partir de les 13 hores 
com a mesura preventiva, “una mesura molt 
encertada perquè això ja va llevar també 
molts cotxes circulant pels carrers”. El dijous 
no va haver-hi incidències importants ja que 
la pluja va tenir moltes pauses i va fer que 
les infraestructures de pluvials poguessin 
canalitzar bé l'aigua.
El divendres al matí va haver-hi una altra reunió 

entre el consistori i l'Agència Valenciana de 
Seguretat i Emergències, que es va desplaçar 
fins a la localitat. 
A partir de les 15.30 hores del divendres i fins 
a les 20 hores, Vinaròs va viure una situació 
molt propera al col·lapse. Va ser, tal com va 
dir Pla, el moment més difícil, ja que la ciutat 
va quedar aïllada per totes bandes. L'hospital 
comarcal va quedar aïllat, i es va realitzar en 
el propi parquing de l'hospital una evacuació 
en helicòpter, al no estar operatiu l'heliport, 
totalment inundat. També va quedar aïllada 
l'estació de tren, i Renfe va haver de suspendre 
el servei. Va caldre realitzar diversos rescats 
de vehicles, i a carrers com el de Sant Francesc 
va marxar la llum durant 17 hores fins que els 
bombers van poder treure l'aigua acumulada 
en el transformador, i moltes zones i carrers es 
van quedar sense poder accedir. 
Pla també va mostrar la seva preocupació per 
les persones que han sofert danys materials 
importants, destacant sobretot els habitatges 
propers a l'estació.
L'alcalde va concloure que la ciutadania que 
vulgui realitzar reclamacions pot acudir a 
l'Ajuntament ja que per a això s'està realitzant un 
formulari específic que també podrà presentar 
online. Aquesta setmana l'Ajuntament ha 
obert les seves portes dues tardes perquè 
els ciutadans pogueren presentar aquests 
formularis. També va confiar en les ajudes 
que podran oferir la Generalitat i la Diputació. 
“Fer una quantificació econòmica ara de tot 
l'esdevingut és àdhuc prematur, però ho farem 
en el termini més ràpid possible”, va dir. 

Reunió conjunta amb altres localitats
Pla també va assenyalar que aquests propers 
dies hauran reunions amb localitats veïnes 
per prendre decisions conjuntes i veure si es 
prenen més decisions. Una d'elles podria ser 
la declaració de zona catastròfica. “El resultat 
de la gestió d'aquesta crisi ha estat bé en gran 
part a causa de la unitat i col·laboració que hi 
ha hagut entre els pobles veïns i les diferents 
administracions, i ara cal estar també units 
i coordinats per prendre aquest tipus de 
decisions”, va concloure.

Barranc d'Aiguadoliva

Despreniment a Cala Puntal

Platja del Clot
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Històries d'avui en dia

Els desperfectes després de 
l'episodi tan intens de pluja han 
sigut múltiples, i caldrà de la 
col·laboració de les diferents 
administracions per tornar a la 
normalitat. 
Les costes sud i nord, les 
platges i els camins rurals han 
quedat molt afectats. També 
granges, agricultura i algunes 
infraestructures municipals, com 
el parquing de l'hospital. A la zona 
d'Aiguadoliva fins i tot s'ha format 
un petit delta després del temporal.

Despreniment a l'inici del pont Salines, a la costa sud

El parquing enfront de l'hospital va patir seriosos desperfectes en l'asfaltatA Aiguadoliva el temporal ha format un espigó de terra
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És el temporal més fort que heu viscut mai a Vinaròs?
Vicent Ferrer: En 29 anys que porto treballant a 
Vinaròs és el temporal més fort que he vist. 
Javier Salom: Sí. L’anterior temporal en que van 
baixar plens tots els barrancs, potser va ploure 
més però en varios dies no va ser tant de cop com 
esta vegada, en que la pluja es va concentrar en 
poc temps. 
Quines feines de prevenció es van fer els dies previs?
V.F: Per part de la brigada, a tots els punts 
inundables i zones de perill es va preveure fer ja 
dimecres un repartiment de valles i es van obrir 
totes les tablilles als barrancs i llocs inundables 
per a que tres dies abans ja estés senyalitzat que hi 
havia perill d’avingudes d’aigua.  
J.S: Tenim les tablilles repartides per tots els passos 
de barrancs i les vam obrir per a que la gent 
estiguera alertada ja els dies previs. 
A les reunions de coordinació dels dies abans en què es 
va fer especial èmfasi?
J.S: Lo principal és sempre la prevenció, i tot el 
que vam aplicar de mesures preventives ens ha 
servit molt. Vam tindre moltes reunions en policía, 
regidors, brigada de serveis, empresa de neteja, 
patronat d’esports. En elles ja vam decidir moltes 
coses. Es va pensar en l’assistència dels xiquets als 
coles, en treure els cotxes de la plaça Sant Valent i 
Sant Pasqual, sempre conflictius...en moltes coses. 
V.F: Principalment es va intentar fer una previsió 
en tots els àmbits: neteja, centres educatius, 
infraestructures viàries del terme municipal, etc.  
Ara que ha passat, s’hagues pogut fer alguna cosa 
millor del que es va fer o n'esteu totalment satisfets? 
J.S: Mai estem satisfets totalment, sempre som 
exigents. Però es tracta d’una cosa molt puntual i 
molt intensa que no dóna temps a corregir coses. 
Les mesures preventives en este sentit són molt 
importants, i en este cas van ser fonamentals. 
L’entorn de l'hospital va quedar inundat. Què va passar?
V.F: Va arribar un punt en que va entrar tanta 
aigua que es va inundar la zona on estava el grup 
electrògen. Per sort teniem contacte en Pedro 
Miralles, de la empresa Cítrics Roquetes, que dos 
dies abans ens va ensenyar una bomba especial 
d’extracció d’aigua capaç de treure 3.500 litres 
per minut. El vam trucar, va acudir a l’hospital de 
seguida i va estar 6 hores bombejant aigua. Això va 
ser fonamental per que no passès una desgràcia. 
J.S: També els bombers van acudir a treure aigua 
a l’hospital, amb la qual cosa en dos aparells 
extractors es va poder salvar el grup electrògen 
fins que va parar de ploure. 
En quines infraestructures creeu que Vinaròs 

pot invertir per minimitzar en un futur riscos per 
inundacions
J.S: És molt important fer ara una reflexió i intentar 
millorar les infraestructures que tenim, sobre tot 
els drenatges. Cal millorar el drenatge que baixa 
des de dalt de l’hospital, el camí de la garriga 
de Cayo, que s’ha demostrat que és insuficient.  
També cal tindre en compte que molta aigua que 
baixa al poble ve de la finca de La Parreta, que cau 
a la carretera N-232 i per les cunetes ens arriba al 
poble. A això cal afegir l’agua que condueixen les 
cunetes de la carretera de Càlig, que també arriben 
al poble. Tota esta aigua l’ha rebut el creuament de 
la N-232 i ha arribat al carrer del Pilar. Crec que cal 
revisar i estudiar tota esta canlització.
V.F: I si parlem del casc urbà, cal millorar 
especialment al carrer Sant Pascual, plaça Sant 
Valent, carrer del Pilar, plaça Primer de Maig i 
l’avinguda Gil de Atrocillo. 
Després de rebre tanta aigua en poc temps, creeu que 
les infraestructures han funcionat millor de l’esperat?
J.S: Sí, perquè hem tingut problemes als llocs on 
històricament n’hem tingut. Les infraestructures 
han funcionat prou bé, i la prova és que dissabte al 
matí no semblava ja que havia plogut tant. 
Vau passar algún moment d’especial dificultat? 
V.F: Quan veus la plaça Sant Valent amb aigua a 
l’altura dels bancs o veus que hi ha cotxes amb 
més de mig metre d’aigua, et preocupa molt. Hem 
passat moments difícils, si, sobre tot preocupants.
J.S: M’ho vaig passar molt mal quan vaig haver 
d’anar a les 9 de la nit a atendre un requeriment del 
112 per una familia que s’havia quedat atrapada a 
l’altura de la planta de gas del Castor. La carretera 
d’Ulldecona era tot un toll d’aigua a l’altura de la 
porta i una filera de camions i turismes aturats. La 
visió era terrible, i circular un autèntic perill. 
Heu estat molt en contacte estos dies en l’equip de 
govern en estos moments d’emergència?
V.F: Sí, hem estat ben comunicats, especialment 
amb el regidor d’Obres i Serveis, Guillem Alsina, 
que ha vingut en nosaltres en tot moment en 
els serveis que hem fet a qualsevol hora, i ens ha 
ajudat fins i tot a posar les valles preventives. Ha 
treballat com un més de la brigada en tot el que 
ha pogut. És un regidor molt involucrat en la feina, 
per a mí un 10.  I això és molt d’agrair. També Marc 
Albella ha estat fent una tasca molt important per 
a que la ciutadania estés informada per les xarxes 
socials. 
J.S: Com a regidor d’Obres i Serveis, Guillem Alsina 
ha treballat el que no està escrit. En este temporal 
ho ha viscut i ho ha sofert intensament. També vull 

fer menció a tots els meus companys de la Policia 
Local que han treballat donant el màxim i venint 
voluntaris fent un esforç que en ocasions ha sigut 
molt arriscat per les situacions que han viscut.  Tant 
la brigada com la policía local i els treballadors de 
l’Ajuntament en general s’han implicat i han estat 
les hores que han fet falta, com no podia ser d’una 
altra manera al tractar-se d’una emergència.  
Després de la tempesta, molta feina encara a fer
V.F: No hem parat de treballar des del divendres 
obrint passeres, barrancs i accessos de veïns que 
havien quedat incomunicats, sobre tot al barranc 
del Triador, on ja hem pogut obrir pas. Hem de 
restaurar quan abans millor el terme municipal 
perquè també hi ha granges on és urgent donar 
de menjar i beure als animals i la temporada de 
cítrics està al caure. L’esforç que estem fent en este 
sentit és total. La Diputació ens ha ajudat aportant 
una màquina amb la que hem pogut obrir pas 
al barranc del Triador. També l’Ajuntament ha 
afavorit que els veïns amb mobles danyats per 
l’aigua els puguen dipositar a les diferents illes de 
contenidors i es passen a recollir. 
J.S: El més immediat que hem fet és restaurar 
els passos que estaven tallats. A altres els hem 
incorporat grava al haver passos a nivell a ras del 
barranc de la Barbiguera, i també hem netejat i 
apartant brossa de molts de camins. També hem 
donat pas a una granja pròxma a la carretera 
d’Ulldecona, i hi ha una finca a Aiguaoliva en que 
també hem treballat per que puguen accedir a fer 
la recolecció.  
I ara toca la valoració i la quantificació dels danys 
J.S: Tenim uns dies per fer el recompte de tots els 
desperfectes, però anem contrarrelotge. Hem 
de treballar molt per indicar exactament en quin 
estat està cada cosa. Està per veure els danys 
provocats a les collites. El terreny ha drenat bé i 
els darrers dies ha fet bona hora. El gran mal està 
als camins del terme municipal. Molts estan en 
molt mal estat, altres destruits, i alguns fins i tot 
han desaparegut. I a banda de fer les fotografíes 
oportunes, s’han de medir les zones afectades per 
aportar-ho a la documentació. Hem sobreviscut a 
la emergència, però lo que ha passat al camp, l’estat 
en què ha quedat, és molt seriòs i es necessitaran 
molts de diners i molts de dies de feina per 
reconstruir-ho tot. Una de les preocupacions serà 
ara aconseguir estos recursos econòmics, perquè 
el terme municipal de Vinaròs és molt gran i hi ha 
autèntiques calamitats. 
  

La prevenció i la coordinació són clau en moments de máxima emergència, com 
la que es va viure divendres a Vinaròs. Moltes han estat les persones implicades 
especialment divendres durant l’episodi de pluja intensa en la seguretat 
ciutadana o la prevenció i ressolució d’incidents a qualsevol espai de les vies 
públiques del terme municipal. Moltes les administracions i entitats que han 
aportat el seu gra de sorra per a que no hi haguera cap desgràcia personal. 
Però si algú coneix el terme municipal de Vinaròs com el palmell de la seua mà 
i ha hagut de treballar al límit especialment estos dies, són el cap de la brigada 
municipal, Vicent Ferrer –en qui parlem en representació de tots els treballadors 
de la brigada-  i l’oficial de la Policia Local encarregat de l’àrea d’agricultura i 
camins, Javier Salom,. Amb ells conversem sobre com han viscut estos dies de 
màxima alerta meteorològica que va culminar en un aiguat de rècord i que va 
posar a prova totes les infraestructures del terme municipal. 

Javier Salom, oficial de l’àrea d’Agricultura 
Vicent Ferrer, cap de la Brigada Municipal

Entrevista
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EMILI FONOLLOSA
El secretario general del PSPV-PSOE Maestrat-Ports, diputado provincial 
y alcalde de Rossell, Evaristo Martí anunció en su comparecencia junto 
con otros responsables de la ejecutiva en el aparcamiento público del 
Hospital Comarcal, dañado por las lluvias, que su partido pedirá ayuda a las 
administraciones para los municipios afectados. 
También agradeció la colaboración de todos en solventar los problemas 
derivados de la gota fría y anunció que su partido hará una valoración 
de los daños habidos para trasladarlos a las administraciones provincial y 
autonómica. 
La diputada autonómica y alcaldesa de Sant Mateu Anna Besalduch por su 
parte valoró las respuestas y coordinación de todas las poblaciones desde 
el 112, tanto desde el anuncio de la llegada de las lluvias como durante los 
momentos más complicados. Destacó también la labor realizada desde los 
respectivos ayuntamientos y transmitió un mensaje de tranquilidad sobre 
el Hospital Comarcal que en todo momento estuvo en pleno rendimiento. 
Besalduch dio a conocer que este lunes se presentará en el registro de las 
Cortes la comparecencia del responsable autonómico de emergencias José 
María Angel para que explique cómo se han articulado todos los trabajos 
realizados.
El primer teniente de alcalde de Vinaròs Guillem Alsina también destacó el 
trabajo de la brigada municipal, recordando que “se vivieron momentos casi 
de pánico”. Asimismo, hizo hincapié en la rapidez con que se actuó en los 
momentos más complicados, desde el 112 y la subdelegación del gobierno, 
como a la hora de cortar carreteras. Además, remarcó la colaboración habida 
entre los alcaldes de las poblaciones afectadas. Pidió precaución a la hora de 
circular por los caminos rurales, que han quedado muy afectados.

El PSPV-PSOE comarcal califica 
como modélica la actuación  
de los organismos públicos
El responsable de emergencias comparecerá en las Cortes

És el temporal mes fort que heu viscut mai?
N’hem viscut uns quants, per exemple, el de  novembre de 2011 que va ser 
també molt fort, en inundacions importants a la zona nord. Recordo que vam 
tindre problemes amb el vehicle policial al camí Carretes (Duc de Vendôme), 
i ens van haver de vindre a rescatar en una retroexcavadora. També que es va 
haver d’ obrir un pas d’aigua al lateral del riu Cervol, al camí Boverals, degut a 
la gran cantitat d’aigua que allí es va acumular. Este que acabem de passar ha 
sigut un episodi fort, pero crec que la gran quantitat d’ informació que s’ha 
facilitat a la ciutadania els dies previs ha conscienciat molt a la població i la 
col·laboració de tots ha sigut molta. Només cal veure els resultats.

Quines feines de prevenció es van fer els dies previs?
Quan es va tindre constància de la preemergència nivell roig per part del 
Centre de Coordinació d’Emergències, l’ajuntament, molt encertadament, va 
decretar la suspensió de les classes a tots els centres d’educació primària i 
secundària, així com el tancament de les instal.lacions esportives. El dimecres 
al matí vam tindre reunions de coordinació en els regidors i responsables 
de la brigada d’obres i serveis, de neteja…i vam decidir colocar  tanques a 
les zones inundables i els passos subterranis. També reforçar els tres torns 
de servei amb més policies al carrer i a través de les xarxes socials, tant la 
policia a través del Twitter, com l’ajuntament vam donar molta informació de 
la situació de preemergència i consells  a la població, inclòs un ban d’alcaldia. 
Com a novetat,  vam retirar els vehicles del carrer Sant Pasqual i de la plaça 
Sant Valent, i vam tallar allí la circulació de vehicles, evitant així posibles 
desplaçaments involuntaris a conseqüència de l’aigua, i que ens hagueren 
pogut produir un tap, ja que a eixos carrers se sol acumular grans quantitats 
d’aigua, tenint en compte les previsions de més de 180 litres en 24 hores, com 
així advertien i com així va ser.

Ha hagut serveis destacables sobretot divendres per part de la policía local?
Com a dades, comentar que en les hores més crítiques de divendres tarde, 
entre les 18 i les 21 hores, al retén de policía eren tres els agents treballant 
i un Inspector coordinant els avisos. Vam rebre més de cent trucades de 
telèfon en eixes tres hores i uns 110 avisos del 112. No cal dir lo complicat 
que resulta poder antendre adecuadament eixe volum d’avisos, tenint en 
compte les dificultats de desplaçament dels policies al carrer, inherents a les 
pròpies circumstàncies metereològiques. Respecte a serveis destacats, és 
difícil fer una relació perquè van ser molts. Vam rescatar a vàries persones 
dels interiors dels seus vehícles i com a moment crític va ser quan vam tindre 
que desallotjar a varies famílies del carrer paral·lel al barranc Barbiguera, ya 
que la crescuda d’este era prou important per a que en cas de desbordar-se 
haver creat un perill greu per als veins.

En general com valoreu la coordinació, una vegada ha passat el temporal?
Considerem que en estos episodis sempre s'ha de  fer una valoració a 
posteriori de lo que hem fet bé i d’allo que ens  hem equivocat o no hem 
tingut present. En la nostra feina sempre es pot millorar el treball que fem, 
perè en general, la coordinació entre la policia i especialment la brigada d' 
obres ha sigut molt bona, en un contacte directe i ininterromput durant els 
dos dies. Els fets que van passar a Mallorca van fer que la gent es prenguera 
molt en serio les advertències i consells que les autoritats hem anat fent. 
La colaboració ciutadana ha estat exemplar i entre tots hem pogut passar 
l’episodi sense tindre que lamentar d’anys personals.

Entrevista als inspectors de Policia Local, 
Juan M. Doménech i José M. Mora

Els inspectors Juan 
M. Doménech Sanz 
i José M. Mora 
Serrano van estar 
al capdavant de la 
policía local -cos 
que va resultar 
fonamental- durant 
els dos dies que va 
durar l’episodi de 
pluges.
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Com es coordina una ciutat com Vinaròs davant un risc 
extrem per temporal com el que vam viure?
En aquest cas, amb molta cura perquè els avisos 
especials de l’Agència Valenciana de Seguretat 
i Emergències (AVSE) i la Agència Estatal de 
Meteorologia (AEMET) van ser clars, reiterats i 
taxatius. Calia estar preparats pel pitjor. Vam activar 
els protocols i vam treballar molt la coordinació i la 
informació a la ciutadania.

En quina mesura van resultar fonamentals les tasques 
de prevenció?
Essencials. Per descomptat, la prevenció puntual, 
establint punts de vigilància en base a les 
experiències prèvies, distribuint el material de la 
brigada als llocs on preveiem talls, suspenent les 
classes, retirant els camions de la basura, prohibint 
aparcar en determinats llocs, establint el sistema 
pel que es difondrien les informacions. En segon 
lloc, la prevenció prèvia: en els mesos i setmanes 
anteriors s’havia dut a terme una neteja important 
de llits i barrancs, i també dels embornals. Però 
també cal parlar de les mesures de prevenció 
estructurals, les obres que s’han anant fent en els 
últims vint anys (canalització de rius i barrancs, 
millores dels pluvials, asfaltat de camins i 
aparcaments), una de les últimes la reforma dels 
pluvials i del aparcament del camí fondo.

Tant vostè com el president de la Generalitat van 
destacar que, a pesar dels danys, no es va haver de 
lamentar cap desgràcia personal
És un aspecte capital: podries haver fet el mateix i 
haver tingut alguna desgràcia, entre la ciutadania 
o, no ho oblidem, entre les moltes persones de 
l’operatiu que arrisquen a vegades molt per ajudar 
a la gent. Haver passat un temporal d’aquesta 
magnitud, sense danys a les persones, ens deu 
omplir de satisfacció a totes i tots. Però no volem 
oblidar a les persones que van estar en situacions 
de perill, aïllades, sense subministrament elèctric 
o, simplement, van patir per algun familiar o amic.

Però sí que hi ha persones que han tingut pèrdues i 
incidències importants. En este sentit, han posat a 
disposició ciutadana un formulari que cal presentar al 
consistori. Són moltes les persones afectades?
Sabem de casos que ens van arribant, tant 
respecte a infraestructures públiques (camins, 
barrancs, despreniments) que dificulten l’accés 
a explotacions, granges, empreses o habitatges, 

com de persones que van veure els seus baixos 
o soterranis inundats, que han tingut vehicles 
o maquinària afectats, que han patit maleses 
a les seues propietats (murs, sistemes de reg, 
instal·lacions elèctriques). En uns dies podrem fer 
una valoració més exacta.

Confia en que les ajudes de les administracions seran 
suficients per restaurar tot lo que ha quedat malmès?
A les administracions ens toca restaurar però, de 
segur, que no serà tan ràpidament com a tots ens 
agradaria. Són molts els kilòmetres de camins i 
vies que cal arreglar (algunes amb urgència, ja que 
donen accés a habitatges o granges d’animals, i 
comença la temporada dels cítrics) i desperfectes 
que depenen d’altres administracions com les 
costes i platges, o els llits de rius i barrancs, 
segur que no es faran amb la urgència que seria 
desitjable. Però confie en que totes es ficaran les 
piles! 

Un temporal com aquest posa a prova totes les 
infraestructures del poble i ens ensenya les millores 
que cal fer. Quines creu que són les actuacions més 
urgents en pluvials que requereix Vinaròs?
La prevenció en àrees tan inundables com 
són els nostres municipis costers (i amb tantes 
construccions i infraestructures que no han 
respectat els llits dels barrancs i les sortides de 
l’aigua) no s’acaba mai, però seguir el pla de millora 
de pluvials i clavegueram és imprescindible. També 
s’hauria d’ampliar el tram del Servol canalitzat 
–com preveu el PATRICOVA (el Pla de prevenció 
de riscs de inundació de la C.V.-, i fer varies obres 
en l’entorn de la N-340, a més de llevar obstacles 
com el pont d’eixa mateixa carretera (altres dos es 
reconstruiran ara amb les obres del carril lúdic). 
També crec que és imprescindible el projecte de la 
N-238 (la carretera d’Ulldecona).

La situació de l'hospital va ser greu per moments, i 
vostè va dir que poder viure-la en primera persona. Què 
va passar? Creu que cal fer alguna actuació urgent per a 
que no torne a succeïr
Va ser greu per dos motius, el risc d’inundació, que 
podia afectar a instal·lacions elèctriques o altres, 
i l’aïllament que va patir durant unes hores, amb 
el que això suposa. Està clar que la millora de les 
instal·lacions depèn de la conselleria però crec 
que si que hi ha que estudiar l’establiment de vies 
garantides d’accés des de Vinaròs, des del sud i 

des de la N-232 i això, en algun cas, exigirà obres 
importants.

Han posat també un servei de recollida de mobles a les 
illes de contenidors subterranis…
Efectivament, la població que no puga dur 
directament les deixalles a l’Ecoparc, que és l’opció 
millor, les pot acumular en les illes de contenidors i 
es farà un servei extraordinari de recollida.

Quan creu que tindrem tota la valoració econòmica dels 
danys?
A grans trets, en una setmana, però seguiran 
sortint danys encara durant unes setmanes. A més, 
les inversions necessàries en costes o platges són 
més difícils de quantificar.

Suposo que tindrà paraules d'agraïment per totes les 
persones, cossos entitats i administracions que han 
donat un cop de mà estos dies
No ha estat un cop de mà, ha estat una abraçada 
molt gran! Vull destacar la coordinació amb 
l’AVSE i el Consorci provincial de Bombers i la 
disponibilitat i atenció dels seus responsables, de la 
Subdelegació del Govern, del Ministeri de Foment 
i la Guàrdia Civil. Expressar el meu reconeixement 
a tots eixos bombers i funcionaris públics, sense 
oblidar-me dels sanitaris. Cal dir que també he 
rebut el mateix reconeixement per part d’ells 
cap als nostres serveis i, de manera especial, el 
d’alguns pobles veïns per la informació per xarxes, 
que els ha ajudat molt. Vull agrair el treball de les 
empreses de maquinària, d’electricitat i totes a les 
que s’ha sol·licitat. Vull tindre un agraïment molt 
especial per a les persones que van ajudar a altres 
i a les que van informar i col·laborar amb l’operatiu 
de l’ajuntament, a les que van difondre les 
informacions (i també als mitjans de comunicació 
per una gran tasca). I, per descomptat, a totes i tots 
els components dels operatius de la Policia Local, 
la Brigada Municipal i els dispositius de informació, 
i als regidors i tècnics que els van coordinar, amb 
un pensament també per aquells que, de manera 
voluntària hi van participar. Segurament em deixo 
algú perquè això ha estat un treball de molta gent, 
un treball en equip. I, per acabar, a tot un poble, 
unit i solidari davant de l’episodi anormal, que 
ha seguit les recomanacions i ha donat suport 
a aquells que han fet un gran treball per ajudar-
nos a tots a superar el moment, i a recuperar la 
normalitat.

“Haver passat un temporal d’aquesta 
magnitud sense danys a les persones 
ens deu omplir de satisfacció”

Enric Pla, alcalde de Vinaròs

L'Ajuntament de Vinaròs ha tingut un paper molt important durant els dies de temporal com 

administració més propera al ciutadà, en tasques de prevenció, coordinació i informació. Ara, 

és moment de continuar donant el màxim suport als ciutadans afectats, de fer valoracions i 

començar les restauracions necessàries al terme municipal. L'alcalde, Enric Pla, ens ho explica.
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QUÉ  COMER  
PARA  COMER  BIEN
CAPÍTULO  8
Declaraciones Nutricionales y 
de Salud
Llegamos al último capítulo del 
etiquetado pero no menos importante 

que los demás. Hoy hablamos de las declaraciones que se 
encuentran en prácticamente todos los etiquetados. Son esas 
frases que a veces nos hacen elegir entre un producto u otro 
porque si lo pone “es que debe ser verdad y ser más saludable, 
no?” (modo ironía encendido).
Las declaraciones nutricionales se refieren a la presencia 
de un nutriente del alimento. Entre ellas podemos encontrar: 
“fuente…”; “rico en…”; “alto/bajo contenido en…”. Reguladas 
por un Reglamento por lo que si no cumplen los requisitos no 
lo pueden poner. 

•	 La declaración nutricional “LIGHT” hace alusión a 
que se ha reducido el aporte energético en un 30%. 
Asociamos light a muy bajo en calorías, cosa que, 
como dicta la reglamentación, no es así. Por ejemplo, 
comparando un queso curado con un queso curado 
light, si consumimos una ración de 3 cortes, la 
diferencia entre uno y otro sólo va a estar en18 calorías 
como mucho. ¿Vale la pena? 

•	 Cuando veamos en un producto “SIN AZÚCAR” 
significa que lleva menos de 0,5 gramos de azúcar 
por 100 gramos de alimento, no que no lleve nada 
de azúcar. Para que os hagáis una idea, un yogur son 
más de 100 gramos. 

•	 Un producto  con “ALTO CONTENIDO EN FIBRA” 
contiene más de 6 gramos por 100 gramos. Un plato 
de lentejas te puede aportar unos 15 gramos. Además 
tampoco te asegura que el alimento sea integral, 
puede que le hayan añadido fibra. 

Las declaraciones de salud hacen alusión al efecto que 
puede tener el alimento en la salud. Son las que empiezan con: 
“contribuyen al correcto funcionamiento…”; o “ayudan a…”. 
Aquí hay trampa, hay mucha trampa. Como en las declaraciones 
nutricionales van reguladas por una legislación, pero un tanto 
laxa. Permite poner en el alimento las declaraciones de salud 
que realmente están atribuidas a un nutriente y no al alimento 
en sí. Es muy contradictorio ya que podemos encontrar 
alimentos que “dicen ser” buenos para la salud por alguna cosa y 
por otra realmente son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, 
existen una galletas (empiezan por avena y acaban por col), que 
en su envoltorio se puede leer “ayuda a reducir el colesterol 
de forma 100% natural”. ¡Qué maravilla! Bajar el colesterol 
comiendo galletas. Esta declaración de salud la pueden poner 
porque entre los ingredientes se encuentran los esteroles 
vegetales. El problema es que aparte de que la cantidad de 
esteroles es mínima, la harina es refinada y llevan azúcar (nada 
menos que tres azúcares diferentes). Por lo tanto, por mucho 
que lleve esteroles vegetales y estos sean beneficiosos para 
el colesterol, la cantidad de ingredientes malos que contiene 
supera con creces cualquier efecto beneficioso que puedan 
realizar. 
Podemos encontrar otro tipo de declaraciones en el alimento 
que no están reguladas que no significan ningún beneficio. 
Entre ellos, “natural”; “tradicional”, “rústico”… Simplemente 
es una estrategia para vender más. 
Y aquí finalizan los capítulos sobre etiquetado, ya os dije que no 
era nada fácil. Espero que os hayan servido.

Carla Escuder Marcos
Dietista-Nutricionista en Nutriestudio

Abilio Segarra ha sido elegido presidente 
de la Comisión Organizadora del Carnaval 
(COC) tras haber concluido el plazo de 
presentación de candidaturas. La de 
Segarra fue la única candidatura que se 
presentó, y fue ratificada en la asamblea 
celebrada el lunes por todos los votos 
favorables, 4 en contra y 4 abstenciones. 
Hay que recordar que la anterior junta de 
la COC, cuyo presidente era Jordi Català, 
dimitió por discrepancias con algunas 
comparsas tras una asamblea celebrada 
con sus representantes. Esta dimisión se 
produjo al estar la junta en desacuerdo 
con una de las decisiones tomadas en la 
reunión, “al tratarse un punto que limitaba 
el poder de decisión de la junta a la hora 
de organizar los desfiles”. La dimisión en 
bloque de la junta obligó a que tuviera que 
convocarse de manera urgente un nuevo 
plazo de presentación de candidaturas. 
Segarra, miembro de la comparsa ‘Tot a 
orri’, ya fue presidente de la junta gestora 
de la COC de julio de 2015 a mayo de 2016. 
Entonces se presentó voluntariamente a 

presidirla al no haber nadie dispuesto a 
liderarla. A falta de menos de cuatro meses 
para el carnaval, Segarra tiene por delante 
el gran reto de organizar la nueva edición 
de la fiesta el próximo mes de febrero.  

Abilio Segarra repite como presidente 
de la Comisión Organizadora del Carnaval

San Francisco, 31 • Vinaròs

664 69 37 79
964 63 25 88         

uapea

uapeamail@gmail.com

Autentica Parrilla
Argentina

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo
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La primera jornada d'aquest cicle s'ha organitzat 
amb el suport de la regidoria d'agricultura de 
l'Ajuntament de Vinaròs i tindrà lloc el 29 d'octubre 
a partir de les 16.45 h. en les instal·lacions del 
Centre de Coneixement Vinalab 
La Xylella fastidiosa és un bacteri amb un enorme 
potencial patogen sobre gran nombre de plantes 
que pot causar importants danys en multitud de 
cultius. Provoca diverses malalties amb important 
repercussió econòmica, principalment en cultius 
rellevants en l'agricultura valenciana com a vinya, 
cítrics, ametler, olivera, fruiteres d'os o plantes 
ornamentals.
La seua principal àrea de distribució fins a fa pocs 
anys era el continent americà. No obstant això, en 
2013 es va detectar per primera vegada a Europa 
un focus de X. fastidiosa que afectava a oliveres 
en el sud d'Itàlia, en 2015 es va detectar a Còrsega, 
en 2016 es va detectar la seua presència en les 
Illes Balears i a mitjans de 2017 es va donar la veu 
d'alarma a la Comunitat Valenciana després de 
detectar-se el primer focus de Xylella fastidiosa 
en uns ametlers del Castell de Guadalest (Alacant). 
Actualment, per les nostres condicions climàtiques 
i cultius, la Península Ibèrica, Itàlia i Grècia, estan en 
les àrees que presenten un major risc potencial per 
a l'expansió d'aquest bacteri que s'ha convertit en 
una de les principals amenaces per a l'agricultura 
mediterrània.
Els danys provocats pel bacteri i les malalties que 
aquesta causa són variables segons l'hoste i van 
des del decaïment generalitzat a la mort total de 
la planta en un breu espai de temps, en els casos 

més aguts. El bacteri es transmet de forma natural 
d'unes plantes a altres amb l'ajuda d'insectes 
vectors, no obstant això, aquests només actuen 
com dispersors eficients a curta distància. Sent 
el principal risc d'entrada del bacteri en altres 
zones mitjançant el comerç i transport de material 
vegetal infectat.
El cicle de jornades informatives “Xylella fastidiosa: 
Situació i actuacions a la Comunitat Valenciana”, 
organitzada pel Consell Valencià de Col·legis 
d'Enginyers Tècnics Agrícoles de la Comunitat 
Valenciana, en col·laboració amb la Conselleria i el 
IVIA, s'emmarca dins de les accions previstes en el 
Pla d'Acció per a combatre la Xylella fastidiosa a la 
Comunitat Valenciana engegat per la Conselleria 
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic 
i Desenvolupament Rural de la Generalitat 
Valenciana.
Jordi Moliner, regidor d'agricultura de l'Ajuntament 
de Vinaròs destaca que aquesta jornada té com a 
finalitat donar a conèixer a professionals del sector 
les malalties que causa aquest bacteri, els vectors 
que la transmeten, i les estratègies de lluita per al 
seu control; així com les accions desenvolupades 
per l'administració per a contenir el bacteri i donar 
a conèixer la situació actual de la mateixa en les 
explotacions agrícoles.
Aquest cicle de jornades informatives “Xylella 
fastidiosa: Situació i actuacions a la Comunitat 
Valenciana”, preveu la realització de sis sessions 
que es desenvoluparan en diferents poblacions 
de la Comunitat Valenciana, sent una prioritat per 
al Consell Valencià d'Enginyers Agrícoles donar la 

màxima difusió sobre el bacteri i la seua situació 
actual en el nostre territori.
La primera jornada d'aquest cicle s'ha organitzat 
amb el suport de la regidoria d'agricultura de 
l'Ajuntament de Vinaròs i tindrà lloc el 29 d'octubre 
a partir de les 16.45 h. en les instal·lacions del 
Centre de Coneixement Vinalab (Calle Galícia nº 
12, 12500 Vinaròs (Castelló)).

Els interessats en assistir, poden realitzar 
la seua inscripció a través de http://bit.ly/
jornadesxylellafastidiosa.
L' aforament és limitat per ordre d'inscripció. Més 
informació en el 963 611 015 i en el 964 241 279.

Cicle jornades “Xylella fastidiosa: Situació 
i actuacions a la Comunitat Valenciana” a Vinaròs 

El regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana, 
Hugo Romero, va realitzar dimecres la valoració de 
les 8 assemblees ciutadanes que s'han celebrat 
dins de la iniciativa iniciada el 2015 perquè els veïns 
traslladin les seves problemàtiques directament 
als responsables polítics de l'equip de govern. En 
aquestes 8 assemblees s'han traslladat un total de 
249 propostes, 15 més que el passat any. De les 
234 propostes que tenia l'equip de govern l’any 
2017, a data de juny de 2018 s'han solucionat un 
70%. “És una bona xifra, que per descomptat es 
pot millorar, però cal tenir en compte que moltes 
de les actuacions que s'han quedat per fer és 
perquè requereixen de solucions més complexes 
o més a llarg termini”, va assenyalar Romero. 
De les propostes realitzades aquest 2018 les més 
destacades, segons va detallar són referents a 
seguretat vial i velocitat dels vehicles en el casc 
urbà, problemes causats per les defecacions i orins 
de mascotes, la neteja de solars en desús, la petició 
de més zones verdes o enjardinades i més arbres 

o les millores en asfaltat i il·luminació en les costes 
nord i sud. Romero va explicar que totes elles ja 
han estat traslladades als serveis tècnics perquè 
realitzin una valoració de viabilitat i econòmica.  
El regidor de Som Vinaròs també va explicar 
que s'ha informat en aquestes reunions als 
ciutadans de diferents projectes per realitzar o ja 
realitzats que afectaven als veïns de les zones on 
han tingut lloc les reunions, entre elles la futura 
passarel·la del Cervol, la urbanització dels carrers 
Pagell i Gall, prèvies a la construcció del col·legi 
Jaume I, la urbanització dels terrenys del segon 
centre de salut, l'asfaltat de carrers adjacents 
al col·legi Manuel Foguet, el projecte de via 
litoral, les obres de pluvials del Camí Fondo i 
informació respecte a aquest PAI i el del Vinalab. 
També va destacar que en aquestes assemblees 
molts veïns han pogut respondre a l'enquesta del 
Pla de Mobilitat que s'està redactant traslladant els 
seus hàbits de desplaçament pel terme municipal 
i valorant el transport públic i les diferents vies. 

Romero va assegurar que un total de 110 persones 
ja han realitzat aquesta enquesta. També es va 
informar de la futura creació dels consells de barri.  
“En resum la valoració d'aquestes reunions veïnals 
és molt positiva, en ser una eina que agrada a 
la gent pel contacte directe que tenen amb els 
polítics i les respostes i actuacions que es realitzen”, 
va concloure.

Les assemblees ciutadanes traslladen 249 propostes a l'equip de govern
De les 234 traslladades en 2017 el 70% han estat realitzades

Degut a la cobertura especial de l'episodi de gota freda, algunes de les informacions que han enviat col·laboradors 
es publicaran la pròxima setmana, per falta d'espai en esta edició

Nota informativa: 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I
Aquesta afirmació pot indignar desnonats, aturats, 
assalariats pobres, pacients en llista d’espera, 
presos polítics i exiliats, però és justament la seua 
intolerable situació la raó d’aquests canvis. Quan 
un pare es converteix en un “padrepadrone”, perd 
la paternitat, quan l’Estat deixa de fer política per 
governar a cops de llei, ja no pot dissimular la seua 
essència dictatorial.
Són les fuetejades de l’Estat el que han posat en 
rebel·lia el poble que per sobreviure ha hagut de 
trobar vies associatives per preservar la dignitat. 
El món occidental heretat de la II gran guerra ha 
envellit sense modificar les formes,indiferent a 
la degradació humana i mediambiental a què ha 
sotmès el planeta. Incapacitat per regenerar-se, 
ha generat sinèrgies ambivalents que miren al 
passat feixista i d’altres caminen cap a un futur 
desconegut amb l’objectiu de recuperar el sentit 
comú de la convivència humana.
El fenomen que millor va sintetitzar aquesta 
voluntat va ser el 15-M que a l’Estat espanyol 
va morir de la mà de Podemos i a Catalunya s’ha 

reforçat arran del procés amb una magnitud que 
ha despertat l’interès de la sociologia internacional. 
El fenomen de l’existència de la CUP, la constitució 
de l’ANC, la implicació d’Omnium i la irrupció 
social de la societat civil catalana ha embadalit mig 
món i també ha despertat l’interès d’articulistes, 
politòlegs, filòsofs i assagistes.
També va motivar un enginyer informàtic com 
David Algarra que va decidir descobrir les raons 
de la tossuda aparició, en moments decisius, 
de la veu d’un poble participatiu, organitzat 
horitzontalment, basat en la convivència i en 
compartir allò que l’uneix i per sobre del que el 
separa. 
Desprès d’anys d’investigar el procés assembleari 
que regia el món rural de l’Edat Mitjana, David 
Algarra ha materialitzat el resultat en un llibre 
insòlit que ens obri la porta a un futur esperançador 
basat en l’experiència del passat.
D’aquesta sintonia entre passat i futur ens parlarà 
l’autor del “Comú Català. La història dels que no 
surten a la història”, el divendres 2 de novembre a 
les 19 hores a la Biblioteca municipal. 

Els temps estan canviant

Vinaròs acull la  III  Trobada de Muixerangues

Marc Albella, regidor de Cultura, Festes, Joventut i 
Tradicions de l’Ajuntament de Vinaròs, ha presentat 
esta setmana la programació de les Ànimes 2018. 
Una iniciativa conjunta entre la Regidoria de 
Comerç i la Regidoria de Cultura, Festes, Joventut 
i Tradicions, on s’unifica la Castanyada i la festa de 
Halloween a la ciutat de Vinaròs. 
Ànimes 2018 es celebrarà del 27 d’octubre al 1 de 
novembre i es centrarà en una sèrie d’activitats 
d’animació comercial i d’oci pel centre de la ciutat. 
El dissabte 27 d’octubre comptarem amb el Curs de 
Caracterització Terrorífica al Casal Jove dirigit per 
a un públic juvenil, de caràcter gratuït però amb 
prèvia inscripció. 
L’Acadèmia de Ball Locura es farà càrrec de 
l’Animació Terrorífica els dies 29 i 30 d’octubre des 
de les 17:30 a les 20:00h.
El dilluns 29 d’octubre a les 19:30h es durà a terme 
la conferència “L’element cultural en els ritus 
funeraris” a càrrec de Conxita Solans, a la Biblioteca 
Municipal. 
El dimarts 30 d’octubre de 18:00h a 19:00h es durà 
a terme l’Animació Infantil Tradicional sobre la 
Castanyada que ofereix el Mercat de Vinaròs i el 
Gimnàs Gent Sana i tindrà lloc al mateix mercat. A 
les 20:00h es celebrarà el Passeig Històric Guiat “El 

Vinaròs de la Castanyada: l’agricultura de l’hivern”, 
una activitat gratuïta sense inscripció prèvia que 
compta amb la col·laboració de l’Associació Amics 
de Vinaròs. 
La nit de les ànimes, el dimecres 31 d’octubre, és el 
dia amb més programació, un dia dirigit, sobretot, 
a un públic jove i a que la gent surti als carrers de 
Vinaròs i centrar l’ambient en el centre comercial. 
Aquesta jornada començarà amb un Taller Infantil 
de Panellets que tindrà lloc a les 17:30h al Mercat 
de Vinaròs dirigit a un públic infantil i amb prèvia 
inscripció a través del correu info@mercatdevinaros.
es o directament al Mercat de Vinaròs. De 18:00h a 
19:30h tindrà lloc l’Animació Infantil Terrorífica amb 
la col·laboració del Gimnàs Gentsan i a les 18:30h 
es celebrarà el X Passatge del Terror ubicat al Carrer 
Carreró i amb la col·laboració dels alumnes del grup 
de Teatre Teatrèmol de l’Aula Municipal de Teatre de 
Vinaròs. 
L’Acadèmia de Ball Locura, realitzarà la representació 
del “Vinaròs Horror History Circus” a les 18:30h i a les 
20:30h a l’Auditori Municipal. El preu de l’entrada 
és de 2€ venta anticipada al mateix auditori o a 
l’Acadèmia de Ball Locura. 
A les 20:30h tindrà lloc el Passeig Històric Guiat “El 
Cementiri de Vinaròs a la llum de les espelmes”, una 

activitat gratuïta amb un màxim de 50 persones, 
prèvia inscripció a la planta baixa de l’Ajuntament. 
De 21:00h a 22:00h tindrà lloc l’Animació Juvenil 
Terrorífica a càrrec del gimnàs Gentsana. I finalment, 
a partir de les 11:00h hi haurà una programació 
especial als diferents pubs i discoteques de la 
localitat amb festes temàtiques als seus locals.

Presentació programació 'Ànimes 2018', on tradició i modernitat es donen la mà

III Trobada de muixerangues amb actuació de les de Vinaròs i Xàtiva
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OPINIÓ 

Un equip per un poble
Per Enric Pla Vall

Gràcies!
Per la Executiva local del PSPV-PSOE

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

El primer retraso de los trenes
Por Lluís Gandía

La ciutat de Vinaròs ha patit 
un dels episodis de pluges 
més important -si no el que 
més- de la seua història. Hem 

arribat a records de precipitació, diària i global, 
que ens hauria agradat estalviar-nos. Però, com 
ens han reconegut els observadors externs, 
Vinaròs ha superat la prova amb nota. Els avisos 
especials activats per l'Agència Valenciana de 
Seguretat i Emergències (AVSE) i l'Agència Estatal 
de Meteorologia (AEMET) van fer que totes les 
administracions es prenguerem molt seriosament 
l'alerta.
L'ajuntament de Vinaròs va activar el protocol 
d'emergències començant les reunions de 
coordinació en les que van participar, a més de 
l'equip de govern i l'alcalde, els responsables 
de Policia Local, Brigada Municipal i empreses 
de neteja i maquinària. També es va preparar 
el mecanisme d'informació pública, clau en 
aquestes situacions. Com a mesura preventiva, es 
van suspendre les classes des del dijous 18 a les 
13 h. fins al dilluns. Es va fer una tasca essencial 
de distribució del material per senyalitzar i tancar 
carrers en els llocs prevists com més inundables 
i això va permetre una actuació ràpida de la 
Brigada una vegada la Policia establia l'avís. 
Ràpidament la incidència es feia pública a les 
xarxes de l'Ajuntament.
Són molts els treballadors i treballadores 
municipals que van participar en aquest operatiu 
i, alguns més de manera voluntària. Va ser 
fonamental la tasca feta pel Consorci Provincial de 
Bombers, i també pel personal de carreteres i la 
Guàrdia Civil, les empreses a les que es va requerir 
maquinària o les que devien mantindre serveis 
bàsics com l'electricitat o l'aigua, el personal 
sanitari i els mitjans de comunicació. En tot 
moment vam estar en coordinació amb el director 
de l'AVSE i el diputat responsable dels bombers. 
També és necessari agrair la informació que van 
fer arribar ciutadanes i ciutadans i el seguiment 
majoritari de les recomanacions difoses pels 
canals d'informació.
Va haver-hi moments molt complicats, sobretot 
la tarde del divendres, quan van estar tallades 
gairebé totes les vies d’accés a la ciutat (trens 
inclosos) i van quedar aïllats l’hospital i l’estació 
de tren. Els bombers i la PL van fer uns quants 
rescats de persones, especialment de vehicles, 
i moltes persones hagueren d’esperar algunes 
hores per tornar a casa.
Tot plegat va donar com resultat que superarem 
la prova com un poble unit i que no tingam 
que lamentar desgràcies personals, encara que 
no oblidem a tots els que tenen desperfectes 
importants o dificultats per accedir a les seues 
cases o empreses, els que vau patir alguna 
situació difícil o a qui es sentira desemparat en 
algun moment.
Sou centenars els que heu expressat la felicitació per 
l’operatiu, a través de les xarxes o personalment als 
participants, als regidors i regidores o a mi. També 
alguns alcaldes dels voltants m’han fet saber que es 
van recolzar en la informació de les nostres xarxes. 
Tan sols puc dir que els partits difícils és guanyen 
jugant junts i juntes. A totes i tots els que vareu 
treballar pels demés, enhorabona. A tots i totes els 
que ens heu donat suport, gràcies de cor!

Semana tras semana el 
PSOE nos sorprende en 
este espacio de opinión 
con sus desvarios fruto 

de una gestión ineficiente e irresponsable. Los 
trenes Regionales de los que hablaban la pasada 
semana llegarán ya con retraso por culpa, única 
y exclusiva, de un gobierno central del PSOE que 
ha retrasado casi cinco meses el servicio para 
engañar a la gente.
Debería saber el PSOE local que  el gobierno 
socialista de Zapatero dejó escrito en el año 2009 
que “3 trenes al día son una oferta suficiente”. ¿Se 
acuerda el PSOE de Vinaròs de esa afirmación? 
¿Porque en aquel momento no abrieron la 
boca para defender los intereses de todos los 
vinarocenses?
Debería saber el PSOE local que en 2012, nada 
más llegar al gobierno el PP, se incrementaron 
los trenes Regionales de 3 a 4 diarios cuando 
ellos habían estado negando ese aumento 
desde 2007. 
Debería saber el PSOE local que en diciembre 
de 2017 el gobierno del Partido Popular aprobó 
en Consejo de Ministros triplicar los trenes 
Regionales entre Vinaròs y Castellón, pasar de 
4 trenes diarios a 12 trenes. El incremento lo 
aprobó el Partido Popular en solitario, sin la 
colaboración del PSOE.
Debería saber el PSOE local que en mayo de 
2018 se aprobó un presupuesto del Estado 
que pone encima de la mesa los 7 millones de 
euros anuales necesarios para poder triplicar 
los trenes. Y el PSOE, Compromís y Podemos 
votaron en contra de esos 7 millones de euros 
y por tanto votaron en contra de triplicar los 
trenes Regionales.
Debería saber el PSOE local que una semana 
después de aprobarse los presupuestos 
presentaron una moción de censura que contó 
con el apoyo de independentistas, batasunos 
y resto de partidos radicales y que sindicatos 
como Comisiones Obreras dijeron que todo 
estaba listo para que el 15 de juniolos primeros 
12 trenes se pusieran en marcha.
Ahora el PSOE local se quiere colgar la medalla 
de los trenes Regionales y pueden colgársela 
pero con ello no lograrán engañar a la gente 
seria e informada que ha visto como unos hemos 
trabajado para aprobar, presupuestar y poner en 
marcha este servicio mientras los socialistas lo 
único que han hecho es entorpecer hasta el mes 
de junio y desde entonces retrasar un servicio 
que marcará un antes y después en nuestra 
comarca.
La seriedad no caracteriza al PSOE local y la 
hemeroteca les desmonta todos y cada uno 
de sus intentos por disfrazar una realidad que 
muestra claramente las posturas, declaraciones 
y hechos de cada uno.

Els socialistes de Vinaròs, després de les fortes 
plujes patides, només tenim a dir:

Gràcies Policia Local

Gràcies Brigada Municipal

Gràcies Bombers

Gràcies Guàrdia Civil

…Gràcies Vinaròs!
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Per Lluís Batalla i Callau

L'atzar no es planifica . Gràcies.

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Festival de Música de 
Cambra  Ciutat de Vinaròs
Per Maria Dolores Miralles

OPINIÓ 

. Li podríem dir el govern del joc 
la Oca. La partida té bona pinta 
segons els daus que surtin. 

. Per a què ha d'estar preparat un partit que va a 
eleccions i surt amb representants i governa? Diria 
un expert “per acomplir allò que ha promès”. 
. Hi ha qui situa Vinaròs a la Costa del Azahar, però 
siguem realistes: estem a la Costa del Azar. 
. Miro la premsa. El mateix ritual. Reunions amb col.
lectius. Es tracta de preparar el programa electoral. 
Per a què?, pregunto.
- Cal començar a planificar el futur de... el futur dels 
regidors. És l'únic que hi ha planificat...
- Miro els programes electorals de 2015 dels que 
formen govern. No sé per què van fer-los. Cap d'ells 
porta EDUSI, ni Pla Estratègic , ni Pla de Màrqueting, 
cap d'ells porta res del que estan fent.
- Per no portar, ni porten “Perdre la Piscina 
Tontament”.
- Penso els programes electorals de 2015 dels 
que formen govern. Conclusió: els programes 
electorals s'han de fer per deixar clar als votants 
quines coses no es faran.
- Sent un joc d'atzar, acceptant jugar a un joc azar, 
els qui juguen, el govern, fan vore que és un joc 
intel.lectual. Si surt un 5 pensen,raonen,planifiquen 
que han de moure la fitxa cinc llocs. Brillants.
.........................................................
GRÀCIES
- Amb l'atzar s'ha de saber jugar i sobreviure'l. Hi 
ha col.lectius que saben jugar amb l'atzar i evitar 
que ens passen coses. Són capaços de preveure 
l'atzar, i si encara que el puguen preveure no 
poden evitar que passe, actuen perquè el seu ofici 
és justament actuar.
La primera cosa que et diuen quan entres a 
l'ajuntament com a regidor, i la primera que penses 
si no t'ho diuen, és que tu estàs de passada, i elles 
i ells , els treballadors/es sempre estaran. Això és 
atzar i guanyar. Sort que el nostre destí aquests 
darrers dies ha estat en mans expertes de l'equip 
d'emergències, de la Policia local, de la Brigada 
Municipal, del serveis de neteja de carrers, inclús 
de la Guàrdia civil en una tasca més apropiada 
que les que en té acostumats aquests darrers 12 
mesos. Sort que tenim Bombers ben a prop. Sort 
que el nostre atzar ha estat en mans de personal 
sanitari que al no  poder fer el canvi torn, per la 
impossibilitat pluvial, ha seguit al seu lloc. Gràcies.
Per cert, gràcies als Mossos d'esquadra que ens 
informava als veníem cap a Vinaròs pel Nord.
- No sé qui va inventar el twiter, ni el facebook, 
ni el whatssap. Tampoc sé si son de la plantilla de 
l'Ajuntament. Sí que ho sé: no són d'aquí, crec. 
Gràcies.
- Sort dels que van decidir no sortir en cotxe per 
fer fotografies(i selfies) i van decidir quedar-se a 
casa per no molestar(bé, als de casa sí, als de fora 
no).
- Un record ben especial a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer , i als que han fet Màsters 
no sé on, i van decidir eliminar barrancs dels 
mapes. Un record perquè les aigües torrencials 
els recorden que la naturalesa no es pot esborrar 
d'un mapa. Gràcies per la poca credibilitat. Tots 
sabíem que l'aigua sí passaria pels seus barrancs 
“virtuals”.
Gràcies.

Tots els anys quan 
arriba la tardor, 

és impossible imaginar-se, als que ens 
 agrada la música, sense el Concurs internancional 
de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs. Aquest 
any malauradament s’ha suprimit per falta 
de participants, encara que s'ha decidit fer 
un festival de música de cambra, i s'ha volgut 
premiar la iniciativa dels quatre grups inscrits , 
donant-los  la  oportunitat d’actuar en un festival 
conjut , el proper dissabte 27 d'octubre   les 19:30, 
a l'Auditori municipal Ayguals d'Izco
És aquest festival una cita cultural que serveix 
perquè el nom de Vinaròs se situe en quotes 
encara majors de renom cultural. El concurs de 
música de cambra vinarossenc pot presumir, amb 
legítim orgull, d'una qualitat guanyada a pols. 
La trajectòria del con curs ha esta esglanoada, 
constant i creixent. 
L'ambició dels seus organitzadors, Joventuts 
Musicals de Vinaròs, ha estat sempre la de 
celebrar-lo any rere any i portar el nom de Vinaròs 
al costat de la millor música jove de cambra 
per tot l'Estat Espanyol i també arreu del món. 
Aquest any no ha estat possible, però volem 
fer una crida als jovens músics i encoratjar-los a 
participar perquè ells  són la llavor imprescindible 
per a que la música de demà continue sent un 
llenguatge universal capaç de canviar el món. 
La seua música, el seu treball amb tota seguretat 
farà que  la nostra societat sigue millor, si més no, 
més sensible i tolerant.
Són moltes les persones que hi treballen, perquè 
aquest concurs sigui un èxit col.lectiu de tot 
Vinaròs. Creïem, sincerament, que tots i totes 
els hem d'estar enorment agraïts. I, per suposat, 
també cal donar les gràcies a tots i cadascun 
dels ciutadans i ciutadanes, tant de Vinaròs com 
de la rodalia que, tardor rere tardor, amb la seua 
fidel presència han recolzat aquest projecte. Així 
mateix, tots i totes hem de seguir treballant per 
superar problemes, per llimar imperfeccions, 
per concretar projectes i obrir portes que facen 
que el Concurs de Música de Cambra Ciutat de 
Vinaròs continue viu   i dinàmic. Tots tenim la 
responsabilitat d'espentar en la direcció que sigui 
la millor per al concurs, perquè aixi sumen un bon 
element per a la ciutat que estimem i en la que 
creiem amb totes les nostre forces.
Volem   reiterar una vegada més   el nostre   
agraïment a Joventus Musicals de Vinaròs 
i a totes les persones que han fet   possible 
aquest esdeveniment, així com la voluntat de 
l'Ajuntament de Vinaròs, de que continuarà 
treballant per tal de convertir la nostra ciutat en 
un referent cultural de qualitat.

Desde Ciudadanos (Cs) queremos enviar 
nuestro más sincero agradecimiento a la 
Policía Local, brigada de servicios, Guardia 
Civil, bomberos, Protección Civil, equipos de 
emergencias,y a todos y cada uno de los que 
intervinieron en el temporal de gota fría, ya 
que gracias a su esfuerzo, dedicación y buen 
hacer y dada la magnitud de la emergencia 
no hubo que lamentar desgracias personales.
Entramos en la recta final de 2018 y algunos 
partidos políticos ya tienen el botón de inicio 
de precampaña. El tripartito se desconfigura, 
hay que marcar distancias y ocupar terreno. 
Por su parte, el PP como líder de la oposición 
sigue en su estrategia de hacer crecer la 
tensión a su grado máximo, con su política de 
confrontación. Para los populares solo existe 
la teoría de o ellos, o el caos. Esta oposición, 
unida a una inoperancia manifiesta de 
nuestro equipo de Gobierno han dado lugar 
a una legislatura perdida y con imágenes 
plenarias de bochorno y vergüenza para toda 
nuestra ciudad. 
En Cs creemos en una política útil, en cambios 
razonables, que generen ilusión y confianza y 
que nos permitan a todos una vida mejor.
Dentro de la campaña publicitaria global nos 
sorprenden los socialistas presumiendo y 
haciendo suyos todos los avances y logros de 
nuestra ciudad. Presumen de ser referentes 
de la zona norte,de capitalidad comarcal, 
sanidad aún con todos los problemas más 
que conocidos del hospital, del comercio que 
sigue sin ayudas, o nuestro turismo que sigue 
sin ofrecer unos buenos datos de ocupación.
Y más grave es querer mostrar como un éxito, 
el futuro polígono industrial de Soterranyes,16 
millones de euros,dos millones de metros 
cuadrados, una barbaridad y sinsentido, 
y más de una década después ni un solo 
puesto de trabajo, ni un solo céntimo de 
beneficio para nuestra ciudad. También es 
curioso vendernos como éxito la reforma de 
la Plaza la Mera, se hizo nueva, se pusieron 
materiales inadecuados, ahora nos cuesta 
una fortuna su sustitución y nadie responde 
por el perjuicio económico.
Desde Ciudadanos tenemos muy clara la 
urgencia y la imperiosa necesidad de hacer 
un cambio profundo,establecer un proyecto 
de ciudad a medio - largo plazo. 
Las políticas cortoplacistas no han funcionado, 
debemos generar dinámicas económicas 
expansivas, riqueza y cohesionar socialmente 
a nuestra ciudad. Siguen existiendo muchos 
ciudadanos en riesgo de exclusión social 
después de años duros de crisis económica.

Ciudadanos (Cs) Vinaròs

Un proyecto de ciudad
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Cormorà gros

Bonanza tras la tempestad de mar y agua del cielo
Si el pasado fin de semana laboral el temporal del E con gota fría incluido, sólo dejó faenar a una 
embarcación, la presente, la calma reinó en las aguas de nuestra costa, y se faenó normal en todas 
las modalidades (excepto la llum), con abundantes extracciones de pescados y mariscos. Y las 
cotizaciones volvieron a bajar en su mayoría.

La pesca de arrastre, el pasado viernes día 19, con la fuerte tormenta y oleaje de llevant, sólo 
partió a caladero un bou. Y la actual, todos los barcos operaron cómodos con el buen tiempo. 
Las capturas desembarcadas fueron a base de langostino, lubina, calamar, pescadilla, caracol, 
salmonete, gallo, rape, peluda, galera, móllera, palomita, rubios, caballa, jurel, canana congrio y 
morralla.
El cerco, las tres traíñas de nuestra base están en Castellón y Burriana en busca del peix blau.
 Los artes menores, las barquitas trasmalleras la mayoría se dedica al lenguado y rombo. Un par 
lo hace calando las redes a la sepia y mabre. Y una lo opera con redes de plástico tras el pagel, 
letxa, pargo y corva.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo sigue muy activa. Subastan ejemplares de 1 a 3 Kg.
Y el palangrillo costero, una embarcación pilló con éste arte de anzuelos dorada, sargo y dentón.  

Ecos de ‘Mar’; Sigue la ‘moratoria’ de la caza de ballenas
Por escasos votos de diferencia, de momento por dos años mas, aún podremos seguir viendo 
pasar resoplando, alguna que otra ballena por aguas limítrofes del litoral vinarocense, en 
concreto, por el recién creado Corredor de Cetáceos del Mediterráneo. 
De manera, que la Comisión Ballenera Internacional (CBI), en su 67º última reunión acordó 
mantener la prohibición de cazar éstos grandes animales marinos, y que lleva en vigor dicha 
moratoria 32 años.
Por lo tanto ‘oficialmente’ está prohibido el cazarlas, y en las tensas reuniones de la CBI los debates 
y votaciones están polarizados en dos grupos enfrentados. Japón, que encabeza los países que 
las quieren capturar, efectúan unos programas de ‘caza científica’, pero en realidad es de ‘caza 
encubierta’, ya que sus buques en 2016 mataron para este fin 177 ballenas sólo en el norte del 
Océano Pacífico, y luego vendieron su carne en los mercados nipones(vaya fin científico). Ésta 
escusa para atraparlas con finalidades de estudios científicos, fue desarticulada y desenmascarada 
internacionalmente ya hace tiempo, y además, hay numerosas formas y métodos para investigar 
que no son letales para éstos cetáceos.
A pesar de todo, se va viendo la recuperación de la población de ballenas, con incrementos de 
individuos en todos los mares del mundo. Si bien, únicamente fueron perseguidas por las flotas 
de barcos balleneros las 13 especies mas grandes.

Tripulantes arrastreros preparando los enseres bajo la lluvia

A estes aus marines se'ls pot apreciar per la dàrsena 
portuària, posades dreçades en la roca la gavina i per 
pedres ixents de la nostra costa, en especial a partir de la 
tardor fins a la primavera, ja que recalen ací procedents 
de llocs més freds. Té una grandària d'1 m. de longitud, 
1,60 m. d'envergadura ràfec i 5 Kg. de pes. 
També li diuen corb marí gros, en castellà li criden 
cormorán grande, en anglés great cormorant, en 
francés grand cormorán i en alemany Kormoran. El seu 
nom científic és Phalacrocorax carbó. De l'orde dels 
Pelicaniformes i de la família de Falacrocorácids. 
Este animal és el més típic de l'espècie. Posseïx un cos 
massís, coll allargat, sinuós i dilatable. Ales curtes. Pic 
llarg i ganxut en el seu extrem. La mandíbula acaba 
després de l'ull. Les potes estan implantades cap arrere, 
amb peus palmats i units els quatre dits amb membrana. 
La cua té 20 cm. i està formada per 14 plomes rígides. 
Corporalment de llustre brillant, és de color negre amb 
reflexos i irisacions verdes i blaus. Gola groguenca. Pit 
i ventre blanquinós. En la galta té una taca blanca en 
forma de C. Les potes són negres, Pic marró amb zones 
bronze. El plomatge nupcial és blanc en els cuixes. 
Muden les plomes a final d'hivern. 
S'aparellen en època primaveral. Fan el niu en les roques 
amb algues i branques. Ella posa 4 ous blavosos, que 
coven ambdós progenitors 30 dies. Els pollets tenen 
plomissa negrosa. Abandonen el niu a les 4 setmanes i 
volen a les 8. Es fan adults al tercer any de vida. El seu so 
és un ‘arrr’ vibrant i aspre. 
Habita en llocs temperats de mars i desembocadures 
de rius. A l'alba comença a caçar peixos costaners que 
perseguix cabussant-se. El seu busseig és hidrodinàmic 
i arriba fins els 10 m. de profunditat, aguantant la 
respiració davall l'aigua 30’. Després d'atrapar a la seua 
presa, emergix a la superfície amb la víctima en el pic i 
es l'engul sencera, per a nadar surant recuperant-se de 
l'apnea i tornar a submergir-se. Finalitzada la sessió de 
caça, reposa encimbellat sobre pedres, els pantanals del 
Club Nàutic, etc, per a fer la digestió i assecar el mullat 
plomatge corporal estenent les ales, ja que les seues 
plomes són poc impermeables. A la vesprada torna una 
altra vegada a caçar per a seguir alimentant-se. De nit 
descansen i dormen. 
És un pardal mal volador, a pesar de fer-ho 
aerodinàmicament. S'alça de l'aigua amb pesadesa. Bat 
les ales a mode estable i ho alterna amb planatges. La 
seua silueta de vol té forma d'aspa. És una au gregària 
i arriba a ajuntar-se fins a 30 individus. Va en bandades 
pel litoral formant fileres i en forma de V, a poca altura. 
No s'allunya de la costa. En Àsia els ensinistren i els 
lliguen una anella al coll, per a quan capturen un peix 
no puguen engolir-se'l, i cobrant del cap es porten a 
l'au amb la presa en la boca cap a l'embarcació. D'esta 
manera, l'home es queda amb el peix i solta a l'aigua 
una altra vegada al cormorà perquè el seu instint 
caçador torne a capturar altres peixos. Antany se'ls 
matava perquè competien amb l'home en la pesca, 
però ara estan protegits per llei. En alguns països se'ls 
mengen.
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ESPORTS

El Club Ciclista Maikbike Vinaròs després de les fortes plujes

A. C. D. Benicense
A. C. D. Benicense C. D. Els Ibarsos
C. D. Els Ibarsos

Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1 La Pobla Torn. 5 4 1 0 9 1 13 8
2 Els Ibarsos 5 4 1 0 11 5 13 6
3 VINARÒS 5 4 0 1 15 4 12 11
4 Vilafamés 5 3 2 0 9 4 11 5
5 Alcalà 5 3 1 1 15 7 10 8
6 Benicense 5 3 1 1 18 13 10 5
7 Traiguera 5 3 0 2 8 7 9 1
9 Torreblanca 5 2 2 1 7 5 8 2
8 Estrella Racing 5 2 1 2 6 8 7 -2

10 Esp. Vila - real 5 1 2 2 5 6 5 -1
11 Orpesa 5 1 1 3 7 11 4 -4
12 Morella 5 1 1 3 3 9 4 -6
13 Benicàssim 5 1 0 4 6 13 3 -7
14 San Pedro "b" 5 0 2 3 4 10 2 -6
15 Benicarló "b" 5 0 1 4 4 13 1 -9
16 Moró 5 0 0 5 7 18 0 -11

C. D. Benicarló "b" C. D. Benicarló "b"
C. F. Moró

C. F. Moró
Esportiu Vila - real

VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"

VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b" C. F. Alcalà

Esportiu Vila - real Morella F. C.

Orpesa C. F.

28/10/2018

C. F. Alcalà

Jornada 7

C. F. VilafamésC. F. Vilafamés
C. F. Traiguera

C. D. La Pobla Tornesa
C. D. Benicàssim
C. D. La Pobla Tornesa

TITULAR: LA JORNADA

AUTOR: REDACCIÓN

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Morella F. C.
C. D. Benicàssim

Orpesa C. F.C. F. Estrella Racing
C. F. Torreblanca

Resultados Jornada 6

C. F. Estrella Racing

C. F. Traiguera
C. F. TorreblancaJORNADA 

APLAZADA

Comunicar a mis queridos lectores que esta 
semana no hubo jornada de fútbol de 1ª Regional 
debido a las intensas lluvias. Aquí les presento 
el resumen del encuentro de la anterior, partido 
que nos enfrontamos en casa contra el Estrella de 
Castellón y que ganamos con holgura por 4 a 1. Este 
escrito me fue facilitado por el gran y voluntarioso 
entrenador de nuestra escuadra futbolística local, 
SANTI FORNER, pues yo no pude asistir por motivos 
laborales. Añadir que no se adjuntan fotos a pesar 
de que el competente fotógrafo, RAFA DANTA, se 
ofreció para facilitarme de ellas aunque finalmente 
no pudo ser, pero que en el futuro pienso 
aprovechar su gran labor. Finalmente animarles 
a acudir al gran y prometedor encuentro que nos 
espera en nuestras instalaciones mañana domingo, 
28 de octubre, a las 12 de la mañana y que nos 
enfronta al líder de la categoría, LOS IBARSOS.

Tarde desapacible en el estadio de la Ciutat Esportiva 
de Vinaròs, lo que condicionó que los numerosos 
aficionados que se dieron cita para ver a nuestro 
equipo, se arroparan bajo el techo de tribuna, no 
dejando, aún así, de animar insistentemente, a un 
equipo, que a la postre y al fin, acabo goleando.
Comenzó el partido con un Estrella de Castellón, 
bien dispuesto en el rectángulo, que además 
dispuso de una buena opción para avanzarse en el 
marcador. No fue así, y si fue el Vinaròs, el que en un 
gran remate de Raúl min. 32 consiguió romper las 
tablas, en uno de los primeros acercamientos del 
conjunto langostinero. Tras unos minutos intensos, 
se consigue el 2-0 con un gran disparo con la zurda, 
desde lejana distancia, de Nando min. 40. Con esta 
cómoda ventaja se llega al descanso.

Comienza la segunda, con un guion bien distinto a 
la primera, con un equipo local, mostrando cierta 
superioridad sobre su rival. Tras varios cambios 
en la alineación, Hugo min. 69 consigue dar ya, 
la tranquilidad. Estira líneas el Estrella, y acorta 
distancias con un 3-1, poniendo la rúbrica en el 
resultado Kamal en el descuento.
En líneas generales, gran resultado, aunque eso 
sí, sin un gran juego. Quizás fruto de la confianza, 
quizás porque no se tuvo un gran día.
Esta victoria nos aúpa a la tercera plaza, tocando los 
puestos de privilegio, que vemos a un punto.
Próxima semana desplazamiento al difícil campo 
del ACD Benicense.
Jugaron por los nuestros
Lluc Kamal Christian ( Camí ) Segarra Wifredo 
Nando Esteller Hugo ( Javi García ) Iván Saura ( Tayo 
) Moha ( Espi ) Raúl.

Vinaròs C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

Sempre 
les últimes 
novetats!
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

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

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

  INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
 bit.ly/REINICIAT

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

Curs «Monitors de menjador 
escolar» (30 h)

Del 24 al 28 de setembre de 9.00 a 15.00 h
(Inscripcions fins al 17 de setembre)

Lloc de realització: VINALAB

Curs «Vendre a internet: 
obligacions legals» (8 h)
Dies 17 i 18 d’octubre de 14.30 a 18.30 h

(Inscripcions fins al 8 d’octubre)
Lloc de realització: Biblioteca Municipal

Curs «Analitza la viabilitat 
econòmica del teu projecte» (16 h)

Dies 26, 29, 30 i 31 d’octubre de 9.30 a 13.30 h
(Inscripcions fins al 18 d’octubre.)

Lloc de realització: VINALAB

Curs «Gestió del temps 
per aconseguir objectius 

professionals» (16 h)
Del 22 al 25 d’octubre de 9.30 a 13.30 h

(Inscripcions fins a l’11 d’octubre)
Lloc de realització: VINALAB

Curs «Tècniques de venda» (40 h)
Del 5 al 8 i del 12 al 15 de novembre de 9.00 h a 14.00 h

(Inscripcions fins al 26 d’octubre)
Lloc de realització: VINALAB

Curs «Ofimàtica» (40 h)
Nivell mitjà

Del 19 al 28 de novembre de 9.00 a 14.00 h
(Inscripcions fins al 9 de novembre)

Lloc de realització: VINALAB

AJUNTAMENT DE VINARÒS. ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T
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Tauler Municipal

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

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). 

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.
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Tauler Municipal

PROGRAMA

Taller 1 (4 h):
• Iniciación al mercado internacional
La internacionalización, ¿una necesidad o un capricho?
Elementos de discriminación y decisión
• Documentación en el comercio exterior
Operativa administrativa y comercial internacional
(modelos, fórmulas, requisitos mercantiles,…)

Taller 2 (4 h):
• Medios de pago internacionales
Cómo emplear las herramientas financieras para su salida
al exterior, formas de cobro y pago, cobertura de riesgo,…

Taller 3 (4 h):
• Selección y acceso a mercados internacionales
¿En qué basarse para seleccionar un mercado? 
Cómo llegar sin perderse por el camino
• Plan de marketing internacional
El marketing al servicio de su plan de internacionalización

Internacional_

Vinaròs

FECHA Y LUGAR
Los talleres se llevarán a cabo los días 22, 27 y 29 de
noviembre de 2018, en horario de 09:00 a 13:00 h. VINALAB.

DIRIGIDO
A todas aquellas empresas de la Comunitat Valenciana que
quieran empezar a exportar.

OBJETIVOS
Es una iniciativa de IVACE Internacional y las Cámaras de
Comercio de la CV, a través de un ciclo de talleres prácticos,
para atender a las empresas en todas sus necesidades de
internacionalización y hacerlo allí donde se encuentren.

PRECIO
Gratuito para las empresas (cofinanciado al 50% por Fondos
Feder e IVACE Internacional).

INSCRIPCIONES

 

CONTACTA CON NOSOTROS
Victoria Jiménez
Agència de Desenvolupament Local – Ajuntament de 
Vinaròs
adl2@vinaros.es
964 407 700

bit.ly/ComençaexportarVinaros

ANUNCIO
AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2019

Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las instalaciones 
y ocupaciones de la vía pública del Ayuntamiento de Vinaròs, aprobada 
definitivamente por el Pleno de la Corporación de 26 de marzo de 2015, con carácter 
previo a la instalación de TERRAZAS en la vía pública es necesario solicitar la 
correspondiente AUTORIZACIÓN, a la cuál deberá acompañarse la documentación 
señalada en el artículo 46 de la citada ordenanza.

Las autorizaciones podrán ser anuales o de temporada, sin que en ningún caso la 
fecha de caducidad pueda exceder del 31 de diciembre del año en curso.

Asimismo se recuerda que se debe solicitar cada año la renovación de la 
autorización para los casos previstos en el artículo 50.3 de la ordenanza: 

“Las autorizaciones se entenderán renovadas, en los casos en que no hayan cambiado 
las circunstancias concurrentes cuando se concedió el permiso para la instalación de 
la terraza, ni las condiciones impuestas por la Administración para el otorgamiento 
de la autorización, ni haya sido objeto de sanción firme por infracción grave. Para ello 
se presentará, cada año, dentro de los DOS MESES anteriores al nuevo período 
de ocupación: declaración responsable por escrito de cumplir en su totalidad los 
requisitos que le fueron exigidos, justificante de pago de la tasa del año en curso 
y autorización de los titulares de los establecimientos colindantes. Por parte de los 
Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local, se comprobará el cumplimiento 
de las condiciones originales de autorización y se elaborará el correspondiente 
informe que será remitido al departamento de Gobernación y, en su caso, de 
Actividades. La renovación se podrá llevar a cabo durante un plazo máximo de hasta 
4 años adicionales consecutivos”.
Las acciones u omisiones que contravengan la ordenanza podrán ser sancionadas 
con multas de hasta 3.000 euros.

PROGRAMA

Taller 1 (4 h):
• Iniciación al mercado internacional
La internacionalización, ¿una necesidad o un capricho?
Elementos de discriminación y decisión
• Documentación en el comercio exterior
Operativa administrativa y comercial internacional
(modelos, fórmulas, requisitos mercantiles,…)

Taller 2 (4 h):
• Medios de pago internacionales
Cómo emplear las herramientas financieras para su salida
al exterior, formas de cobro y pago, cobertura de riesgo,…

Taller 3 (4 h):
• Selección y acceso a mercados internacionales
¿En qué basarse para seleccionar un mercado? 
Cómo llegar sin perderse por el camino
• Plan de marketing internacional
El marketing al servicio de su plan de internacionalización

Internacional_

Vinaròs

FECHA Y LUGAR
Los talleres se llevarán a cabo los días 22, 27 y 29 de
noviembre de 2018, en horario de 09:00 a 13:00 h. VINALAB.

DIRIGIDO
A todas aquellas empresas de la Comunitat Valenciana que
quieran empezar a exportar.

OBJETIVOS
Es una iniciativa de IVACE Internacional y las Cámaras de
Comercio de la CV, a través de un ciclo de talleres prácticos,
para atender a las empresas en todas sus necesidades de
internacionalización y hacerlo allí donde se encuentren.

PRECIO
Gratuito para las empresas (cofinanciado al 50% por Fondos
Feder e IVACE Internacional).

INSCRIPCIONES

 

CONTACTA CON NOSOTROS
Victoria Jiménez
Agència de Desenvolupament Local – Ajuntament de 
Vinaròs
adl2@vinaros.es
964 407 700

bit.ly/ComençaexportarVinaros
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Tauler Municipal

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.

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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ESQUELES PUBLICITAT

Tu esposa, hijas y nietos

Siempre con nosotros

2º Aniversario de:
Agustín Delgado Agramunt

† 26 de octubre de 2016

Ampliació termini presentació sol·licituts danys per les pluges 

L' Ajuntament de Vinaròs informa que s'amplia el termini per a presentar les 
sol·licituds pels danys patits per les pluges. El termini s'amplia fins al dimarts 30 
d'octubre. El dilluns 29 i el mateix dimarts 30 la OIAC romandrà també oberta a la 
vesprada, a més de fer-ho en l'horari normal de matins.

ÚLTIMA HORA - AJUNTAMENT VINARÒS



agenda

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

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20, 
17.35 i 19.45. 

*

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15 
i 19.45. 

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol, 
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20, 
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45, 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
8.45, 12.30 i 16.45 
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

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

8.00 8.05 8.20 8.25 8.30 8.45 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

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

Sortida de Morella 8.00 8.50 9.05 9.15 9.25 9.40 9.50
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Passeig 29 Setembre                        *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h 
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán 

dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la 
policía local 964 40 77 04

27 octubre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

28 octubre SANZ c. Pont, 83

29 octubre VALLS zona turística nord, 11

30 octubre MATEU c. Sant Francesc, 103

31 octubre TORREGROSA av. Llibertat, 9

1 novembre PITARCH c. del Pilar, 120

2 novembre VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

3 novembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39




