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Ports aporta sorra per recuperar la platja del Fortí

L'arribada dels Reis Mags d'Orient 
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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.

Aquesta mateixa setmana han començat a la platja del 
Clot els treballs de reposició de la sorra per reparar l’erosió 
que es va produir durant la gota freda i el temporal 
marítim del passat mes d’octubre. El regidor d’Obres 
i Serveis i primer tinent alcalde de Vinaròs, Guillem 
Alsina, ha sigut l’encarregat de gestionar la petició amb 
el director general del Servei de Ports de la Generalitat 
Carlos Domingo. 
El regidor Alsina ha explicat que “s’ha aprofitat les feines 
de dragatge que s’han realitzat en les darreres setmanes 
al port de Benicarló, i un cop atesa la petició de la ciutat 
veïna, llavors es va demanar a Ports si també es podia 
extraure sorra per a la per a les platges de Vinaròs”. En total 
ha suposat l’obtenció de 5.000 metres cúbics que s'han 
bolcat a la platja del Clot, a través del mateix vaixell de 
dragatge, amb un sistema de canonades. Cal destacar que 
Obres i Serveis serà l’encarregat de distribuir la sorra entre 
les platges del Clot i del Fortí segons les indicacions dels 
tècnics municipals.
Alsina ha agraït a Ports la bona predispoció per atendre 
les demandes de l’Ajuntament, destacant que “amb el 
canvi de Govern a Madrid, sí que s’escolten les nostres 
reivindicacions per protegir i millorar la costa”. En aquest 
sentit, posava com a exemple la inversió de 190.000€ 
que s’ha destinat per reparar els danys que es van 
produir al pont de les Salines, Cala Puntal i la Foradada, 
com a conseqüència del temporal marítim i els aiguats 
d’octubre. Unes feines que segons afegia Alsina ara 
s’afegirà la reposició de la sorra a les platges del Clot i del 
Fortí, amb els 5.000 cúbics de sorra que s’han extret del 
port de Benicarló.

Ports aporta 5.000 metres cúbics de sorra 
per a les platges de Vinaròs
El material s’ha extret de les feines de dragatge que ha fet en les darreres setmanes la 
Generalitat Valenciana a la costa de Benicarló

www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
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Dijous 3 de gener es va presentar 
al Saló de Plens de l’Ajuntament el 
nou projecte esportiu amb diferents 
rutes senderistes al voltant del terme 
municipal de Vinaròs. L’objectiu és 
oferir uns recorreguts aptes per 
a totes les condicions físiques i 
fomentar així una vida saludable, 
amb la pràctica de l’exercici, al mateix 
temps que es gaudeix de l’entorn 
natural.
Durant la presentació del plànol, 
el regidor de Medi Ambient, Jordi 
Moliner, ha agraït la col·laboració 
de l’Aula Natura, Apnal Ecologistes 
en Acció, Amics de Vinaròs l’editorial 
Piolet, tècnics municipals i totes 
les persones que han treballat per 
crear aquesta nova oferta senderista 
per al municipi. En aquest sentit, ha 
comentat que “la senyalització de 
tots els recorreguts ha sigut una feina 
molt laboriosa, amb la col·locació de 
totes les marques corresponents i la 

tria de les millors rutes per editar un 
mapa òptim per als senderistes”.
Moliner ha afegit que “s’han editat 
2.000 exemplars que ja es poden 
aconseguir a l’Oficina de Turisme per 
només 3€. El fet de marcar un preu 
és per evitar que la gent els agafe 
de forma indiscriminada i acaben 
en qualsevol calaix sense ús”. Així 
mateix, comentava que les entitats 
que ho desitgen podran disposar 
d’exemplars gratuïts per a repartir-
los entre els seus socis. 
Pel que fa a les rutes, el representant 
de l’editorial Piolet, Juan Carlos 
Borrego, ha indicat que l’Ajuntament 
i les entitats locals han sigut 
els encarregats de proposar sis 
recorreguts, incloent el camí de Sant 
Jaume. Segons afegia s’han dissenyat 
per a tot el públic en general amb 
diferents llargàries i dificultats. En 
aquest sentit ha assenyalat “el plànol 
té una escala 1:20.000, ideal per 

a concretar les distàncies i poder 
consultar tots els punts d’interès, 
com ara els arbres monumentals, 
construccions de pedra en sec, 
restes de la Guerra Civil, ponts, 
barrancs o ermites”.
Per la seva banda, el representant 
de l’Aula Natura, Andrés Giménez, 
ha detallat les sis rutes amb unes 
distàncies que van des de l’1,2Km, 
per als senderistes menys experts, 
fins als 20Km per als que busquen 
gaudir d’una bona caminada. Entre 
els diferents recorreguts destacava 
la volta al Puig de l’Ermita amb 3Km, 
el passeig per Sòl de Riu amb 1,2Km, 
la ruta de la Marató Popular amb 

10Km o la més llarga de 20Km des 
de l’ermita fins a la desembocadura 
d’Aiguadoliva. Giménez ha insistit 
que “es tracta d’un primer plànol 
que amb el temps es revisarà 
per millorar l’experiència dels 
senderistes i garantir unes rutes 
òptimes”. 
Per acabar el regidor Moliner agraïa 
a tant, l’Aula Natura com a l’editorial 
Piolet, aquesta iniciativa del plànol 
de les rutes senderistes i assenyalava 
que des de l’Ajuntament sempre 
estan oberts a col·laborar amb les 
entitats locals disposades a posar 
en marxa projectes per a tota la 
ciutadania.

La regidoria de Govern Obert ha publicat 
el segon número del BIM amb les dades 
més rellevants de la gestió del govern 
municipal dels darrers tres mesos, amb 
l’objectiu d’apropar la transparència a la 
ciutadania. En aquesta ocasió s’ofereix 
informació dels indicadors de tresoreria, 
les licitacions públiques que s’han 
atorgat i les inversions que s’han fet 
amb el superàvit aconseguit, entre altres 
dades d’interès per als veïns. D’altra 
banda, el nou BIM també inclou el catàleg 
de béns immobles de l’Ajuntament, així 
com la despesa desglossada de l’anterior 
Butlletí. 
El regidor de l’àrea, Hugo Romero, ha 
insistit que tot i que “aquesta informació 
es pot consultar des del Portal de la 
Transparència al web de l’Ajuntament, 
era necessari crear el BIM per facilitar la 

seva consulta a aquelles persones que no 
estan tan familiaritzades amb les noves 
tecnologies”. En aquest sentit, ha remarcat 
que “després de la bona acollida de la 
primera edició, des de l’Ajuntament s’ha 
decidit seguir amb aquesta iniciativa per 
apropar d’una forma clara i transparent 
la gestió municipal a la ciutadania”.
Pel que fa a la tirada s’han editat prop 
de 7.000 exemplars que es distribuiran 
de forma directa als domicilis i també als 
espais públics com el Mercat Municipal, 
Biblioteca o al mateix Consistori. 
Per acabar el regidor Romero ha recordat 
que totes les dades de la gestió municipal 
es poden consultar de forma directa a la 
pàgina web de l'Ajuntament, dintre de 
l’apartat Portal de la Transparència, amb 
informació objectiva i transparent 100% 
actualitzada. 1www.transparencia.vinaros.es REGIDORIA DE GOVERN OBERT

Núm 2 - Desembre de 2018 www.transparencia.vinaros.esPublicació de la Regidoria de Govern Obert

Transparència activa

En aquesta edició del mes de desembre s’ofereix informació sobre els indicadors de 
tresoreria, els pagaments que ha realitzat l’Ajuntament als proveïdors, la inversió del 
superàvit obtingut en diverses inversions financeres, el cost que suposa la implemen-
tació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrador, una relació 
dels béns immobles que formen part del patrimoni de l’Ajuntament, així com els béns i 
espais protegits, i per últim, quin va ser el cost de la realització de la primera edició del 
butlletí. 

Mantindre una Administració local propera i transparent 
és un dels principals objectius que es vol oferir des de la 
Regidoria de Govern Obert. Per això, amb aquesta nova 
edició del butlletí es pretén, mitjançant la publicació  
d’informació municipal de manera directa i clara, poder 
arribar al major nombre possible de veïns i veïnes del  
municipi.

bim
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Parc mòbilPressupost 
2017

Pressupost 
2018

Període 
mitjà de 

pagament

Deute  amb 
entitas  

públiques

Deute amb 
administracions

Deute 
total

24.302.500 € 714.748.793 € 26,91 dies28.000.000 € 5.307.744 € 10.056.538 €

Pàg. 1

Transparència

Pàg. 2

Licitacions 
públiques

Pàg. 3

EDUSI

Pàg. 3

Inversions

Pàg. 4

Bens inmobles

Pàg. 4

Catàleg

Pàg. 4

Bim

Vinaròs presenta el primer plànol de rutes senderistes 
al voltant del terme municipal
El nou mapa compta amb sis recorreguts que han estat possibles gràcies a la 
col·laboració de la regidoria de Medi Ambient, amb l’Aula Natura, Apnal Ecologistes 
en Acció, Amics de Vinaròs i l’editorial Piolet especialitzada en senderisme

L’Ajuntament publica una nova edició 
del Butlletí d’Informació Municipal
En total es tracta de 7.000 exemplars que es distribuiran de forma directa 
als domicilis i els espais públics per arribar al màxim número de persones
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Aquest matí el regidor de Promoció de l'Activitat 
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, Domènec 
Fontanet, ha comparegut davant dels mitjans de 
comunicació per explicar a la ciutadania les ajudes 
per al creixement empresarial de les pimes que 
ha convocat la Generalitat Valenciana. En total es 
tracta de tres subvencions per a la consolidació de 
l'activitat comercial o artesana, la promoció dels 
productes i l'emprenedoria.
La primera d'elles, anomenada Avalem Artesania 
té com a objectiu ajudar a la formació dels 
artesans i a la promoció dels productes. Els 
conceptes subvencionables són les despeses de 
la participació en fires, la confecció de catàlegs i 
l'assistència a cursos artesans, així com la protecció 
dels productes. La subvenció serà fins al 50% dels 
costos amb un límit de 5.000€.
La segona ajuda, Avalem Comerç, està adreçada 
per a la consolidació de l'activitat comercial de 
les pimes. Els conceptes subvencionables són 
les despeses en l'adquisició d'equipament per a 
l'establiment i la implantació de la venta online 
de productes. Per sol·licitar l'ajuda la inversió 
realitzada ha de ser superior al 3.000€ i es podrà 
finançar fins al 50%, amb un màxim de 20.000€.
La tercera subvenció, Emprenem Comerç, també 

està dirigida per a les pimes que vulguen consolidar 
la seva activitat empresarial o emprendre nous 
projectes. En aquest cas es podrà subvencionar els 
estudis de viabilitat, distribució, estalvi energètic 
i disseny de l'establiment, així com les despeses 
de gestoria, notaria o registres necessaris per a la 
constitució de l'empresa, a més del lloguer des del 
gener fins al setembre d'aquest any. La subvenció 
serà fins al 50% dels costos, amb un màxim de 
10.000€, mentre que per al lloguer l'ajuda màxima 
serà de 5.000€. 
El regidor Fontanet ha destacat que "totes aquestes 
ajudes es poden sol·licitar de forma directa a la 
Conselleria de Comerç des del 21 de gener fins 
al 4 de febrer". En aquest sentit, ha explicat que 
"els empresaris que necessiten més informació o 
assessorament de com demanar les subvencions 
es poden adreçar a l'oficina de l'AFIC ubicada al 
carrer de Sant Ramón".
Vinaròs Emprenem
Durant la roda de premsa el regidor Fontanet 
també ha fet un primer balanç del Programa 
d'Actualització de les Dades de les Empreses 
Locals, que s'està realitzant la regidoria de Comerç 
i l'Agència de Desenvolupament Local (ADL). 
Recordem que l'objectiu és crear un arxiu amb 

la informació actualitzada de tots comerços i 
empreses de la ciutat.
Fontanent ha indicat que "la base de dades 
servirà per mantenir al dia tota l'activitat 
empresarial que es desenvolupa al municipi, 
que a més es publicarà al web http://vinaros.
comercioscomunitatvalenciana.com/ perquè 
així la ciutadania puga consultar tota aquesta 
informació o les mateixes empreses que necessiten 
contactar amb altres establiments". 
Així mateix afegia que també és una eina molt 
important per mantenir informats a tots els locals 
de les ajudes que convoca la Generalitat, a més de 
regular la seva situació.

Per al PVI, “hi ha una sèrie de 
problemes que no s'han aclarit, hi 
havia una inversió 1.195,323 € per 
part de la Generalitat Valenciana, dels 
quals no s'han pogut gastar només 
que 787.189,39,€, bàsicament perquè 
totes les inversions que s'anaven a 
fer a la carretera N-340 a l'altura del 
polígon de les Capsades i al polígon 
de la carretera d’Ulldecona, que 
era posar unes zones enjardinades 
i arreglar l'asfalt, posar il·luminació 
i fer tot un seguit d'actuacions més, 
totes aquestes inversions depenien 
de l'autorització de carreteres”.
“Fent-se tot a corre cuita, a pesar 

de que totes aquestes inversions 
s’hagueren pogut fer diversos anys 
abans, això es el que passa, falten 
permisos d’organismes no arriben 
per falta de temps, i les inversions 
no es poden realitzar,  i la subvenció 
corresponent per a aquesta inversió 
s’acaba perdent, en aquest cas la 
subvenció total perduda ascendeix a 
401.123,14€, apunten.
Un altre problema que assenyala el 
partit independent és el de la fibra 
òptica. “Segons diuen, ara no s'ha 
pogut fer res perquè tot i que hi 
han quadres enganxats en algunes 
façanes de les indústries des de fa 

mes d'un any, a dia d'avui encara 
no s'ha tret a concurs la concessió 
la xarxa de fibra òptica a qualsevol 
operadora, per donar servei a les 
indústries que a dia d'avui s'han 
de subministrar per una ADSL per 

cable convencional lentíssim a l'estar 
lluny de la central de telefonia, lo 
que ha obligat a moltes empreses 
a contractar internet inalàmbric, 
pagant el gust”, conclouen.

Comerç dona a conèixer les ajudes per a les pimes 
que ha convocat la Generalitat Valenciana

El PVI acusa el govern municipal de deixar perdre 401.123,14 euros 
de la subvenció per als polígons de Vinaròs

Des del Partit de Vinaros Independent, s’ha denunciat l'estat dels polígons, 
en el tema de la fibra òptica, apuntant que “portem insistint en diversos 
plens i per part de l'Ajuntament de Vinaròs no en fan cas".
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En total l'Ajuntament ha rebut la quantitat de 
22.763€ que destinarà a diverses iniciatives per 
al foment de la Cultura i activitats infantils al 
municipi.
Aquest matí el regidor de Cultura i Joventut, 
Marc Albella, ha confirmat que la ciutat rebrà tres 
subvencions de la Generalitat Valenciana per al 
foment de l'activitat cultural al municipi. En total 
es tracta de 22.763€ per a tres iniciatives diferents.
La primera, de 7.753€, serà per a posar en marxa 
programes de promoció dels drets de la infància i 

participació infantil. El regidor Albella ha destacat 
"que es tracta d'una ajuda molt important per al 
municipi, sobretot perquè permetrà crear noves 
iniciatives destinades per als més petits". 
La segona subvenció, de 12.510€ per part de 
l'Institut Valencià de Cultura, s'ha atorgat perquè 
Vinaròs ha entrat a formar part del circuit cultural 
valencià dintre de la categoria A. En aquest sentit, 
Albella ha destacat que "a l'inici de la legislatura 
el municipi es trobava fora d'aquesta catalogació 
i gràcies a l'esforç que s'ha fet des de la regidoria 

s'ha pogut entrar a la B i ara s'ha avançat fins a 
la A, la més elevada, que al mateix temps suposa 
rebre una ajuda més important". Cal destacar que 
aquesta subvenció es destinarà per a la confecció 
d'una programació cultural de qualitat al municipi 
amb teatre, espectacles al carrer i concerts. 
Per últim, l'Ajuntament ha rebut una tercera 
ajuda de 2.500€ per a sufragar les despeses de 
l'espectacle d'homenatge a Carles Santos que es 
va celebrar el passat mes de setembre a la plaça 
de bous.

El Saló d'Actes de la Caixa 
Rural ha acollit el tradicional 
sorteig que cada any realitza 
l'Associació de Comerciants 
de Vinaròs en motiu de la 
campanya de Nadal. Recordem 
que per a participar només 
calia fer les compres als 
establiments adherits a 
la iniciativa i dipositar les 
butlletes a les urnes que es 
van preparar a l'Ajuntament. 
En total s'han recollit més de 
27.000, demostrant la gran 
acceptació que té aquesta 
campanya i sobretot la bona 
resposta dels veïns a l'oferta 
comercial de la ciutat.
Pel que fa als premis s'han 
repartit 10 xecs regal, valorats 

en 100€ cadascun, perquè els 
afortunats puguen bescanviar-
los als mateixos comerços 
de la localitat. D'altra banda, 
també s'ha extret el nom del 
guanyador d'un creuer per 
la Mediterrània per a dues 
persones. Per als més petits 
que han participat de la 
campanya, amb les cartes que 
han escrit per als Reis d'Orient, 
s'han sortejat tres viatges 
a PortAventura per a tres 
persones. En aquest cas, s'han 
recollit prop de 4.500 cartes.
Durant els propers dies 
l'Associació de Comerciants 
es posarà en contacte amb 
els afortunats perquè puguen 
gaudir dels premis aconseguits.

Vinaròs rep tres subvencions de la Generalitat 
per a programes de Joventut i Cultura

Comerç celebra el sorteig de la campanya nadalenca
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El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha creado 
la sección joven del partido con vistas a las 
elecciones municipales justo cuando se cumplen 
20 años de su existencia, ya que se formó en el año 
1999. 
La candidata independiente a la alcaldía de Vinaròs, 
Maria Dolores Miralles, presentó a los nuevos 
cuatro jóvenes integrantes -Pepo Morillo, Alex 
Granados, Sergi Vidal y Dana Rosell- destacando 
la importancia de la juventud en la vida política 
de la localidad “por su ilusión en hacer un Vinaròs 
mejor y las ideas de gran valor que son capaces de 
aportar”. 
Cada uno de ellos es responsable de un área. Así, 
Granados lo es del apartado de ocio, destacando 
que su intención es potenciar y crear nuevas 
actividades que hagan que Vinaròs tenga una 
mejor oferta en este sentido y no sólo sea 
conocida por el carnaval. Por su parte, Vidal 
como encargado de deportes, señaló que una 
de sus prioridades es la potenciación del deporte 
popular, y recuperar eventos deportivos exitosos 
de antaño como   los partidos “24 horas” que se 
hacía por fiestas, o facilitar la práctica de deportes 
acuáticos entre los alumnos de los institutos y 
potenciar otros deportes menos conocidos como 

hockey o beisbol.
Por otro lado, la encargada de educación y 
feminismo, Dana Rosell, se centró en la necesidad 
de recuperar el transporte escolar gratuito a los 
institutos y en facilitar al máximo ayudas a las 
mujeres.
Por último, el portavoz de las juventudes del 
partido, Pepo Morillo, destacó que éste es “un 
día histórico para el PVI porque por primera vez 
después de 20 años dispone de una sección joven”. 
Morillo destacó que el PVI es un partido que “pone 
a Vinaròs por encima de todo y tiene un proyecto 
ilusionante y en este momento además una gran 

representación de jóvenes que van a tener voz en 
el programa electoral”.

Ciclos formativos
Morillo también avanzó que en el próximo pleno 
el PVI va a presentar una moción para instar a que 
se amplíen los ciclos formativos en Vinaròs y los 
jóvenes estudiantes no tengan que salir a estudiar 
a otras localidades. “Hay en Vinaròs tan solo 4 
ciclos formativos de grado medio y 3 de grado 
superior, y es hora de instar a la administración 
autonómica a que considere aumentar esta oferta 
educativa”, concluyó.

Acord Ciutadà de Vinaròs ja qualificat el segon 
número del Butlletí d'Informació Municipal(BIM) 
de “gens útil”. Segons el seu portaveu, Lluis Batalla, 
“fullejant les 4 pàgines del BIM, un es pregunta 
perquè l'han fet. La informació que dóna és tècnica 
i es podria haver publicat a les pàgines del Diariet i a 
la web de l'Ajuntament. A més,s'ha fet una inversió 
amb diners del poble on tot allò que diu no té res a 
veure amb la Transparència Activa que pregona la 
portada. Fer Inventari no és Transparència Activa”. 
Segons considera Batalla, el BIM de desembre 
de 2018 “s'ha fet per obligació, a la força,i pitjor 

encara,sense ganes ni idees. Transparència 
Activa, a l' entendre d'ACORD CIUTADÀ, és donar 
explicacions abans que et pregunten i és promoure 
l'acció, la mobilització cívica, i no la contemplació”. 
Acord Ciutadà també considera que el BIM “és el 
producte d'un acte de supèrbia de PSOE, Podem 
i Compromís, que havien de fer un Butlletí sí o sí”. 
Amb una tirada de 7.500 exemplars, ACORD 
CIUTADÀ afirma que el BIM que faria seria el 
principal altaveu de la Regidoria de Participació 
Ciutadana. “Però d'una Regidoria de Participació 
ben activa, ben viva, que vulga mobilitzar i gens 

apoltronada. 
Tenim un mitjà que arribaria com a mínim a 7.500 
persones i li hem de treure profit si volem que 
siga útil”, ha dit Batalla, que es pregunta “com és 
possible que a ningú del govern se li ha acudit 
plantejar el BIM com altaveu de Participació 
Ciutadana, on poder publicitar els resultats del 
Pla estratègic, o del Pla Especial del Casc Històric,o 
del Consell de Joventut, o del reglament de Medi 
Rural, o l'evolució i acompliment d'Objectius de 
Pla de Màrqueting Turístic, o dels Consells  de Barri, 
on no es mou una fulla, o dels Plenaris Ciutadans”.

El PVI presenta la sección joven en su 20 aniversario como partido
Anuncia la presentación de una moción para ampliar los ciclos formativos en Vinaròs

Acord Ciutadà titlla el nou BIM “d' eina passiva 
i gens útil, perquè s'ha fet sense ganes”
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El portavoz municipal y candidato del Partido 
Popular de Vinaròs a la alcaldía, Juan Amat, ha 
mostrado su preocupación por las crecientes 
listas de espera en el hospital comarcal de Vinaròs 
que siguen aumentando pese a los anuncios 
realizados por la Generalitat Valenciana. 
Amat ha afirmado que “la problemática es 
pública y notoria. Las listas de espera siguen 
incrementándose y los vinarocenses deben 
esperar un año para una primera visita de 
neumología, diez meses para cardiología o 
más de ocho meses para una consulta de 
dermatología; a todo ello se suma el problema 

de derivar a decenas de pacientes a Castellón 
para realizar pruebas radiológicas”. 
El portavoz popular ha indicado que la obligación 
del tripartito “es exigir y reivindicar de forma 
pública y contundente mejoras y soluciones a 
este problema que sigue afectando cada día a 
más personas y, si en lugar de tapar el deterioro 
sistemático del hospital comarcal de Vinaròs, el 
gobierno municipal decide afrontar el problema 
y reclamar soluciones a la Generalitat Valenciana 
nos tendrá a su lado para todo aquello que sea 
en beneficio de los vinarocenses y de los vecinos 
del resto de la comarca”.

El portavoz adjunto del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Vinaròs,  Lluís Gandía, ha 
denunciado hoy "los retrasos diarios en los 
trenes  Regionales que comunican Vinaròs con 
Castellón y que sufren decenas de usuarios a los 
que nadie les da ninguna explicación".
Gandia ha instado al gobierno central en manos 
del PSOE "a poner  solución a este problema 
diario activando la compra de los nuevos 
trenes que presupuestó el gobierno del Partido 
Popular y que los socialistas  han retrasado sin 
poner fecha por motivos que se desconocen 
pero que perjudican a nuestra comarca".
De esta forma los populares recordaban 
también que "el gobierno de Pedro Sánchez ya 

retraso cinco meses la puesta en marcha de los 
12 trenes Regionales por motivos electoralistas, 
pero después de hacerse la foto  han 
abandonado a nuestra comarca y permiten que 
día tras día los retrasos sean la norma habitual 
en los trenes Regionales".
Finalizaba el portavoz popular afirmando 
que "son muchos los usuarios  que nos han 
trasladado sus quejas y la impotencia ante la 
dejadez de  RENFE y por ello desde el Partido 
Popular vamos a trabajar y a presionar  al 
gobierno central para mejorar las condiciones 
del viaje al igual que  ya lo hicimos cuando 
gobernábamos triplicando las frecuencias 
entre Vinaròs y Castellón"

La portavoz adjunta del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaròs, Carla Miralles, ha 
criticado que “la falta de iniciativa del tripartito 
respecto al comercio local que es uno de los 
motores económicos de nuestra ciudad y que 
se demuestra al ser inexistente la campaña de 
promoción que desde el Ayuntamiento se realiza 

en plena época de rebajas”.
Miralles señalaba que “diversos empresarios y 
comerciantes de Vinaròs nos han trasladado que 
tras acudir al departamento correspondiente 
no hay carteles de “Rebajas” para todos los 
comerciantes debido a que el Ayuntamiento no 
ha editado carteles ni tampoco se han recibido por 

parte de la Generalitat Valenciana”.
Los populares consideran este hecho “una nueva 
muestra del nulo interés y falta de trabajo de un 
tripartito que está paralizado y que en esta ocasión 
con su actuación está perjudicando al sector 
comercial”.

El PP exige soluciones a las crecientes listas de espera 
en el hospital comarcal de Vinaròs 

El PP pide al gobierno “soluciones ante los retrasos diarios 
de los trenes Regionales”

Gandía: “El PSOE se hizo la foto el primer día y después ha abandonado a los usuarios”

El PP asegura que “falta de apoyo al comercio local en plena campaña de rebajas”
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El Ayuntamiento de Vinaròs hizo el pasado lunes efectivo el acuerdo con la empresa Brial Vinaròs Plaza para la cesión de los terrenos donde está prevista la 
celebración de la gala de reinas del carnaval 2019, evento que se celebra el 23 de febrero. Se trata de una parcela de la parte sur de la calle Sant Francesc y que 
desde el Ayuntamiento y la Comisión Organizadora del Carnaval (COC) se valora que sean de forma rectangular y con una superficie prácticamente idéntica 
en tamaño a la del antiguo campo de fútbol del Cervol, escenario de los últimos años, pero donde debe construirse el nuevo colegio Jaume I. El Ayuntamiento 
ha considerado que la ubicación es buena por su fácil acceso, ya que está situada al lado de una amplia avenida, y dispone de plazas de estacionamiento a su 
alrededor. Los terrenos deberán ser nivelados y adecentados para el evento después de la celebración de la festividad del patrón San Sebastián.

Los terrenos que albergarán la gran gala de reinas del carnaval

Asesoría
de nutrición
y dietética

No empieces una dieta
que terminará algún día,

comienza un estilo de vida
que dure para siempre.

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia
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La Comisión Organizadora del 
Carnaval (COC) ha informado 
de una novedad del carnaval 
de Vinaròs 2019, que se celebra 
del 16 de febrero al 4 de marzo. 
Se trata de la actuación de los 
grupos musicales Los Rebeldes, 
Danza Invisible y ‘Dragon rapide, 
formado por los hermanos 
López, residentes en Vinaròs, 
que’ el próximo 24 de febrero en 
el escenario que acogerá el día 
anterior la gran gala de las reinas. 
Este sería el primer concierto 
introducido en el programa del 
carnaval de Vinaròs a lo largo 
de sus ediciones. Emotivo será 
volver a ver a grupos de los 80 
como Los Rebeldes o Danza 
Invisible, pero sin duda los 
vinarocenses tendrán especial 
predilección por volver a ver a 
Dragón Rapide por su estrecho 
vínculo con la capital del Baix 
Maestrat. El grupo comenzó a 
tocar en 1987 bajo el nombre de El 

Eterno Masculino, grupo de pop 
electrónico con el que editaronn 
dos Lps ‘En tu nombre' (NG, 
1988) y ‘Promesas' (NG, 1989). 
Tras su último trabajo, en 1990 
cambiaron de estilo, pasando de 
hacer pop electrónico a ser uno 
de los primeros grupos indies de 
España.
Dragón Rapide (nombre de 
un avión de los años 30 que se 
llamaba de “Haviland Dragón 
Rapid”), eran de Tortosa y estaba 
compuesto por los hermanos 
Carlos Manuel de López (voz) 
y Oscar Jesús de López (bajo) 
junto a Francisco Javier Prieto 
“Paco” (guitarra), Jesús Sarasa y 
David Bonilla (batería).
Hay que destacar que ya se ha 
presentado el cartel de este año, 
dedicado a la China, temática 
principal, y que también se ha 
anunciado al actor vinarocense 
Anthony Senén como 
presentador de la gala de reinas.

Marc Méndez Viver ha sido elegido como pregonero del carnaval 
2019. Méndez es una persona muy vinculada al Carnaval, siendo 
gran colaborador de esta fiesta y miembro de la comparsa Locura, 
y es también actualmente presidente de la Junta de Cofradías de la 
Semana Santa de Vinaròs, puesto al que accedió en el año 2017.

La reunión entre comparsas del carnaval que tuvo lugar la noche del martes 
para decidir la forma en la que se desarrollan los desfiles del último fin de 
semana decidió por amplia mayoría que se vuelvan a celebrar de nuevo en 
un formato con circuito cerrado. 
La Comisión Organizadora del Carnaval (COC), dirigida por Abilio Segarra, 
decidió la convocatoria de esta asamblea para que fueran las propias 
comparsas las que decidieran por votación si se optaba por organizar los 
desfiles en cerrado, como se ha hecho la gran mayoría de ocasiones, o en 
abierto, como se celebraron en el último año. La opción de circuito cerrado 
fue la aprobada.

El Carnaval de Vinaròs anuncia el concierto de Los Rebeldes,
 Danza Invisible y Dragon Rapide 

Los desfiles del carnaval volverán 
a celebrarse en circuito cerrado

Marc Méndez Viver, 
pregonero del Carnaval 2019
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QUÉ  COMER  
PARA  COMER  BIEN
Cap. 16
¿Qué hay de “natural” en 
los alimentos “naturales”?

Hoy en día nos persigue el concepto “natural” por todos 
los sitios: en la comida; en los champús, en las cremas 
cosméticas… En los últimos años nos hemos puesto todos 
un poco quimiofóbicos y, ahí esta la industria preparada 
para darnos lo que queremos. La quimiofóbia quiere decir 
que asociamos lo natural a algo bueno y lo artificial a algo 
malo. Algo así como todo lo que venga de la naturaleza, 
de las plantas es magnífico y lo que haya nacido en un 
laboratorio malo… Oye, pero juraría que la cicuta (el veneno 
de Sócrates) es una planta, ¿no? Y la amanita phalloides 
(conocida como el hongo de la muerte) es natural, ¿no?.

No todo en la naturaleza es bueno, las plantas generan toda 
serie de toxinas para evitar que se las coman, es la ley del 
más fuerte. 

La industria no ayuda a aclarar esta confusión. De hecho se 
aprovecha. Por ejemplo, en la cosmética podemos encontrar 
reclamos como “libre de tóxicos” o “no testado en animales” 
cuando realmente las dos cosas están prohibidísimas en 
España. 

Lo mismo pasa con el reclamo “natural” o “100% natural” en 
los alimentos. 

Primero, ¿qué entendemos nosotros cuando leemos 
natural? Yo cuando leo natural me imagino que es algo 
que tal cual se ha recogido en el campo. Mi amiga Erika, 
entiende como natural un alimento que no lleva ni aditivos 
ni conservantes pero en el que ha habido un proceso de 
manipulación para hacer el alimento. Ni nosotros mismo lo 
tenemos claro. La legislación no aclara nada en cuanto al 
término natural en el etiquetado. No dice nada sobre si tiene 
que ser enteramente natural, ni sin aditivos ni porquerías, 
por lo tanto si Erika y yo hiciésemos caso a lo que pone en la 
parte frontal nos la hubieran colado a las dos. Los productos 
que yo considero como naturales directamente no van con 
etiquetado, y un sin fin de alimentos que rezan que son 
naturales en el envoltorio llevan un montón de aditivos 
(como ejemplo el pan de molde). A veces, junto el término 
natural encontramos otros como “tradicional”; “rústico”… 
Estos términos no están legislados por lo que no quieren 
decir absolutamente nada. Tampoco significa que sea 
ecológico. Ecológico es un término que no se usa a la torera 
pero si que tiende a confusión. Significa que una alimento 
o un producto ha sido sembrado o producido con una serie 
de condiciones que lo hacen ecológico: tipos de abono, 
distancia a la que se encuentran fábricas… Pero ecológico 
no significa tampoco saludable. Una nocilla puede ser 
ecológica pero sigue llevando porquerías (ecológicas claro). 

Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando vemos que pone natural 
en un alimento? Pues no hacer mucho caso. Giremos el 
envoltorio y fijémonos en los ingredientes, si hay más de 
dos líneas ya os puedo asegurar que de natural poco. Si 
queremos cosas naturales (espero que cicuta no) vayamos 
más al mercado que allí no nos faltarán. 

Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

Donación de la recaudación de la olleta solidaria del 27 de diciembre a favor de 
Rescata2  por un importe de    500 euros.

Carpa solidaria de Ciudadanos recogiendo juguetes que se donaron a la 
Cruz Roja Española en Vinaròs

Rosanna Varela ha sido la afortunada de la cesta 

sorteada por Yerpes Group
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Entrega de las bicicletas del sorteo del mercado 
municipal. Los ganadores han sido Fernando 
Valldepérez y Amparo Pinto

Ana Maria Calabufo, agraciada con el sorteo de la cesta Ortopedia Técnica Vinaròs

La tarde del 3 de gener, l'Associació Femme Força 
Vinaròs va participar, amb la lectura d'un manifest 
en contra de les violències de masclistes, en la 
concentració que es va fer davant de l'ajuntament 
per la violació d'una jove de 17 anys la Nit de 
Cap d'Any a Borriana, conjuntament amb els iai@
flautas de la nostra ciutat. La presidenta de Femme 
Força Vinaròs va llegir un manifest que reproduïm 
en aquest text. Posteriorment va intervenir Carlos 
Martín en un sentit parlament i Aaron Martín 
va concloure l'acte interpretant a la guitarra 
“Lamentos de Mujer”.

MANIFEST     'Ja no ens conformem'
Lara Doménech
Els primers dies de la desaparició de Laura, algunes 
persones encara deien on va aquesta jove, sola 
corrent per aquí. Aquest Cap d'Any, una menor de 
17 anys ha estat segrestada i violada en Borriana, 
avui a Cantàbria, una dona de 26 anys ha inaugurat 
el compte d'assassinats masclistes de 2019.

Durant molt de temps ha estat habitual 
culpabilitzar a les dones quan són víctimes de 
delictes que les afecten especialment a elles.
El masclisme és aquesta ideologia que ara ja no 
s'atreveix a dir que les dones som inferiors, però 
encara diu coses com que està bé muntar una 
indústria cruel amb les dones, com és la prostitució.
El masclisme encara ens recorda a les dones que 
hem d'anar amb compte, cuida't amb la roba, 
cuida't amb els horaris, cuida't amb els llocs, 
cuida't amb divertir-se massa. La igualtat també 
significa la igualtat per a utilitzar el carrer, el camp i 
els camins, igualtat per a entrar i sortir.
Quan se'ns diu a les dones que anem amb compte, 
també hi ha un altre missatge implícit més pervers, 
mentre que a les xiques se'ns instrueix en la por, 
els nois aprenen ràpidament que ells no han de 
tenir por, i que nosaltres som febles. Durant molt 
de temps el masclisme ha gravat en la identitat 
de les dones el paper de víctima. Però ja no ens 
conormem.

Cada dia més dones i homes vivim fora dels papers 
que ens ha assignat aquesta cultura maclista.
El masclisme i la seua violència, els feminicidis, la 
seua visió de les dones com a víctimes resignades i 
els seus homes dominants, violents i acomplexats 
ja no troben lloc en una societat que està canviant 
i ja no calla enfront de la injustícia.
Perquè enfront de la violència no hi ha neutralitat 
i quan no ens posicionem contra el masclisme i la 
seua violència, ens convertim en còmplices.
Finalment, una gota de saviesa d'internet que va 
aparéixer fa poc en Twitter, perquè de vegades hi ha 
homes que diuen sentir-se ofesos i assenyalats… 
diu així:
“Hola, si ets un home que no va violant i matant per 
aquí ni tens pensat fer-ho, no s'estan ficant amb tu, 
deixa d'ofendre't com un gili*** i persegueix com 
nosaltres als *** que sí que ho fan.”
Aquestes dones que han sofert la violència 
masclista, són les últimes d'una llista molt llarga, 
però ja no ens conformem.

'Femme força Vinaròs' participa en la concentració 
per la violació d'una jove a Borriana
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Caritas Vinaròs recogió este año en la gran 
recogida de alimentos un total de 9.200 kg de 
alimentos, y en la posterior campaña de Navidad 
repartió un total de otros 136 lotes de alimentos 
que beneficiaron a 488 personas. Además, en la 
campaña de recogida de juguetes, un total de 
169 niños obtuvieron la ilusión de poder abrir 

2 juguetes nuevos cada uno. La presidenta de la 
asociación, Amparo Salvador, agradeció “la gran 
solidaridad de los vinarocenses para poder 
realizar estas importantes donaciones a gente 
que lo necesita”. También agradeció a Davima 
Motors “el habernos dejado como siempre un 
vehículo para poder transportar los alimentos”, 

a Hoteles ZT de Peñiscola, que hizo una 
aportación de más de 400 kilos de alimentos 
y a Conservas Paco Gil, que regaló conservas 
que enriquecieron los lotes navideños. También 
quiso agradecer de manera especial a todos los 
voluntarios y voluntarias que colaboraron con 
gran ilusión en estas campañas.                      

Cáritas Vinaròs repartió en Navidad juguetes nuevos para 169 niños 
y 136 lotes de alimentos para casi 500 personas

+ info. reserves: 964 86 55 15 / info@molicervera.org
Carretera CV-135, km 9 - 12578 Cervera del Maestre

www.molicervera.org

Aquest 2019 visita l’ antic i singular edifici, 
únic a tota la Comunitat Valenciana. 

-Tarifa general: 2,5€ -Tarifa reduïda: 1,5€ (jubilats,  
  estudiants, aturats i grups ˂25)
-Gratuït: menors de 9 anys i persones amb discapacitat

Completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

Horari: De dimarts a dissabte: 
9:30 a 14:00 hores i 15:30 a 17:00 h
Diumenges i festius: 10:00 a 14:00 h
Tancat el 25 de desembre, 1, 6, 19 i 20
de gener (Festivitat de Sant Sebastià).

Antic complex industrial del 
s.XV situat al costat de la 
Rambla de Cervera, restaurat i 
convertit en museu; a l’interior 
del molí es mostren les 
diferents fases de la producció 
tradicional de l’oli d’oliva.
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Els reis mags van visitar la residencia hogar San Sebastián portant la 
il·lusió dels regals als residents

Els Reis Mags d’Orient van visitar la Penya Barça de Vinaròs
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Les seves Majestats els Reis Mags d'Orient van 
arribar a Vinaròs de manera molt puntual al port 
pesquer, a les 18.30 hores, a bord d'una embarcació 
de pesca, com és tradició, encara que amb algunes 
destacades novetats en aquesta visita reial. 
Així, aquesta vegada es va triar una embarcació 
de petites dimensions, en concret la barca de 
tresmall “Los jóvens”, que recentment ha estat 
adaptada per  acollir la iniciativa “Pescaturisme”.  
Però potser la major novetat va ser que els Reis 
van estrenar aquest any unes carrosses noves 
que simulaven grans animals, i que va ser un dels 
grans atractius de la cavalcada que va començar 
just després de l'arribada de les seves Majestats 
al recinte portuari. La temàtica triada aquest 
any va ser “El fons marí”, com es va veure en les 
actuacions i decorats del recorregut. Va haver-hi 
participació molt activa en aquesta cavalcada de 
gimnasos i acadèmies de Vinaròs, com Gentsana, 
Locura i el Club de Patinatge, entre altres, així 
com la banda de la Societat Musical La Alianza, 
juntament amb voluntaris i patges. Al llarg del 
recorregut es van repartir 1.200 kg de caramels. 
El recorregut va ser, després de l'arribada al port 
pesquer, el carrer Sant Magdalena, avinguda 
País Valencià, carrer San Francesc, Plaça Jovellar i 
finalment es va arribar a la plaça de l'Ajuntament. 
A la placeta de la Capella de la Comunió estava el 
pessebre vivent, que va escenificar com sempre el 
grup folklòric Les Camaraes.

L’arribada dels 
Reis Mags d’Orient 
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100% 
drets

de l’obra
per a 

l’AUTORSom una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència, 

t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

Tel.964 45 00 85
Dr. Fleming, 6 · VinaròsEDITORIAL ANTINEA

• T’ASSESSOREM  

EN TOT EL PROCÉS 

DE PUBLICACIÓ

• GESTIÓ DE L’ISBN 

I DIPÒSIT LEGAL
AUTOEDITA el 

teu

ERB !LI
- Autors novells
- Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
- Manuals de suport als alumnes
- Publicacions personalitzades

LI
Visita dels Reis Mags d'Orient a Caixa Vinaròs
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E.FONOLLOSA
El passat dijous 3 de gener al matí, al Col.legi 
Territorial d’arquitectes de Castelló es va fer el 
lliurament dels premis del concurs de dibuix per a 
alumnes de Primària de la província.
 

  En la categoria A, destinada a alumnes de 
primer, segon i tercer, el primer premi, com ja 
vam informar, va ser lliurat a Paula Vinuesa Sorlí. 
Paula va anar a Castelló per recollir el premi, així 
com també l’equip directiu del seu col·legi, el CEIP 
Assumpció i és que li ha correspost un lot de llibres 

i la subscripció durant un any al diari Mediterráneo.
 
Entre els finalistes d’aquesta categoria, a més, 
estava una altra escolar de Vinaròs,   Claudia García 
Sanchez, alumna de 3er del Centre Fundació 
Divina Providència de Vinaròs.

Concurs de redacció que cada any organitza la 
Fundació Caixa Vinaròs per Sant Antoni entre els 
alumnes dels diferents centres educatius. E.Fonollosa

El col·legi d’arquitectes de Castelló lliura el premi 
per a Paula Vinuesa de Vinaròs
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Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

La garantía de un cambio a mejor

Por Lluís Gandía

Maror a la llar del jubilat

Per Hugo Romero

Ya estamos en 2019, año 
que desde el punto de vista 
político es importante en 
nuestra ciudad, así como en 
nuestra Comunitat. Es hora de 

comenzar a pasar cuentas, cuentas de lo que se ha 
hecho, tanto en el gobierno, del que los socialistas 
formamos parte, como en la oposición, quien 
ejerce como opositor. Se trata de un año electoral, 
en el que la cita con las urnas será triple en un 
solo día: elecciones municipales, autonómicas 
y europeas. Un año en el que posiblemente 
también puede haber elecciones generales, no 
descartables. También a lo largo de este año 
iremos presentando aquello que ha quedado por 
hacer, que no es poco, y lo que queremos hacer, 
desde un punto de vista realista. Los socialistas 
vinarocences continuaremos con nuestro modelo 
de ciudad, mucho más realizable si gobernáramos 
solos, pero siendo realistas, como he citado 
anteriormente, es difícil que un partido obtenga 
mayoría absoluta en la actual coyuntura. Por 
tanto, nuestro programa irá encaminado a dejar 
claro aquello que se pueda realizar y esté acorde 
con posibles pactos. Pero de esto ya hablaremos 
largo y tendido, cuando toque.
Esta semana, comentar 3 hechos:
1.- Los 130.000 euros dedicados a la reforma y 
construcción de nuevos parques infantiles en 
nuestra ciudad: La culminación, la instalación de 
una estructura en forma de carabela en la zona de 
Fora el Forat. Objetivo: fomentar que la población 
infantil pueda tener acceso al juego fuera de casa, 
con lo que la actividad lúdico-social sobrepase, al 
menos en disponibilidad de oferta, a las máquinas 
(móviles, videojuegos, etc.)
2.- Los 5.000 m3 de arena procedentes del dragado 
del puerto de Benicarló, que están siendo 
aportado en las playas del Clot y del Fortí, con el 
objetivo de regenerar dichas playas tras los efectos 
del último temporal de lluvias que las dejaron con 
poquísima arena. Esto ha sido posible gracias a la 
petición que realizó nuestro Ayuntamiento a la 
Generalitat Valenciana, a Puertos, y a Costas, del 
Ministerio de Medio Ambiente. Dicha aportación 
se realiza con el vertido desde la draga a la playa 
del Clot de los 5.000 m3 de arena, que se irán 
oxigenando, para después ser trasladados a la 
playa del Fortí por la brigada de Obras y Servicios.
3.- La inversión de 190.000 euros en actuaciones 
de urgencia en varios puntos de la costa norte y 
la costa sur, afectadas por desprendimientos en 
el pasado temporal. Inversión que ha realizado la 
Dirección General de Costas, de manera urgente.
Y, por qué no, también subvenciones conseguidas 
por la concejalía de Cultura y Juventud:
- 7753 euros a programas de promoción 
de los derechos de la infancia y la participación 
infantil.
- 12510 euros del Institut Valencià de 
Cultura por formar parte del Circuit Cultural 
Valencià, en el que ya nos encontramos en la 
Modalidad A. A Inicios de legislatura estábamos 
fuera de dicho circuito.
- 2500 euros por el espectáculo homenaje 
a Carles Santos.

Vinaròs necesita un 
cambio para impulsar 
de forma clara los 

sectores económicos que crean riqueza y 
empleo al mismo tiempo que recuperar el 
pulso después de cuatro años de mala gestión, 
de fracasos permanentes y de promesas que 
nunca se han llegado a cumplir.
La gestión de Enric Pla, Guillem Alsina y Jordi 
Moliner ha dejado mucho que desear, pero 
sobretodo deja muchas decepciones por el 
camino. Quienes hace casi cuatro años votaron 
por Podemos, PSPV-PSOE o Compromís han 
visto como los concejales que les representan 
han traicionado su confianza.
Desde el Partido Popular hemos realizado 
una oposición firme, trabajando cada uno 
de los temas, defendiendo siempre el interés 
general y el beneficio para el conjunto de 
los vinarocenses. El diálogo con las personas, 
con las asociaciones, entidades, clubes y 
colectivos ha sido nuestro trabajo diario, nos 
hemos preocupado de encontrar soluciones 
a los problemas y buscar nuevos retos de 
futuro antes que hacernos la foto como hace 
el tripartito.
La base del trabajo constante es ahora la 
garantía del cambio a mejor que necesita 
Vinaròs. Sectores como el comercio y el turismo 
han estado abandonados por un gobierno 
municipal con muchos concejales con 
dedicación para cobrar pero poco dedicados 
a trabajar. La constitución del Consell Local 
de Comerç y del Consell Municipal de Turisme 
serán acciones que marcarán el nuevo 
impulso que recibirán estos dos sectores 
imprescindibles para el futuro de Vinaròs.
No es momento de experimentos, en este 
2019 los vinarocenses deben apostar por un 
cambio a mejor desde la experiencia, desde 
el conocimiento de quien ha estado siempre 
junto a los vinarocenses ofreciendo soluciones 
y demostrando que una gestión pública 
honrada, eficaz y eficiente es posible. Siempre 
que ha gobernado el Partido Popular en 
Vinaròs los avances han sido evidentes.
Nos esperan unos meses donde estamos 
seguros que el tripartito utilizará todos los 
medios a su alcance para hacer creer aquello 
que los vinarocenses ya saben que no es. El 
colegio Jaume I, el segundo centro de salud, 
la ampliación del puerto, la estación de 
autobuses, el sellado del vertedero municipal, 
el polígono industrial de Soterranyes; todas las 
grandes promesas del Pacte de les Cavallerises 
siguen durmiendo el sueño de los justos 
porque nada se ha hecho. Vinaròs necesita un 
cambio a mejor, un nuevo impulso. Vinaròs 
necesita del impulso del Partido Popular.

Com es nota que cada setmana 
que passa es van apropant les 
pròximes eleccions municipals 
del mes de maig i que el 
tràngol que es va formant és 

cada vegada més mogudet. Aquesta vegada 
ens hem despertat amb un vídeo on un partit 
"independentista" vinarossenc explica que les 
cortines de la Llar del Jubilat municipal no 
estan canviades i que el seu bar encara no està 
obert.
Estem segurs que en aquest partit, després de 
tants i tants anys com porten a l'Ajuntament, 
saben perfectament que un contracte per 
l'explotació d'un negoci a un espai municipal 
porta mesos de tràmits. Sempre que es vullga 
fer un concurs amb totes les garanties i 
transparència necessàries i no a dit, clar.
Com també estem segurs que saben, i per això 
s'han donat molta presa en muntar aquest 
espot electoral, que la licitació del bar està 
firmada per la regidora des de fa una setmana. 
De la mateixa manera que estan informats 
de totes les obres que s'han realitzat durant 
aquesta legislatura en aquest local; des de 
donar solució a les filtracions de l'aigua 
arreglant la taulada, passant per la millora de 
l'aire acondicionat o pintar tot l'edifici de dalt 
a baix.
També podríem parlar de l'adequació dels 
seus espais per poder donar cabuda a les 
oficines de sis associacions vinarossenques 
o tanmateix de la introducció del Club de la 
Vida, que tanta acceptació i bons resultats ha 
donat entre la gent major del nostre poble.
No, nosaltres no hem vingut a salvar a la gent; 
tant de bo poguéssem. Però per desgràcia 
sabem que des d'un ajuntament no tenim el 
poder de canviar lleis ni tant sols els diners 
necessaris per a fer-ho. Però sí que estem 
segurs que hem treballat i gestionat el 
patrimoni del poble, a l'hora d'intentar ajudar 
i millorar la vida dels veïns de Vinaròs, sense 
haver d'endeutar-nos per als pròxims vint anys 
amb faroles de disseny, rotondes o polígons 
industrials plens de sargantanes.

www.canal56.com
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Subscriviu-vos a 
El Diariet

Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de desembre 
a l’ajuntament, a ACEMIFES

ACEMIFES

COMPRA MATERIAL 

03/01/2018

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

CAIXA BENICARLÓ

C/ MAESTRAZGO

Nuestra comunidad valenciana ha sufrido un 
capitalísmo de amiguetes, imposibilitando la 
libre competencia, nosotros creemos en un 
mercado de libre competencia.
Nuestro principal reto es crear riqueza y empleo, 
facilitar las inversiones, muchas de ellas de 
interes común entre territorios, como lo es por 
ejemplo el corredor mediterraneo.
La mala gestión de los impuestos, pago de 
sentencias judiciales con suma de intereses, por 
ejemplo materiales de dudosa calidad como los 
empleado y ahora sustituidos con la consecunte 
derrama economica en Plaza San Antonio. 
Actuaciones que   frenan las inversiones y lastra 
el crecimiento. La planificación resulta vital para 
resolver estos temas principales.
Un  ejemplo de realidad virtual en nuestra ciudad 
son las políticas sociales, hace ya casi cuatro 
años del Plan de Emergencia social, era la gran 
solución y la realidad es que ni siquiera existe 
como tal, y ahora aparece un nuevo laboratorio 
social, definido como una revolución social: 
Innovación, Investigación, una nueva forma de 

gestionar los servicios sociales y 
su Desarroyo. 
Desde CIUDADANOS esperamos 
que los mejores preságios se 
cumplan, pero lamentablemente 
vemos mucho humo y poco fuego.
Necesitamos crear empleo real, incentivar a la 
economia, atraer a empresas a nuestro territorio 
y apoyar a todo el tejido empresarial existente.
Creemos que el   VINALAB debería ser 
un punto nuclear en todo lo que estamos 
referendo, dinamizador de emprenduría y 
catalizador de nuevas formas de crecimiento 
economico y por ende del crecimiento laboral.  
Desde CIUDADANOS apostamos por una bajada 
de impuestos despúes de años muy duros de 
sacrificios, por una lucha contra la corrupción y 
por la falta de transparencia, todos los partidos 
de la oposición denuncian de forma reiterada la 
poca información cuando no nula que aporta 
el equipo de gobierno, limitado su legítimo 
derecho a la información como represantes 
electos de todos nosotros.

OTRA FORMA DE GOBERNAR Emmanuel Herrera
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Andrés Albiol

Peixet dentut de l'ionguet

PARTES ESTADISTICS PESQUERS PER ESPECIES I MODALITATS DEL MES DE DESEMBRE DE L’ANY 2018 (II)

INICIO DE LA MAR INVERNAL
Después de varias semanas con unas aguas sometidas bajo un anticiclón caluroso, que dejaba unas calmas 
húmedas, en la presente han comenzado a rolar los vientos del noroeste, para llevar aires fríos y hacer bajar 
la temperaturas, en especial las diurnas. En un principio las capturas de pescados y mariscos fueron buenas 
en todas las modalidades. Y las cotizaciones han vuelto a bajar para muchas especies.
La pesca de arrastre llevó a diario langostino, calamar, gamba, cigala, pescadilla, pez de S. Pedro, salmonete, 
gallo, rape, peluda, móllera, caballa, jurel, pulpo blanco, raya, canana, gobios, cintas, cangrejo y morrallas.
El cerco, la provincia de Castellón está de veda.
La flota artesanal, las barquitas trasmalleras la mitad se dedica al lenguado y rombo. Varias lo hacen a la 
sepia y mabre. Y una al pagel y corvina.
El palangrillo costero dos embarcaciones pillaron con anzuelo dorada, pargo, dentón y sargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo sigue subastando ejemplares de 2 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; La gestión del atún rojo
Ante la situación crítica por la escasez de stocks en que se encontraba el atún rojo del Atlántico Oriental y 
Mediterráneo, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) tomó cartas en el 
asunto elaborando un duro plan para la recuperación de éste túnido, para ajustar de lo lindo el cinturón a 
éste sector pesquero, y que entró en vigor en el año 2006. En una primera fase el Comité Científico implantó 
la reducción de cuotas en las capturas a todos, o sea, a barcos cerqueros y palangreros, de línea de mano, 
cañeros, almadrabas, etc. (a la flota artesanal española, en la que están las embarcaciones vinarocenses, 
se le impuso la medida mas dura, y fue su exclusión de dicha pesquería durante 10 años) para luego ir 
incrementando poco a poco sus extracciones.
Según los biólogos, últimamente se está llegando a un buen estado de la población o stock de ésta 
especie. Y ahora, en el 2019 nos encontramos en el penúltimo año para la finalización del plan, y las cuotas 
previstas y corroboradas en la reciente y última reunión anual del ICCAT, que tras subidas escalonadas 
y progresivas a lo largo de las últimas campañas, se elevan unas cifras hasta las 32.240 toneladas, de las 
que a la Unión Europea le corresponden 17.623 t. y por consiguiente a España le serán otorgadas 5.625 
t. Después el MAPAMA español publicará en breve el reparto para sus buques, etc. para el presente año. 
Esperemos que se acuerde la Secretaría del Ministerio y también aumente la cuota a las sólo seis barquitas 
de Vinaròs que pueden pescar tonyina. 

És una altra espècie de les diverses que té 
la família dels Carápids. A Catalunya li diuen 
fi de morena mansa, en castellà zurriaga, 
en francés li diuen auret, en anglés pearl 
fisf i en alemany Nadelfisch. El seu nom 
científic és Echiodon dentatus. Estos peixos 
tenen el curiós hàbit d'introduir-se en la 
cavitat visceral de les holotúries per l'anus, 
i poden arribar a menjar part dels òrgans. El 
cogombre pot expulsar-ho junt amb els seus 
propis intestins, que regenera ràpid. 
De cos anguiliforme, comprimit i acabat 
en punta. Cap allargad, amb canals 
mucosos. Boca ínfera. Protàctil. Té 2-4 
dents caniniformes en la part frontal de 
les mandíbules. La resta de dentició forma 
cardes xicotetes i iguals. En el vòmer i palatins 
les dents estan separats per un espai. Llavis 
carnosos. Morro curt. Orifici nasal posterior 
obert en mitja lluna. Ulls grans. A simple vita 
pareix una beta ò cinta xicoteta.
Composició aletes blanes; D 165. A 180, 
ambdós s'unixen cap a l'extrem de la cua. 
Y P 16, primer ràdio de l'aleta pectoral 
és filamentós. Sense escates. De color 
blanquinós rogenc i mes fosc en dors, flancs 
i la regió cabal. La part posterior terrosa amb 
bandes verticals clares. La zona ventral i 
l'opercle platejat. 
Reproducció a la primavera. Després de la 
fresa l'ous estan subjectes per una substància 
apegalosa i van per la superfície del mar. Als 
tres dies eclosionen i passen per tres fases 
larvàries. En un principi són translúcids i naden 
cap baix. Quan localitzen a un equinoderm 
i a vegades una nacra, s'instal·len en el seu 
interior, per a portar una vida sedentària i 
d'hostalatge. També s'alimenta d'animalits 
bentònics com a cucs, peixets, etc. Habita 
en profunditats de 90 a 300 m. Es captura 
ocasionalment al bou i xarxa. D'escàs valor 
comercial. Sol anar mesclat amb les morralles.

PEIXOS:
Escrita (Raja, Raya)                  89 Kg
Congre (Congrio)                      70     
Orá (Dorada)                            154
Sard (Sargo)                             25
Mabre (Herrera)                         3 
Pagell (Breca)                          325
Juriola (Rubios)                          2
Mero (Cherna)                            4
Pagre (Pargo)                            54
Corva (Corvallo)                         4
Déntol (Dentón)                           14
Chopa (Cántara)                          3
                                            ______
      Total………………….         740

MOL·LUSCOS:
Polp roquer (Pulpo roquero)                   26
                                                     _______
Total Palangre i Marrajera             766
PEIXOS:       

Escrita (Raya)                                         146
Manta (Totina, Batoideo)                          20                       
Rallat (Bonito)                                           3
Congre (Congrio)                                   186                     
Orá (Dorada)                                        164
Móllera (Fanéca)                                   15
Gallineta (Cabracho)                              30
Sorells (Jureles)                                    6
Palá (Lenguado)                                 432
Sard (Sargo)                                       71
Lliri (Anjova)                                        16
Llobarro (Lubina)                                 21
Mabre (Herrera)                                  156
Aranya (Araña, Salvarriego)                   2
Pagell (Pagel, Breca)                          503
Peluda (Solleta)                                     1
Lluç (Pescadilla, Merluza)                     115
Rap (Rape)                                           47
Rom empetxinat (Rodaballo)                  1
Jurioles (Rubios)                                   10
Moll (Salmonete)                                   11

Morralla (Serranos, etc)                          3
Murena (Morena)                                   10
Mero (Cherna)                                         2
Letxa (Pez limón, Serviola)                     1
Bacoreta (Sarda)                                   2
Sorella (Jurel real)                                  6
Llises (Lisa, Mújol)                               20
Pagre (Pargo)                                     406
Biso (Estornino)                                   13
Gatet (Pintarroja)                                  47
Roncador (Roncón)                                 3
Rata (Miracielo)                                     30
Tigre (Lenguado portugués)                   23
Corva (Corvallo)                                     7
Miseria (Gallo)                                        2
Mamona (Brótola de fango)                     17
Déntol (Dentón)                                      67
Palomida (Palometa blanca)                     13
Chopa (Cántara)                                      17
Corvina (Reig)                                        29
Vidriá (Mojarra)                                      17

Salpa (Salema)                                      78
Rom (Rémol, Rombo)                            20                                                        ______             
    Total...................................           2.778
CRUSTACIS: 
     Cranc (Cangrejo)                        52
     Escamarlà (Cigala)                      1
Galera (Estomatoideo)                             15
Llagosta (Langosta)                                  27
Llomàntol (Bogavante)                             2                                                        ______
      Total.................................               96
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      14
Sipia (Sepia, Choco)                           1.039
Polp roquer (Pulpo roquero)                1.169
P. mesqueer (P. Almizclado)                     1
Caragol punxent (Cañailla)                         20
                                                       ______
       Total……………………          2.243           
Total Tremall i d’Altres Arts        5.121
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El Club Esportiu Vinaròs Facsa-Aigües de Vinaròs,  
ha continuat actiu durant les dates nadalenques i, 
com no, els seus atletes han continuat representant 
a Vinaros en les diverses proves que s'han celebrat, 
tant a la nostra ciutat com a les veïnes.
Entre les carreres més importants anomenem les 
següents:

VOLTA A PEU DE NADAL A VINARÒS
El 24 de desembre, a les 19 hores va arrencar 
una de les proves més antigues de la Comunitat 
Valenciana.
La Volta a Peu a Vinaròs. prova que cada any omple 
els nostres carrers de runners, atletes federats i 
no federats, de nens, adolescents i en definitiva 
corredors de diversa franja d'edat.  En una prova 
oberta a tot el públic, més festiva que competitiva 
i on més de 300 participants van participar, 
superant així els 260 participants que van ser 
inscrits en l'edició 2017. Els vencedors van ser un 

any més Guillem Segura i Carla Masip premiats 
amb un obsequi i, on tots els participants inscrits 
van tenir detall a la seva arribada a meta. Des 
del club agrair la col·laboració del CME (Consell 
Municipal d'Esports de Vinaròs), l'Ajuntament de 
Vinaròs, Policia Local de Vinaròs i Decathlon.

SANT SILVESTRE DE BENICARLO
El 31 de Desembre es va tornar a celebrar una any 
més la Sant Silvestre de Benicarló, nombrosos 
atletes es van concentrar a la línia de sortida 
i on atletes del Club Esportiu Vinaròs van fer 
representació dels nostres colors. Els resultats més 
destacats són els següents:
- Categoria Sub11: 1ª Júlia Mateu i 9è Ruben 
Miralles
- Categoria Sub25: 1ª Carla Masip, 1r Guillem 
Segura i 2n Pau Forner
- Categoria Veterana A: 1r Maribel Arenós i 7è Pau 
Ribera

- Categoria Veterà B: 3r Ramon Zaragoza i 8è Jose 
Domingo Forner

5K SOLIDARI PENISCOLA “CREIXEM”
4 Pòdiums per el CLUB ESPORTIU VINARÒS
Aquest dissabte 5 de gener a la veïna ciutat de 
Peniscola, es va celebrar, al passeig marítim, el 5K. 
Solidari de Peniscola, aquest any col·laborant en la 
associació CREIXEM.
Amb un matí esplendit i en molta animació, els 
atletes van pujar fins lo mes alt del castell amb un 
bonic i dur recorregut en la par final.
Cal destacar al nostre atleta Edu Pla Segura, sent 
el guanyador de la prova en un temps de 00:16:42.  
També van fer pódium Ramon Zaragoza 1º vetera 
B, Paco Balastegui 2º vetera A i Maribel Arenós 1ª 
veterana A.
També van competir en esta cursa José Maria 
Saiz i D. Francisco Arques “Kaiko”, fent molt bons 
resultats.

Nadal per no deixar de fer atletisme
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El pasado sábado tuvo lugar la última prueba 
del calendario social de pesca organizado 
por el Club Náutico Vinaròs (incluido en el 
calendario de la FPCV), y en su modalidad de 
pesca de Cefalópodos. El día amaneció con bajas 
temperaturas y tal como iba avanzado el día el 
calor y la pesca fue en aumento, lo que propició 
que todas las embarcaciones participantes 
obtuvieran su fruto con abundantes capturas. Se 

daba la salida a las 8:00 y la entrada a puerto a las 
13:00 horas, seguidamente se procedió el recuento 
de las capturas para conocer a los tres primeros 
clasificados y la pieza mayor. Especies capturadas: 
sepia, pulpo.
 
CLASIFICACIÓN PRUEBA:
1º AUDAZ        Gilberto Ferré         7,540 k
2º SUMAKA      Rubén Núñez           6,690 k

3º CONCHA     Joan Agustench       6,010 k
 
GANADOR PIEZA MAYOR
SEILA               Manuel Albiol  1,710 k
Una vez finalizada la temporada 2018 los tres 
primeros clasificados de la liga social han sido: 1º 
SUMAKA, 2º ADELIN , 3º AUDAZ. 
Agradecer a todos los participantes su colaboración 
y participación en todas las pruebas celebradas.

El pasado diciembre se celebró en la 
vecina ciudad de Tortosa el VIII Open 
de promoción con un gran nivel que 
reunió a más de 40 ajedrecistas de las 
comarcas vecinas. Se disputaban 6 
rondas a un ritmo de 60’+30’’. Nuestro 
club participó con 5 jugadores y de 
ellos 3 obtuvieron victorias. Yeyé 
Martinez se alzó con primer puesto 
absoluto, su hijo Xavi se alzó con 
la victoria en la categoría sub10 
y Fernando Sanz como el mejor 
veterano. Merecida victoria para 
todos ellos con el gran campeonato 
realizado frente a grandes rivales.
Por otra parte, el sábado 5 de enero se 
celebró en Vinaròs el torneo escolar 
de reyes. 27 jugadores de diferentes 
poblaciones como Amposta, 
Roquetes o Cambrils acudieron a la 
cita.
Rubén Vinuesa, que a priori partía 
como favorito no defraudó, y se 
impuso en las seis partidas en 
juego. El subcampeonato fue para 
el jugador de Amposta Joan Pujol, 
mientras que la tercera posición 
la obtuvo de nuevo Xavi Martínez. 
Xavi, que ya sorprendió por su juego 
en el Campeonato de Promoción 
está demostrando ser uno de los 
jugadores con mayor progresión de 
la cantera vinarocense.
En categoría Sub12, el primer puesto 
fue para Joel Monllau de Roquetes, 
mientras que Elsa Zafra y Eric Segarra 
coparon la segunda y tercera plaza 
respectivamente. En cuanto a la 
categoría Sub10, la victoria se la llevó 
el Ampostino Guillem Sala, seguido 
de otros dos vinarocenses (Sergi 
Martínez y Sergi Prades). El premio 
a la mejor jugadora novel fue para 
Allison Guaychar.

Open de pesca cefalópodos

Yeye Martinez, Xavi Martinez, Fernando Sanz, Ruben Vinuesa y toda la cantera 
del Ruy López finalizan e inician año con nuevos éxitos ajedrecisticos



12 gener de 2019

25

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



12 gener de 2019

26

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

C/
 Á

N
G

EL
 N

º 1
0 

 - 
 V

IN
AR

Ò
S

W
W

W
.JJ

CI
N

EM
A.

ES

 
  

w
w

w
.j

jc
in

e
m

a
.e

s
D

ia
 d

e 
l’e

sp
ec

ta
do

r: 
4'

50
 e

ur
os

 
(n

o 
s'

ap
liq

ue
n 

el
s 

di
es

 fe
st

iu
s)

    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

                                        ÀGORA   
    Club de lectura          Llegir  compartint  és llegir més vegades....  

Divendres , 25 gener ,17h.30’ 
Lloc :   Llibreria  Espai Mariola Nos    

“ Bearn o la sala de les nines  ” 
                                           de   Llorenç Villalonga 
            Presenta l’obra : Neus Olives 
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Tauler Municipal

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

El Servicio de Gestión Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón, ha 
aprobado una nueva Ordenanza General de Gestión que en lo referente a beneficios 
fiscales  (artículo 22.9), establece los siguientes plazos para que se apliquen en el 
mismo ejercicio en el que se solicitan:

- Antes del 31 de enero cuando se trate de beneficios fiscales aplicables al IMPUESTO 
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.

- Antes del 31 de marzo cuando se trate de beneficios fiscales aplicables al IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES.

El presente anuncio tiene como objeto recordar a la ciudadanía las fechas límite para 
solicitar dichos beneficios fiscales y así evitar las consecuencias negativas de su 
incumplimiento.

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN,                
INSPECCIÓN  Y RECAUDACIÓN
Avda. Vall d'Uixó, 25   12004 Castellón 

 www.dipcas.es/recaudacion

 

Exp. 950/2018

TASA MEMU2018-2

Tesorería / MTG / im

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía  de fecha 7 de diciembre de 2018 se procedió a la aprobación del  

padrón de la  tasa del  mercado municipal  del  segundo semestre  de 2018,  determinándose 

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

El período voluntario de pago de dichas tasas será del 15 de diciembre de 2018 al 31 de enero 

de 2018.

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

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

formas allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
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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  18 DE 
GENER DE 2019

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.

Tickets per a les paelles de Sant Sebastià

Els tickets per a les paelles del dia de Sant Sebastià 

es vendran a la planta baixa Ajuntament del 14 al 

18 de gener. El preu és de 1 euro dos racions. La 

quantitat recaptada es destinarà a finalitats socials. 

També hi haurà venda de tickets els mateix dia 20 

de gener a la plaça de l’ermita
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ESQUELES PUBLICITAT

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Su esposo, hija, nieta y demás familia 
ruegan una oración por el eterno 

descanso de su alma

Nieves Ferrer Prats

Que falleció en Vinaròs 
el día 3 de enero de 2019,

a los 95 años de edad.
D.E.P.

Rogad a Dios por el alma de:



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

12 gener FERRER pl. Sant Antoni, 39

13 gener ROCA c. Sant Francesc, 6

14 gener GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

15 gener ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

16 gener SANZ c. Pont, 83

17 gener VALLS zona turística nord, 11

18 gener MATEU c. Sant Francesc, 103

19 gener TORREGROSA av. Llibertat, 9

TRENS A BARCELONA           A VALÈNCIA

www.renfe.com 902 320 320

horarios

www.renfe.com 912 320 320

horarios (Válidos desde 12/11/2018)
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1942 1947 2002 2010 2025 2032 2042 - 2047 - 2056 - - - - - 2113 2119 - - - - 2133 2143 2155

2030 2036 2050 2059 2109 2115 2130 2135 2138 2143 2148 2152 2156 2158 2201 2205 2210 2216 2219 2223 2226 2228 2236 2244 2251

1830 1836 1850 1859 1909 1915 1930 1935 1938 1943 1948 1952 1956 1958 2001 2005 2010 2016 2019 2023 2026 2028 2035 2043 2102

1648 1654 1708 1717 1727 1738 1750 - 1756 - 1804 - - - - - 1819 1825 - - - - 1838 1845 1853

1527 1533 1547 1556 1606 1612 1630 1635 1638 1643 1648 1652 1656 1658 1701 1705 1710 1716 1719 1723 1726 1728 1736 1744 1757

1325 1331 1345 1354 1404 1410 1425 1430 1433 1438 1443 1447 1451 1453 1456 1500 1505 1511 1514 1518 1521 1523 1531 1539 1551

1115 1121 1135 1144 1154 1206 1225 1230 1233 1238 1243 1247 1251 1253 1256 1300 1305 1311 1314 1318 1321 1323 1331 1339 1346

928 934 948 957 1007 1013 1030 1035 1038 1043 1048 1052 1056 1058 1101 1105 1110 1116 1119 1123 1126 1128 1136 1144 1151

820 826 840 849 859 905 920 925 928 933 938 942 946 948 951 955 1000 1006 1009 1013 1016 1018 1026 1034 1047

630 636 650 659 709 715 730 735 738 743 748 752 756 758 801 805 810 816 819 823 826 828 836 844 857

625 631 645 654 704 710 722 - 728 - 736 - - - - - 751 757 - - - - 810 817 824

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

710 716 729 738 747 754 805 - 810 - - - - - - - 834 - - - - - 851 - 905

833 839 852 901 910 917 934 - 940 - - - - - - - 1005 - - - - - 1024 - 1038

1241 1247 1259 1308 1317 1324 1333 - 1338 - - - - - - - 1402 - - - - - 1420 - 1434

1415 1421 1434 1443 1452 1458 1507 - 1512 - - - - - - - 1536 - - - - - 1555 - 1610

R: Regional
RE: Regional Exprés

Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
2: Circula 6/12/2018.
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El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telf. 902 24 02 02 



El proper diumenge 20 de Gener,
Sant Sebastià!

Tots a l'Ermita a 
rendir homenatge al 

nostre Sant Patró!

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19 | URBANA I:  Avinguda de Barcelona, 2
URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

17 de Gener 
Festivitat de
Sant Antoni
a l’ermita de

Vinaròs

17 DE GENER: SANT ANTONI

9:00 h.   Barreja matinera
9:30 a 12:00 h. Repartiment de l’esmorzar-dinar
11:00 h.  Missa en honor de St. Antoni
12:00 h.  Processo i benedicció d’animals i posterior
  repartiment de les coquetes
13:00 h.  Plantada de carrasques
15:00 h.  Cremaeta de comiat


