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Vinaròs tanca el Carnaval amb un descens
significatiu de les incidències

L'alcalde, Enric Pla, el regidor de Festes, Marc Albella i el
president de la COC, Abilio Segarra, van realitzar dimecres
una valoració del Carnaval 2019, que s'ha saldat sense
incidències significatives i amb gran assistència de públic.
Albella va explicar que es van vendre 9.500 entrades per
a la gala de reines majors, la gala de reines infantil va ser
presenciada in situ per 3.000 persones i es van vendre
1.300 entrades per al concert Remember 80. El regidor
va valorar que el nou espai de celebració va ser “encertat,
pràctic i accessible per a la gent”. Quant a la gala de reines
va dir que va ser “àgil i dinàmica” i va felicitar la COC per
l'organització. “La gala de reines és el gran producte
turístic per excel·lència i el que volem anar a poc a poc
potenciant com a tal”, va assenyalar. També va destacar
l'èxit cada vegada major de la gala de reines infantil i del
concert Remember 80 va assenyalar que cal continuar
treballant en aquesta línia perquè el carnaval aposti per
la música en directe.
Quant a les desfilades, Albella va dir que tant COC com
a Ajuntament tenen clar que han de ser atractives per
als espectadors i que cal continuar treballant en aquest
sentit. “Potser cal reforçar la instal·lació de serveis públics
no només per a donar més servei a les comparses, sinó
també als espectadors al llarg del recorregut”, va indicar,
destacant que el servei de neteja posterior va ser “exemplar
i molt ràpid”. Quant a l'escenari de la plaça de bous que va
albergar l'acte de l'enterrament de la sardina, va dir que
“sorprèn com aquest acte congrega cada vegada a més
públic i pensem que l'espai de la plaça de bous és un lloc
a consolidar i potser caldria pensar en la possibilitat que
l'arribada del Carnestoltes pugui realitzar-se allí al ser un
espai polivalent”.
L'app per smartphones del carnaval de Vinaròs va ser
descarregada per 3.294 persones, la Tourist Info va
tenir 1513 visites durant aquest període, un increment
del 18% respecte a l'any anterior. Quant a l'ocupació
hotelera, la mitjana a la ciutat va ser del 80,5%. Respecte
a la procedència dels visitants el 95% són espanyols, dels
quals el 30% són catalans, un 25% valencians i la resta en
la seva majoria aragonesos i bascos. El públic estranger
procedeix de França, Portugal, Holanda o Finlàndia entre
altres països. A nivell de xarxes socials el Carnaval de
Vinaròs ha tingut una important repercussió amb més de
20.000 reproduccions del vídeo resum de la Gala de les
Reines, mentre que el de les desfilades han superat les
48.100 reproduccions amb un impacte en més de 88.000
persones, convertint-se en el vídeo amb més repercussió
mediàtica en el Facebook de l'Ajuntament. Albella ha
insistit que "des del Govern Municipal continuarem

treballant amb la promoció del municipi a través de
les xarxes socials, vist el bon resultat aconseguit en les
darreres campanyes iniciades des de el Consistori".
El carnaval de Vinaròs va comptar amb un pressupost
global de 160.000 euros.
Per part seva, el president de la COC, Abilio Segarra, va
reconèixer que hi ha "molts aspectes a millorar" i va
demanar disculpes per això, però va considerar que “hem
tirat endavant un carnaval molt digne, amb la sort que
hem tingut molt bon temps i hi ha hagut molta gent que
ha pogut acudir a presenciar-lo i gaudir-lo”. Va destacar
la participació del concurs de paelles, on es van implicar
22 comparses, l'èxit de les gales i les desfilades, malgrat
les aturades del dissabte deguts a avaries en algunes
comparses. “La del dissabte va ser una cavalcada molt
amena tot i amb aquests problemes, i la desfilada del
diumenge va ser més ràpida i va ser dels diumenges que
més gent hi ha hagut com a públic en el recorregut”, va
explicar.
Incidències i espai gastronòmic
D'altra banda, l'alcalde, Enric Pla, va realitzar la valoració
en matèria de seguretat. Va assegurar que el nombre
d'incidències ha estat aquest any “significativament
menor” que en anteriors edicions malgrat les grans
concentracions de gent en moments concrets.
El nombre d'assistències sanitàries ha estat de 118,
quan l'any passat van ser 200 (un descens del 41%),
però la majoria d'elles van tornar a ser per intoxicacions
etíliques. Els serveis realitzats per la policia local aquests
dies van ser 221 (276 l’any 2018), i les trucades al 112 han
descendit un 50%. No hi ha constància de cap agressió
sexual.
L'espai gastronòmic que es va situar en el recinte de
casetes per als visitants no va funcionar com s'esperava
per “problemes logístics”, segons va assegurar el
president de la COC, Abilio Segarra, que va voler aclarir
que era responsabilitat de la comissió en el seu aspecte
organitzatiu i també va assenyalar que “cal millorar-lo,
perquè logísticament no vam poder arribar i demanem
disculpes per això. El primer cap de setmana no estava en
condicions i no vam poder obrir-lo fins al segon cap de
setmana, però tenim clar que volem treballar en aquest
sentit per a tenir un bon espai gastronòmic l'any vinent”.
Albella va dir en aquest sentit que aquest espai“és una bona
iniciativa i necessària, però cal polir aspectes organitzatius.
Cal aprofundir en aquesta alternativa gastronòmica de
cara als visitants, treballant conjuntament amb l'associació
d'hostaleria per a oferir aquest servei”.
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L'Ajuntament aprova cedir els terrenys a la Generalitat
per a la construcció del segon Centre de Salut
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha comparegut
aquest matí davant dels mitjans de comunicació
per explicar a la ciutadania l'estat del projecte per a
la creació del segon Centre de Salut als terrenys de
l'avinguda de Leopoldo Querol. Segons ha detallat
la Generalitat Valenciana ja ha pressupostat una
partida de 8 milions d'euros que invertirà en tres
anualitats per a la construcció de l'immoble.
Pla assenyalava que per a dur endavant tot el
procés la Conselleria de Sanitat va requerir a
l'Ajuntament la urbanització i cessió de la parcel·la
com a primer pas per a la redacció del projecte.
Durant el ple ordinari de març es va aprovar la
concessió dels terrenys i ara el Govern Municipal,
abans de fer la cessió definitiva, posarà en marxa
les feines d'urbanització a partir de la setmana
vinent, seguint així les demandes de la Generalitat

per a que el segon Centre de Salut puga ser una
realitat.
L'alcalde ha destacat que "aquest pas ha patit
més endarreriments dels previstos perquè ha
hagut de ser l'actual Ajuntament l'encarregat de
realitzar totes les gestions corresponents per a la
indemnització dels propietaris afectats per aquesta
expropiació, en especial del taller mecànic que hi
havia en la parcel·la". En aquest sentit, ha remarcat
gràcies a la feina del Govern Municipal s'ha pogut
desbloquejar la situació i avançar en la creació del
projecte.
Pel que fa al segon Centre de Salut Pla ha insistit
que una ciutat com Vinaròs amb més de 28.000
habitants necessita d'un segon espai d'atenció
sanitària per oferir una millor assistència als veïns
i ajudar així a descongestionar l'Hospital Comarcal.

Vinaròs acollirà diumenge una nova edició de Botigues al Carrer
Els comerciants ompliran el centre de la ciutat amb una quarantena de paradetes, des de les 9h fins a les 20h, amb
productes de final de temporada tardor-hivern.
Diumenge els comerços tornaran a
ser els protagonistes de la jornada
amb una nova edició de Botigues
al Carrer que de nou organitza
l'Associació de Comerciants de
Vinaròs (ACV), amb la col·laboració
de l'Ajuntament. Prop una
quarantena
d'establiments
ompliran el centre de la localitat
amb productes de primera qualitat
amb ofertes molt atractives per tal
de tancar la temporada tardorhivern.
El regidor de Comerç i Promoció
Econòmica, Domènec Fontanet,
ha convidat als veïns de tota
la comarca a apropar-se fins
a Vinaròs aquest diumenge
per gaudir de tota l'oferta de
productes que s'oferirà. En
aquest sentit, destacava que "a

banda del comerç la ciutat també
disposa d'una amplia varietat de
restaurants i cafeteries per gaudir
de la bona gastronomia local, tot
en una jornada de diumenge ideal
per vindre fins a Vinaròs per gaudir
del dia i les compres".
La presidenta de l'ACV, María
Ángeles Pereda, ha detallat
que es comptarà amb una gran
oferta comercial que anirà des de
complements, sabateria, moda,
esports i fins i tot immobiliàries
que mostraran tots els sues
productes amb ofertes especials.
Pel que fa a l'horari, les botigues
obriran les paradetes des de
les 9h fins a les 20h de forma
ininterrompuda perquè els veïns
disposen de temps suficient per
fer les compres.

Comerç llança una nova campanya per al Dia del Pare
La finalitat de la iniciativa és ajudar a dinamitzar les compres a la localitat amb una extensa campanya
publicitària per recordar a la ciutadania que Vinaròs disposa d'un gran aparador comercial.
El regidor de Comerç i Promoció Econòmica,
Domènec Fontanet, ha presentat la nova
campanya comercial per Sant Josep amb el lema
“No es pot comprar l’amor, home! Però el regal
del Dia del Pare sí”. L'objectiu és ajudar incentivar
les compres per aquesta data tan especial,
recordant als veïns i visitants que Vinaròs disposa
d'una gran oferta comercial amb més de 500
establiments.
Durant la presentació de la nova iniciativa el
regidor Fontanet ha insistit que es farà una
extensa campanya publicitària amb la distribució
de cartells per tota la ciutat, així també com una
falca de ràdio per arribar a tota la comarca i un
petita animació gif través de xarxes socials per tal
d'aconseguir la màxima repercussió possible.
Fontanet assenyalava que Vinaròs gaudeix d'una

gran oferta comercial, única a la comarca, que a
més, es veu complementada amb una variada
proposta gastronòmica gràcies a la feina de
restaurants, bars i cafeteries. En aquest sentit,
aprofitava per recordar que “encara es poden
gaudir de les XI Jornades de la Cuina de la Galera
amb els menús especials que han preparat
els xefs locals amb els millors productes de
proximitat, una bona oportunitat per venir fins
a Vinaròs per fer les compres del Dia del Pare i
gaudir de la bona gastronomia”.
Per acabar el regidor agraïa la confiança dels veïns
i visitants amb el comerç local, destacant que les
botigues de la ciutat sempre ofereixen productes
de gran qualitat, amb l'atenció personalitzada
que només es pot aconseguir amb el comerç de
proximitat.
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L'Ajuntament fa un balanç positiu de les obres
de remodelació de la plaça de Sant Antoni
Les feines s'han desenvolupat en tres mesos amb una partida de 276.000€ provinents dels
romanents dels pressupostos de l'exercici anterior, en una inversió Financerament Sostenible.
Dimecres l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, el regidor
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina i el regidor de
Medi Ambient, Jordi Moliner, han fet una valoració
de les obres de remodelació que s'han executat a la
plaça de Sant Antoni. Les feines han consistit en el
canvi dels 3.200 m2 de la pavimentació, col·locant
unes manises de granit més resistents i amb una
major adherència. Així mateix també s'han retirat
alguns elements de la plaça a la zona de l'estàtua,
voltants de la font i les jardineres entre els parcs
infantils per donar una major amplitud.
El regidor Alsina ha explicat que "també s'han
instal·lat dos pèrgoles de fusta tractada en els
accessos al pàrquing soterrat per millorar la imatge
de l'espai, a més de les reparacions de les goteres
amb set tractaments d'impermeabilització,
incloent un millor drenatge de la plaça".
D'altra banda, ha destacat que aquesta era una
intervenció demanda per la ciutadania per tal de

millorar l'aspecte de la plaça i sobretot
canviar el paviment per un més resistent
i adherent. Així mateix, comentava que
"també s'han canviat les lluminàries
de les pèrgoles i l'estàtua per unes de
tecnologia LED més eficients i amb
menor consum elèctric, afegint que en
els propers dies també es canviaran les
bombetes dels fanals".
Pel que fa a les obres Alsina ha
assenyalat que en total han suposat
una inversió de 276.000€ extreta dels
romanents aconseguits en els pressupostos de
l'exercici anterior. En aquest sentit, ha remarcat
que "al llarg de la legislatura, gràcies a la bona
gestió municipal, s'han executat diverses millores
a la localitat a través d'aquestes inversions
Financerament Sostenibles".
L'alcalde Enric Pla ha destacat que les obres

s'han executat de forma eficient, amb tan sols
tres mesos, per ocasionar les menors molèsties
possibles a la ciutadania. Així mateix insistia que
"aquestes feines formen part de les polítiques de
l'Ajuntament per a la millora dels espais públics de
la localitat que s'han anat executant al llarg de la
legislatura, com per exemple la renovació de parcs
infantils i zones enjardinades".

El Hospital de Vinaròs recibe el equipo de resonancia
magnética e inicia su instalación
Sanitat ha ampliado la planta baja del centro hospitalario con la construcción de
un módulo especial para albergar este dispositivo
El Hospital comarcal de Vinaròs ha
recibido ya el equipo de la nueva
resonancia magnética y ha iniciado esta
misma semana el proceso de montaje
e instalación en la zona ampliada del
centro que ha sido habilitada para
acoger esta maquinaria.
El montaje de este equipamiento
sanitario
incluye
un
complejo
proceso de instalación que está
previsto que finalice en dos meses
aproximadamente ya que requiere
el acondicionamiento de las salas, la
puesta en marcha de la cabina técnica
y el calibraje del dispositivo, todo por
parte de técnicos especialistas en la
materia.
El equipo, que ha llegado a Vinaròs
procedente de Holanda, ofrecerá
por primera vez a los vecinos de las
comarcas de Els Ports i Maestrat,
la posibilidad de someterse a esta
prueba de imagen sin necesidad de
desplazarse a otros hospitales de la

provincia, situados a 80 kilómetros de
distancia.
Equipo especial de anestesia para
RNM
Para su instalación, el Hospital
de Vinaròs ha llevado a cabo una
ampliación de la planta baja que ha
consistido en la construcción de un
módulo especialmente diseñado para
acoger este equipamiento. El nuevo
espacio cuenta con sala de examen, en
la que esta albergado ya el equipo, sala
técnica destinada al personal sanitario,
equipamiento y máquina de anestesia
para el entorno de la resonancia
magnética, cabinas para uso de los
pacientes, sala de espera, aseos y
despacho de trabajo.
La resonancia magnética pertenece a
la donación de la Fundación Amancio
Ortega tras la firma del convenio con la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
Històries d'avui en dia
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Vinaròs i Benicarló modifiquen el conveni de l’EDUSI per que membres
de l’oposició formen part del Consell Rector

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat una
modificació del conveni amb la localitat de
Benicarló per gestionar les accions incloses
en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà
Sostenible (EDUSI) que entre altres aspectes
permetrà que membres de l’oposició formen
part del consell rector. També es delega en
l’ajuntament aquelles accions que afecten a
Vinaròs, és a dir que el consistori se’n podrá

encarregar del procès fins a l’execució dels
projectes.
El regidor d’Ordenació del Territori, Jan Valls, va
explicar que al pressupost municipal d’enguany
estan pressupostats ja la pasarel·la del Cervol,
mesures d’eficiència energética i la implantació
de la Smart City. En aquests moments, segons
Valls, nomes queda l’aprovació definitiva per part
del Ministeri de les accions i el consistori està ja

preparat per quan l’adminsitració estatal els valide
licitar-los i executar-los.
Per part del PP, Juan Amat va considerar que
Vinaròs va en retard en l’execució d’estos projectes
respecte a altres poblacions, i també va dir que
amb aquest conveni Vinaròs assumeix un risc
perquè “Benicarló podría exigir indemnitzacions a
Vinaròs per la pèrdua de la subvenció, i Vinaròs en
canvi no podria reclamar-ho a Benicarló”.

S’aprova l’inici dels tràmits per declarar la caducitat del PAI SUR Salines
L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat iniciar els tràmits per declarar la caducitat del PAI SUR Salines per incompliment de terminis i resoldre la condició
d’urbanitzador a la mercantil Proyexva S.L. El regidor d’Ordenació del Territori, Jan Valls, va explicar al ple que és la tercera vegada que es portava esta proposta
al plenari (altres van ser els anys 2016 i 2018) degut a presentacions d’alegacions de l’urbanitzador. L’Ajuntament va demanar un informe jurídic extern, que va
recomanar la decisió de resoldre la condició d’urbanitzador a la empresa tornant a iniciar de nou el procediment. Els propietaris, segons Valls, estan d’acord en
declarar la caducitat del PAI.

El Invat•tur presenta el full de ruta perquè Vinaròs i Benicarló es
convertisquen en Destinacions Turístiques Intel·ligents
El nou projecte sobretot aposta per un turisme de qualitat basat en la sostenibilitat, accessibilitat i innovació per tal de crear noves experiències actualitzades a
les noves demandes del sector.
Definir un horitzó estratègic que
permetisca a Vinaròs i Benicarló
impulsar la seua competitivitat
turística en el marc del model de
turístic intel·ligent de la Comunitat
Valenciana
és
l'objectiu
de
l'anàlisi presentada al Centre del
Coneixement del Vinalab a Vinaròs.
L'estudi elaborat per l'Institut Valencià
de Tecnologies Turístiques, amb el
suport dels ajuntaments de Vinaròs
i Benicarló, s'ha realitzat a partir
de la metodologia de planificació
de
destinacions
intel·ligents
desenvolupada pel Invat•tur que
inclou la revisió dels models de totes
dues destinacions i l'emplenament
d'indicadors específics, així com
la participació social. Tot això ha
portat a un diagnòstic de la situació

i diferents línies estratègiques i
propostes d'actuació.
Sostenibilitat,
governabilitat,
accessibilitat,
connectivitat,
innovació i un sistema intel·ligent
d'informació són, precisament, les
línies d'acció proposades després
de l'anàlisi. Així mateix, l'informe
recomana reforçar la col·laboració
del sector, evolucionar cap
a un pla director conjunt i
consolidar la participació de
tots dos municipis en la Xarxa
de
destinacions
turístiques
intel·ligents de la Comunitat
Valenciana.
L'acte de presentació de l'estudi
ha comptat amb la participació
de l'alcalde de Vinaròs, Enric
Pla; l'alcaldessa de Benicarló, Xaro

Miralles; el director de l'Institut
Valencià de Tecnologies Turístiques,
Francisco Juan; i el director
d'Intel·ligència Turística de la
Comunitat Valenciana, Mario Villar.
Precisament ha estat Mario Villar
qui ha destacat la importància

d'aquest anàlisi, el primer que es duu
a terme a la província de Castelló.
Villar ha assegurat que “aquest
document serà el full de ruta per a la
conversió de Vinaròs i Benicarló en
Destinacions Turístiques Intel·ligents
de la Comunitat Valenciana”.
5
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Vinaròs acull l'entrega de les distincions SICTED a set
empreses de la localitat
Els diplomes reconeixen l'esforç dels empresaris per oferir una atenció de qualitat, amb l'objectiu crear una experiència més enriquidora als visitants.
El Centre del Coneixement del Vinalab ha sigut
l'escenari de l'entrega de les distincions del Sistema
Integral de Qualitat Turística en Destins (SICTED)
que atorga la Secretaria de l'Estat de Turisme a les
empreses del sector interessades en aconseguir
l'excel·lència dels serveis. En el cas de Vinaròs han
sigut set negocis els que han estat reconeguts per
primera vegada amb aquest diploma.
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de
Vinaròs, Enric Pla, el regidor de Turisme, Domènec
Fontanent i el director d'Intel·ligència Turística
Mario Villar, així també com els empresaris que s'han
traslladat fins al Vinalab per rebre els diplomes. Cal
destacar que per aconseguir el reconeixement
SICTED les empreses han de passar diverses
auditories per part de tècnics especialitzats per tal
de certificar que compleixen tots els estàndards de
qualitat i per tant són mereixedores de la distinció.
Durant l'acte Villar ha destacat la feina que s'ha
fet des de Turisme Vinaròs i la gran implicació dels
tècnics municipals per aconseguir implantar el
SICTED a la localitat. En aquest sentit, ha comentat

que no només s'ha de treballar el turisme des de
la promoció i les xarxes socials, sinó que també
cal garantir una atenció en primera persona de
qualitat per fer de la ciutat una destinació més
competitiva.
L'alcalde de Vinaròs Enric Pla insistia que "s'ha

d'apostar per la intel·ligència turística per
aconseguir un creixement del sector des de la
sostenibilitat i l'accessibilitat, tot amb la voluntat
de compartir experiències i ser autèntics, un camí
al que s'han afegit les set empreses distingides
amb el SICTED".

Jordi Navarrete optarà de nou a les llistes
del Senat per la circumscripció de Castelló
L’actual senador de Compromís per
la circumscripció de Castelló, Jordi
Navarrete, serà el candidat proposat
pel Bloc a la llista de la coalició per
Castelló. El vinarossenc ha estat
l’únic candidat en optar a liderar la
candidatura de les comarques del
nord.
Navarrete va aconseguir els avals
en poques hores. En la present
legislatura ha fet més de 4.000

iniciatives, entre mocions, preguntes,
peticions d’informes, sol·licituds de
compareixença i intervencions en
projectes de llei o de control, entre
d’altres i és un dels més actius de la
Cambra Alta.
S’obri ara un procés que acabarà el
proper cap de setmana en el que
la militància i simpatitzants podran
ordenar i validar la llista en el procés
obert de primàries.

Visita preelectoral de candidats de Podem a Vinaròs
Visita preelectoral a Vinaròs del representants de
Podem: Rubén Martínez, candidat a la presidència
de la Generalitat; Marisa Saavedra, nº 1 en la
candidatura al Congrés i Irene Gómez, cap de llista
a les Corts per la província de Castelló.
Martinez va explicar que Podem estan fent una
ruta per les 15 ciutats més poblades més Vinaròs
amb l’objectiu de conèixer de primera mà les
necessitats de les poblacions valencianes per
incoporar-les als programes electorals. “Estem
preocupats en diferents àmbits a Vinaròs, com
el projecte Castor, i demanem que hi haja un
calendari definitiu per al seu desmantellament
i una reversió de les posibles desfetes naturals;
també l’eliminació del peatge de l’AP-7, que
siga una autopista vertebradora de nord a sud,
i també ens preocupa el problema de l’antiga
N-340, vial que ha de revertir a Vinaròs però amb
les millors condicions, a més de la problemàtica
de l’hospital”, va indicar.
6
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ACTUALITAT

Totes i Tots Som Vinaròs celebrarà les primàries els dies 28, 29, 30
de Març i 1 d’Abril
L’assemblea de Totes i Tots Som Vinaròs va aprovar el calendari de primàries i
el marc normatiu que regula la confecció de la llista a les pròximes eleccions
municipals.
L’assemblea del mes de febrer de Totes i Tots
Som Vinaròs va fixar el calendari de les primàries
ciutadanes que donaran lloc a la confecció de la
llista electoral per a les eleccions municipals del 26
de Maig.
Les primàries seran els dies 29, 30 i 31 de Març i
l’1 d’Abril, quatre dies en els quals els ciutadans i
ciutadanes de Vinaròs podran escollir l’ordre de
la llista que concorrerà a les eleccions municipals
baix la marca Totes i Tots Som Vinaròs.
Els ciutadans de Vinaròs podran participar en
aquest procés obert a la ciutadania tant de manera
telemàtica enviant prèviament una fotografia

del seu DNI a Totes i
Tots Som Vinaròs o de
manera presencial en
les taules i urnes que
s'instal·laran tant als
carrers de Vinaròs com
a la seu del carrer Pont.
Pel que fa als candidats
la gent podrà conéixer
tots els candidats a partir del 15 de Març, en la
pàgina web i en les xarxes socials de Totes i Tots
Som Vinaròs.
A mesura que s’aprope la data, s’anirà ampliant

informació respecte del procés de primàries per a
totes i tots aquells que vulguen participar en una
de les fites democràtiques més innovadores en la
ciutat de Vinaròs, com és la confecció de la llista
electoral per part de la ciutadania.

Vinaròs acollirà dissabte una jornada de participativa del Pla Especial
de Protecció del Centre Històric
La sessió estarà oberta a tot el públic en general amb un procés
participatiu diferent que es farà a peu de carrer amb una passejada
pel centre de la ciutat des de la perspectiva inclusiva i un mapeig de la
localitat per tal de crear una jornada més dinàmica
Dissabte, a les 11:00h, l'Auditori Municipal serà el punt de partida
la segona jornada participativa del Pla Especial de Protecció del
Centre Històric, un document que tal com indica en el seu nom, té
com a objectiu protegir el patrimoni del nucli antic de la localitat,
a més d'apostar per la regeneració urbana i la mobilitat. Recordem
que el passat 10 de gener es va fer la primera sessió informativa a la
Biblioteca Municipal i per dissabte es farà la segona per continuar
debatin el Pla i sobretot facilitar la participació dels veïns.
El regidor de Govern Obert, Hugo Romero, ha destacat “que és
important comptar amb les idees i opinions de la ciutadania per tal
de crear un municipi que s'adapte als veïns, però que al mateix temps
també garantisca la protecció dels valors patrimonials, culturals
i socials propis del nostre centre històric”. En aquest sentit, afegia
que “creiem que els ciutadans tenen molt a dir i aquests processos
participatius són un exemple més de la voluntat de la regidoria i de
l'equip de govern.
Pel que fa a la jornada de dissabte Romero ha detallat que aquesta
vegada són processos participatius diferents a peu de carrer com
és un passeig en perspectiva inclusiva pels carrers de Vinaròs i
un mapeig on els ciutadans podran participar d'una manera més
lúdica, divertida i amena.
Cal destacar que s'ha habilitat una web (pepvinaros.particip.es)
des d’on es pot fer el seguiment del procés de redacció d’aquest
document i en la que es pot realitzar l’enquesta inicial de diagnosi.
L'espai s'anirà actualitzant periòdicament amb el calendari
d’activitats de participació previstes.

Pla de
Participació
Pública

Vinaròs al
mapa
+
passejada
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Dissabte
de març 11:00 h
Plaça de Sant Agustí

Ruta i mapejat col·lectiu del
centre històric

Pla Especial de Protecció
Centre Històric de Vinaròs

promou:

cofinança:

organitza:
Nanos i Gegants
de Vinaròs

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”
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ACTUALITAT

Els monòlegs "Comediantes" arranquen amb un ple absolut
Les dones del grup de Les Mil i Una de l'Aula Municipal de Teatre van oferir ahir un recull de monòlegs còmics escrits per diverses
autores que van fer les delícies dels espectadors.
La seu de la Fundació Caixa Vinaròs es va quedar
petita per al més d'un centenar de persones que
volia gaudir d'una bona estona de diversió amb
els monòlegs Comediantes. Les alumnes del
grup de Les Mil i Una van oferir unes magnífiques
interpretacions, aconseguint connectar amb un
públic disposat a xalar i sobretot a riure dels temes
més actuals. Cal destacar que les dones van estar
dirigides pel director de l'Aula Municipal de Teatre,
Toni Guillot que es va mostrar molt satisfet pel
gran talent de les alumnes.
La regidora d'Educació, Begoña López, destacava
que Comediantes és una iniciativa emmarcada
dintre de l'extensa programació d'actes que s'han
organitzat en motiu del Dia Internacional de la
Dona. En aquest sentit, assenyalava que “després
de l'èxit aconseguit en la passada edició enguany
s'ha decidit apostar de nou pels monòlegs, amb les
dones com a principals protagonistes, amb temes
actuals i crítics amb la societat”.
Mariona Ávila, Sandra Doello, Eva Bibián, Joana
Oliva, Ángela Albiol, Cecília Pastor, Carmen
Rosselló, Desirée Jiménez i Mau de la Cruz van oferir

una vetllada distesa amb monòlegs molt diversos
que van aconseguir les rialles de tot el públic, que
va saber agrair la gran feina de les intèrprets amb
aplaudiments.
La propera sessió de Comediantes serà el dimecres
13 de març a les 20h a la seu de la Fundació

Caixa Vinaròs, es recomana que les persones que
desitgen assistir que vagen amb suficient antelació
per aconseguir una entrada, el preu serà de 2€ i
tota la recaptació de les dues sessions es destinarà
per a l'entitat Mi Princesa Rett.

El PP acusa al alcalde de “no permitir hablar a un ciudadano
en el pleno por ser Policía Local”
El portavoz adjunto del PP de Vinaròs, Lluís Gandía,
ha criticado "la actitud dictatorial del Alcalde, Enric
Pla, que en el pleno celebrado anoche negó la
palabra a un ciudadano en el turno abierto para los
ciudadanos por el mero hecho de ser Policía Local".
Gandía ha afirmado que "Enric Pla, con la

complicidad de Guillem Alsina y Jordi Moliner,
demostró que es incapaz de aceptar las críticas".
Desde las filas populares también se ha remarcado
que "negando la palabra a un vinarocense,
que tiene todo el derecho de hablar al finalizar
el pleno, el tripartito está evidenciando sus

AUTOEDITA

carencias democráticas y dan la razón al colectivo
de la Policía Local cuando denuncia públicamente
la intransigencia de un Alcalde y un gobierno
que pactaron muy rápido subirse los sueldos, pero
después no acuerdan nada con los trabajadores
públicos".
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• T’ASSESSOREM
EN TOT EL PROCÉS
DE PUBLICACIÓ

Autors novells
Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
Manuals de suport als alumnes
Publicacions personalitzades
Som una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència,
t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

EDITORIAL ANTINEA
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SOCIETAT

Fallece el pintor Ferran Escoté a la edad de 74 años
El pintor Ferran Escoté Fornell ha fallecido en
Vinaròs a la edad de 74 años. Nacido en Barcelona
en 1945, se trasladó a vivir definitivamente a la
capital del Baix Maestrat en 1986, ciudad donde
de más joven ya estuvo viviendo trabajando en
una fábrica como diseñador de muebles. Estudió
Diseño Industrial, y en Bellas Artes se dedicó al
estudio de restaurador románico y policromía.
Después durante cuatro años se especializó
en obra china: lacado y coramandel. Obtuvo el
premio Internacional de Diseño en I.P.I.M.E. de
Valencia en el año 1985, por el desarrollo del
diseño en nuevos materiales.
La pintura de Escoté ha destacado por ser
de grandes formatos. En el año 2011 realizó a
donación de un cuadro para el Ayuntamiento de
Vinaròs, que aun luce en el primer piso del edificio
consistorial. Su prestigio pictórico ha traspasado
fronteras, siendo también muy apreciado en
América. Su sepelio es hoy martes a las 12 horas
en la iglesia de Santa Magdalena.
En 2011 Escoté donó un cuadro para el Ayuntamiento de Vinaròs

Manolo Sabater es va fer fotos a la capital cubana amb els seguidors del Barça, que celebraren la victòria 0-3 contra el R.Madrid i en companyia de dos altres
vinarossencs que estan estos dies per Cuba.

Disfrutando del carnaval de Vinaròs
El pasado 16 de febrero el equipo deportivo canino "Working game pit
Vinaròs" viajó hasta la localidad francesa de Nyls para participar en el
evento deportivo EWPAS (european weight pull all stars) en el cual los
resultados no pudieron ser mejores.
"Gora" primer puesto y mejor coeficiente por kg.
"Donna" segundo puesto y mayor peso arrastrado.
De nuevo este equipo va consiguiendo buenos resultados y esta vez
fuera de nuestras fronteras.
9
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CULTURA

Aquests brillants estudiants de Vinaròs que ara fan 1r d’ESO van rebre a Castelló dies enrere un merescut Premi Extraordinari al
Rendiment Acadèmic en Educació Primària. E.Fonollosa

Grupo de Oración Padre Pío
de Vinaròs

RESSENYES LITERÀRIES

TERTÚLIA LITERàRIA
Club de lectura

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

“LA LLUVIA AMARILLA”
Molt es parla des de fa temps de la despoblació rural . Un fet que ens treu part de la identitat i
s’emporta estils de vida característics on l’estima pel territori i el desenvolupament de relacions en la
pròpia comunitat han tingut i tenen trets singulars . El llibre comentat a la Tertúlia Literària
Àgora durant el mes de febrer , “La lluvia amarilla”, escrit per Julio Llamazares i publicat en 1988,
tracta, entre altres, aquesta situació .

Próximo encuentro:
9 Marzo 2019
a las 18 h
Capilla de la Divina
Providencia
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La Oración es el
desahogo de nuestro
corazón en el de Dios.
Padre Pío

Julio Llamazares , ha dit en ocasions que ell escriu per donar resposta a preguntes . En aquest cas la
pregunta ben bé podria haver sigut “Com se sent l’últim habitant d’un poble?” . En aquest cas la persona
en qüestió es diu Andrés de Casa Sosas ; ell és l’últim habitant d’Ainielle , un poble abandonat del Pirineu
d’Osca . Andrés ha vist durant els últims temps com ha anat minvant la població d’Ainielle . La novel·la
podria situar-se temporalment en els anys 50- 60 del segle passat, quan l’èxode a les ciutats va començar a
fer-se massiu . Andrés ens explica, en forma de monòleg, els seus pensaments des de l’ última nit de la
seua vida . El protagonista relata al llarg de l’obra com ha sigut la seua existència , com s’ha relacionat amb
el paisatge i les persones. Ens transmet la seua convicció de no abandonar el seu poble . Això fa que
l’acompanyen sentiments com la soledat , la tristor , la mort, l’ angoixa pel pas del temps i fins i tot
l’aparició d’al·lucinacions a mesura que avança l’obra .
Aqueta novel·la breu destaca per la seua intensitat poètica i el domini del llenguatge. Un llenguatge visual
capaç de transmetre la ira del protagonista per la situació que relata. La metàfora del color groc actua com
element “aglutinador” al llarg de l’obra . La lluvia amarilla va envaint tot l’escenari literari d’aquesta obra ,
evocant tragèdies i perdudes, contagiant una atmosfera on la soledat del protagonista és al mateix temps
reflex de la impotència i del sentiment de derrota.
Més enllà de l’al·legoria de la Lluvia amarilla, el llibre fa referència a una situació real . Això que succeeix
en Ainielle .- despoblació rural , destrucció , perduda d’identitat ...- és un fet de la nostra societat que
evidència la priorització de criteris econòmics per damunt de la racionalitat i la sostenibilitat.
L’ AUTOR : Julio Llamazares va néixer al 1955 a Vegamián,, poble lleonès desaparegut baix les aigües
d’un embassament. Ha compaginat el seu treball com a periodista amb la seva labor d'escriptor.. Ha
treballat multitud de gèneres ( poesia,novel·la,contes,llibres de viatge...) . Títols com la pròpia “La lluvia
amarilla” , “Luna de Lobos” , “Escenas del cine mudo”, “Tras-os-montes” o la recent publicació de “Rosas
de piedra” ( llibre complementari de “Rosas del Sur” on Llamazares ha recorregut les 75 catedrals
d’Espanya ) són exponents de la seua versatilitat literària i la seua creativitat

TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA

Propera Cita :

DIVENDRES 15 de març , 17h. 30’

BIBLIOTECA MUNICIPAL VINARÒS

“La nieta del señor Linh ”
Claudel Philippe.
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El públic de les
gales de reines

Va ser molt i amb moltes
ganes de passar-ho bé
el públic que va acudir
a presenciar les gales
de reines majors i les
reines infantils. Dos
tardes nit inoblidables
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El comerciants es disfressen

Seguint la tradició , divendres els comerciants es van disfressar per carnaval

Els funcionaris parodien per carnaval

El dijous al matí els funcionaris de l'Ajuntament de Vinaròs
es van disfressar de taurins i antitaurins.

Carnaval al Centre Municipal de la tercera edad
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Batalla del confeti

La ‘batalla del confeti va tindre lloc en la part central del recinte de casetes. La “guerra” més acolorida en la qual participa tota la familia va ser seguida per molt
el públic que va acudir a participar d'aquest clàssic del carnaval, gent de totes les edats que van poder gaudir d'una batalla multicolor en la qual es van utilitzar
mil quilos de confeti gràcies a la col·laboració de la Associació de Comerciants de Vinaròs que van inundar de color el recinte carnavaler.

Carrera de disfresses

La carrera de disfresses d'uns 3km amb sorpreses en el seu recorregut, va ser organitzada per l'associació Repte 10k i va comptar amb mig centenar de participants.
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Nit del pijama

L’Ajuntament de Vinaròs agraeix a l’empresa de la neteja viària Acciona, la empresa
de neteja de platges Cítrics Roquetes, Creu Roja, la empresa de seguretat Ismasa
Maestrat, Espectacles Maestrat, Guardia Civil, Policia Local, Brigada Municipal, a la
COC i a totes les comparses per fer el nostre Carnaval cada any millor.
14

Dijous a la nit era el torn de celebrar la sempre animada i
divertida festa del pijama. El recinte de les casetes de les
comparses es va omplir de públic de totes les edats per a
gaudir-la amb tot tipus de vestimenta típica per a anar a
dormir. A l’envelat es va celebrar la festa Remember amb
l'actuació de New Limit & Kriss i les sessions dels dj's Tonet
Marzá, Angel Sáez, Danny A. i Xavi Fornés.

Activitats turistiques de carnaval per al públic familiar

9 març de 2019

Nit boja

Divendres a la nit es va viure un altre dels esdeveniments
destacats del carnaval: la nit boja. Una cita en la qual prenen
els carrers les disfresses lliures i en la qual en el Palau Imperial
del recinte de casetes de les comparses es va celebrar una
gran festa amb l'actuació de l'orquestra Centauro. En la nit
boja és el moment per a donar regna solta a la imaginació
i és quan es veuen disfresses de tota mena pels carrers i
especialment en la zona del recinte de Fora Forat.
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Desfilada infantil

Divendres a les 11 hores va tenir lloc l'inici de la desfilada infantil, en ser dia festiu per als escolars. La concentració va ser en la plaça de l'Ajuntament, i després
de la salutació a l'Emperador Carnestoltes, amb qui els participants es van fer moltes fotos, es va desfilar pels carrers del centre fins a arribar a l'àgora del passeig
marítim, on es va oferir una gran xocolotada a tots els participants.

La comparsa
Ja Hi Som va
celebrar els
seus 20 anys

Membres de la comparsa Ni fu ni fa, disfrutant a les casetes
16
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Vinaròs va completar les dos grans
desfilades del Carnaval 2019, el clímax
d'aquesta festa en la qual es bolca la capital
del Baix Maestrat, declarada d'Interès
Turístic Autonòmic i que en aquesta edició
té a la cultura xinesa com a temàtica central.
Van acudir a presenciar-les milers
d'espectadors
de
molt
diverses
procedències, i van lluir especialment els
més de 4.000 integrants de les 30 comparses
del carnaval i les seves respectives reines.
Les desfilades es van iniciar al voltant de
les 18 hores en circuit tancat -l'any passat
va ser en circuit obert- pels carrers Av. País
Valencià, Arxipreste Bono, Plaza Primer
de Maig, Costa i Borràs, Santa Magdalena,
Socors, Plaza Jovellar, Pilar, Soro, Avda Pablo
Ruiz Picasso, Sant Alberto i Sant Francesc.
En l'avinguda País Valencià, on se situava
la gran recta a manera de sambòdrom
amb il·luminació especial, va ser on es va
concentrar la major part del públic visitant.
Allí es van disposar grans graderies per a
veure l'espectacle de la forma més còmoda
possible, i va ser on les comparses més es
van acurar a realitzar les seves plàstiques
coreografies creades per a l'ocasió,
encara que no van deixar de fer-ho en
tot el recorregut. Aquest any hi havia set
comparses que estaven d'aniversari i ho
van celebrar amb magnificència en aquest
esdeveniment. Tomba i Tomba, Uiaaa, Penya
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València i Cherokys compleixen 35 anys, ja
que van ser creades en 1984, mentre que
Ja Hi Som i Tot dins d’un got celebraven el
seu 20 aniversari i Esmuvi cinc anys des de
la seva creació.
El públic va gaudir contemplant l'espectacle
i fins i tot alguns ballant improvisadament
amb alguns comparsers que els van treure a
la “pista” per a viure el moment. Van desfilar
també unes 60 carrosses, la meitat d'elles
elegantment adornades per a acollir a les
reines, que van ser de nou autèntiques
estrelles, lluint algunes uns vistosos
complements decoratius sense parar de
ballar en cap moment i saludar al públic des
de l'altura. Destacar que la celebració del
carnestoltes 2019 s'ha caracteritzat pel bon
temps al llarg d'aquestes dues setmanes, la
qual cosa ha permès organitzar i gaudir de
tots els actes amb una elevada participació.
Un gran dispositiu de seguretat i sanitari i de
neteja, a més dels esforços de l'organització
de la COC, que dirigeix Abilio Segarra, va
vetllar en tot moment perquè aquest primer
gran desfilada discorregués amb normalitat.
La regidoria de Turisme va organitzar
activitats pensades per al públic familiar
al passeig Colón amb una festa infantil
amb tallers de manualitats i jocs sobre la
temàtica de la cultura xinesa del Carnaval
2019 i una visita guiada pel centre històric
de la localitat.
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A l'Avinguda del País Valencià tant dissabte com diumenge es va concentrar molt de públic
21
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Els Mateixos

Xe quin poc suc
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Samba pa’ mi

¡ LA CALIDAD DE SIEMPRE
AL MEJOR PRECIO !
PAGO EN EFECTIVO
O CON TARJETA

24h.

GASOLINERAS TORRES
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CTRA. N-340
AVDA. CASTELLÓN, 30
VINARÒS

Marxeta 87’
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Pensat i Fet

Fot-li canya
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I sense un duro

CORSETERÍA - LENCERÍA INTERIOR SEÑORA Y CABALLERO
GRAN SURTIDO EN MEDIAS Y CALCETINES - BAÑADORES
Te orientamos con toda profesionalidad, sea cual sea tu talla.

C/ Socorro, 9
Tel. 964 45 29 15
VINARÒS

Penya Barça
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CURVAS PERFECTAS

9 març de 2019

El Pilà

On anen la liem
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Esmuvi

toldos ®
jovani
TOLDOS PARA TERRAZAS Y BALCONES | CAPOTAS COMERCIALES
TOLDOS ELÉCTRICOS Y AUTOMÁTICOS
jovanitoldos@gmail.com

Tel. 964 400 864 | www.toldosjovani.com

Els Povals
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Ja hi som

Depressa i corrents
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La Colla

RÓTULOS
www.publivaquer.com
C/ DELS FRANCISCANS, 4 ENTLO.
12500 VINARÒS (CASTELLÓN)
publivaquer@publivaquer.com

964 45 19 35

Pan y toros
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Ni fu ni Fa

Servei de
maquillatge
professional

La Morterada
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Uiaaa...!

Va que xuta
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Arramba i clava

¡Felicidades
comparsas!

Ctra. Nacional 340 km 1.050 - Vinaròs - T. 964 407 074 - www.unimobel2.com

Locura
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Cherokys

No En Volem Cap
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Els dormilons

PL. CONSTITUCIÓ, 4 VINARÒS - 964 45 44 12

www.adeidiomes.com

Penya València
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Tot a orri

Gràcies per confiar en nosaltres,
gràcies pel vostre esforç,
gràcies per aquesta festa,
gràcies a tots ...!
Major, 36 - Tel. 964 45 34 98 - Vinaròs

Tomba i tomba
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Tot dins d’un got

Ara Si Que Si
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L'enterro de la sardina

38

9 març de 2019

Dilluns 4 de març a la vesprada es va finalitzar oficialment el Carnaval 2019 en el popular ‘enterro’ de la sardina.
L’Emperador Carnestoltes va ser sotmés a juí a la plaça de bous, comptant en les Reines i Reinetes de les
Comparses com a testimonis. L'acte va comptar en espectacle de focs i pirotècnia, i també actuacions, tot a
càrrec de l’Associació de Ball de Dimonis de Vinaròs.
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Així serà la nova residència per a majors dependents
La nova residència per a majors dependents que s'aixecarà
en els pisos superiors del centre de dia, les obres de
la qual ja s'han iniciat, crearà 75 nous llocs de treball.
Un total de 145 seran les places de majors dependents
que oferirà aquesta residència, les obres de la qual tenen
un període d'execució de 18 mesos. Amb una superfície
construïda de 5.406 metres quadrats, l'edifici, de tres
plantes, tindrà 54 habitacions dobles i 37 de simples, banys
adaptats, 4 ascensors per a 74 persones i 4 grans terrasses.
La seva construcció, com va explicar l’arquitecte Pep
Selgar, està pensada per a minimitzar les molèsties
als usuaris del centre de dia, i per això es farà a base de
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mòduls prefabricats i en les tasques més complicades
es treballarà els caps de setmana. En el projecte s'ha
pensat especialment en la integració de les noves
instal·lacions amb els sistemes existents en el centre de dia.
Les emissions de CO2 també disminueixen en un 30%
respecte al projecte inicial i hi ha canvis en l'enllumenat,
amb la incorporació d'un grup electrogen, i parallamps o la
instal·lació d'un sistema de control d'accessos, entre altres
millores. El pressupost d'execució suposarà un increment per
tot això de 100.000 euros, i la inversió total serà de 5,3 milions.
Amb la residència i el centre de dia, Vinaròs tindrà en aquest
edifici 225 places per a majors dependents.
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CUADRO COMPARATIVO PROYECTO ANTIGUO CON PROYECTO ACTUAL

Nº Usuarios Residencia
Nº Usuarios Centro de dia
Nº Usuarios totales
Nº Habitaciones Dobles
Nº Habitaciones
Individuales
Nº Habitaciones Totales
Superficie media
habitaciones dobles
Superficie media
habitaciones individuales
Presupuesto Ejecución
material Residencia
Superficie Construida/Útil
Planta 1
Superficie Construida/Útil
Planta 2
Superficie Construida/Útil
Planta 3
Superficie Construida/Útil
TOTAL RESIDENCIA
Ancho de pasillos
Nº Baños adaptados
Acabados interiores

Nº Ascensores y capacidad

Terrazas

Fachadas

Estructura
Vidrios

Proyecto 18/09/2013
PL1(57) PL2(57) PL3(20)
Total: 134 usuarios
41 usuarios
175 usuarios
PL1(21) PL2(21) PL3(8)
Total: 50 habitaciones dobles
PL1(15) PL2(15) PL3(4)
Total: 34 habitaciones indivi.
PL1(36) PL2(36) PL3(12)
Total: 84 habitaciones

Proyecto actual
PL1(57) PL2(57) PL3(31)
Total: 145 usuarios
55 usuarios
200 usuarios
PL1(21) PL2(21) PL3(12)
Total: 54 habitaciones dobles
PL1(15) PL2(15) PL3(7)
Total: 37 habitaciones indivi.
PL1(36) PL2(36) PL3(19)
Total: 91 habitaciones

15,20 m2

16,50 m2

10,50 m2

15,00 m2

5.448.200,70 €

5.548.200,70 €

1.973,49 m2/1.624,87 m2

2.123,46 m2/1.777,62 m2

1.973,49 m2/1.624,87 m2

2.123,46 m2/1.777,62 m2

1.019,51 m2/803,87 m2

1.159,04 m2/923,70 m2

4.966,49 m2/4.053,61 m2

5.405,96 m2/4.478,94 m2

1,5 m
PL1(38) PL2(38) PL3(14)
Total: 90 baños adaptados

Entre 2,2 y 2,5 m
PL1(41) PL2(41) PL3(20)
Total: 102 baños adaptados

Todos los acabados interiores del proyecto actual son iguales o de
calidad superior a los redactados en el proyecto del 18/09/2013.
2 ascensores de 1600 kg de carga
1 ascensor de 1050 kg de carga
(26 personas)
1 ascensor de 1000 kg de carga
(13 personas)
3 ascensores de 450 kg de carga
(13 personas)
1 ascensor de 680 kg de carga
(6 personas)

No dispone de terrazas

(9 personas)
Dispone de 4 terrazas de
24,93 m2 de superficie por
cada una de ellas

Actualmente la fachada dispone de menos superficie acristalada, por
lo que la transmitáncia térmica de la fachada actual es menor que en
el proyecto visado el 18/09/2013. En el proyecto actual se realiza una
fachada tipo PANEL OMEGA Z.
En el proyecto actual, la estructura es prefabricada lo que nos permite
reducir el tiempo de ejecución de la obra y mantener los servicios en
el centro de día durante la realización de las obras.
Se mejoran las prestaciones térmicas de los vidrios, con una mejora
en la capacidad aislante de los mismos respecto al proyecto visado el
18/09/2013.

Emisiones de CO2 (Kg
CO2/m2)

CEE Año 2013: 17,30 kg
CO2/m2

CEE Año 2019: 13,32 kg
CO2/m2 (aproximadamente
un 30% menos de emisiones)

Placa de cocina y
fregaderos en PL1‐PL2‐PL3

No dispone

Si dispone.
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OPINIÓ
Lluitant per un nou
Centre de Salut
Per David Adell
Com cada any, ens plena de
tristesa haver d'escriure que el
nostre Carnaval ha arribat al seu
fi i que sa Majestat Carnestoltes a
hores d'ara ja no és res més que un
muntet de cendra. Però també hem de dir que
la vida ha continuat durant aquesta setmana,
mentre la majoria dels vinarossencs estàvem o
pensaven en disfresses i la festa.
Precisament ha sigut el dijous "del pijama" quan
l'alcalde Enric Pla va anunciar en roda de premsa
que Vinaròs a donat un pas endavant perquè
la construcció del segon Centre de Salut siga
prompte una realitat. Sens dubte una ciutat de
prop de trenta mil habitants, que es multipliquen
a l'estiu, mereix sense perdre més temps un
segon ambulatori per poder descongestionar el
també abandonat hospital comarcal i donar-nos
l'assistència sanitària que els ciutadans paguem
i mereixem.
El pas al qual ens referim, la urbanització i
posterior cessió a la Generalitat de la parcel·la
on anirà el nou edifici, no ha sigut una feina
gens fàcil; de fet cap equip de govern anterior
ha sigut capaç d'aconseguir-ho. I no han sigut
capaços perquè com sabem tots, als plans
urbanístics i PAI's durant anteriors legislatures
els podríem definir com una "merienda de gent
de color" que els vinarossencs encara estem
pagant a hores d'ara.
Ha sigut gràcies al treball de l'actual Govern
Municipal que s'ha pogut desbloquejar la
situació i avançar en la creació del projecte,
incloses totes les gestions corresponents per a
la indemnització dels propietaris afectats per
les expropiacions, en especial del taller mecànic
que existia en la parcel·la.
Sabem que aquesta és el deure d'un alcalde i
els seus regidors; el de treballar per solucionar
els problemes que vagen sortint durant el seu
manament. Però el que ja no és una obligació
és callar a l'hora d'explicar als veïns com uns
anteriors projectes urbanístics totalment
contraris als interessos dels vinarossencs, estan
fent que uns serveis públics que des de Som
Vinaròs considerem indispensables, costen el
doble de feina d'aconseguir per culpa de la vella
política al nostre poble.
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OPINIÓ
Les dones al segle XXI:
Crònica d’un 8 de Març
Per Begoña López Branchat i María Cano
Palomo Regidores
Socialistes de l’Ajuntament
de8Vinaròs
El
de març, Dia Internacional

de la Dona, serveix tots els anys
per a fer balanç de la situació
d’un col·lectiu que representa el 51% de la població
mundial.
Les dones seguim sent tractades en un plànol de
desigualtat, simplement hem de fer una ullada al
mercat laboral: l’atur segueix sent més alt entre
les dones que entre els homes i per a nosaltres
els sous estan en clar desavantatge per treballs
similars o iguals.
El fet que avui comptem amb un govern central
declarat públicament feminista i l’augment del
nombre de ministres, parlamentàries o regidores
és evident, no amaga que encara representem una
clara minoria.
Les dones continuem assumint el pes de la família,
atenent els fills i realitzant les feines domèstiques.
Encara que parega increïble, en ple segle XXI, el
maltractament cap a les dones és dia a dia més alt.
No hi ha dia que no sentim que hem de reivindicar
la igualtat.
És igual ser una dona de 70 anys com una de 46,
de 25 o de 17… Cal seguir reivindicant la igualtat
com ho feien les nostres àvies i mares, hem de
reivindicar-la cada dia.
Hem sentit insults masclistes en l’estrena del
primer trio arbitral en Tercera Divisió, inclús
insults masclistes com els dels jugadors veterans
del Terrassa a l’equip femení del seu mateix club,
simplement per un retard en el partit que ells, els
homes, havien de jugar.
No és normal que este 8 de març de l’any 2019
encara lluitem per la igualtat laboral i salarial, ni
que tinguem por de sortir soles de nit, haver de
justificar sempre que valem i que tenim molt a
aportar, ser les que sempre hem de triar si ser
mares o desenvolupar-nos professionalment.
Any rere any seguim plasmant en un article les
nostres reivindicacions, amb força i decisió.
Volem poder anar soles pel carrer sense mirar cap
arrere, volem que se’ns valore pel nostre treball,
i que puguem decidir lliurement què fer amb la
nostra vida.
Lamentablement si analitzem estos pensaments,
ens adonem que fa un segle, dones com Clara
Campoamor, ja reivindicaven el mateix i com
a dones progressistes, hem de seguir lluitant i
recordant les seues paraules:
“He treballat perquè en este país els homes
troben les dones a tot arreu i no només on ells
vagen a buscar-les”.

Se acerca el cambio
necesario

“ Dia Internacional de la Dona”

Por Lluís Gandía

Per Maria Dolores Miralles

El gobierno autonómico
ha saltado por los aires
www.ppvinaros.es
y el próximo 28 de
abril los vinarocenses tendrán la oportunidad
de elegir a Pablo Casado como Presidente del
Gobierno y a Isabel Bonig como Presidenta de la
Generalitat Valenciana, lo que será la antesala de
las elecciones municipales del mes de mayo que
situarán a Juan Amat como Alcalde de Vinaròs
para impulsar a nuestra ciudad después de
cuatro años de desgobierno tripartito.
La pasada semana en el pleno ordinario el
Alcalde, Enric Pla, con el beneplácito de los
candidatos del PSPV-PSOE, Guillem Alsina, y
Compromís, Jordi Moliner, volvió a demostrar su
absolutismo, sus graves carencias democráticas
al negar la palabra a un vinarocenses cuando
finalizó el pleno por el simple hecho de ser un
funcionario del Ayuntamiento.
No contento con ese ataque de autoritarismo y
sectarismo el Alcalde perserveró en su actitud
en una entrevista en la radio demostrando una
vez más que todo aquello que prometieron de
transparencia, diálogo y demás era un engaño
masivo a los vinarocenses.
Señores Pla, Alsina y Moliner, por mucho que
a Ustedes les moleste o les incomode que los
trabajadores municipales les recuerden que
han incumplido todo lo que les han prometido
y les han engañado reiteradamente no les
pueden negar al derecho a participar en el
turno de palabra de los ciudadanos al acabar
el pleno ordinario. Eso es una cacicada que los
vinarocenses no merecen de su gobierno.
Por todo ello es más necesario que nunca un
cambio de gobierno en el Ayuntamiento. Un
cambio para acabar con las mentiras y
los engaños, con las falsas promesas, con
las actitudes que dejan mucho que desear y dejan
claro que tenemos un Alcalde que no soporta
a quien piensa diferente y le lleva la contraria;
que tenemos unos candidatos del PSPV-PSOE
y Compromís que únicamente aspiran a repetir
pacto para repetir sueldos.
Vinaròs merece más y eso es lo que estamos
dispuestos a ofrecer desde el Partido Popular,
con un equipo de personas lideradas por Juan
Amat, con la fuerza de quienes amamos a
nuestra ciudad y queremos verla prosperar.
En los próximos días y semanas quienes no han
hecho nada en cuatro años querrán aparentar
que lo harán todo en unos días. Serán los mismos
que hace cuatro lo prometieron todo porque
nunca habían gobernado. Ya no engañan a
nadie. Es tiempo de hechos y no de palabras. Es
la hora del cambio. Es el momento del impulso
que necesita Vinaròs.

El PVI , aquesta
setmana volem fer
un reconeixement a
la tasca que han desenvolupat les dones al llarg
de la història, en la lluita pels seus drets i per la
igualtat amb l’home. Aquesta lluita començà
en el segle XIX, encara que en alguns països
s’implantaren règims polítics liberals, no es
podien considerar autèntiques democràcies,
perquè les dones continuaven sense tindre
plens drets i estaven sotmeses als hòmens. Per
això, en la 2a meitat del segle XIX, va sorgir el
moviment sufragista; associacions de dones
que lluitaven per millorar la seua situació.
Els objectius més importants d’aquest moviment
van ser tres: aconseguir el vot, la igualtat en
l’educació, perquè és l’única vía per aconseguir
ser independents i la millora laboral, perquè
fent el mateix treball, cobraven la meitat i
tenien prohibit l’accés a moltes professions. Al
desembre de 1977, l’Assamblea de les Nacions
Unides, adoptà la resolució de proclamar
el dia 8 de març com el Dia Internacional
de la Dona, per commemorar la seua lluita.
Encara que s’ha avançat molt en el decurs de
la història, no és meny cert, que es continuen
produïnt situacions de desigualtat en tots els
àmbits socials, sobre tot en el laboral, tenen més
problemes per trobar un lloc de treball i moltes
vegades reben salaris prou més baixos que
l’home. Tampoc hi ha que oblidar a dia d’avui,
les nombroses dones que són víctimes de la
violència de gènere. La desigualtat és la realitat
que envolta la vida de moltes dones arreu del
món. En totes i en cadascuna de les societats
actuals, encara hi ha un un nombre d’elles que
estan ocupant una posició de subordinació.
Totes els partits polítics que configurem el
consistori municipal presentàrem una moció
conjunta, on manifestàrem des del consens,
conmemorar el 8 de Març, Dia Internacional de
la Dona, per reforçar el principi de igualtat entre
hòmens i dones, assumir el compromís d’un treball
comú per evitat tot tipus de desigualtat a través
de les institucions que representem, i apostar
per una solución integral , per tal d’eliminar
definitivamentl’eliminació la violència de gènere.
Des de el PVI, emplacem a tots els vinarossencs i
vinarosenques a participar amb els esdeveniments
que s’han programat des el consistori, tots ells
adreçats per sensibiltzar la ciudadanía, i recordar
aquestes dones que cada dia han de lluitar per la
seua supervivència.

de Vinaròs
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OPINIÓ

Emmanuel Herrera

HEREDAR SALE CARO
Heredar en la Comunitat Valenciana y por
tanto, en Vinaròs nos sale muy caro. El
Botànic ha situado el Impuesto de Sucesiones
y Donaciones entre los más altos de España. Y
es que los que venían a rescatar personas, en
realidad han venido a exprimirlas. Así, según un
estudio, en Valencia se puede llegar a pagar 22
veces mas que en Cataluña y 14 veces más
que en Madrid por asumir el Patrimonio mortis
causa. Nada raro si tenemos en cuenta que la
izquierda tiene por costumbre subir impuestos
y destruir empleo cada vez que gobierna. Eso

mismo, precisamente, era lo que pretendía
también el Sanchismo con sus Presupuestos
Generales para 2019.
Por el contrario, desde nuestro partido lo
tenemos claro: donde mejor está el dinero es
en el bolsillo de los ciudadanos. En Les Corts
hemos insistido en pedir la exención del pago
de este impuesto en herencias de hasta un
millón de euros ya que el límite actual está
en 100.000 para los cónyuges y herederos
mayores de 21 años y 156.000 para los hijos por
debajo de esa edad. Es decir, con esta medida

Subscriviu-vos a El

queremos
armonizar
este
impuesto a los niveles del resto
de Comunidades Autónomas
para corregir desequilibrios y
que se deje de castigar el ahorro
de las familias.
En definitiva, para Ciudadanos dicho impuesto
es totalmente injusto, viola el principio de
igualdad, el principio de capacidad económica,
el principio de equitativa distribución de la carga
tributaria y tiene como no podía ser de otra
forma un alcance totalmente confiscatorio.

Diariet 964 450 085

CAMINADA
POPULAR 10 MARÇ 2019
El CME confirma la data de la Caminada Popular,
el diumenge 10 de març de 2019.
Novetat! sortida de l'ermita a les 9:00 hores,
en vegada de les 9:30 hores que estava prevista
incialment.
Aquest cop NO hi hauran noves inscripcions.
Esperem que a la tercera siga la vençuda i
poguem gaudir de l'entorn de l'ermita fent
esport.
CME
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PESCA
ESPORTS
SOCIETAT
Andrés Albiol

Molla de pa

Mar ‘triste’ sin sardina
para el ‘entierro’

Con cielos nublados y aguas tranquilas y
sin el típico peix blau de la llum comenzó
de nuevo la semana pesquera. El resto de
modalidades faenaron normal, y las capturas
de pescados y mariscos fueron buenas
y variadas. En cuanto a las cotizaciones
resultaron muy dispares, en especial bajas
para las especies mas abundantes.
La pesca de arrastre compuesta por ocho
bous han laborado los cinco días, ya que se
cambió el hacer fiesta el pasado viernes día
1, con el trabajar éste lunes día 4. Así que
sus extracciones resultaron aceptables,
para ser a base de langostino, cigala, pez
de S. Pedro, pescadilla, gallo, salmonete,
peluda, rape, caracol, galera, faneca,
caballa, gobios, cintas, arañas, pulpo
blanco, canana y morrallas.
El cerco, nuestras traíñas ante la continuada
Ejemplar de mero con su pescador
desaparición por nuestro litoral de sardina
y boquerón, ahora están operando por las
costas de Castellón a Valencia.
La flota artesanal de barquitas, cuatro trasmalleras calan la red cerca del litoral en busca de sepia y herrera.
Recalcar la plaga de cangrejo azul que le toca a alguna embarcación, pues la cantidad mínima por jornada
es de 50 Kg., con el consiguiente deterioro de la xarxa. Dos embarcaciones han calado en fondos medios
en busca de pagel, jurel y corba. Otro par caló en profundidades mas alejadas para llevar lenguado, rombo
y raya. Y una ha operado por las inmediaciones del archipiélago de Les Illes Columbrets, para subastar
langosta, cabracho, dentón y mamona de roca.
El palangrillo costero, tres barquitas faenaron con este arte de anzuelo y vendieron lubina, dorada, pargo y
sargo.
Y un recolector de pulpo roquero con cadufo llevó piezas de 2 a 3 kg.

Ecos de ‘Mar’; Sube el consumo de pescado fresco

Como ya comentamos, las ingestas de productos pesqueros y acuícolas en España durante el 2018 siguieron
bajando unas décimas, pero en cambio, del último estudio de mercado realizado por una empresa extranjera
por encargo de la Unión Europea, se desprende que los españoles el 73% tienen a los pescados frescos
como parte habitual de su cesta de la compra, habiendo crecido este tipo de productos un 8% mas, con
respecto al ejercicio del 2017. Dicho resultado viene a corroborar otra pregunta referente al origen de las
pesquerías, y nuestro país es el primero en la UE a la hora de comprar pescado, pero mayoritariamente
estamos interesados en el punto de su procedencia-lugar y zona de captura.

O pa de gavina, en castellà pan de gaviota
i miga de pan, en anglés bradcrumb
sponge, en alemany Brotschwamm i en
francés miette de pain. El seu nom científic
és Halichondria panicea.
És una de les moltes esponges que hi ha
d'estes característiques i a més ha sigut
batejada per molts més noms i inclús en
l'oficial del llatí.
És un animal invertebrat del tipus Porífer,
de la classe Demosponjes i de la família
Halichondriidae. La seua forma és irregular
a manera d'una massa blana, trencadissa,
granulosa, flexible que va formant lòbuls
o tubs curts amb els òsculs. Està composta
per espícules de sílice. Absorbix l'aigua del
mar amb els porus que recobrixen la seua
superfície i que conduïxen per mitjà de
canals a l'interior a unes cambres vibra'ls
que fan circular l'aigua.
És de color paper, inclús verdosa, segons
la lluminositat que rep i de les algues
simbiòtiques que se li posen damunt.
Talla 20 cm d'ampla i 3 cm de grossa.
Madura a l'estiu. Hermafrodita. Vivípara.
Després con la absorció del producte
sexual masculí fecunda els seus i en el seu
moment allibera les larves que naden per
a fixar-se al substrat adequat i tindre allí
el seu domicili. S'alimenta del fitoplàncton
que absorbix del corrent marí. Igualment
solta l'aigua filtrada per al menjar i la
respiració pels òsculs. Es fixen obre zones
rocoses mes baixes de la línia de la marea.
També en llocs ombrívols en cavitats i
junt amb plantes. Té depredadors com a
equinoderms que la roseguen i gavines
que la picotegen quan baixen molt les
marees i queden a l'aire lliure. Desprén
una olor de pólvora cremada o carbur.

PARTES ESTADISTICS PESQUERS PER ESPECIES I MODALITATS DEL MES DE GENER DE L’ANY 2019 (II)
PEIXOS:
Escrita (Raja, Raya)
Orá (Dorada)
Sard (Sargo)
Llobarro (Lubina)
Pagell (Breca)
Juriola (Rubios)
Sorella (Jurel real)
Déntol (Dentón)
Vidriá (Mojarra)

71 Kg
251
26
7
683
1
1
3
20
______
Total…………………. 1.064
MOL·LUSCOS:
Sépia (Choco)
6
Polp
roquer
(Pulpo
roquero)
15

_______
Total………………..
21
_______
Total Palangre i Marrajera 1.085
PEIXOS:
Escrita (Raya)
179
Besuc (Besugo)
8
Congre (Congrio)
19
Gall (Pez de S. Pedro)
3
Orá (Dorada)
214
Gallineta (Cabracho)
47
Sorells (Jureles)
11
Asparrall (Raspallón)
3
Palá (Lenguado)
845
Sard (Sargo)
97
Lliri (Anjova)
10

Llobarro (Lubina)
30
Mabre (Herrera)
264
Pagell (Pagel, Breca)
481
Lluç (Pescadilla, Merluza) 237
Rap (Rape)
138
Romempetxinat(Rodaballo) 17
Jurioles (Rubios)
22
Moll (Salmonete)
269
Mero (Cherna)
5
Sorella (Jurel real)
21
Llises (Lisa, Mújol)
126
Pagre (Pargo)
51
Biso (Estornino)
2
Roncador (Roncón)
8
Rata (Miracielo)
25
Palometa (Palometón
2

Tigre(Lenguadoportugués) 13
Corva (Corvallo)
13
Mamona (Brótola de fango) 6
Saboga (Alosa)
2
Déntol (Dentón)
25
Chopa (Cántara)
2
Palomida (Palometa blanca) 9
Corvina (Reig)
47
Vidriá (Mojarra)
21
Salpa (Salema)
43
Tords (Tordos, Lábridos)
5
Rom (Rémol, Rombo)
32
______
Total...................................
3.337
CRUSTACIS:
Cranc blau (Cangrejo azul) 56

Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Total.................................

4
6
22
_____
88

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
6
Sépia (Choco)
719
Polp
roquer
(Pulpo
roquero)
626
Caragol punxent (Cañailla)
8
______
Total…………………… 1.359
TotalTremallid’AltresArts... 4.797
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Campionat d' Espanya de Natació

Els díes 2 i 3 de març es va celebrar
a Madrid el V Campionat d'
Espanya de Natació per Seleccions
Autonòmiques Categoría Aleví en la
participació de 18 Comunitats i un
total de 400 nadadors.
La majoría de nadadors era la
primera vegada que acudíen a un
Campionat d' Espanya,un campionat
en un nivell d' exigència molt alt pero
tots els nadadors anaben en una
gran motivació i ganes de disfrutar
i aportar el seu granet d' arena a la
seua selecció.
La Selecció Valenciana va estar
formada per 20 nadadors d' arreu de
la Comunitat i entre ells estaben els
nostres nadadors : Daniela, Andreu,
Gerard, Joan i Santi.
Tots van intentar donar lo millor de
si per intentar que la Selecció acabés
en una bona possició.
Destacarem l' actuació d' Andreu

aconsseguint ser 5 classificat en
100mtrs lliures en un temps de 57,08
i ser 7 classificat en 200 mtrs lliures en
un temps de 2,05,01.
En la classificació general la Selecció
Valenciana va quedar 7 de la general.
També destacar la participació de
Gerard i Santi en el II Campionat
Inclusiu junt en nadadors de
categoria Adaptada,on la Seleccio
Valenciana va ser la Campiona.
Els pares assistents van assistir a un
taller formatiu "esports i familia"
impartit per la psicòloga deportiva
Sandra
Tabasco,colaboradora
habitual dels diferents equips
nacionals de natació de la RFEN ,que
ca ser molt intressant.
Va ser un cap de setmana molt
intens tant per als nadadors com
per als familiars en el que vam poder
disfrutar de la natació.

Els díes 2 i 3 de març va tindre lloc a Castelló el
Campionat Autonòmic d' hivern Junior i Absolut.
Tot i estar en plens Carnavals 10 nadadors del CN
Vinaròs van participar en aquest campionat : David
León , Albert Astor, Andreu Navarro,Marc Vea, Miquel
Segarra, Ian Calvo,Llum Serret, Sara Vea,Aura Pérez i
Carla Bernial.
A la classificació general van aconseguir en categoria
junior 7 classificats masculins i 17 femenines i en
categoria absoluta 5 classificats masculins i 10
femenines .
Cal destacar els resultats i medalles obtingudes per :
Llum Serret : bronze en 200 mtrs lliures en 2,12,26
Ian Calvo : bronze en 100 mtrs esquena en 1,05,42
Miquel Segarra : bronze en 800 mtrs lliures
Andreu Navarro : bronze en 1500 mtrs lliures en
16,51,11
David León : or en 200 mtrs papallona en 2,06,16
Plata en 200 mtrs esquena en 2,08,92
Plata en 200 estils en 2,11,86.
Destacarem les dos 4 artes posicions en els relleus
absoluts de 4x100lliures i 4x200lliures fregant les
medalles i també felicitarem per les millores en
marques personals a Albert Astor en 50lliures 24:6 i a
Llum Serret en 100 esquena 1:13:2
Felicitar a a tots els nadadors que van antepossar l'
esport a una de les festes més emblemàtiques de
Vinaròs .
Som equip,som club,som CN Vinaròs !!!
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Campionat Autonòmic Sub-16 i Sub-18 Indoor
A les pistes cobertes de Luis Puig
de València, el passat 1 de Març, es
van reunir els millors atletes de la
Comunitat Valenciana, en jornada
matutina seria el torn de la categoria
Sub16 i en jornada vespertina seria el
de categoria Sub18.
El CLUB ESPORTIU VINAROS FACSAAigües de VINAROS va tenir la seva
representació en 3 atletes, Miguel
Cruz (salt de perxa) Sub16, Lidia Cruz
(llançament de pes) i Judith Forés
(salt de perxa).
El primer a debutar, a les 10 hores,
seria Miguel qui es presentava amb
una millor marca personal de 2,80
metres. Finalitzaria amb una excel·lent
competició ja que milloraria la seva
marca personal alçant-a 3 metres i
una 7a posició.

En el segon torn, jornada vespertina,
la primera a arrencar la jornada seria
Judith qui no va poder franquejar la
primera alçada i va haver d'abandonar
la prova abans del que s'esperava.
Amb posterioritat Lidia participaria
en la prova de llançament de pes
establint una marca de 10,67 metres
i finalitzant en 4º posició.
Finalment esmentar que l'entrenador
del Club Esportiu Vinaròs i atleta de
l'Fent Camí Mislata, Gaspar Mateu,
va participar en la prova de Salt de
perxa, on franquejaria el llistó en 4,50
metres.
Des del Club felicitar l'esforç que tots
aquests esportistes han realitzat i
la magnífica representació que han
tingut.

Campionat Autonòmic Sub-14
Dissabte 23 de febrer, al velòdrom Luis Puig de Valencia, s'ha celebrat
el Campionat Autonòmic sub-14 (Infantil) al qual s'havien classificat 5
atletes del Club Esportiu Vinaròs.
En la prova de 500ml, Aitana Beltràn entrà en 17° posició (1'34"); en els
1000ml, Àgueda Cid la 17° (3'37") i Marta Zaragozà la 22° (3'55"); en els
2000ml Aya Ameskour la 11° (7'57") i destacar la medalla de bronze, en
salt d'alçada, aconseguit per Marta Buch amb un salt de 1'40m.
Enhorabona a estes xiques per esta magnífica actuació!!!

Edu Pla, segon a la
XXX Mitja Marató de la Carxofa
El passat diumenge 17 de febrer es realitzá, a la veïna ciutat de
Benicarló, la 30na edició de la mitja marató de la carxofa Benicarló Peniscola.
A les 10h es va donar la sortida als vora 300 atletes en un circuit
recentment homologat per la RFEA.
El Club Esportiu - Facsa Aigües de Vinaròs estigué present amb 10
atletes, on va destacar el magnífic segon lloc de la general per part de
Edu Plá amb un temps de 1h16'40".
També pujá al podi Pilar Tovar amb un magnífic primer lloc en
categoria veterana A i Vicent Beltrán en segon lloc com a veterá B. La
resta d'atletes del club per ordre d'arribada van ser : Paco Buñuel, Kaiko
Beltrán, Victor Contreras, Ismael Carbó, Txetxu Compes, Antonio Plaza
i Quique Morella.

Seguiu al Vinaròs.News

www.news.vinaros.net/v10/
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DISSABTE,
09.03.19
HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,30

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

CADET A

DIA:
HORA

DISSABTE, 09.03.19
LLOC

10,00

ESTADI

10,00

ESTADI

11,00

ESTADI

16,00

ESTADI

DIA:
HORA

DIUMENGE, 10.03.19
LLOC

12,00

ESTADI

DIA:
HORA

DIVENDRES, 8.03.19
LLOC
COL·LEGI SAN
SEBASTIÀ
COL·LEGI SAN
SEBASTIÀ

COL·LEGI SANT SEBASTIÀ
ESPORT
CATEGORIA

DIA:
HORA

DISSABTE, 09.03.19
LLOC

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

10,00

PISTA PARQUET

BASQUET

INFANTIL FEM

10,30

PISTA SINTÈTICA

HANDBOL

INFANTIL

12,00

PISTA SINTÈTICA

HANDBOL

CADET

16,00

PISTA SINTÈTICA

FUTBOL SALA

CADET

17,15

PISTA SINTÈTICA

FUTBOL SALA

INFANTIL

18,45

PISTA SINTÈTICA

FUTBOL SALA

JUVENIL

17,00

COL·LEGI SAN
SEBASTIÀ

T.TAULA

SENIOR

DIA:
HORA

DIUMENGE, 10.03.19
LLOC

11,00

PISTA SINTÈTICA

HANDBOL

JUVENIL

13,00

PISTA SINTÈTICA

HANDBOL

SENIOR

17,00

PISTA SINTÈTICA

FSALA

INFANTIL

DIA:
HORA
9 A 14 H

DISSABTE, 9.3.19
LLOC
PISTA ATLETISME

21,30

El pasado fin de semana el triatleta local Antonio Adell
(Puchi), se desplazó a Carcaixent a disputar el campeonato
autonómico sprint en duatlón; modalidad en la que hacía
4 años que no disputaba pero que sirve como proceso
de recuperación de la lesión del tendón de Aquiles que
le tiene año y medio apartado de las competiciones.
A pesar de no estar recuperado totalmente Adell quedó 5
en su grupo de edad de 45-49 años a solo 20 segundos del
segundo puesto de su grupo de edad.

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

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"

Clasificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Jornada 23
0
1
3
0
2
1
2
1

J.
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
23
23
23

C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real

G.
15
15
11
11
10
12
10
11
10
8
7
8
6
4
3
0

E.
3
2
8
7
9
3
6
3
5
7
8
4
4
6
6
3

0
4
1
1
1
4
1
5

P.
5
6
4
5
4
8
7
9
8
8
8
10
12
13
14
20

Jornada 24

10/03/2019

C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"

C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

G.F.
37
57
36
53
46
45
44
42
38
38
31
25
40
27
30
28

G.C.
16
20
26
43
28
36
29
35
39
42
31
34
56
55
53
74

Tu Imprenta

de siempre
Dr. Fleming nº

6

12500 Vinaròs

Tel. 964 45 00 85
Fax. 964 45 20 12

48

PTOS.
48
47
41
40
39
39
36
36
35
31
29
28
22
18
15
3

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
Morella F. C.

DIF. G.
21
37
10
10
18
9
15
7
-1
-4
0
-9
-16
-28
-23
-46

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

21,30

CIUTAT ESPORTIVA

Diseño
catálogos
revistas
libros

ENCONTRE
EFC – FOMENTO
CASTELLÓN

ESTADI
ESPORT
CATEGORIA

ENCONTRE
CF UNITED – CF
FUTBOL
BENJAMI A
VILLAFAMES
UNITED CF – EF
FUTBOL
BENJAMÍ BLANC
ALCANAR GRANA
UNITED CF – CF
FUTBOL
PREBENJAM IBLANC
ULLDECONA BLANC
UNITED CF –EFB
FUTBOL
BENJAMÍ BLAU
AMPOSTA BLANC
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
LA PLANA B –
FUTBOL
SENIOR
ALCANAR

T.TAULA

PREFERENT

T.TAULA

SEGONA

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

PISTA DE ATLETISMO
ESPORT
CATEGORIA
ATLETISME
BASE

Facturas

Pegatinas
Plotter

ENCONTRE
CTT VINARÒS – CTT
CORNUDELLA
CTT VINARÒS – ELS
CARQUINYOLIS

ENCONTRE
C.B GIL COMES
VINAROS – GASOPRIX
PUERTO SAGUNTO
CBM VINARÒS –
GRNAJAS MARQUESAT
CBM VINAROS – IRCO
BM ALTURA
CD VINAROS FS A –
CFS JPM BURRIANA
CD VINAROS FS A –
CFS JPM BURRIANA
CD VINAROS FS A –
CFS JPM BURRIANA
BAMESAD VINARÒS TT
CJ.ULLDECONA “D”

ENCONTRE
CBM VINARÒS –
MARISTAS
CBM VINARÒS – CBM
TEC MOON BURJASSOT
CD VINAROS FS A – CFS
BISONTES CASTELLÓN

ENCONTRE
CONTROL MUNICIPAL

INVERTIR EN
PUBLICIDAD

es estar presente,
es tener más
clientes
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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DIVENDRES 15 de març, presentació del llibre de Kevin Zamora,
a la Biblioteca Municipal, a les 11.15 h
“UN HOMBRE CLÍNICAMENTE EXTRAÑO”
“por y para personas, con problemas que superar”
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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CURSOS D’INTRODUCCIÓ

A LA INFORMÀTICA
Grup D

Del 22 de març al 19 de juny
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 16.30 (50h)
Lloc: L’ Aula d’informàtica Casa blava ( Edifici Camaraes, C/Sant Nicolau)
Professora: Míriam Buale
Preu General:67.50 € -Preu soci:62.10€
( jubilats i aturats 50%)

Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Curs 2018/19
Presentació amb

Power Point

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h
Del 14 de maig al 13 de juny
Durada: 20h
Professora: Eva Roig
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)
Preu general 27€ Socis: 24.85€

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

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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DIGITALITZA’T
Dirigit a PIMES

«Màrqueting
digital per a
empreses» (10 h)

«Disseny gràﬁc
amb mòbil» (5 h)
Dies 1 i 2 d’abril de
14.15 a 16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
25 de març

«Creativitat per a
les teues xarxes
socials» (5 h)
Dies 10 i 11 d’abril de
14.15 a 16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
3 d’abril

«Ven a Amazon.
Perquè no
necessites una
botiga en línia
per a vendre a
Internet» (5 h)

Dies 23 i 25 d’abril de
14.15 a 16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
16 d’abril

«L’experiència de
client. La clau per
al futur del teu
negoci» (15 h)

· 964 401 912

Dies 20, 22, 26 i 28
de març de 14.15 a
16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
13 de març

Dies 6, 7, 13, 14, 20 i
21 de maig de 14.15 a
16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
29 d’abril

«Posicionament
SEO: Com ser
el primer en
Google» (16 h)
Dies 23, 25, 30 de
setembre i 2, 14, 16,
21 i 23 d’octubre de
14.30 a 16.30 hores.
Inscripcions ﬁns al
16 de setembre

MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700
http://adl.vinaros.es/ca/contenido/accions-propies
LLOC DE REALITZACIÓ
Centre del Coneixement VINALAB
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
bit.ly/DIGITALITZAT
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Vols ser voluntari?
Vols ser voluntària?
Busquem persones valencianoparlants
que vulguen ajudar altres persones
a parlar en valencià.
Només cal ser major d'edat i poder oferir
1 hora setmanal per quedar i parlar
durant un mínim de 10 sessions.
Contacta amb nosaltres:

964402247
Una iniciativa de:
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AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

AJUNTAMENT DE VINARÒS.
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

ESPAI
TREBALL

REINICIA’T

Dirigit a persones
en recerca activa
d’ocupació

TALLERS PRÀCTICS
SETMANALS
1r SEMESTRE 2019

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?

Tots els dijous, d’11.30 h a 14 h,
a l’aula d’Informàtica d’FPA
(carrer de Sant Nicolau, s/n, 1r pis)
Inscripció prèvia. Places
limitades, tindran prioritat les
persones inscrites en l’Agència
de Col·locació de Vinaròs

PARLEZ-VOUS
FRANÇAIS?

Curs «Anglés sector turístic» (30 h)
Nivell mínim A2

De l’11 al 18 de febrer, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins al 4 de febrer

Curs «Francés sector turístic» (30 h)
Nivell mínim A2

Del 8 al 15 de març, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins a l’1 de març

Taller «Fes-te el currículum» (2h 30’)

1r dijous de mes
Tu tries el dia: 07/02, 07/03, 04/04, 09/05 o 06/06

Taller «Busca treball per internet I» (2h 30’)

Curs «Qualitat de servei i atenció al
client en hostaleria» (40 h)

Taller «Certificats i tràmits en línia» (2h 30’)

Del 25 de març al 3 d’abril, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins al 18 de març

2n dijous de mes
Tu tries el dia: 14/02, 14/03, 11/04, 16/05 o 13/06

3r dijous de mes
Tu tries el dia: 21/02, 21/03, 18/04, 23/05 o 20/06

Taller «Busca treball per internet II» (2h 30’)

Curs «Gestió de protocol en hostaleria
i turisme» (30 h)

4t dijous de mes
Tu tries el dia: 28/02, 28/03, 25/04, 30/05 o 27/06

64

·9

Del 8 al 15 d’abril, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins a l’1 d’abril

12

19

40

Curs «Alfabetització informàtica» (40 h)

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700
http://adl.vinaros.es/ca/contenido/espai-treball

Nivell iniciació

Del 6 al 15 de maig, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins al 29 d’abril

INSCRIPCIONS EN LÍNIA
bit.ly/ESPAITREBALL

6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

DESENVOLUPAMENT LOCAL

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

EXAMEN

MATRÍCULA

DATA

STARTERS

11-04-2019

01-06-2019

MOVERS

11-04-2019

01-06-2019

FLYERS

11-04-2019

01-06-2019

KET (A2)

06-05-2019

22-06-2019

PET (B1)

06-05-2019

22-06-2019

FIRST (B2)

06-05-2019

22-06-2019

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 06/03/2019
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta
daurada per poder accedir al transport públic urbà de manera
gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la seva tramitació
serà el dia 6 d’abril 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.

Curs «Certificat digital per a la inserció
sociolaboral» (12 h)
Del 20 al 22 de maig, de 9.30 a 13.30 h
Inscripcions fins al 13 de maig

MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700
http://adl.vinaros.es/ca/contenido/reiniciat

DESENVOLUPAMENT LOCAL

6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
bit.ly/REINICIAT
· 964 401 912

ANUNCIO

Se pone en conocimiento del público en general que del 11 al 18 de marzo del año 2019,
estarán expuestas para su consulta las Listas del Censo Electoral, en la oficina OIAC
( OFICINA DE INFORMACION Y ATENCION AL CIUDADANO ) sita en la Plaza Jovellar nº 2 .
Se hace constar que las citadas listas serán las que se utilizaran para los próximos comicios
electorales ( Elecciones a las Cortes Generales y Elecciones Autonómicas a la Comunidad
Valenciana ), a celebrar el próximo día 28 de abril del año 2019.
DOCUMENO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

www.divinaprovidenciavinaros.es

57

9 març de 2019

ESQUELES

58

PUBLICITAT

agenda
AUTOBUSOS

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
c. Sant Francesc, 103
9
març
MATEU

pl. Parroquial, 11

*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

av. Pius XII (cant. Picasso)

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

HORARI DE MISSES

R

538

*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

DIUMENGES

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

00,30
07,00

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30

DIUMENGES

01,00
07,55

16,00
22,35

08,00
15,10

15,00
21,35

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 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
6.30

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

7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45,

545

45

52

17

17

R

1827
2005

1834
-

Observaciones

Destino

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 25 Vinaròs (Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
7.50, 438.50, 48
10.35, 12.25, 1
552
605
610
6
634
648
656
703
712
726
7
7
9.55, 11.05,
11.45,- 12.55,
13.35,
14.45,
15.25,
16.35,- 17.15,
18.25,
14.15,
16.05,
17.55,
19.45806 819 828 837 854 859
1
659
706
711
715
721
728
732
739
745
749
751
758
19.05,
20.15721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 Zona
– Vinaròs
Llibertat): 2
13
25
7
719
808 sud
813(Aiguadoliva
816
830 per
838Colònia
845 Europa)
854
903
920
9(Av.
19
45
Zona
nord
(Deveses)
–831Vinaròs
9.35,
20.00
8
826
835 (Església):
842
- 7.30,
848 8.30,
851 10.15,
859 8.00,
905 9.00,
90910.50,
912 12.40,
917 14.30,
930 16.20,
937
918.10,
955
1007 1012 Tortosa
04
1
9
-12.05,
91113.15,
- 13.55,
916 15.05,
920
926
-16.55,
93317.35,
- 18.45,
937 19.25,
944
950
954
956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100
11.25,
15.45,
33
53
2
9
939
941
944
948
952
958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 DISSABTE,
1028 1033 DIUMENGE
1036 1045 10
1100 1110 1118 1140 1145
20.35
I FESTIUS(*)
1
59
06
49
05
13
38
10
11DIUMENGE
1111
1115 1121
1128
1132
1139 Vinaròs
1145 11
1151 12
12
1220 1230 1210.30,
1255
130018.00
DISSABTE,
I
FESTIUS(*)
(Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
12.20,
2
1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340
Vinaròs (Av. Picasso
per 11Llibertat)Zona nord (Deveses):
9.10, 9.50, 39 Zona45 sud 49(Aiguadoliva
per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 1
1259
1306
13
1315 1321
1328
1332
13
13
13
1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500
11.00, 11.40,
12.50,- 16.40,
17.20 i 18.30 - 1508 - 1512 - 1518 9.00,
10.45, 12.35, 16.30, 18.15
1440
1447
1452 1455 1501
1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633 Tortosa
2
Zona
nord
Vinaròs
33
39 (Deveses)
48
15
15
1541 1544 –15
1552(Església):
1558 16029.30,
160610.10,
1609 11.20,
1612 12.00,
1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748
1
54
13.10,
17.40- i 18.50
15
-17.00,
1601
1606 1610 1616
1623
1627
1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755
17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

TRENS A BARCELONA 									 A VALÈNCIA
R

Vinaròs

 ZONA SUD

BenicarlóPeñíscola

València
Cabanyal

 ZONA NORD

Alcalà de
Xivert

AUTOBUSOS URBANS

Torreblanca

16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35,
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45,
21.05, 21.35, 22.05
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
València
- Vinaròs
*Els autobusos surten 5 minuts abans
del RiuNord
Servol- Castelló
. *Tots els
autobusos tenen parada a l’Hospital

6
6
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
R
700
707
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
RE
805
812
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h. R 850 857
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
R
920
927
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
R
1045 1052
R
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
1115 1122
R
1245 1252
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hR 1427 1434
20
27
R
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi1540 1547
R
15
15
bíblic: 20 h
RE 1635 1642 1649
1703 1710
1727
1738
1747 1755 1802
(*)Els
diumenges
i -festius
només
hi haurà
servei
durant
els-28mesos
de
juliol
i agost
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
20
27
33
39
41
44
48
52
58
02
06
09
12
17
21
33
36
55
03
10
R
R

(HORARI ESTIU)

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

horarios
(Válidos
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35,
13.15, 13.45,desde
14.15, 14.45, 12/11/2018)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
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
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
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
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

Orpesa

ADELL

Benicàssim

març

Castelló

16

c. Sant Francesc, 6

Almassora

GUIMERÀ

Vila-real

març

Borriana-Les
Alqueries

ROCA

15

Nules-La
Vilavella

FERRER

març

Moncofa

març

14

pl. Sant Antoni, 39

Xilxes

13

 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

av. País Valencià, 15

La Llosa

Vinaròs Farmacia

Almenara

març

Les Valls

12

i 19.45.

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

c. del Pilar, 120

Sagunt

PITARCH

Puçol

març

El Puig

11

 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

av. Llibertat, 9

Massalfassar

TORREGROSA

Albuixech

març

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.

Roca Cúper

10

 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 - BARCELONA

1840
2017

1846
-

1848
-

1851
-

1855
-

1859
-

1905
2033

1909
-

1913
-

1916
-

1919
-

1924
-

1928
-

1935
-

1940
2058

1812

1823

1834

1839

18

18

19

19

1920

1928

1945

1950

1943
-

1955
2107

2003
2115

2015
2121

2025
2129

2033
2139

2050
2151

2055
2156

DIAS DE
CIRCULACIÓN

LMXJV
LMXJV
SD
LMXJVSD
LMXJV
SD
LMXJV
SD
LMXJV
LMXJVSD
SD
LMXJV
LMXJVSD

Barcelona

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVD

Tortosa

BenicarlóPeñíscola

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Nules-La
Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca Cúper

ValènciaCabanyal

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

Observaciones

R

625

631

645

654

704

710

722

-

728

-

736

-

-

-

-

-

751

757

-

-

-

-

810

817

824

1

R

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

2

710

716

729

738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

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

833

839

852

901

910

917

934

-

940

-

-

-

-

-

-

-

1005

-

-

-

-

-

1024

-

1038

S

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

LMXJVSD

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

1241

1247

1259

1308

1317

1324

1333

-

1338

-

-

-

-

-

-

-

1402

-

-

-

-

-

1420

-

1434

25

31

45

54

04

10

25

14

-

Procedencia

Vinaròs

Vinaròs - Castelló - València Nord

DIAS DE
CIRCULACIÓN

RE

Tortosa

R
RE

Tortosa

R
R
RE

Barcelona

R
RE

13

13

13

13

14

14

14

1415

1421

1434

1443

1452

1458

1507

27

33

47

56

06

12

30

16

-

R

15

15

15

15

16

16

16

R

1648

1654

1708

1717

1727

1738

1750

R

30

36

50

59

09

15

30

R

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

Tortosa

R

Tortosa

30

35

35

19

33

14

14

14

14

1512

-

-

-

-

14

38

38

16

1756

-

16

38

19

43

43

19

43

47

48

16

16

1804

-

-

16

48

19

52

51

52

19

19

56

56

53

56

00

14

14

15

-

-

-

58

01

05

16

17

17

-

-

-

58

19

01

18

18

18

18

19

19

19

20

1942

1947

2002

2010

2025

2032

2042

-

2047

-

2056

-

-

-

-

2030

2036

2050

2059

2109

2115

2130

2135

2138

2143

2148

2152

2156

2158

2201

05

20

05

15

15

15

15

15

1536

-

-

-

-

-

15

10

11

14

19

18

17

17

17

17

17

17

1819

1825

-

-

-

-

10

16

20

26

20

20

-

2113

2119

-

-

-

2205

2210

2216

2219

2223

2226

Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
R: Regional
2: Circula 6/12/2018.
RE: Regional Exprés

20

23

26

23

16

19

23

21

20

28

28

20

31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20

21

-

2133

2143

2155

2228

2236

2244

2251

LMXJV

LMXJV
LMXJVSD

2

SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

