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

L'Ajuntament de Vinaròs va procedir el dijous a la nit en 
ple extraordinari a l'aprovació definitiva del pressupost 
del 2019, en haver hagut de modificar-se després 
d'estimar-se una al·legació d'uns propietaris per a 
incloure el pagament de 431.398 euros de la sentència 
del PAI del Vinalab. D'aquesta manera, com va explicar la 
regidora d'Hisenda, María Cano, l'ajuntament demanarà 
un préstec per aquesta quantitat i el pressupost d'aquest 
any queda en un total de 29.140.000 euros. El punt es va 
aprovar amb els vots a favor dels partits de l'equip de 
govern (Tots i totes som Vinaròs, PSPV i Compromís), el 
vot en contra del PP i l'abstenció de Acord Ciutadà i PVI. 
Es van desestimar altres dues al·legacions, una 
interposada per un propietari del PAI de la Guarderia 
sol·licitant la seva urbanització i una altra presentada 
per un sindicat de la Policia Local demanant una 
modificació de la relació dels llocs de treball. 
Per part del PVI, la seua portaveu Maria Dolores Miralles, 
va assenyalar que hauria d'haver-se estimat l'al·legació 
del propietari del PAI de la Guarderia, en afectar els seus 
interessos, “ja que en 2016 l'Ajuntament va assumir 
la gestió directa del programa i per tant hauria de 
ser el consistori el que posi els mitjans per a iniciar els 
tràmits d'urbanització”. Per a Miralles, “no li costava res 
a l'Ajuntament obrir una partida pressupostària aquest 
any per a iniciar la urbanització”. Respecte a la sentència 
del PAI Vinalab que ha propiciat la modificació del 

pressupost, Miralles va recordar que l'oposició ja va avisar 
que hauria d'haver-se contemplat aquest pagament 
des del primer moment en els comptes del 2019. 
Des de Acord Ciutadà es va considerar que no 
haver estimat l'al·legació del propietari del PAI de la 
Guarderia “perjudica un veí”, i va acusar l'equip de 
govern d'haver ocultat durant 10 mesos la primera 
sentència del PAI del Vinalab, apuntant que no haver 
contemplat aquest pagament en el pressupost 
en el seu moment “va ser una irresponsabilitat”. 
Per part del PP, Juan Amat va justificar el vot contrari 
apuntant que hi ha “falta de sensibilitat” de l'equip de 
govern amb la policia local i que en el cas de l'al·legació 
del PAI de la Guarderia “el propietari té tota la raó”. 
Respecte a la sentència del PAI del Vinalab, Amat va dir 
que l'equip de govern “reconeix ara que el que advertiem 
fa temps que era cert i avui ha d'aprovar una modificació 
del pressupost per a incloure aquest pagament”. Amat 
també va lamentar que dels 305.000 euros que el 
propietari tenia dret a cobrar al principi, ara s'hagin de 
pagar 431.000, la qual cosa va atribuir a una mala gestió 
per part de l'equip de govern.
L’alcalde va tancar el punt recordant que es va presentar 
un recurs de casació i que no ha estat fins fa dies que 
se sap que no ha estat finalment estimat i per això ara 
s’ha hagut d’incloure al pressupost el pagament de la 
sentència.

Esta setmana, l'alcalde de la localitat Enric Pla i amb la 
presència del secretari de la corporació municipal, han 
pres possessió del seu càrrec, com a funcionaris de 
carrera, els Oficials pertanyents a la plantilla de la Policia 
Local de Vinaròs, Vicente PM i Adrián VO. El nomenament 
es produeix després de la superació del curs d'accés a 
l'escala Executiva de 350 hores a l'Institut Valencià de 
Seguretat Pública (IVASPE), al qual van assistir els oficials 
des de l'octubre de 2018 fins al febrer de 2019.
El nomenament d'avui és la continuació al de fa escassos 
20 dies, quan també va prendre possessió del seu càrrec 
com a funcionari de carrera, l'Inspector Juan Manuel DS, 
després de superar igualment un procés selectiu per 
promoció interna i el curs d'accés a l'escala Tècnica a 
l'IVASPE.
Aquests nomenaments han suposat la culminació dels 
dos processos per promoció interna iniciats l'any passat, 
els quals han suposat que tres components de la plantilla 
de la Policia Local hagen promocionat i consolidat llocs 
de categoria superior.

Pel que fa a les places d'agent, el passat mes de febrer 
va finalitzar el procés selectiu per a cobrir cinc places 
d'agent de Policia Local, fet que ha suposat que dos 
agents interins hagen consolidat els seus llocs, a 
més d'una agent per torn de mobilitat i es preveu la 
incorporació a finals d'aquest mateix mes de març de 
dos nous efectius.
En el mateix sentit i com a procés de consolidació 
d'ocupació temporal, està previst iniciar durant el segon 
trimestre d'aquest any un procés per a ratificar set places, 
la qual cosa suposarà la creació de 12 llocs en propietat 
d'agents de la Policia Local durant aquest 2019.

L’Ajuntament aprova definitivament el pressupost 
2019 després d’incloure el pagament de la sentència 
del PAI Vinalab

Dos Oficials signen el seu càrrec com funcionaris 
de carrera de la plantilla de la Policia Local de Vinaròs
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ACTUALITAT

El col·legi Jaume I està més a prop de ser una 
realitat amb el vistiplau de la Junta de Govern Local 
a la redacció del projecte bàsic del futur centre 
educatiu, que recordem es construirà als terrenys 
l'antic camp de futbol. A la roda de premsa ha 
assistit l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla i la regidora 
d'Educació, Begoña López. 
L’alcalde Pla ha destacat que “amb aquesta decisió 
es dona per finalitzada la primera fase i des de la 
Junta de Govern Local s’aprova continuar amb 
l’execució de la segona fase del contracte amb 
la redacció del projecte d’execució, seguint les 
condicions que es detallen en l’informe aprovat el 
passat 14 de febrer ”. 
Pel que fa al projecte de redacció, el representant 
de l'empresa Balam consultores, Vicente Dualde ha 
sigut l'encarregat de detallar com serà el col·legi 
Jaume I, destacant que s'han seguit tots els criteris 
marcats per la Generalitat Valenciana per tal de 
garantir unes instal·lacions òptimes. L'escola tindrà 
tres grans edificis que es dividiran en les aules 
d'infantil, primària i el gimnàs polivalent. Així 
mateix també disposarà de dues pistes esportives 
i un àgora. 
L'accés al nou col·legi es farà des del carrer de 
Joan Fuster on s'ubicarà l'entrada principal, a 
més disposar d'una altra entrada secundària des 

del camí dels Boverals. Dualde ha insistit que en 
tots dos casos seran dos punts adaptats i 100% 
accessibles, com la resta de les instal·lacions del 
col·legi que també disposarà d'un ascensor, a més 
de ser totalment climatitzades. 
En referència a la ubicació Dualde ha explicat que 
els dos edificis principals, el d'infantil i primària, 
es construiran a la part més interior dels terrenys 
seguint la normativa d'inundabilitat, a més 
d'elevar-los per sobre del punt més alt del carrer, 
mentre que les pistes esportives estaran a la zona 

més propera del riu. En aquest sentit, afegia que 
el col·legi disposarà d'unes portes especials a 
l'entrada principal del carrer de Joan Fuster que es 
tancaran en cas de riuada per garantir la seguretat 
del col·legi. 
En un termini de dos mesos el projecte estarà 
redactat de forma definitiva i llavors l'Ajuntament 
serà l'encarregat de posar en marxa el procés de 
licitació, amb l'objectiu que les obres del col·legi 
Jaume I comencen el més prompte possible.

La Junta de Govern Local dóna llum verda a la primera fase 
del projecte del Jaume I

La decisió suposa posar en marxa la segona fase per a la construcció del centre educatiu amb la redacció del projecte bàsic, execució i direcció facultativa 
per part de l’empresa adjudicatària.

La regidora d'Hisenda i Ocupació, Maria Cano, ha 
presentat la nova formació anomenada Digitalitza't 
adreçada a les PIMES. Es tracta d'una nova 
iniciativa impulsada des de la Cambra de Comerç 
de Castelló i l'Agència de Desenvolupament Local 
per assessorar a les empreses interessades en 
donar el salt a la xarxa o millorar la seva presència 
a Internet. 
Cano ha destacat que “aquesta nova formació és 
una més de les moltes iniciatives que s'han posat 
en marxa al llarg de la legislatura per afavorir 
l'emprenedoria a la localitat i ajudar a les empreses 
a ser més competitives”. Pel que fa al programa 
Digitalitza't ha assenyalat que es farà des del març 
fins al setembre amb diversos tallers per millorar el 
posicionament Internet, incrementar la presència 
a les xarxes socials o assessorar a les empreses 
interessades en vendre el seus productes en línia. 
La formació començarà amb el curs “Màrqueting 
digital per a empreses” amb la finalitat d'ajudar a 
definir les estratègies per aconseguir atreure nous 
clients i fidelitzar els que ja s'han captat. Les classes 
es faran els dies 20, 22, 26 i 28 de març, amb una 
durada de 10 hores, i les inscripcions es podran 
realitzar fins al dia 13 del mateix mes. Per l'abril, en 
concret els dies 1 i 2, es farà el taller “Disseny gràfic 

amb mòbil”, amb l'objectiu d'utilitzar el telèfon 
com una eina més de treball. La durada serà de 5 
hores i les inscripcions es poden realitzar fins al 25 
de març. 
El programa Digitalitza't continuarà els dies 10 i 
11 d'abril amb “Creativitat per a les teues xarxes 
socials” per aconseguir tenir més presència i 
millor posicionament. La duració serà de 5 hores 
i les inscripcions es podran formalitzar fins al 3 
d'abril. El quart taller serà “Ven a Amazon. Perquè 
no necessites una botiga en línia per a vendre 
Internet”, en aquest cas l'objectiu és assessorar 
a les empreses de com poden vendre els seus 
productes a través d'aquesta gran plataforma 
digital. La formació es farà els dies 23 i 25 d'abril i 
les inscripcions es podran formalitzar fins al dia 16.
Ja per al mes de maig s'oferirà “L'experiència de 
client. La clau per al futur del teu negoci”, en aquest 
cas les classes es faran els dies 6, 7, 13, 14, 20 i 21 
amb una durada total de 15 hores i la finalitat serà 
aconseguir fidelitzar els clients a través d'un bon 
servei. Les inscripcions es podran fer fins al 29 
d'abril. El programa finalitzarà amb “Posicionament 
SEO: Com ser primer en Google” per tenir una 
presència destacada en aquest buscador. Les 
classes seran el 23, 25 i 30 de setembre i els dies 21 

i 23 d'octubre amb una durada total de 16 hores. 
Les matriculacions es podran realitzar fins al 16 de 
setembre. 
La regidora Cano animava als empresaris a 
participar en aquestes formacions, recordant que 
són totalment gratuïtes. Per més informació es 
poden adreçar a l'Agència de Desenvolupament 
Local ubicada al carrer de Sant Ramon, mentre que 
les inscripcions es poden fer a través de l'adreça 
bit.ly/DIGITALITZAT.

Vinaròs oferirà nous cursos per al creixement empresarial a través d'Internet
Digitalitza't és el programa adreçat per a les petites i mitjanes empreses amb l'objectiu que puguen millorar la seva competitivitat a través de la xarxa
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ACTUALITAT

La Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs 
tindrà aquest any almenys 5 representants 
masculins per primera vegada en la seva història. 
Després de saber-se el passat mes de 
novembre passat que Sebastià Criado Miralles 
es va presentar com a primer “cavaller” de 
la cort d'honor adulta, en representació de 
la Societat Musical La Alianza, a ell se li ha 
sumat Joan Safont Pitarch, presentat pel 
Grup Folklòric Les Camaraes. Precisament 
Les Camaraes tindrà aquest any dos 
representants masculins, ja que en la cort 
infantil els representarà  Vicent Ramírez Pla.  

També en la cort d'honor infantil, en el col·legi 
de la Fundació Divina Provisió el sorteig va 
donar sort a Nikita Llobet Krytskik, com ha 
ocorregut amb Dani Fleta Callejó, del CEIP 
Sant Sebastià. Tot això, encara a falta de 
tancar de forma definitiva totes dues corts 
d'honor, per la qual cosa encara hi ha opcions 
que es presentin més representants masculins.  
El regidor de Cultura, Festes i Tradicions, Marc 
Albella, va mostrar la seva satisfacció per aquest 
fet. “Estem escrivint una nova pàgina en la història 
de la nostra localitat. Per primera vegada en 777 
anys d'història de la ciutat hi haurà representants 

masculins en la cort d'honor i candidats a 
“rei” de ple dret d'una entitat i col·legi en les 
nostres festes”, assenyalava el regidor socialista.  
Albella va recordar que per a això aquesta 
legislatura han hagut de realitzar-se gestions 
importants que han permès obrir la cort d'honor 
a la representació masculina. Així, des del 
Consell de Festes l'any passat es van modificar 
els estatuts tant per a la secció infantil com per 
a la cort adulta. Posteriorment, es va triar la 
denominació oficial, sent triat el terme “cavaller”, 
després d'haver realitzat una consulta a través 
de Normalització Lingüística.

Dimarts van  començar les feines d'adequació de l'asfalt a l'antiga N-340 en 
el tram més malmès, situat entre la rotonda d'accés a la N-232 i el carrer de 
Joan Pau II. Les feines consisteixen en aplicar capa asfàltica en els llocs amb 
més desperfectes de la carretera produïts pel pas del temps.

Les corts d'honor de les festes de Vinaròs tindran almenys 5 “cavallers”

Millora de l'asfalt a l'antiga N-340

EMILI FONOLLOSA
El Ayuntamiento de Vinaròs promovió de nuevo 
la participación ciudadana, esta vez incluida en el 
Plan Especial de Protección del Centro Histórico, 
para lo cual organizó un paseo en perspectiva 
inclusiva por las calles de la ciudad y un “mapeo” 
donde los ciudadanos pudieron participar de una 
manera más lúdica, divertida y amena.
El Auditorio Municipal fue el punto de partida de 
la que fue segunda jornada participativa de este 
plan especial, que tiene como objetivo proteger 
el patrimonio del núcleo antiguo de la localidad, 
además de apostar por la regeneración urbana y la 
movilidad. Este plan se hace paralelamente con el 
Plan Especial de Movilidad y Regeneración Urbana. 
Desde allí se acudió a la parada de autobús que 

trasladó a los participantes, hasta la estación de 
Renfe y desde allí se inició un itinerario a pie hasta 
el centro urbano para ir observando, entre otras 
cosas, las características de la ciudad en cuanto 
a movilidad y accesibilidad y peculiaridades 
del urbanismo vinarocense. En la plaza de San 
Agustín, después se hizo constar sobre un mapa 
gigante los detalles relevantes observados por la 
ciudadanía, según explicó Fernando Navarro, uno 
de los responsables del Plan.
El edil de Govern Obert Hugo Romero, destacó 
“que es importante contar con las ideas y opiniones 
de la ciudadanía para crear un municipio que se 
adapte a los vecinos, pero que al mismo tiempo 
también garantice la protección de los valores 
patrimoniales, culturales y sociales propios de 

nuestro centro histórico”. En este sentido, añadía 
que “creemos que los ciudadanos tienen mucho 
que decir y estos procesos participativos son un 
ejemplo más de la voluntad de la concejalía y del 
equipo de gobierno.
El pasado 10 de enero se hizo la primera sesión 
informativa a la Biblioteca Municipal y ayer sábado 
hubo esta segunda para continuar debatiendo el 
Plan y facilitar la participación de los vecinos.
Se ha habilitado una web (pepvinaros.participa.
es) desde donde se puede hacer el seguimiento 
del proceso de redacción de este documento 
y en la que se puede realizar la encuesta inicial 
de diagnosis. El espacio se irá actualizando 
periódicamente con el calendario de actividades 
de participación previstas.

Vinaròs implica a la ciudadanía en el Plan Especial 
de Protección del Centro Histórico
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ACTUALITAT

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, el regidor d'Obres 
i Serveis, Guillem Alsina i el regidor de Medi 
Ambient, Jordi Moliner, han comparegut davant 
dels mitjans de comunicació per informar a la 
ciutadania de les dues sentències a les que haurà 
de fer front l'Ajuntament. Cal destacar que es 
tracta de dos recursos que va interposar l'empresa 
Fobesa durant la passada legislatura i que ara s'han 
resolt de forma desfavorable per als interessos 
municipals. 
La primera sentència correspon al recurs que va 
presenta Fobesa, durant el 2013, a l'informe de 
serveis tècnics per a la contractació de les feines 
de jardineria, recollida de residus sòlids urbans, 
neteja vària i platges. L'empresa va considerar que 
la valoració no era correcta i per tant va decidir 
presentar denuncia al considerar que lesionava 
els seus interessos per a poder concursar en la 
licitació, que es va atorgar a una altra empresa. El 
regidor Alsina ha comentat que “després de tot 
el procès la justícia ha donat la raó a Fobesa i per 
tant l'Ajuntament haurà d'assumir el pagament 
d'un 6% del benefici industrial que l'empresa 
suposadament hauria guanyat durant els temps 
que va durar el contracte”.
La segona sentència és com a conseqüència del 
recurs que també va interposar Fobesa al 2012. 
En aquest cas el contracte que es va signar recollia 
millores que va aportar aquesta entitat amb la 
construcció de l'Ecoparc, així com de les oficines i 
tallers on ara es troba Acciona, a més de l'adquisició 
de nova maquinària. Al acabar la licitació 
l'Ajuntament va assumir aquestes infraestructures 
sense cap despesa, llavors Fobesa va recórrer a 
la justícia al considerar que el Govern Municipal 

havia d'abonar alguna quantitat econòmica com a 
compensació, donant la raó la l'empresa i obligant 
al Consistori ha pagar la quantitat de 229.000€ més 
interessos.
L'alcalde Pla ha detallat que la primera sentència es 
va iniciar durant l'anterior legislatura, al 2013, i es va 
resoldre de forma definitiva al 2016, durant l'actual 
mandat. Segons ha explicat l'adjudicació que es va 
fer llavors no estava motivada, donant així la raó 
a Fobesa tot i el recurs de taxació presentat per 
l'Ajuntament. En aquest sentit, ha afegit que “com 
el contracte es va adjudicar a una altra companyia, 
llavors la sentència considera que el Consistori ha 
de compensar a Fobesa amb el pagament d'un 
6% del benefici industrial en base a l'oferta que va 
presentar vora un milió d'euros”.
Pel que fa a la segona, també corresponent 
a l'anterior mandat, l'Ajuntament va decidir 
la reversió gratuïta de la maquinària i les 
instal·lacions, mentre que Fobesa va considerar 

que tenia dret a una compensació econòmica de 
670.000€. Pla comentava que “inicialment al 2104 
el Govern Municipal va aconseguir la desestimació, 
però l'empresa va recórrer al Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, que va donar 
la raó a l'empresa amb una compensació parcial 
de 229.000€ més interessos derivats de tot aquest 
període”.
Pla ha insistit que “l'actual Ajuntament va 
recórrer la sentència, però l'any passat el Tribunal 
Superior va desestimar la interpel·lació i per tant 
haurem d'assumir el pagament durant aquest 
pressupostos”.
El regidor Moliner ha finalitzat la roda de premsa, 
insistint que “les dues sentències han sigut 
conseqüència de la gestió que es va realitzar durant 
l'anterior legislatura i que ara l'Ajuntament, tot i 
recórrer, haurà d'assumir, suposant un perjudici 
per a les arques municipals”.

L'Ajuntament haurà de fer front a dues sentències judicials heretades 
de la passada legislatura
El Govern Municipal ha d'assumir el pagament dels dos recursos que va interposar l'empresa Fobesa en el servei de jardineria, recollida de residus sòlids urbans, 
neteja vària i platges.

La regidoria de Govern Obert, 
encapçalada per Hugo Romero, 
continua amb el procés participatiu 
per a la redacció del Pla de 
Regeneració Urbana i Mobilitat 
Sostenible (PRUMS). Es tracta d'un 
estudi amb la voluntat de protegir 
el patrimoni històric de Vinaròs, a 
més de crear una mobilitat molt 
més agradable i eficient, tot amb 
l'objectiu de fer de la ciutat un 
municipi més sostenible.
Romero ha detallat que per a 
facilitar la participació dels veïns s'ha 
habilitat una enquesta anònima en 
línia, amb preguntes senzilles que fan 

referència al transport que s'utilitza 
de forma diària per traslladar-se 
per la ciutat o la mobilitat dels 
vianants. El regidor ha destacat que 
"és important la participació dels 
veïns per tal de redactar un pla que 
s'adapte de la millor manera possible 
a la ciutadania i aconseguir fer de 
Vinaròs la ciutat que tots volem". 
L'enquesta es pot fer a través de 
l'adreça http://vinaros.planifica.org 
on també es pot consultar tota la 
planificació prevista per a la redacció 
del PRUMS, a més de disposar d'un 
mapa interactiu amb l'actual Pla 
General d'Ordenació Urbana.

Vinaròs avança en la redacció del Pla de Regeneració 
Urbana i Mobilitat Sostenible

Per tal de crear un document que s'adapte a les necessitats reals de la 
ciutadania s'ha llençat una enquesta en línia amb preguntes relacionades amb 
la mobilitat urbana.
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Totes i Tots Som Vinaròs va presentar dilluns la 
revista “Remendadora”, a través de la qual fan un 
balanç de la labor realitzada en aquesta legislatura 
en l'equip de govern, en l'alcaldia i les regidories 
de Política Social, Ordenació del Territori, 
Governació, Personal i Govern Obert i Participació 
Ciutadana. Per a això, els 5 representants 
municipals del partit (Enric Pla, Hugo Romero, 
Jan Valls, Mamin Ruiz i David Adell), van presentar 
el número 1 d’una revista on han plasmat totes 
les accions que han dut a terme des de les seves 
àrees aquests 4 anys a l'Ajuntament. En aquesta 
revista, el nom de la qual l'edil Hugo Romero va 
explicar que s'ha triat “en homenatge de les dones 
que apedaçaven les xarxes per als pescadors i 
amb la voluntat del partit de corregir, millorar 
i reforçar l'actual sistema polític, democràtic i 
social”, s'informa sobre projectes realitzats i de 
l'activitat interna de Totes i Tots Som Vinaròs.  
En aquest espai que serà “la remendadora” és 
rendirà comptes sobre l’activitat municipal 
dels representants públics de Totes i Tots Som 
Vinaròs, s’informarà sobre projectes en els quals 
compartim èxit i treball amb els companys de 
viatge d’aquesta legislatura. A més d’informar 
sobre l’activitat interna però sempre oberta 
a la participació de Totes i Tots Som Vinaròs.  
La publicació és repartirà pels barris de Vinaròs 
i també en els taules informatives que instale 
Totes i Tots Som Vinaròs. En aquesta és podrà 
visualitzar projectes que ha portat a terme 
el grup municipal en aquesta legislatura 
i projectes i accions que ha encetat donis 
de l’acció de govern per al futur de Vinaròs.  
L'alcalde, Enric Pla, va destacar que el tripartit ha 
funcionat de manera harmònica aquests 4 anys, 

“arribant al final i aprovant per unanimitat dins de 
l'equip de govern la majoria de temes”. Segons Pla, 
quan el tripartit va accedir al govern “ens trobem 
que el poble de Vinaròs estava paralitzat fruit d'una 
legislatura anterior en la qual només justificaven 
una reducció del deute”. Davant això, Pla va 
assenyalar que “hem demostrat que es podien fer 
les dues coses: rebaixar el deute en més d'un 45% 
i tenir la capacitat de mobilitzar recursos externs 
d'altres administracions”. En aquest sentit, va citar 
els cinc milions del Edusi, l'inici de les obres del 
carril lúdic, la conclusió del projecte d'execució del 
col·legi Jaume I i la pròxima licitació de l'ampliació 
de l'IES José Vilaplana. També que el Consell ha 
pressupostat la construcció del segon centre de 
salut i s'ha començat a construir la residència de 
la tercera edat. En el pla social, Pla va destacar que, 
globalment, s'han multiplicat per dos les ajudes 
socials “demostrant que veníem a fer una política 

d'ajuda a les persones”. El primer edil va assenyalar 
que també hi ha hagut “coses que lamentar”, citant 
en aquest aquest sentit que “s'ha perdut la gran 
oportunitat” de materialitzar la piscina municipal 
“per l'obstrucció que va realitzar el PP i també per 
la poca implicació d'altres sectors socials i polítics 
de la ciutat”. També va destacar en el “deure” 
d'aquesta legislatura el no haver pogut realitzar un 
impuls a l'habitatge social. Finalment, va destacar 
les millores hagudes en comunicacions, amb 
l'ampliació de freqüències ferroviàries, les millores 
anunciades en la N-238 i el pròxim alliberament del 
pagament en l'autopista. Romero, per la seva part 
va destacar les accions realitzades en transparència 
i participació ciutadana. “Hi ha hagut set processos 
participatius ciutadans en plans i estratègies, hem 
realitzat més de 35 assemblees veïnals en barris 
i compliment el cent per cent dels indicadors de 
transparència internacional”, va concloure.

Jordi Moliner, portaveu comarcal de Compromís 
Maestrat-Ports, ha valorat molt positivament el 
procés de primàries: “Estem molt contents per 
tot l'esforç fet per les persones que composen 
Compromís en aquest exercici de democràcia. A la 
nostra comarca, més de 600 persones s'han inscrit al 
cens de primàries per tal de poder triar als membres 
de les llistes de Compromís. Hem tingut quatre meses 
electorals de votació presencial, a Vinaròs, Benicarló, 
Alcalà de Xivert i Vilafranca, i s'ha aconseguit una 
participació mitjana que supera el 40%. Vicent Marzà 
s'ha consolidat en aquest procés com a cap de llista a 
les Corts Valencianes per Castelló, seguit per Mònica 
Álvaro. Jordi Sebastià, actual eurodiputat, ha sigut 
triat cap de llista per al Parlament Europeu. Volem 
encoratjar a totes les persones que s'han inscrit a les 
primàries a continuar aquest esforç a les properes 
cites electorals d'abril i maig, perquè cal continuar 
amb les polítiques iniciades pel govern del Botànic 
de protecció de les persones tant pel que fa al sistema 
sanitari, com a l'educatiu i social”.
Al mateix temps que tenien lloc les primàries de 
la coalició per les llistes de les Corts Valencianes i el 
Parlament Europeu, el Bloc Nacionalista Valencià, 

una de les tres forces polítiques que composen 
Compromís, també va celebrar les seues primàries 
per triar els candidats i candidates a les llistes del 
Congrés i Senat per les properes eleccions estatals. 
En eixe sentit, Joan Manuel Ferrer, secretari comarcal 
del BLOC Maestrat-Ports, ha explicat: “Estic molt 
content per l'alta participació, que evidencia una 
democràcia fresca i una democràcia interna en 
plena forma en el sí de Compromís i també estic 
content pels resultats, de manera que a Compromís 
ja estem preparats per les eleccions que vénen, 
a les generals amb Joan Baldoví encapçalant la 

llista i amb la companya Marta Sorlí com a cap de 
llista per Castelló, juntament amb Jordi Navarrete 
com a cap de llista per al Senat. Els tres faran que 
la veu dels valencians torne a sonar al parlament 
espanyol i que puguem tindre una veu pròpia en 
la defensa dels interessos de la nostra terra. També 
m'agradaria felicitar a Vicent Marzà i Mònica Álvaro, 
que encapçalaran la llista de Castelló a les Corts 
Valencianes, dues persones de les comarques 
del nord que faran força per repetir i continuar el 
govern que ha suposat una reforma de la política 
del País Valencià”.

Totes i Tots Som Vinaròs presenta un balanç de la legislatura 
a través de la revista “Remendadora”

BLOC i Compromís Maestrat-Ports valoren molt positivament 
el procés de primàries
Les primàries de Compromís han tingut vora 49.000 inscrits per votar i una participació del 70% en les votacions per triar els components de les llistes que la coalició 
presentarà a les properes eleccions autonòmiques i europees, i en el cas de Bloc Nacionalista Valencià, també als components de les llistes al Congrés i al Senat.
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La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de 
Vinaròs, Carla Miralles, ha afirmado que “el tripartito 
intenta confundir a los vinarocenses presentando 
proyectos que en cuatro años han sido incapaces 
de materializar como es el del colegio Jaume I, que 
prometieron como prioritario y su gran objetivo de 
legislatura, y que acabará la legislatura siendo su 
gran fracaso”.
Miralles ha señalado que “no hay más que ver 
cómo está el antiguo campo de futbol, igual que 
hace cuatro años. El equipo de gobierno ha fallado 

una vez más y ha sido incapaz de cumplir con lo 
prometieron una y otra vez”.
En este sentido la portavoz popular ha indicado 
que “en 2015 dijeron que las obras comenzarían 
en 2016; después retrasaron el inicio de las obras 
para el año 2017 porque la Conselleria, según 
dijeron, estaba redactando el proyecto, pasó 2017 
y pasó también el 2018 y hoy nos presentan un 
proyecto de obra que es humo y que certifica que 
durante cuatro años el tripartito de les Cavallerises 
y el tripartito del Botánico ha engañado a los 

vinarocenses”.
La portavoz adjunta de los populares concluyó que 
“ahora que faltan dos meses para las elecciones 
municipales el tripartito corre a presentar un 
video de un colegio que han prometido en mil y 
una ocasiones pero la realidad es esta, la que se ve 
en el antiguo campo de fútbol Cervol, que sigue 
exactamente igual que hace cuatro años mientras 
los alumnos del colegio Jaume I continúan en aulas 
prefabricadas”.

El portavoz popular y candidato a la Alcaldía, Juan 
Amat, ha informado que tras pagar  más de 900.000 
euros en diciembre de 2018 el Ayuntamiento de 
Vinaròs deberá pagar ahora otros 431.000 euros 
más del PAI Vinalab “como consecuencia de la 
dejadez del tripartito”.
Amat explicó que el Tribunal Supremo ha 
inadmitido a trámite el recurso planteado por 
el Ayuntamiento, condenándole al pago de las 
costas, algo que recordó que ya advirtieron los 
populares.
El portavoz popular ha señalado que “pese a las 
advertencias hechas en el pleno de noviembre 
de 2018 por el Grupo municipal Popular, donde 
el tripartito aprobó interponer un recurso ante 
el Tribunal Supremo, que ya advertimos lo único 
que iba a generar era un incremento de costes a 
los vinarocenses en forma de intereses y costas 

judiciales, puesto que lo que tenían que haber 
recurrido en su momento, en octubre de 2017, 
era la sentencia de nulidad y no lo hicieron, tanto 
Pla como Alsina una vez más dieron muestra de 
su enorme irresponsabilidad y la resolución del 
Tribunal Supremo así lo evidencia”.
Desde las filas populares se ha destacado que “no 
es que el Alto Tribunal no le haya dado la razón al 
Ayuntamiento, es que ni siquiera ha admitido a 
trámite el recurso, por no ser materia objeto de ello 
y por ello ha condenado al Ayuntamiento a pagar 
también las costas”. 
Amat concluyó que “la consecuencia de todo ello 
es que de los 305.000 euros que el propietario 
tenía derecho a cobrar, en julio del 2018 eran ya 
385.000 fruto de los intereses, y ahora vamos por 
431.000 consecuencia de la nefasta gestión de 
un equipo de gobierno que en octubre del 2017 

metió la sentencia de nulidad del PAI en un cajón 
durante más de 10 meses, sin informar a nadie, y 
que cuando el Partido Popular de Vinaròs denunció 
su negligencia reaccionaron diciendo que era una 
sentencia que no se había recurrido porque era 
declarativa y no suponía que los vinarocenses 
tuviéramos que pagar nada”.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha denunciado “el 
incumplimiento del gobierno socialista de Pedro 
Sánchez con el norte de la provincia de Castellón 
a la que sigue negando las bonificaciones en 
la autopista AP-7 pese a las promesas que lleva 
realizando desde el pasado mes de agosto”.
Gandía ha recordado que “el presupuesto 
que aprobó el gobierno del Partido Popular 
contemplaba una partida presupuestaria para 
bonificar a los vehículos que circulan por la AP-7 
pero el gobierno de Sánchez destinó todo ese 
dinero a Cataluña y dejó sin bonificar los tramos 

entre Vinaròs y Torreblanca aunque prometió en 
agosto que lo solucionaría en unas semanas”.
Los populares han señalado que “han pasado 
semanas y meses y las personas del norte de 
la provincia de Castellón seguimos pagando la 
autopista mientras que nuestros vecinos del norte 
la tienen bonificada al 100% y no pagan nada; el 
gobierno socialista margina a nuestras comarcas 
ante el silencio y pasividad de los socialistas 
locales”.
El portavoz popular ha indicado que “una vez más 
cuando en Madrid gobierna el PSOE esta comarca 
se ve discriminada y abandonada por un gobierno 

socialista que no cree en nuestra provincia y las 
consecuencias de ello las pagan los autónomos, 
los trabajadores, los pensionistas que ven 
cómo deben seguir pagando una autopista por 
decisión del gobierno socialista”.
Finalizaba Gandía indicando que “como ya dijo 
la Ministra de Fomento, Ana Pastor, cuando se 
inauguró la variante de la N-340 entre Peñíscola 
y Vinaròs la autopista dejará de ser de peaje 
este 31 de diciembre pero hasta entonces 
seguiremos pagando los peajes por decisión 
del gobierno socialista que no ha hecho nada 
por esta comarca”

Amat asegura que el PAI del Vinalab ha costado ya 1,3 millones de euros 
al Ayuntamiento de Vinaròs
El Tribunal Supremo inadmite el recurso del Ayuntamiento de Vinaròs y le impone las costas

El PP de Vinaròs acusa al equipo de gobierno de "retrasar otro año más" 
el inicio de las obras del colegio Jaume I

El PP acusa al PSOE de "incumplir su promesa y continuar sin bonificar los 
vehículos que circulan por la AP-7"
Gandía: “En agosto prometieron que lo aprobarían en unas semanas para después de más de seis meses seguimos esperando y pagando”



16 març de 2019

8

ACTUALITAT

Acord Ciutadà de Vinaròs considera que la resolució 
de sentències que es pagaran amb diners del poble 
“ha deixat ben a les clares la naturalesa mesquina 
dels polítics locals de PSOE, Compromís i Podem, i el 

PP”. Segons el portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla,  
després de les declaracions fetes per les sentències del 
Vinalab i Fobesa “cap d’ells estan a l’alçada de Vinaròs”.
ACORD i Esquerra Republicana de Vinaròs assenyalen 

que el primer pas per voler ser alcalde “és la humilitat, 
i ningú dels qui governen i han governat reconeixen 
errors propis encara que els problemes vinguen de 
lluny”.

La Asociación de Pacientes y Familiares con 
Enfermedad Renal de las Comarcas del Norte de 
Castellón (APFERCOM) ha remitido una carta a la 
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
Ana Barceló, para que su solicitud de dotar al 
hospital de un servicio de nefrología y unidad de 
diálisis sea tenida en cuenta, recordando que fue 
aprobada en Les Corts una enmienda de adición a 
los presupuestos para ello. 
En esta carta la asociación también pregunta si la 
conselleria tendrá en cuenta la PNL aprobada por 

todos los partidos en Les Corts el pasado mes de 
mayo, sobre la asistencia sanitaria a enfermos con 
insuficiencia renal crónica, y posteriormente 
apoyada por una moción aprobada en 
pleno por ayuntamientos del Baix Maestrat 
y Els Ports. También piden a la consellera 
respuesta al porqué si en el año 2002 ya se 
incumplían los mismos requisitos que ahora 
se firmó la concesión con la misma empresa 
y del porqué Barceló afirmó en su visita al 
hospital comarcal que se volvería a licitar el 

centro de diálisis por falta de espacio en este, 
cuando según el Ayuntamiento hay espacio más 
que suficiente.
Por último, cuestionan a la consellera si la 
administración autonómica contempla la creación 
de la sección de nefrología con centro público de 
diálisis en el departamento de salud de Vinaròs con 
el objetivo de mejorar la atención sanitaria que se 
presta a la población aprovechando la situación 
creada por haber quedado desierta en la última 
licitación el lote de este departamento.

El ampa del CEIP Jaume I de Vinaròs ha remitido 
un comunicado solicitando a los diferentes 
grupos políticos “que sean coherentes y no 
utilicen esta construcción en la campaña 
electoral” y se preguntan “si la construcción 
del centro educativo es bueno para Vinaròs 
tras ver comunicados y escritos dudando de la 
construcción e incidiendo en su retraso”. 
El escrito del ampa se ha producido después 
de haberse presentado el proyecto del futuro 
colegio por parte del equipo de gobierno y el 
equipo redactor del mismo y tras una rueda de 
prensa posterior del PP acusando al gobierno 
local de haber retrasado un año más el inicio de 
las obras. 

“Pedimos a los distintos partidos políticos que 
se presenten a las próximas elecciones, del día 
26 de mayo, que el próximo gobierno municipal 
se comprometa a seguir los pasos comenzados 
para que la construcción del nuevo centro 
educativo sea una realidad lo antes posible”, 
señalan en dicho comunicado, que también 
agradece “el esfuerzo realizado por toda la 
comunidad educativa, como alumnos, maestros, 
conserje, monitoras y cocineras, limpiadoras y 
familias”  pidiendo  “respeto y apoyo a todas estas 
personas que diariamente trabajan por mejorar la 
educación de los niños y niñas de nuestra ciudad”.
Desde el ampa del centro se recuerda que en julio 
del año 2007 comienza la larga andadura de este 

colegio, y que “han pasado más de 11 años y esta 
semana por primera vez se expuso el Proyecto 
Básico a la comunidad educativa”.
“Son muchos los años que han pasado y se ha 
resistido en unas infraestructuras deficientes 
y en unas condiciones muy difíciles: goteras, 
frio, calor, viento…  Si se ha resistido 11 años 
en estas condiciones imagínense todo lo que 
se podrá hacer con un centro nuevo. La gran 
mejora que será para nuestra ciudad contar con 
una nueva infraestructura y para los 399 alumnos 
y sus familias, 34 maestros, 1 educadora, y 12 
personas encargadas del resto de servicios del 
centro actualmente”, indican también en el 
comunicado.

Acord Ciutadà acusa de “falta de respecte” al govern municipal i el PP 
pel creuament d’acusacions en sentències

Apfercom insiste a conselleria en crear un centro público de diálisis 
en el hospital comarcal

El ampa del CEIP Jaume I pide que los partidos no utilicen la construcción 
del centro educativo en la campaña electoral
La asociación se pregunta “si la construcción del centro educativo es bueno para Vinaròs tras ver comunicados y escritos dudando de la construcción e incidiendo en su retraso”

A ESCOGER ENTRE

Entrantes
Croquetas melosas de jamón ibérico

Ensalada de pollo al curry
Mejillones al vapor con ajo y cebolla
Crujiente de berenjena en tempura
con mayonesa de mostaza y miel

A A Elegir
Lubina a la plancha al estilo del Chef

Entrecot de ternera a la brasa
con patatas braseadas, alcachofa y pimiento

Postre
Tarta de 3 chocolates + Café y 1 bebida incluída

Menú

Precio/Persona
IVA Incluido

€19 padredía del

Reservas 638 820 851
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L’AMPA del Col·legi d’Educació Especial Baix Maestrat es va desplaçar a València el passat dia 9 
de març per a donar suport a la concentració que es va realitzar per a demanar resposta després 
de 3 anys d’espera per a millorar els col·legis d’educació especial davant l’abandonament que 
pateixen els 28 CEE públics. 

 

 

 
Como cada segundo jueves de marzo el día 14 se celebrará el Día Mundial del Riñón, que este año con el lema “SALUD 
RENAL PARA TODOS EN TODOS LADOS” pretende informar y concienciar sobre la alta prevalencia y la incidencia cada vez 
mayor de la enfermedad renal en el mundo. 
 
Los enfermos renales requieren un control continuo, y en los casos crónicos diálisis o trasplante renal, avanzar hacia una 
cobertura de salud universal evitaría un alto porcentaje de los 2,4 millones de fallecimientos que se estiman anualmente en el 
mundo, la mayoría de enfermos renales que no tienen los suficientes medios económicos para tener acceso al tratamiento de 
diálisis o trasplante y en sus respectivos países no tienen cobertura de salud universal. 
Actualmente 850 millones de personas sufren enfermedad renal en todo el mundo, y en España 1 de cada 7 adultos. 
 
La Sanidad Pública y Universal garantiza el acceso a la detección precoz para prevenir la progresión a estados más avanzados 
de la enfermedad, y en el peor de los casos al tratamiento renal sustitutivo (diálisis o trasplante).  
 
Los enfermos renales del Departamento de Salud de Vinaròs (Baix Maestrat y Els Ports) exigimos: 
 
¡SERVICIO DE NEFROLOGÍA Y UNIDAD DE DIÁLISIS EN EL HOSPITAL COMARCAL DE VINARÒS, YA! 
 
 
APFERCOM NORD CASTELLÓ 
El presidente 
 

Viatge cultural de l’EPA a València el passat 9 de març
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E.FONOLLOSA
Los comerciantes llenaron el pasado domingo 
varias de las calles y plazas más céntricas de 
Vinaròs con unas cuarenta paradas, en las que 
pusieron a la venta a precios asequibles los 
productos de final de temporada otoño-invierno
Un total de 38 comercios volvieron a ser los 
protagonistas de una nueva edición de "Botigues 
al Carrer" que de nuevo organizó la Asociación 
de Comerciantes de Vinaròs (ACV), con la 
colaboración del Ayuntamiento. Las paradas se 
distribuyeron entre la plaza Parroquial, la calle 
Mayor, la plaza San Agustín y parte de la Travesía 
Safón.

La presidenta de la ACV, María Ángeles Pereda, 
valoró la gran oferta comercial que iba desde 
complementos, zapatería, moda, deportes e 
incluso inmobiliarias que mostraron todos sus 
productos con ofertas especiales. Las paradas 
estuvieron en activo durante todo el día hasta 
caída la tarde, de forma ininterrumpida para que 
los vecinos de Vinaròs y comarca dispusieran de 
tiempo suficiente para hacer las compras.
El edil de Comercio y Promoción Económica, 
Domènec Fontanet destacaba que "además del 
comercio la ciudad también dispone de una 
amplia variedad de restaurantes y cafeterías para 
disfrutar de la buena gastronomía local".

Cuando hago el repaso anual, para hacer este 
escrito en el “Diariet”, siempre pienso, y me cuesta 
unos días de reflexión, las cosas importantes que 
han sucedido y que te contaría si pudiese hablar 
contigo, hago un repaso mental sobre los temas a 
tratar y luego los acontecimientos más relevantes 
en torno a ese tema que son dignos de mención. 
Pero no me he parado nunca, hasta hoy, a pensar 
que yo nunca he reparado que quizás tú lo veas 
todo, e incluso con una opinión más objetiva que 
la mía. No obstante, me tomaré la licencia de seguir 
explicándote mis puntos de vista.
Por lo que se refiere a la parte lúdica, la que nos 
influye totalmente en el estado de ánimo, decir que 
esta última semana ha sido la más excitante desde 
hace varios años. Además de ponernos en la “pole 
position” en dos de las tres “carreras” en las que 

participamos, hemos dejado cao total a nuestro 
más acérrimo rival en las tres, eso si, con la ayuda 
inestimable de nuestros amigos holandeses. Ahora 
solo falta certificar nuestro paso en la “carrera” más 
importante que disputamos, esperemos que nos 
vaya bien.
Por lo que respecta a la parte de la sociedad, que 
no “de sociedad”, ya me gustaría hablar más de 
sociedad que de la sociedad, pero la actualidad 
no me lo permite. No puedo pasar por alto, lo 
que acontece impasiblemente a ojos de todo el 
mundo. Como ya te comenté, continua de una 
manera sibilina, la adjudicación de acciones que 
no se produjeron, con una carga insoportable, y 
como ya te comenté las secuelas perdurarán en el 
tiempo por periodo indefinido.
Espero, como he mencionado anteriormente, que 

tú lo veas todo y que exista alguna manera alguna 
vez, o alguna forma de expresión que ahora se 
escapa a nuestro entendimiento, en la que pueda 
percibir tu visión de las cosas que te cito, a buen 
seguro aquel dia seré mucho más rico en mi 
oratoria y podré explicar todo más objetivamente, 
aunque mientras eso llega nos tendremos que 
conformar con las discretas explicaciones que he 
hecho hasta ahora.
Algunas veces encuentras en la vida una amistad 
especial, es alguien que al entrar en tu vida la 
cambia por completo, es alguien que te hace reír 
sin cesar, es alguien que te hace creer que en el 
mundo existen realmente cosas buenas, es alguien 
que te convence de que hay una puerta lista para 
que tú la abras. Esa es una Amistad Eterna !!!
ALFONSO CARCELLER

SOCIETAT

Vinaròs sacó sus comercios a la calle

Hola JULIÁN

Alcanar celebrà el Carnestoltes, de nou amb participació també de comparses vinarossenques, com Depressa i Corrents i Els Mateixos.
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La elección del cartel que nos representará esta 
próxima Semana Santa, del 12 al 22 de abril, tuvo 
lugar el pasado viernes día 8 del presente mes de 
marzo, a las 20,45 horas en el “Salón Parroquial” 
de la Arciprestal de “La Asunción” de nuestra 
ciudad, estando organizado por la “Federación de 
Cofradías de Semana Santa de Vinaròs”.
El acto estuvo presidido por Marc Méndez Viver 
presidente de la “Federación”, el cual estuvo 
acompañado por el consiliario mossèn Emilio 
Vinaixa, así como por diferentes Hermanos Mayores 
y representantes de las cofradías pertenecientes a 
la federación.
Este año se presentaron un total de 13 obras, 
cuyos autores provienen de diferentes ciudades 
de España. Una vez  iniciada la votación a cargo de 
las personas con derecho a voto, el resultado fue 
el siguiente:

1 er. Clasificado. Obra nº 07 bajo el título de 
“Bodegón”. Autor: Cristóbal Aguiló Domínguez 
de Cartagena (Murcia) con 6 votos.
2º Clasificado. Obra nº 11 bajo el título de 
“L´esperança ens la porta Ell”. Autor: Javier 
Pérez Roig de Vinaròs con 5 votos.
Y 3 er. Clasificado. Obra nº 02 bajo el título de 
“Hora Nona”. Autor: José Bautista Rodríguez de 
Vinaròs con 2 votos. 

La bella obra ganadora con el título de “Bodegón”, 
pertenece al artista profesional Cristóbal Aguiló 
Domínguez, el cual, ya ganó el concurso de carteles 
del pasado año 2018. Nos decía la secretaria de la 
“Federación”, que el tema plasmado no se había 
reproducido nunca en la temática de los carteles 
presentados hasta la fecha. Realmente es una 
temática completa en lo que se refiere, por una 
parte a la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén 
en el “Domingo de Ramos” con el ramo de laurel, 

por otra la “Última cena” con la instauración de la 
“Eucaristía” en el momento de la celebración de la 
santa misa, y finalmente a uno de los momentos 
de la pasión. Cuadro realizado a todo color, en el 
que podemos ver desde el agua que cae en una 
vasija de barro dentro del cáliz y que sale vino rojo 
representando la sangre de Jesucristo, una corona 
de espinas, el pan, un ramo de olivo y el cartón de 
un capirote en que al final se ve la ropa violeta de 
la funda del mismo. Realmente el artista ha sabido 
plasmar de una forma muy visible, comprensiva 
y artística; la celebración de la “Última cena”, la 
institución de la Eucaristía y la pasión de Jesucristo, 
cosa que le agradecemos y le felicitamos.
La obra escogida en segundo lugar, es realmente 
bella. Nos muestra una estampa clásica de la 
pasión de Jesucristo, donde podemos ver una de 
sus manos atravesadas por un clavo en un lateral 
de la cruz, y la fachada de nuestra “Arciprestal” bajo 
un cielo oscuro y roto. Bellísima obra realizada por 
Javier Pérez Roig, conocido entre nosotros, ya que 
ganó el concurso de carteles en el año 2014 y 2016 
y no deja de presentarse todos los años. Nuestras 
felicitaciones también para Javier.
Y de nuevo hubo un empate con tres obras para 
el tercer puesto. Las obras tenían el nº 02-08 y 
12. De las tres se escogió la nº 02 cuyo autor es 
José María Bautista Rodríguez, artista de nuestra 
ciudad de Vinaròs, el cual nos muestra un torso 
lateral en blanco y negro de la imagen del “Cristo 
de la Paz”. Valgan también para José María nuestras 
felicitaciones.
Y así de esta forma transcurrió la elección del 
cartel que nos representará en la Semana Santa 
de Vinaròs de este presente año. Felicitamos a la 
“Federación de Cofradías” por la organización 
del mismo, y les animamos a que tengamos una 
buena y sentida Semana Santa, y si es posible, con 
buen tiempo. ¡Que así sea!

La Semana Santa 2019 de Vinaròs ya tiene cartel ganador

            Salvador Quinzá Macip

Superlópez va volar pel recinte
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Femme Força Vinaròs

Vinaròs va repetir l'èxit del Dia de la Dona amb 
una manifestació multitudinària, una instal·lació 
artística de 400 bragues, titulada "4 violacions al 
dia", i un vídeo amb fotos de dones vinarossenques. 
Actes organitzats per l'associació feminista Femme 
Força Vinaròs amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de Vinaròs, especialment de la regidoria de 
Participació Ciutadana.
Unes 2.500 persones van sortir al carrer per 
defensar polítiques feministes, per demanar la 
igualtat entre dones i homes, trencar el sostre 
de vidre, mateix treball, mateix salari, i contra les 
violències masclistes, en un dia que va fer història a 
la nostra ciutat. A les 19.30 hores les veïnes i veïns 
es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament i van 
recórrer les vies del centre de la ciutat, Jovellar, 
Socors, Santa Magdalena, fins a arribar a la plaça 
La Mera, on es va llegir el manifest feminista i 
altres parlaments entre les actuacions de les 
diferents associacions que també es van afegir a 
la manifestació: Les Albaes, Mènades d'Irta, Grup 
Folklòric Les Camaraes, Batucada, Associació 
Cultural Dimonis de Vinaròs, Colla Dolçaina i Tabal 
de Vinaròs i Muixeranga constituïda per un grup de 
dones.

Cal dir que els actes del dia de la dona, organitzats 
per Femme Força i l'Ajuntament, van començar el 
dia 6 i a la plaça de l'ajuntament, on es va instal·lar 
una gran pantalla en la qual passava un vídeo 
de dones vinarossenques amb un cartell a les 
seues mans amb la llegenda "Podria ser jo", que 
simbolitzaven les 1.460 violacions denunciades 
l'any passat a Espanya, o siga, quatre violacions 
al dia en el 2018. Cada 6 hores s'escoltava un 
crit esgarrifós. El dia 7 al matí, i a la pèrgola del 
passeig, es van desplegar a terra 400 bragues, una 
performance artística que volia cridar l'atenció 
sobre les agressions que pateixen les dones.
Lara Domenech, presidenta de Femme Força 
Vinaròs, va explicar que les bragues simbolitzaven 
l'exposició que pateixen les dones en la seua 
intimitat quan són agredides, i que el vídeo era un 
comptador de denúncies en el que les integrants 
de l'associació van estar treballant durant quasi 
dos mesos.

Els actes del Dia de la Dona va finalitzar amb les 
excel·lents actuacions el dissabte 9 de Paula i 
Bastian i Escarlates, grups formats per dones, a la 
plaça La Mera.

Femme Força agraeix la participació de les 
associacions que van participar en el 8M així com 
de totes les dones que de manera voluntària van 
fotografiar-se per poder fer la performance visual 
i reivindicar el paper fonamental de la dona dintre 
de la nostra societat.

L'any passat Femme Força Vinaròs va reivindicar el 
8M en la instal·lació artística de les creus a la platja 
del Fortí, que tanta repercussió va tindre en tot el 
país.

Més de 2.500 persones 
omplen els carrers de 
Vinaròs el 8M

Unes 2.500 persones van sortir al carrer a la manifestació del 8M

El vídeo era un comptador de denúncies anuals per agressions sexuals interposades per dones 
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Les bragues del passeig simbolitzaven l'exposició que pateixen les dones en la seua intimitat quan són agredides sexualment
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Des del Centre de Dia Municipal l'Onada de 
Vinaròs, us volem informar de les activitats 
físiques que realitzem cada dia per tal de 
mantenir ben actius als nostres usuaris. En 
aquest cas estem parlant d'activitats molt 
variades que van des dels tallers físics fins 
la possibilitat d'oferir-los aquest servei a 
domicili. A continuació us expliquem ben 
detallada la nostra programació.
En primer lloc, arribada una certa edat, 
és molt important entrenar el nostre cos 
diàriament per tal de mantenir les capacitats 
físiques que fins el moment es preserven. 
Per aquest motiu ens dediquem a promoure 
l'activitat física, per tal que els usuaris, en 
aquelles activitats bàsiques que hi porten 
a terme habitualment com per exemple 
cuinar, realitzar la seva higiene personal, 
vestir-se, etc., puguin preservar la seva 
autonomia dintre de les seves possibilitats. 
Les activitats relacionades amb aquest 
últim objectiu són els tallers de gimnàstica 
adaptats, per mitjà dels quals es treballa 
la coordinació, lateralitat i punteria entre 
d'altres, així com també els passejos dirigits 
i l'activitat conjunta al gimnàs del centre, 
la qual inclou exercicis de força, equilibri, 
mobilitat i de control motor.
A tot això, us informem que el gimnàs del 
centre disposa de maqunària que pot ser 
utilitzada pels nostres usuaris sempre que 
vulguin de manera autònoma. Els aparells 
més preferits són les bicicletes estàtiques, 
els pedals, les politges, les peses, l'espatllera, 
el banc de mans, la roda, l'espiral, 
l'escalereta, les paral·leles, les escales, el 
mirall quadriculat i la rampa.
D'altra banda, també cal destacar el paper 

de la fisioterapeuta del centre la qual 
s'encarrega de pal·liar la simptomatologia 
dolorosa típica que presenta la gent de 
la tercera edat, tal i com dolors articulars 
provocats per la degeneració òssia que 
augmenta amb l'edat, dolors musculars, 
a banda de tractar i aplicar un servei de 
rehabilitació més concret i específic en cas 
d'altres lesions neurològiques comuns com 
els ICTUS, de fractures, d'esquinços...
A més a més, només heu de trucar al mateix 
centre per informar-vos, si us interessa, 
de la possibilitat de rebre tots aquests 
serveis a domicili, en cas que l'interessat 
o l'interessada no es pugui desplaçar fins 
al centre. Penseu que aquesta és una molt 
bona oportunitat de tenir cura de les 
persones que necessiten atenció de manera 
més continuada. 
Per últim, aprofitem per anomenar-vos les 
activitats de caràcter físic dirigides a tota 
la població que durem a terme aquest any 
2019:
-Març: Jornada «Envelliment actiu» al Club 
de la Vida.
-Octubre: Caminada popular + gim grupal al 
parc del Llagostí pel Dia Mundial de la Gent 
Gran.
-Novembre: Jornada «Envelliment actiu» a 
les Mestresses de Casa.
I no penseu que al centre només treballem, 
sinó que també ens ho passem molt bé! 
En els darrers mesos hem pujat a l'Ermita 
per Sant Antoni, ens va visitar l'Associació 
Protectora d'Animals «EL CAU» i també vam 
fer una sortideta pel poble per a Carnaval!
Per a qualsevol cosa no dubteu en visitar-
nos. Sereu molt benvinguts!

QUÉ  COMER  
PARA  COMER  BIEN
Cap. 22

Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

Per estar bé, hem d'estar actius!

Mireia Moreno Cardona – Fisioterapeuta
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Aguas batidas por vientos 
secos de mistral

Tras varias semanas con un mar en calma, la 
presente hubo un par de días con aires del 
noroeste, que dificultaron a algunas modalidades 
pesqueras. Las capturas fueron flojas. Y las 
cotizaciones alti-bajas.

La pesca de arrastre, los bous faenaron todas las 
jornadas. Las subastas eran de langostino, cigala, 
gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, 
gallo, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, 
faneca, canana y morrallas.
El cerco, las traíñas pescan por Valencia el peix 
blau.
El trasmallo, las barquitas calaron las redes a 
medias. Varias lo hicieron a la sepia. También 
pillaron cangrejo azul. Dos se dedicaron al 
lenguado. Una al pagel. Y otra a la langosta y 
cabracho.
El palangrillo costero, dos embarcaciones 
atraparon con anzuelo dorada, pargo y sargo. Otras dos calan por el litoral de Sagunto y venden allá.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, un barco llevó ejemplares de 1 a 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Plásticos ¿una bomba de reloj? (V)
El precio que puede pagar la humanidad por la filosofía ‘del usar y tirar’ con los residuos que se generan es 
alto, pues los desperdicios plastificados están ya en nuestra cadena alimentaria, etc. 
Gran parte de estos desechos van a parar a los océanos, y las corrientes marinas los transportan en su 
columna de agua por todos los mares. Así, los científicos han constatado cinco grandes acumulaciones 
(apodadas manchas) de basura en las aguas del globo, ocasionadas por la convergencia de dichas correntías 
oceánicas. Una mancha de éstas se sitúa entre California y Hawái, con una extensión de 1,6 millones de Km2 
(el triple que el territorio español) y está compuesta por 1,8 billones de piezas de plástico, con un peso de 
80.000 toneladas.

Recalcar que una botella de plástico que llega al mar tarda en desintegrarse en partículas microscópicas 
y luego desaparecer totalmente unos 500 años, y una colilla una década. De manera que tenemos 
que concienciarnos al comprar por ejemplo algo de fruta pelada en bandeja de poliestireno, diversas 
adquisiciones en otras ciudades o países vía on-line, que van súper revestidas con plastificaciones para el 
transporte. Cualquier compra en nuestro barrio va con bolsas de plástico o envoltorios desechables. Por 
ésta cultura del sobre empaquetamiento que es omnipresente en nuestra vida, en el mundo se utilizan 
500.000 millones de bolsas de plástico anualmente y los españoles consumimos 144 bolsas por persona/
año. Pues bien, dichos residuos generados, buena parte irán o son abandonados a la naturaleza, tanto al 
medio ambiente en tierra como en el mar. Por lo tanto tenemos que exigir embalajes biodegradables, ya 
que nos dicen los biólogos que el tic-tac se está escuchando en el Planeta.

SOCIETATESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Percebe parasitari

RESUM  DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES I MODALITATS DEL MES DE GENER DE L’ANY 2019 (i III)

Fernando Sánchez, construyendo un prototipo 
de modelo de galeón en fase de sección transversal.

És un gènere rar de percebes (que no ho 
pareix) i que s'instal·len en crancs per a 
fer-los uns zombis i viure a la seua costa. 
En castellà li diuen percebe parásito. El seu 
nom científic és Sacculina carcini. Crustaci 
de l'orde Rinocéfals, de subclasse Cirripedia 
i de la família Sacculina, en un principi, la 
pelàgica larva femella, per a parasitar, 
a les dos setmanes de vida s'assenta en 
un cranc, en especial al c. verd (Carcinius 
maenas) però també ho fa a altres espècies 
d'estos decàpodes. Per mitjà d'una cànula 
li perfora la cuirassa per la base d'un 
pèl. Ja dins de l'hospedador patix una 
metamorfosi per a desenrotllar el seu cos 
sense closca, aplanat lateralment sense 
apèndixs ni tub digestiu. El seu peduncle 
forma prolongacions llargues d'absorció 
interiorment oposat a l'obertura del manto, 
que està dirigid cap avant, formant un sac 
ovoide que penja de l'abdomen del cranc, 
i ve a ser el teixit reproductiu embolicat 
en una massa quitinosa de 2 cm. d'ample. 
Les grogues arrels del paràsit emboliquen 
per dins els òrgans clau de l'hospedador 
i obté els nutrients alimentaris dels seus 
teixits. Després lo sotmet al seu control. 
Li diu quan ha de menjar. El pot castrar. 
Canviar la voluntat del sexe i atrofiar els 
seus òrgans reproductius. 
Es hermafrodita. El mascle del percebe és 
diminut. Nada i localitza una femella per a 
endinsar-se en la seua bossa reproductora, 
viu allí poc de temps, fertilitza els òvuls i 
mor. Quan ella creu que és el moment 
d'alliberar els rogencs ous, ordena el cranc 
(igual a mascles que femelles) que puge 
a l'alt d'una pedra i amb una dansa els 
allibere al corrent. Longevitat 2 anys. Talla 
3 cm.

PEIXOS                               
Seitó (Boquerón)                              595 Kg
Maira (Bacaladilla)                           185
Escrita (Raya)                                      798
Besuc (Besugo)                         345 
Boga i Xucla (Boga-Picarel)            659
Rallat (Bonito)                                    6
Burros (Gobios)                                 9
Caballa (Verdel)                      1.078
Vetes (Pez cinta)                            128  
Congre (Congrio)                           637
Gall (Pez de San Pedro)                 73
Orá (Dorada)                               971
Mussola (Escualos)                        11
Móllera (Fanéca)                         1.643          
Gallineta (Cabracho)                       105
Sorell (Jurel, Chicharro)              5.199
Esparrall (Raspallón)                     91               

Palá (Lenguado)                            886
Sard (Sargo)                                  132
Lliri (Anjova)                                   81                      
Llobarro (Lubina)                              76
Penegal (Boca negra)                         6
Mabre (Herrera)                               264
Aranya (Vívora)                                500
Pagell (Pagel, Breca)                    1.765  
Peluda (Solleta)                             1.000
Peix espasa (Emperador)                   20                                    
Lluç (Pescadilla, Merluza)       10.408
Rap (Rape)                                     2.446
Aspet (Espetón)                                  2
Rom empetxinat 
(Rodaballo)              22
Juriola (Rubios)                                  197
Moll (Salmonete)                             5.779
Morralla (Serranos, etc.)                 2.658

Sardina                                             767
Mero (Cherna)                                     8 
Letxa (Pez limón, Serviola)               88
Sorella (Jurel real)                             37
Llisa (Mújol)                                     133
Pagre (Pargo)                                  66
Bis (Estornino)                                 95
Gatet (Pintarroja)                             82                          
Roncador (Roncón)                           8                           
Rata (Miracielo)                              108
Palometa (Palometón)                      31
Tigre (Lenguado portugués)            13
Corva (Corvallo)                                 14
Miseria (Gallo)                                  160
Peix de rei (Pejerrey)                       26
Mamona (Brótola de roca)                 6
Saboga (Alosa)                                 11
Dèntol (Dentón)                               31

Chopa (Cántara)                             2
Palomida (Palometa blanca)           8
Reig (Corvina)                                   49
Vidrià (Mojarra)                                 46
Salpa (Salema)                                44
Tords (Tordos, Lábridos)                   5
Rom (Rombo)                                   40
Mamona de fang (B. de fango)          5
                                                      ______
Total    ..................                40.655 
CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                        618
Cranc blau (Cangrejo azul)           56
Escamarlà (Cigala)                   60 
Llagostí (Langostino)                       467             
Galera (Estomatoiedo)                   7.741
Llagosta (Langosta)                             23
Gambes (Camarones)                         183                            

                                              _____
Total      .......................         9.146     
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                       621
Sepió punxa (Choquito)                    101
Canana (Pota, Volador)                   603
Sèpia (Jibia, Choco)                      1.141
Polp roquer (Pulpo 
roquero)          3.187
P. blanc (P. Blanco)                          320
P. mesquer (P. almizclado)               939
Polpa (P. patudo)                                 17
Cargol punxent (Cañailla)                  145
Llonguet (Holoturia)                             1
                                                    _______
Total     ......................          7.075
TOTAL EXTRACCIÓ…      56.877
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El prestigiòs Diari de tirada nacional “EL PAÍS” publicà recentment els treballs 
fotogràfics del vinarossenc Jose Conceptes. Concretament s’han reproduit sis 
fotografies, una cada día de dilluns a dissabte. I un reportatge final el diumenge 
dins la pàgina web. “Els País” és el Diari líder de vendes a Espanya, i un del més 
importants del món de parla castellana.

Exposició sobre la dona durant la segona república i la guerra civil a la sala d'art 
de la Fundació Caixa Vinaròs. E.Fonollosa

A l'Auditori Carles Santos de Fundació Caixa Vinaròs van oferir una 
xerrada el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló 
i l’equip Arqueoantro, que   van realitzar entre el 20 de novembre i 
1 de desembre de 2018 la primera campanya de les exhumacions 
de la fossa comuna en el cementeri de San José impulsada per 
l'Ajuntament de Castelló. Molts de les restes dels veïns víctimes de la 
repressió franquista de Vinaròs i de les comarques del Baix Maestrat 
i Terres de l’Ebre es troben al cementiri de Castelló.  

Conferència a la Fundació Caixa Vinaròs sobre el corredor 
mediterráneo a càrrec de J.Vicent Boira, comisionat del govern per 
al seu desenvolupament. E.Fonollosa

SERVEIS SOCIALS DE VINARÒS AMB EL  8M

Per totes les dones, tots el drets, tots el dies.
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 ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I  
 
Vinaròs, i amb la plana que va del Coll de  Balaguer fins a Alcalà,   de 
molt antic, podríem dir que de sempre, han estat terres d’acolliment 
i que han fet de frontissa entre el Nord més agrest però al mateix 
temps mes industrialitzat i un Sud més dolç, més pla i també on era 
mes fàcil treballar la terra .
La nostra terra ha estat, de manera natural, un lloc de transició. 
Sempre hem cregut que els primers pobladors de les nostres terres, 
deixant a banda els mes antics que poblaven aquestes contrades 
al  neolític o possiblement  d’abans i tot, si mes no; amb l’arribada 
de Jaume I,  venien d’un lloc muntanyós, salvatge  i inhòspit, amb 
fortes  oscil·lacions climàtiques que només permetien l’agricultura 
i el pastoreig a les valls i segons en  quines condicions. Per contra 
aquí es van trobar amb unes terres planes amb un clima dolç, fàcils 
de treballar , on el pastoreig era relativament fàcil i amb pesca   i 
caça abundant. Aquest fet de trobar unes terres i un clima millor va 
esperonar a la gent pirinenca  a colonitzar les noves terres .
 Les nostres terres, han desenvolupat a través dels segles una 
manera de ser  i una cultura pròpia, que malgrat que les diferencien 
de les terres veïnes, aprofiten en molts casos com a exemple de lo 
que pot ser la frontissa d’una única terra i com aquesta frontissa 
pot servir de nexe d’unió d’un mateix poble que malgrat totes les 
adversitats encara resta unit. 
  De tot això ens parlarà el proper divendres 22 a les  7 de la tarde a 
la Biblioteca Municipal Xavier Vega Castellví, autor del llibre “ Terres 
de l’Ebre, frontera i frontissa”. 

Terres de l’Ebre, 
frontera o frontissa

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs, dedica la seua agenda cultural per a 
l'any 2019 a la Pedra Seca,  amb motiu de la Declaració de la UNESCO d’aquesta 
tècnica com a Patrimoni de la Humanitat . Al llarg d'enguany, s'han programat 
diverses jornades i visites amb la condició de fer visible aquesta tècnica 
constructiva tan antiga que esguita el paisatge de les nostres comarques 
i concretament en el cas de la nostra localitat, d'una manera molt notable. 
És fonamental aquesta labor de difusió amb la condició de fer calat en la 
ciutadania i també suscitar l'interés i debat amb les nostres administracions, 
les encarregades al cap i a la fi d'establir el marc legal adequat per a la protecció 
i posada en valor d'un patrimoni d'aquest tipus.
S'ha establit la dinàmica de les sessions en la celebració d'una jornada de 
difusió el primer divendres de cada mes a la vesprada, seguida al matí següent 
per una visita guiada. D'aquesta manera, cada jornada abordarà la temàtica 
sota una perspectiva, sent els títols de les jornades: Context al patrimoni i 
Vinaròs; La tècnica de la pedra seca; Promoció i posada en valor i Recursos 
turístics del paisatge.
El divendres 5 d'abril, a les 18.00 hores en el saló d'actes de la biblioteca 
municipal, arrancarà la programació amb la primera de les jornades, dedicada 
a contextualitzar la temàtica sota el títol de “El patrimoni i Vinaròs”. En aquesta 
primera sessió es tractarà de realitzar un recorregut ràpid sobre el patrimoni 
històric, arquitectònic, arqueològic i cultural que té el nostre municipi, 
repassar els conceptes legals que afecten la protecció del patrimoni i posar 
en antecedents la recent declaració per part de la UNESCO de la tècnica 
constructiva de la pedra seca com ben immaterial de la Humanitat.

El dissabte 6 d'abril, entre les 10.30 i les 12.30 es realitzarà una primera visita 
guiada a diferents construccions de pedra seca localitzades en el nostre terme 
municipal. Tant la participació en la jornada com assistència a la visita són 
activitats obertes a tota la ciutadania.

Tota la informació referent al cicle de conferències i visites programades es 
podrà seguir des de la web d’ Amics de Vinaròs i el seu perfil de Facebook.
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Vamos a echar “******”

Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

OPINIÓ 

No pararem de lluitar

Per Mamen Ruiz

El 8 de març és tot l’any, 
sí però no!

Per Helena Román

Aquest cap de setmana passat es 
va celebrar el dia del 8 de març 
a tot el món, arreu de l'Estat 
espanyol i per descomptat, al 
nostre poble. Encara que aquesta 

frase tan curta que el lector acaba de llegir, conte 
dues imprecisions: ni hi ha res que celebrar en 
aquesta data, ni a tot el món les dones poden sortir 
al carrer a exigir els seus drets.
No hi ha res a celebrar perquè el que toca és 
recordar la mort en un incendi provocat, d'un 
centenar de dones treballadores al segle passat, 
en una època on les feministes eren considerades 
un perill per a la civilització occidental. Ni tampoc 
podem parlar de tot el món, ja que a la majoria del 
nostre planeta les dones feministes continuen sent 
engarjolades, si no directament assassinades per 
les seues idees.
Pel que fa al que hem pogut sentir i llegir a les 
notícies i inclús a les xarxes socials del nostre 
poble, pareix que la globalització tan apreciada 
pels nostres governs i els seus banquers només 
es refereix a l'econòmica i el que és pitjor, a la 
de la importació de la intolerància cultural i 
l'endarreriment social. Que clar, com no podria 
ser menys vénen acompanyats del masclisme més 
reaccionari. El problema apareix quan a un país 
com el nostre, dels més avançats en drets socials 
i feministes d'Europa, el discurs populista de 
l'extrema dreta cala entre una societat colpejada 
per una crisi econòmica que mai ha acabat.
"Igualtat" entre homes i dones i no "privilegis" o 
"no es pot parlar en nom de totes les dones", són 
alguns dels mantres d'una gent per a la qual l'ideal 
de dona és la que està a casa cuidant tots els fills 
que Déu tingué a bé concedir-li. I això no ho diem 
nosaltres; ho diuen ells des de fa dos-cents anys.
És per aquesta raó que des de Som Vinaròs 
donarem suport des de l'equip de govern a tot 
moviment social que d'una manera democràtica i 
cívica, treballe per a demostrar que encara queda 
molt per lluitar a l'hora d'acabar amb els perills 
que assetgen a la millora de la vida de, ni més ni 
menys, la meitat de la humanitat. Perquè fa un 
any aquesta jornada reivindicativa va ser un èxit, 
enguany també i l'any que ve tornarem a estar a 
l'Ajuntament de Vinaròs per assegurar-nos de què 
ho torne a ser.

Hay veces en que las 
comparaciones son odiosas. Y 
más cuando en nuestra ciudad 
hay personas que, trabajando 

en el ámbito sanitario, parece que les gusta 
denigrar su lugar de trabajo. O al menos, eso es 
lo que parece por los escritos y ruedas de prensa 
que, semana sí y semana también, censuran el 
Hospital Comarcal de Vinaròs.
Esta semana hemos visto la llegada del aparato 
de resonancia a nuestro hospital (y digo nuestro 
porque es de todos, repito todos), y de las obras 
que se han tenido que realizar para su entrada y 
habilitación. Y también hemos leído mensajes en 
redes sociales dudando de su funcionamiento, 
de quién lo va a manejar, es decir, censurando 
en lugar de criticar. (Recordemos: crítica se 
diferencia de censura en que crítica conlleva 
una carga constructiva aparejada, mientras que 
censura es negación).
Afortunadamente para todos (de nuevo 
utilizo la palabra todos), la percepción de la 
sanidad en nuestra Comunidad y, por ende, 
del funcionamiento de nuestro hospital, ha 
mejorado a lo largo de la actual legislatura. En 
el año 2014 la percepción de que el “sistema 
sanitario funciona bastante bien” era del 54.7%, 
en el 2015, del 57.1% y en el año 2018 es del 
69.4%. Algo bien han hecho los trabajadores y la 
actual Generalitat, ¿no?
Y si nos referimos al principal de los problemas 
(que los hay) del sistema sanitario y, por tanto, al 
principal problema en el Hospital Comarcal de 
Vinaròs, es decir, las listas de espera, vemos que 
la percepción del problema “ha empeorado” para 
el 41.5% de los usuarios en el año 2014, mientras 
que en el año 2018 “ha empeorado” para el 28.8 
%.
A resultas de estos datos, más las inversiones 
realizadas durante estos últimos cuatro años, 
más los servicios médicos ofrecidos, cabe llegar 
a una conclusión:
El número de escritos y ruedas de prensa del PP 
atacando el hospital de Vinaròs es directamente 
proporcional a las mejoras de dicho hospital.
Así de claro.

Divendres. 19’30h. 
Plaça Parroquial de 

Vinaròs, no s’hi cap. Està plena de gom a gom. No 
tenim xifres oficials, però no ens calen. Moltíssimes 
dones i moltíssims homes recorren els carrers de la 
nostra ciutat per reivindicar els drets de les dones. 
Ho sabem cert, perquè estàvem allí, les Dones amb 
Compromís i els nostres companys de lluita. 
Estem en temps d’eleccions, Compromís ens 
trobem immersos en les nostres primàries, on 
Mònica Oltra és la nostra candidata a la Presidència. 
Una dona. Altres partits voldran fer seua la causa 
del feminisme i monopolitzar un moviment que és 
un referent internacional. El feminisme es practica, 
no es proclama. I a Compromís i a Compromís per 
Vinaròs ens ho creiem i ho practiquem. Igualtat 
d’oportunitats per a totes i tots per ocupar llocs a 
les nostres llistes. Feminisme portat a la pràctica.
Des de menuda a casa em deien que els trens 
s’han d’agafar quan passen (altre dia parlarem de 
trens...) perquè no sabem quan tornaran a passar. 
Es tracta d’aprofitar les oportunitats.  I una de 
les oportunitats que cal aprofitar és la setmana 
del 8 de març. Seria una cosa com la «Semana 
fantástica» d’El Corte Inglés, però del feminisme. 
Aquests dies està justificat dedicar pàgines i més 
pàgines a la lluita per la igualtat i a la situació de 
les dones en el món; la resta de l’any, cal demanar 
permís. No fa massa temps jo mateixa pensava que 
l’èxit s’hauria assolit quan ja no calguera un Dia 
de les Dones. Però la veritat és que he canviat de 
parer. L’èxit s’haurà assolit quan el Dia de les Dones 
no siga per a denunciar desigualtats i demanar la 
igualtat d’oportunitats, sinó per a festejar que ja no 
som ciutadanes de segona. Que ja no cal imposar 
quotes per a ocupar llocs que ens corresponen 
per mèrits propis. Que no se’ns mira malament 
per voler ser mares, o per no voler-ho. Per anar al 
llit la primera nit, o per no fer-ho. Que no intervé 
un home després d’una dona per «aclarir» que 
«el que ella volia dir era…». Que un llop no és un 
home experimentat i una lloba una puta. Que 
quan fem notar una situació sexista no ve l’exèrcit 
masclista a dir-nos «ressentides». Que la gent 
s’adone que títols com Nosaltres, els valencians 
exclouen les valencianes. Si no m’anomenes, no 
existisc. Aleshores, haurem guanyat. No les dones, 
la societat.
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Afrontar los retos con fuerza

Por Lluís Gandía

La Comandància 

Per Juan A Blanchadell
Per Lluís Batalla i Callau

Procrastinació 

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

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de gener a 
l’ajuntament, a PER MES VIDA

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

PR MES VIDA

COMPRA ALIMENT

05/03/2019
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A nadie se le escapa que el 
tripartito está agotado. Es 

la consecuencia de presidir durante cuatro años un 
gobierno que no tenía más proyecto que apartar al 
Partido Popular de la alcaldía y unirse únicamente 
con el pegamento de unos sueldos que resolvieran 
la situación personal de los concejales.
Quienes se presentaron hace cuatro años sin 
mochila del pasado podían prometerlo todo, 
hacer grandes afirmaciones que después se han 
descubierto como una gran mentira y un engaño 
permanente a los vinarocenses. 
Prometían una auditoria ciudadana urgente e 
inmediata y después de cuatro años ni está ni 
se la espera porque las cuentas estaban claras y 
saneadas. El gobierno del Partido Popular pagó 
desde 2011 a 2015 más de 20 millones de euros de 
pufos heredados de un gobierno socialista que fue 
manirroto y acabó con el ex alcalde Jordi Romeu 
condenado a tres años por prevaricar.
Prometían un plan de emergencia social y poner 
en marcha viviendas sociales pero después de 48 
meses de gobierno ni una cosa ni la otra. El área 
social ha sido otro de los fracasos sonados de un 
tripartito que no ha resuelto nada y ha creado 
nuevos problemas que nos tocará resolver en un 
futuro inmediato.
Los plenos ciudadanos se estrellaron a la primera 
de cambio y el Alcalde, Enric Pla, ha terminado 
la legislatura sin dejar hablar en el pleno a los 
ciudadanos porque intuye que no le gustará 
aquello que le quieren decir. La participación 
ciudadana ha sido sustituida por la censura, la 
mordaza y las normas inventadas al momento por 
un tripartito que huye de escuchar a la ciudadanía.
Y por supuesto ni el colegio Jaume I, ni la 
ampliación del IES José Vilaplana, ni el segundo 
Centro de Salud. Hemos escuchado durante 
cuatro años muchas promesas pero la realidad, 
la que pueden ver los vinarocenses es que no se 
ha iniciado ninguna de las obras importantes que 
necesitamos para afrontar el futuro y crecer como 
ciudad.
Juan Amat es el Alcalde que necesita Vinaròs para 
afrontar con garantía los retos que nos planteamos. 
Una persona con capacidad de trabajo, de unir 
personas con sensibilidades distintas para crear 
equipos capaces de tirar del carro, ilusionar y 
convertir en realidad los proyectos que Vinaròs 
necesita.
Vinaròs merece un Alcalde que hable claro, que 
tenga un proyecto definido y unas medidas 
concretas que revitalicen los sectores económicos 
de Vinaròs. En el Partido Popular estamos decididos 
y preparados para afrontar los retos pendientes con 
la fuerza necesaria para convertirlos en realidad.

(o excuses de mal pagador)
. Pla, Alsina , Romero i Moliner 
presenten el projecte del Nou col.
legi JAUME I ,en una recreació 

digital en vídeo. Abans es posava una primera 
pedra, però això d'acotxar el llom no els va. Ho 
encomanen a una empresa privada,obviament. 
Ho pengen a la pàgina de l'Ajuntament, fora de les 
indicacions de la llei electoral. Ara mateix no sé si 
són de Maduro o de Guaidó.
. Pla, Alsina, Moliner i Romero presenten el vídeo 
virtual. No poden posar la primera pedra, perquè 
NO HI HA PRIMERA PEDRA per al JAUME I, fins 
2020 si tot va bé.
. Va tot bé en un projecte anunciat a 
2016,2017,2018,2019....)??
. Vinaròs a 2019 no té Pressupostos Participatius, 
perquè “han d'ajustar despeses davant les 
sentències”(Hugo Romero i Enric Pla). Curiós partit 
o colla : ES DISTINGEIXEN PER UN MISSATGE 
PARTICIPATIU COM “MAI EN LA VIDA” I EL SACRIFICI 
PER AJUSTAR ELS COMPTES NO ÉS EL CIRCUM, 
SINÒ ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. Com era 
allò del mentider i el coix....?
. He dit “Procrastinació”? Què és?: És l'acció o hàbit 
de deixar per a més endavant accions o activitats 
que s'han d'atendre per altres més irrellevants i 
agradables.
El terme s'aplica normalment al sentit d'ansietat 
generada davant d'una tasca pendent de 
concloure. L'acte que es posposa pot ésser 
percebut com a aclaparador, desafiant, inquietant, 
perillós, difícil, tediós o avorrit, és a dir, estressant, 
per la qual cosa autojustifica posposar-lo a un futur 
'sine die' idealitzat, en què l'important és supeditat 
a l'urgent.
1. Tipus de procrastinació.N'hi ha tres:
•	 Per evasió, quan s'evita començar per 
por al fracàs.
•	 Per activació, quan s'endarrereix una 
tasca fins que no hi ha més remei que fer-la. És un 
problema contrari a l'anterior.
•	 Per indecisió, a persones indecises que 
proven de fer la tasca però sense decidir-se de 
quina manera fer-la.
   Hi ha centenars d'estratègies orientades a l'emoció 
identificades, de manera similar als freudians 
mecanismes de defensa, estils d'afrontament i 
col·locació d'obstacles.
Aquestes inclouen l'ús del següents:
•	 Banalització:  Quan es demora la tasca 
prevista replantejant-la per no ser tan important .
•	 Hipòtesis ascendent:  La hipòtesi 
ascendent seria tenint en compte què hauria 
passat si no ho deixéssim per a després. Exemple: 
no apel.lar sentències.
•	 Atribucions externes:  Que la causa de 
la dilació es deu a forces externes que s'escapen al 
nostre control . Us sona?.
•	 Reformulació:  Fingint que iniciar 
precoçment un projecte és perjudicial per a la seva 
execució i que deixar la feina per al darrer moment 
produirà millors resultats .
•	 Negació: Pretendre que el comportament 
procrastinatori en realitat no ha estat una 
postergació, sinó que s'han complert amb tasques 
molt més importants que ho han impedit.
....................................................................................................
..........................................................
LLIBERTAT A LES PRESES POLITIQUES, A LES 
EXILIADES!!

Uno de los principales 
edificios que 
constituyen una 

verdadera barrera que separa el puerto de la plaza 
1 de Mayo es el de la antigua Ayudantía Militar de 
Marina, hoy con la mayor parte de sus dependencias 
tapiadas (cuartel de marinería, cocinas, viviendas de 
suboficiales y del comandante) del que hoy solo se 
utiliza una mínima parte como oficina del Distrito 
Marítimo de Vinaròs a cargo de una única funcionaria 
de la Dirección General de la Marina Mercante.
Un edificio que, en aras a la integración del puerto 
con Vinaròs, debería demolerse junto con las casetas 
de almacén de pescadores que al parecer ya van a 
ser derruidas, trasladando la dependencia – que por 
cierto no es accesible- a cualquier planta baja cercana 
al puerto que Capitanía de Castellón tendría que 
adquirir o alquilar. 
Cuando a partir de Junio el PVI volvamos a tener 
la responsabilidad de gobierno, entablaremos 
contactos con Capitanía Marítima, con Ports y, puede 
también que con Defensa -que era y que debe seguir 
siendo la propietaria del edificio- para su demolición.
Mientras tanto, vamos a presentar una moción en 
el próximo pleno para que los antiguos libros de 
matrícula de embarcaciones del Distrito de Vinaròs 
que hace años se trasladaron a la Capitanía Marítima 
de Castellón regresen a Vinaròs.
Unos libros que son un testimonio histórico de siglo 
y medio de construcción naval y actividad marítima 
en Vinaròs, porque en ellos están asentados todos 
los acontecimientos acaecidos a cada embarcación 
inscrita en el “Folio de Vinaroz” desde su construcción 
hasta su desaparición, como son los datos de la 
construcción, cambios de propiedad, de motores, 
obras de reformas, etc.
Siendo que los asientos de las embarcaciones 
en activo que figuraban en dichos libros ya se 
transcribieron a formato electrónico hace bastantes 
años, hoy ya no se utilizan, habiéndose quedado  
únicamente como testimonio histórico digno 
de conservación, para lo cual propondremos las 
instalaciones del archivo municipal de Vinaròs, más 
acordes para la preservación y consulta de unos 
tomos, que son hoy unos documentos históricos de 
enorme importancia para Vinaròs.



16 març de 2019

20

OPINIÓ 
Modo Elecciones ON Emmanuel Herrera

Reflexionando sobre igualdad Antonio Najar

MALAS DECISIONES

Observando la hiperactividad de nuestro equipo 
de Gobierno podemos decir sin equivocarnos 
que: "ya estamos en campaña". Ahora toca 
vender logros, éxitos y obras de última hora. 
Pero la realidad que ya no engañan a nadie 
y lo único de lo que pueden presumir es de 
promesas incumplidas y gastos innecesarios. 
Promesas y más promesas como el Jaume I, la 
residencia de personas mayores, la pasarela 
o el nuevo centro sanitario. También gastos a 
nuestro parecer que no eran urgentes como 

la remodelación de la Plaza de La Mera que ha 
acabado suponiendo un perjuicio económico de 
280.000 euros. Un dinero que se hubiera podido 
invertir en cuestiones más urgentes que en 
cambiar un pavimento.  
Otro claro ejemplo es la pasarela, una 
infraestructura prescindible y que a corto plazo se 
convertirá en un gasto más y no en una inversión. 
Ni aporta valor añadido ni era una petición 
demandada por los vecinos. 
Al final, es una cuestión de prioridades. Y las 

prioridades del tripartito no han 
caminado al son de las de los 
ciudadanos. Los que presumieron 
de venir a rescatar personas, tanto 
en Vinaròs como en la Comunitat 
Valenciana, se han olvidado de lo realmente 
importante: listas de espera en aumento, niños en 
barracones, un paro que no deja de crecer o ratios 
por encima de la media. Esos y no otros han sido 
sus principales y únicos logros junto con abrirle la 
puerta al nacionalismo de par en par. No lo olviden.

Cuando las leyes, normas o el sentido común 
van por un lado y la convivencia diaria por otro, 
se genera una desigualdad que repercute en 
todos los ámbito de la vida. Ser mujer, hombre 
o viceversa, conlleva vivir una vida similar pero 
distinta por nuestras características, necesidades, 
metabolismo... Pero confluimos en derechos: 
derecho a un trabajo digno con igual salario, 
derecho a la vivienda, sanidad, educación, 
seguridad ciudadana, etc...La igualdad no se 
soluciona con una simple suma de cuotas, la prueba 
es que el gobierno con más mujeres ministras 
de toda la Democracia, en ocho meses, no han 
sacado adelante, ni una sola ley en defensa de esa 
desigualdad. Politizar y apropiarse de la defensa 

de los derechos de la mujer por parte de grupos 
políticos en manifiestos, manifestaciones etc. Es 
dividir el problema y enfrentar a mujer contra 
mujer, por lo que hace un flaco favor a la causa 
feminista. No tiene sentido dar protagonismo 
a personas que pudiendo haber puesto una 
pica en Flandes, como son unas ministras, sean 
aplaudidas, jaleadas, felicitadas... ¿Porqué?. ¿Por 
formar parte de un cupo? ¿Por pertenecer a un 
determinado grupo político?. Se equivocan quien 
por defender unos derechos, insultan, discriminan 
o criminalizan al oponente político. La lucha por 
la igualdad es una lucha que debe implicarnos a 
todos: izquierdas, centro, derecha, rojos, azules, 
morados... En el trabajo por la igualdad y los 

derechos, no sobra nadie, todos somos necesarios. 
Contra la violencia machista, no pueden haber 
divisiones. Desde el político más importante, hasta 
el ultimo de los ciudadanos, somos responsables 
de denunciar o intervenir ante una agresión 
machista. Sentir vergüenza de ser hombre cuando 
es un hombre el que comete una agresión a una 
mujer, no es suficiente. Hay que exigir mas medios, 
económicos y humanos, mas protección ante 
una primera denuncia, mas implicación de las 
instituciones, mas acompañamiento a las victimas, 
mas... Desde el momento que hay una victima, 
todos somos también victimas de ese agresor. No 
lo permitamos. 

Soy mujer. Tengo madre, hijas, hermanas, amigas 
y conocidas;  tengo padre, hermanos, sobrinos, 
yernos, amigos y conocidos; así que creo que 
entenderéis mi interés en que mujeres y hombres 
tengamos los mismos derechos y deberes tal 
y como se recoge en nuestra Carta Magna. Los 
mismos, ni más, ni menos.
 Empecé a trabajar a los 14 años y combinaba mis 
estudios con mi trabajo. A lo largo de mi extensa  
vida laboral, que siempre ha sido en entornos 
de los que se dicen que dominan los hombres, 
jamás he tenido problemas de discriminación 
por ser mujer.  Como persona me han respetado 
siempre, como profesional me he hecho respetar 
demostrando mi valía como han tenido que hacer 
mis compañeros  del género masculino. Ni más, ni 
menos.
Nunca he tenido preferencia por tener un jefe o 
una jefa, lo único que he querido es que fuera 
una persona capacitada y competente. La ley de 
paridad me parece una autentica estupidez  y 
me abochorna como mujer. ¿Es que somos más 
tontas que los hombres para que tengan que 
ayudarnos a conseguir objetivos laborales?, ¿es 

que no confiamos en nuestras capacidades para 
que tengan que ayudarnos como si fuéramos 
una especie inferior? Señoras, nosotras mismas 
nos estamos tirando tierra encima. Me gustaría 
que alguien me indicara un convenio colectivo 
que discrimine a la mujer.  Ante el mismo nivel 
académico, el mismo horario laboral, la misma 
responsabilidad y el mismo cargo, el sueldo es 
el mismo. Y esto la ley lo defiende ya que esta 
en nuestra Constitución. Que haya empresarios 
que quieran explotar a las mujeres, no lo dudo, 
pero también quieren explotar a los hombres. Ni 
más, ni menos.
Quiero dejar claro que mi deseo es que caiga 
todo el peso de la ley a los que agreden a una 
mujer (cualquier tipo de agresión: de carácter 
sexual o malos tratos físicos o psíquicos y 
reclamo penas más duras para estos casos), 
pero también sobre las mujeres que maltratan 
a otros. Y ante una denuncia falsa, prisión, tal y 
como contemplan nuestras leyes, pues además 
de ser un delito se está privando de medios a 
otras personas que realmente lo necesitan. 
Porque claro que hay que defender a la mujer 

de la violencia, pero también a los niños, a los 
ancianos y a los hombres. Si, a los hombres 
también, como a todas las personas que 
componemos esta sociedad.  Ni más, ni menos.
Yo siempre he defendido la igualdad entre 
el hombre y la mujer,  pero las actitudes de 
estas nuevas feministas no las comparto. El 
odio que destilan en sus manifestaciones no 
se corresponde  con lo que realmente es el 
feminismo; el feminismo es  igualdad y respeto, 
no ser superiores a los hombres, ir  contra ellos 
y además pedir trato diferencial con ventajas en 
según qué temas. Eso es despotismo y tiranía. Lo 
que no queremos para nosotras no lo deseemos 
para los demás. Pensemos  la pérdida de tiempo 
y dinero que representa lo que ahora quieren 
imponer en los colegios como asignatura de 
feminismo ¿Qué idiotez es esta?  Lo que se ha 
de enseñar  y potenciar en el colegio (a parte 
de los temas culturales), en casa, en los medios 
de comunicación, etc. ES RESPETO. Sí, MUCHO 
RESPETO, ASÍ, CON MAYUSCULAS, y enseñando a 
respetar, respetaremos y nos respetaran.  Ni más, 
ni menos.

Yo mujer. ni más, ni menos Cecilia Miguel Muniesa
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El cap de setmana del 9 i 10 de març es va 
celebrar a Castelló el X Trofeu Jose Luis Ballester-
Costa Azahar per a les categories benjamí i 
aleví organitzat pel Club Natació Castalia,on es 
van reunir 442 nadadors vinguts de 19 clubs 
de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Aragó. 
El CN Vinaròs vam participar en un total de   36 
nadadors entre les dos categories.
Els benjamins van demostrar la seua motivació i 
ilussió en aquest trofeu,ja que per a molts d' ells era 
la primera vegada que competien en una piscina 
de 50 metres.
Els alevins van tenir una molt bona actuació i la 
majoria van baixar les seues marques personals.
Els nostres medallistes van ser :
Daniela Muñoz : or en 100 i 200 braça i 100 
papallona
Mar Garcia : plata en 200 papallona
Ona Leciñena : bronze en 200 lliures
Andreu Jovani : or en 100 lliures i 100 braça i bronze 
en 100 papallona
Gerard Labernia : or en 200 esquena i 200 lliures
Joan Chavarria : or en 200 papallona i plata en 100 
papallona
Santi Matamoros : plata en 400 lliures i bronze en 
200 lliures
En les proves de relleus :
plata en 8x50 mixte aleví
Or en 4x200 aleví masculí

Plata en 4x200 aleví femení.
En la classificació general conjunta vam quedar els 
tercers.
 
Cal destacar que Daniela Muñoz va ser la 
guanyadora del Trofeu Ballester que otorga el club 
a la millor papallonista de 100 mtrs.
També van batir els records de la competició : 

Andreu en els 100 lliures en 58'11 i aconseguint 
mínima nacional,Daniela en els 200 braça 
en 2'54'61 i l' equip aleví masculí format per 
Andreu,Gerard,Joan i Santi en la prova de relleus 
4x200 lliures en 09'07'86
Felicitar al Club Castalia per la organització del 
Trofeu i a tots els nostres nadadors per els seus 
resultats.

El nadador vinarocense Sergi Castell, junto a su entrenadora 
Mónica Beato, se desplazaron del 6 al 10 de Marzo a Sevilla 
para disputar el campeonato de España para personas con 
discapacidad intelectual (FEDDI).
Sergi debutaba en la categoría absoluta donde el nivel es 
altísimo, con grandes retos que superar, y vaya si lo hizo, 
de allí se viene con 5 mejores marcas personales, una 
plata y la satisfacción de estar, en todas sus pruebas, entre 
los 6 mejores de España y 2 mínimas B para el Europeo. 
Enhorabuena y a seguir así.

El pasado 10 de marzo, el Karting Club Vinaròs acudió con siete pilotos al circuito 
Marlon Kart en Oropesa con el fin de disputar la primera carrera del campeonato de 
Levante CKGV.
En la categoría de 125cc, Raul Roig arrasó en cronos con una insultante pole con la que 
consiguió los dos primeros puestos en ambas carreras. A su vez, Dani Ferrer logró el 
tercer puesto en pole y consiguió quedar en segundo y tercer puesto en las mangas. 
En referencia al piloto debutante Moises Ruiz, éste obtuvo un octavo puesto en la 
pole, sexto en la primera manga y octavo en la segunda tras una penalización de 5 
segundos.
En la categoría de 125cc DD2, Dani Carmona lograba una ajustadísima pole con la 
que ganó la primera carrera y logró la quinta posición en la segunda por problemas 
en el chasis. Dani Sanchez, tras salir segundo, quedó en tercera y segunda posición en 
las carreras. Oscar Soto se apoderó del octavo puesto, tanto en pole como en ambas 
carreras. Otro de los debutantes en el campeonato y en esta categoría, Salva Terra, 
tuvo que abandonar la primera manga. En la segunda, obtuvo el decimosexto puesto.
El piloto local Jan Peral pasó tres días entrenando para el campeonato de España que 
se celebra en Motorland este fin de semana.
Felicidades a todos y a dar más gas."

Natació

Buenos resultados y plata 
para el nadador Sergi Castell

Campeonato de Levante CKGV
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la regidoria d'Esports, Begoña López ha presentat 
una nova edició de la Marató de Vinaròs, la 
prova reina al municipi. Cal destacar que cada 
any aconsegueix superar els més de 3.000 
corredors, convertint-se en una de les proves més 
multitudinàries de la nostra comarca. 
Pel que fa a la cursa mantindrà el recorregut de les 
edicions anteriors, amb un total de 10 quilòmetres 
al voltant del terme municipal, en una carrera 
oberta a la participació de tota la ciutadania i a 
totes les condicions físiques. La regidora López ha 
insistit "que es tracta d'una prova popular on el 
més important és gaudir de l'esport amb els amics 
i familiars".
Les inscripcions per a participar es podran realitzar 
a partir del proper 18 de març a través d'Internet. 
D'una banda, hi haurà una modalitat senzilla amb el 
preu de 3€ per als participants que vulguen gaudir 
de la prova sense tenir en compte el cronometratge 
i d'altra banda hi haurà la inscripció de 5€ amb 
xip per controlar el temps i la classificació. En tots 
dos casos els corredors tindran com a obsequi la 
samarreta de la Marató, que es podrà recollir al 
Mercat Municipal, i es destinarà 1€ de la inscripció 
per a una entitat social.
López animava a la ciutadania a participar de la 
Marató 2019 el diumenge 7 d'abril, recordant que 
es tracta d'una prova popular on el més important 
es gaudir de l'esport.
Agenda esportiva 
Durant la roda de premsa també s'ha presentat el 
nou calendari esportiu de Vinaròs que començarà 
precisament el 7 d'abril amb la Marató 2019, 
donant inici a la nova temporada. La regidora 
López ha destacat que enguany com a novetat el 
llibret informatiu amb tot el calendari serà digital i 
es podrà consultar a través de les xarxes socials i al 
web de l'Ajuntament. En aquest sentit, remarcava 
que s'informarà a la ciutadania de totes les 
proves amb suficient antelació perquè es puguen 
inscriure. 
Calendari 2019:
•	 3 de maig Gala de l'Esport
•	 1 de juny festa final de les Escoles 
Esportives
•	 15 de juny 5k
•	 10 d'agost 10K Nocturn
•	 29 de setembre Dia de la Bici
•	 10 de novembre Caminada Popular al 
voltant de l'ermita
•	 17 de novembre el Vol del Puig
•	 24 de desembre la cursa de Nadal

Vinaròs va celebrar diumenge  la Caminada Popular, una prova popular no competitiva per a fomentar 
els hàbits saludables. Van participar unes 300 persones de totes les edats i la cita es va iniciar a les 
9 hores en el paratge natural de la serra de l'ermita. L'esdeveniment estava organitzat pel Consell 
Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Vinaròs i l'Aula de Natura de la localitat. Era la tercera vegada 
que es convocava aquesta caminada després d'haver hagut de ser ajornada dues vegades per la 
mala climatología. La recaptació solidària, de 830 euros, va ser a benefici de l’Associació pels malalts 
d’Alzheimer.

La Marató 2019 se 
celebrarà el 7 d'abril
Coincidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física 
la cursa també inclourà exercicis diversos per a 
tots els públics per tal de fomentar un estil de vida 
saludable a través de l'esport. 

La Caminada Popular



16 març de 2019

23

ESPORTS

2 0
2 3

A. C. D. Benicense 2 1 A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos 1 1 C. D. Els Ibarsos

3 0
1 5
3 0
1 2

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

1 Alcalà 24 16 2 6 60 20 50 40
2 Traiguera 24 15 3 6 37 18 48 19
3 Benicense 24 12 7 5 55 44 43 11
4 Torreblanca 24 11 9 4 48 28 42 20
5 La Pobla Torn. 24 11 9 4 37 27 42 10
6 Els Ibarsos 24 12 4 8 46 37 40 9
7 Esp. Vila - real 24 11 6 7 47 29 39 18
8 VINARÒS 24 12 3 9 47 36 39 11
9 Orpesa 24 10 5 9 38 42 35 -4

10 Vilafamés 24 8 8 8 34 33 32 1
11 Estrella Racing 24 8 7 9 40 45 31 -5
12 Morella 23 9 4 10 27 35 31 -8
13 Benicàssim 23 6 4 13 41 58 22 -17
14 San Pedro "b" 24 4 6 14 27 58 18 -31
15 Benicarló "b" 24 3 6 15 31 55 15 -24
16 Moró 24 0 3 21 29 79 3 -50

C. F. Estrella Racing
C. D. Benicàssim

VINARÒS C. F.

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados Jornada 24 24/03/2019Jornada 25

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

C. F. TraigueraC. F. Vilafamés

Morella F. C.

C. D. La Pobla Tornesa

Morella F. C.

C. F. Moró
VINARÒS C. F.Esportiu Vila - real Esportiu Vila - real
Orpesa C. F.

C. F. Torreblanca

C. F. Alcalà
C. D. Benicàssim
C. F. Alcalà

C. F. Torreblanca C. F. Traiguera

C. F. San Pedro "b"
C. F. Moró

C. F. Estrella Racing

C. D. La Pobla Tornesa
Orpesa C. F.

C. F. Vilafamés

C. D. Benicarló "b"

Per Rafa Marcos

No diga GOL, diga PEGOOOL. Hat-trick de Sergio Pego que finiquitó un partido que 
se había puesto cuesta arriba a las primeras de cambio. Hizo tres goles y falló otros 
tantos por no estar acostumbrado al ritmo de la titularidad. La agrupación necesita 
que la implicación de este tipo de jugadores sea máxima para ponerle las cosas 
difíciles al mister. Ardua tarea tiene el cuerpo técnico de los veteranos de recuperar 
al killer del equipo. Roberto, ausente ayer por motivos familiares, se le echó en falta, 
aunque él sabe que no está con la forma necesaria para marcar las diferencias. En 
definitiva, victoria de los chicos de keita en un campo infumable, no por el terreno 
de juego sino por la lamentable actuación del equipo rival.  El Sant Jaume, según nos 
cuentan miembros del equipo langostinero, se dedicó a increpar, agredir e insultar 
llegando incluso desde la propia grada, a calentar el ambiente y a agredir verbalmente 
a algunos componentes del Vinaròs. En lo futbolístico poco a resaltar exceptuando la 
actuación del mariscal de la defensa que esta vez marcó 2 goles. Pla inmenso como 
siempre, secundado inéditamente por 150 años de edad. La defensa completó un 
partido perfecto ante un rival bronco y poco amigo de lo futbolístico. Hablando de lo 
futbolístico, el Brujo sigue sin estar al nivel que necesita Keita. Resaltar la implicación 
de jugadores como Hugo y Carlos que todo que tenían compromisos familiares, 
acudieron a la llamada de la agrupación en un partido que fueron justos. Así pues, 
felicitar a toda la expedición por el compromiso en un desplazamiento difícil de 
digerir. Lo mejor el resultado final 1-5 a favor del equipo de Vinaròs que le afianza en 
los puesto de arriba de la clasificación, y que estuvo por la mañana colaborando con 
el CME en la caminada popular. Gran día de la agrupación con una mañana perfecta y 
una tarde completa.

Pegoool...!!!
Veteranos Vinaròs CF

T. 689 30 37 61
 

Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com
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Els bikers del Club Ciclista Maikbike Vinaròs van participar al Memorial Roberto Vidal a 
Traiguera, organitzaçió i recorregut de 10 per al CLUB CICLISTA TRAIGUERA, on varem 
gaudir de un gran matinal de Btt. 
El premi més esperat per al club va ser el de "Club més nombrós", amb un total de 24 
participants per part del Club Ciclista Maikbike Vinaròs. 
Els resultats individuals foren, en el recorregut de 40km, 
César BOix RoIg 2º Élit, Maikel Castejon Mata 2º E-bike, Raul Carbo Garcia 2º M-40, Luis 
Prados 2º Sub-23, Claudio Gaseni Esteller 3º M-50, Juanjo Vidal Miralles 3º Veterano, 
Manoli Gomez Pacheco 5ª Fémina, Pere PF 5º M-30, Sergio Macias Redondo 6º M-40, Jose 
David Arques Aguado 8º M-30, Manuely Raquel Ibañez 8º M-40, Eric Armela 21º M-30, 
Jorge Ortega 16º M-40, Miguel Ortega Sanchez 9º M-50, Luis Miguel Lopez 11º M-50. 
En el recorregut Marató de 78km, 
Guillem Beltran 2º Sub-23, Alberto Puig 1º Élit, Domingo Castejon Mata 12º M-30, Ivan 
Piquer Querol 18º M-40, David Gil Valera 16º M-30 i Carlos Merchán 20º M-40. 
Próxima parada, diumenge 17 a Sant Joan de Moro, Club Ciclista Senglars, Sant Joan de 
Moró, primera prova del Circuit Btt Muntanyes de Castelló. 
Donar les gràcies a tots els patrocinadors.

Brillante actuación de Alevines y Cadetes. Los juveniles 
sufrieron tres expulsiones simultáneas y acabaron 
cediendo unos puntos que tenían a falta de segundos 
para el final. Los infantiles, una de cal y otra de arena.
CD Vinaròs FS 2-1 CFS JPM Burriana (Cadete)
Triunfo muy importante de los hombres de Juan 
Puchal, el cual les permite seguir en la tercera plaza, 
a siete puntos del líder y con jornadas todavía por 
disputarse. Dos goles de Isaac Suescun dejaron sin 
efecto la anotación visitante de David González. 
L’Alcora ‘A’ 7-3 CD Vinaròs FS (Benjamín)
Un mal arranque de partido, con dos goles en contra 
a las primeras de cambio, condenó a los vinarocenses 
en su penúltimo desplazamiento de la Liga Regular. 
Pese a eso, el doblete de José Barreda y el tanto de 
David Lara permitieron pensar a los de Antonio Vaca 
en la posibilidad de sumar, al menos, un punto que les 
acercara a la cuarta plaza, pero no fue posible.
CD Vinaròs FS 4-0 CFS JPM Burriana (Infantil) 
Victoria muy importante de los de Anouar El Hamraoui 
para continuar al acecho de la segunda posición. Tras 
una primera mitad sin goles, Álex Guerola adelantó 
a los del Baix Maestrat, momento en que los locales, 

ya con ventaja en el marcador, aprovecharon para 
desarbolar al rival y sentenciar con tantos de Pau París, 
Jeison Castro y Miguel Fonollosa.
CD Vinaròs FS 1-2 CFS JPM Burriana (Juvenil)
Hasta tres expulsados sufrió el cuadro local en el último 
minuto de partido, instante en que los de José Antonio 
Zaragoza estaban ganando al segundo clasificado. Sin 
embargo, la roja directa a Gerard Carlos y las dobles 
amarillas a Eduardo Camacho y Joel Torres permitieron 
a los visitantes remontar el encuentro.
CD Vinaròs FS 2-4 CFS Bisontes Castellón (Infantil)
La competición y el calendario quisieron que, al día 
siguiente, los Infantiles volvieran a jugar. Esta vez ante 
el líder y no con fortuna. Álex Guerola volvió a ser quien 
abrió la lata, pero dos tantos de Ibai Berrocal igualaron 
por dos veces a Pau Cardona. Raúl López, ya cerca del 
final, y Jorge Gómez sentenciaron para los de la Plana.
CD Vinaròs FS 11-0 Peñíscola FS (Alevín)
El segundo equipo más goleador de la competición se 
deshizo, sin problemas, del filial peñiscolano. Yulianov 
Koley y Lluc Rochera, autores de tres goles cada uno, 
encarrilaron un triunfo que se amplió hasta la renta de 
once con las anotaciones de Eric Querol, por dos veces, 

Isaac Azzouz y Nizar Ennouali.
CFS Bisontes Castellón 0-10 CD Vinaròs FS (Alevín)
Dos días después de golear al Peñíscola en Vinaròs, los 
de José Vicente Mir se desplazaron a la capital de la 
Plana para darse otro pequeño homenaje. Neo Mayor 
marcó cuatro, que junto a los dos de Nizar Ennouali 
acabaron con las esperanzas castellonenses. Marc 
Ramos, Yulianov Koley y Lluc Rochera cerraron tres días 
de ensueño con un parcial de 21-0.

Afició el diumenge ens 
feu falta
Copa infantil prefer cs 1
C. Bm. Vinaròs. 15
Bm. Altura. 22
Vinaròs. Amaré, Alberto, Unai (4), Martín (5), Ibai, Yannick 
(2), Rubio (2), Denis i Sergio
(2).
Partit influenciat pel començament, on l'equip visitant 
van aconseguir una avantatge de 8 gols (1-9).Això va 
provocar un mur infranquejable en el marcador. 
**Copa cadet prefer cs 1
C. Bm. Vinaròs. 24
Irco Bm. Altura. 19
Vinaròs. Nogales, Oscar, Nestor (1), José Abel (3), Dani(2), 
Rubén (2), Casanova (6),
Didac (1), Ayza (4), Pere(1), Victor (1), Tomás (1) i Raga (2).
En la previa es va guardar un minuto de silenci en 
memoria del iaio de Marcos i Víctor, jugadors del nostre 
cadet.
Era el cinquè partit que jugaven enguany front l'Altura i va 
ser idèntic als altres partits. Un principi que els nostres es 
despegan al electrònic, per després els del alto palancia 
igualar el encontre .Al descans els nostres van sortir mës 
per la feina i van poder acabar el partit de manera brillant.

Copa juvenil 2 div Auton

C. Bm. Quart. 20
Tudor Bars C. Bm. Vinaròs 22
Vinaròs. Juanma, Pol, Sergi A. (1), Ferran, Agustí (1), Quim 
(7), Carlos(4), Marcos (2) i
Sergio Ll. (7).
Tot i les baixes es va aconseguir una treballada victòria. 
Un juvenil en el que els cadets cada vegada tenen mës 
protagonisme van manar de principi
a fi davant dels valencians. 
Copa juvenil 2 div Auton
Tudor Bars C. Bm. Vinaròs. 18
C. Bm.Maristas Algemesi 32
Vinaròs. Pol, Sergi A., Quim(6), Sergi Ll. (7), Ferran 
(1),Juan(1(, Carlos (3), Marcos i
Agustí.
Duel de coliders descafeïnat en les nombroses baixes del 
Tudor que no va tindre opció
d' entrar al partit. 

1 Auton nord ranking 4-6
Farmateca C. Bm. Vinaròs. 22
C. Bm. Burjassot. 30
Vinaròs. Marc, Carlos, Serrano (7),
Fariñas (1), Nahuel (3), Martín (7), Taty(3), Sergi(2), Manu, 
Ferran, Quim i Carlos.
El diumenge passat es va tornar a veure un de eixos partits 
epics del Farmateca, però el final no va ser el volgut.
Quan enumerem les adversitats que no excuses 
entendrem que prou es va fer plantant cara a tot un 
Burjassot fet per muntar i que conta en 3 ex jugadors 

de asobal. Per part nostra primerament volem agrair a la 
moltíssima gent que va animar i disfrutar amb el partit i 
dir los que això es el aperitiu del que ens espera el proper 
diumenge.
Es va tindre que tirar de juvenils per poder completar el 
equip davant de les tantissimes
baixes i de algun jugador que va jugar molt mermat però 
que en la falta d'efectius van voler
estar per ajudar l'equip. Mentres es va aguantar fisicament 
el equip va jugar de tu a tu i el baixo físic junt a unes
decisions arbitrals estranyes i uns minuts de desconcert 
del Vinaròs van permetre recuperar
balons i fer contraatacs als valencians per decidir el partit.
Ara el diumenge de matí a falta de confirmar horari es la 
gran final davant del Sueca,
confiem en recuperar algun efectiu i amb el suport del 
Llagostí Arena en poder guanyar i
confirmar el pase a la fase d'ascens. VOS ESPEREM AFICIÓ.

 Club Ciclista Maikbike Vinaròs

El CD Vinaròs FS puede con todo

Handbol
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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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:

  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

AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIGITALITZA’T
Dirigit a PIMES

«Màrqueting 
digital per a 

empreses» (10 h)
Dies 20, 22, 26 i 28 
de març de 14.15 a 

16.45 hores.
Inscripcions fi ns al 

13 de març

«Disseny gràfi c 
amb mòbil» (5 h)

Dies 1 i 2 d’abril de 
14.15 a 16.45 hores.
Inscripcions fi ns 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 fi ns 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 fi ns al 
16 d’abril

«L’experiència de 
client. La clau per 
al futur del teu 
negoci» (15 h)
Dies 6, 7, 13, 14, 20 i 
21 de maig de 14.15 a 
16.45 hores.
Inscripcions fi ns 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 fi ns al 
16 de setembre

DESENVOLUPAMENT LOCAL

  · 
 96

4 4
01

 91
2

 

ANUNCIO DE COBRANZA

En el BOP de 22 de enero de 2019 se publicó por la Diputación de Castellón el calendario fiscal 

y el anuncio de cobro para 2019 de los ingresos de derecho público municipales cuya gestión 

les ha sido delegada.

Siendo que el Ayuntamiento de Vinaròs tiene delegada en la Diputación de Castellón el cobro 

de determinados tributos, por la presente se traslada los periodos de cobranza establecidos por 

ésta y que han sido publicados en el citado BOP, asi como el establecido para los tributos 

directamente gestionados por el Ayuntamiento.

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO

DEL 15 DE MARZO AL 

15 DE MAYO

DEL 5 DE MAYO AL 5 DE 

JULIO

DEL 5 DE JUNIO AL 5 

DE AGOSTO

DEL 5 DE JULIO AL 5 DE 

SEPTIEMBRE

IVTM (VEHÍCULOS) 50% IBI URB/IBICES VADOS 50% IBIU URB/ IBICES, 
IBI RUS, , IAE,  TASA 

CONSORCIO 
VALORACION Z I, TASAS 

(basura)

En cuanto a la modalidad, lugar, días y horas de pago de  los  tributos gestionados por la 

Diputación conforme a lo establecido en el citado anuncio. 

Los documentos de ingreso se remitirán a los domicilios fiscales de los sujetos pasivos que no 

hayan efectuado la  domiciliación bancaria  de los  recibos.  Los  sujetos  pasivos  que  tengan 

domiciliado el pago, recibirán en su domicilio de su entidad bancaria, el adeudo efectuado en 

su cuenta. En el supuesto de que algún contribuyente que sin tener domiciliado el pago, no 

reciba el  documento de ingreso en su domicilio o lo hubiera extraviado, deberá realizar  el 

ingreso con un duplicado que solicitará en las oficinas del Ayuntamiento o Diputación, donde 

también  se  deberán  comunicar  los  posibles  errores  en  los  datos  que  aparezcan  en  los  

documentos de ingreso.

Se advierte  que  la  no recepción del  documento  de ingreso no  exime de la  obligación de 

efectuar el pago en los plazos establecidos para el periodo voluntario. Transcurrido dicho plazo 

sin haberse hecho efectivo el ingreso, se inicia el periodo ejecutivo que determinará el devengo 

de los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y en su caso las costas que se 

produzcan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley 53/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado 

por RD 939/2005 de 29 de julio.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE  

FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA 

 

 

 

www.divinaprovidenciavinaros.es 

 

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 
 

  ·  9
64 401 912

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

  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 

  INSCRIPCIONS EN LÍNIA
 bit.ly/ESPAITREBALL

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

Taller «Certificats i tràmits en línia» (2h 30’)
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’)
4t dijous de mes
Tu tries el dia: 28/02, 28/03, 25/04, 30/05 o 27/06

AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

ESPAI  
TREBALL

Dirigit a persones  
en recerca activa  
d’ocupació

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

TALLERS PRÀCTICS 
SETMANALS 

 1r SEMESTRE 2019

  ·  964 401 912

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

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

  INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
 bit.ly/REINICIAT

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

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

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

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

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

Curs «Alfabetització informàtica» (40 h)
Nivell iniciació

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

AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

REINICIA’T

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

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?

PARLEZ-VOUS
FRANÇAIS?

 

 

                                                         A N U N C I O

 

 

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
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta 
daurada per poder accedir al transport públic urbà de manera 
gratuïta,  que el proper dia  que es durà a terme la seva tramitació 
serà el dia 5 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.
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ESQUELES PUBLICITAT

Tu esposa, hijos, nietos, hermano, familia y amigos 
siempre te recordarán con cariño

Agustín Chaler Fontanet
Que falleció en Vinaròs 

el día 8 de marzo de 2019,
a los 77 años de edad.

D.E.P.

La família agradece toda la profesionalidad y atención recibida por 
los técnicos del Hospital y Ambulatorio, y a todos los amigos por las 

muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado. 
Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:

Tu gran familia no te olvida

1º aniversario de:

María Plazas López

Que falleció en Vinaròs,
el día 18 de marzo de 2018,

D.E.P.

Maruja

  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS DE COMPETENCIAS CLAVE

Desde  el  Proyecto  ITINERARIOS  I3S  informamos  que  pueden  presentarse  a  las  pruebas  de
evaluación de competencias clave necesarias para cursar la formación correpondiente a certificados
de profesionalidad de niveles 2 y 3.

Plazo de presentación del 11 de marzo al 10 de abril.
Más información en ESPAI LABORA.
Tel. 964 40 57 50

www.vinarosnews.net

www.news.vinaros.net/v10/
Seguiu al Vinaròs.News 



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

16 març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

17 març SANZ c. Pont, 83

18 març VALLS zona turística nord, 11

19 març MATEU c. Sant Francesc, 103

20 març TORREGROSA av. Llibertat, 9

21 març PITARCH c. del Pilar, 120

22 març VINARÒS FARMACIA av. País Valencià, 15

23 març FERRER pl. Sant Antoni, 39

TRENS A BARCELONA           A VALÈNCIA

www.renfe.com 902 320 320

horarios

www.renfe.com 912 320 320

horarios (Válidos desde 12/11/2018)
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València Nord - Castelló - Vinaròs
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1635 1642 1649 - - - - 1703 1710 - - - - - 1727 - 1738 - 1747 1755 1802 1812 1823 1834 1839

2005 - 2017 - - - - - 2033 - - - - - - - 2058 - 2107 2115 2121 2129 2139 2151 2156

1427 1434 1440 - 1447 - 1452 1455 1501 - 1508 - 1512 - 1518 1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633

805 812 819 - 826 - 831 835 842 - 848 - 851 - 859 905 909 912 917 930 937 945 955 1007 1012

538 545 552 - - - - 605 610 - - - - - 625 - 634 - 648 656 703 712 726 743 748

645 652 659 - 706 - 711 715 721 - 728 - 732 - 739 745 749 751 758 806 819 828 837 854 859

700 707 713 719 721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 808 813 816 830 838 845 854 903 920 925

850 857 904 - 911 - 916 920 926 - 933 - 937 - 944 950 954 956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100

920 927 933 939 941 944 948 952 958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 1028 1033 1036 1045 1053 1100 1110 1118 1140 1145

1045 1052 1059 - 1106 - 1111 1115 1121 - 1128 - 1132 - 1139 1145 1149 1151 1205 1213 1220 1230 1238 1255 1300

1115 1122 1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340

1245 1252 1259 - 1306 - 1311 1315 1321 - 1328 - 1332 - 1339 1345 1349 1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500

1520 1527 1533 1539 1541 1544 1548 1552 1558 1602 1606 1609 1612 1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748

1540 1547 1554 - 1601 -
1606 1610 1616 - 1623 - 1627 - 1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755

1720 1727 1733 1739 1741 1744 1748 1752 1758 1802 1806 1809 1812 1817 1821 1828 1833 1836 1855 1903 1910 1920 1928 1945 1950

1827 1834 1840 1846 1848 1851 1855 1859 1905 1909 1913 1916 1919 1924 1928 1935 1940 1943 1955 2003 2015 2025 2033 2050 2055
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Vinaròs - Castelló - València Nord
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1942 1947 2002 2010 2025 2032 2042 - 2047 - 2056 - - - - - 2113 2119 - - - - 2133 2143 2155

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

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

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

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

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

R: Regional
RE: Regional Exprés

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



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

Sempre 
les últimes 
novetats!

Segueix-mos
al facebook

per a les últimes
novetats


