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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.

El vot de qualitat de l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, va evitar 
en un plenari extraordinari celebrat a l'Ajuntament, la 
creació d'una comissió informativa especial d’investigació 
per a l'avaluació de pressumptes irregularitats d'unes 
denúncies per ocupació de via pública a un establiment 
propietat de familiars de la regidora d'Hisenda que van 
ser presumptament paralitzades segons el PP. La regidora 
no va acudir al plenari en considerar-se part vinculada en 
el tema a debatre. No obstant això, el tema en qüestió serà 
finalment portat davant la Fiscalia per dues parts. D'una 
banda, el PP, que ja va advertir que ho faria de no crear-
se la comissió, mantenint-se que ha pogut haver-hi un 
presumpte tracte de favor en haver-hi altres propietaris 
que van ser denunciats el mateix dia i l'expedient no es 
va arxivar i van haver de pagar la multa i no només la taxa 
d'ocupació com van fer els familiars de la regidora. 
D'altra banda, el PSPV a través del seu portaveu Guillem 
Alsina va anunciar que el passat 16 d'abril ja va posar en 
coneixement de la Fiscalia la desaparició d'un document 

oficial de l'expedient d'aquest assumpte que consideren 
que algun agent va poder “filtrar” als populars. En qüestió 
es tracta del butlletí de denúncia, que no consta en el 
departament de la policia local. 
Alsina també va defensar que no va haver-hi cap tracte 
de favor i que l'informe de la Policia Local que indicava 
que el procediment aplicat als familiars de Cano va ser 
el “habitual” en aquests casos, ja que abonant la taxa els 
expedients s'arxiven. Va posar com a exemple diversos 
casos de la legislatura 2011-2015 en les quals governant 
el PP de Vinaròs després de la denúncia es donava 10 dies 
per a regularitzar la situació als locals i abonar la taxa. 
En la votació, deu edils van votar de forma favorable a la 
constitució de la comissió (els 8 del PP, a més de Acord 
Ciutadà i PVI), mentre que van votar en contra els 5 de 
Tots Som Vinaròs, els 3 presents del PSPV-PSOE i els 2 de 
Compromís. Davant aquest empat a 10, va ser necessària 
una segona votació, decidint finalment el vot de qualitat 
de l'alcalde.

El ple desestima amb el vot de qualitat de l'alcalde la creació d'una 
comissió d’investigació sobre una denúncia per ocupació de via pública

Diumenge 28 d’abril quasi 37 milions d’espanyols 
estan cridats a les urnes per escollir els pròxims 
representants de Les Corts Generals. A Vinaròs 
un total de 19.170 vinarossencs són els que 
podrán votar diumenge a les eleccions generals 
i autonòmiques. A més segons dades de l’Oficina 
del Cens Electoral hi ha altres 644 vinarossencs 
residents a l’estranger, dels quals molts ja han 
fet ús del seu dret al vot per correu. I és que les 
sol·licituds de vot per correu per estes eleccions 
han augmentat a la Comunitat Valenciana un 
235,7% de mitjana. 
A més dels nous membres del Congrés dels 
Diputats i de Les Corts Valencianes i el pròxim 
president del Govern central i autonòmic, el 28ª 
s’escolliran per sufragi a 208 senadors mitjançant 
el sistema de vot al candidat, per la qual cosa 
es podrán votar senadors de diferents partits, 
podent escollir els electors un màxim de tres 
candidats a les circunscripcions provincials.  
A les eleccions autonòmiques hi concurreixen 
15 partits amb altres tants candidats a presidir el 
Consell i a les eleccions generals, més de 70.

Eleccions Generals i Autonòmiques 28A
19.170 vinarossencs cridats a les urnes
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ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat 
el projecte bàsic per a la construcció del col·legi 
Jaume I. L'edil d'Ordenació del Territori, Jan Valls, 
va explicar que la redacció d'aquest projecte va ser 
adjudicada al desembre de 2018 i que gener de 
2019 es va signar el contracte amb l'empresa mentre 
que el 18 de febrer la Junta de Govern va donar 
llum verda a la redacció del projecte d'execució del 
centre, que ha de concloure al maig. El PP va votar 
a favor però Juan Amat va considerar que era una 
mesura electoralista després de diversos anuncis 
al llarg de la legislatura dient l'equip de govern 
que s'iniciarien les obres. “Preguntem en comissió 
i ens van dir que no serà fins al 2020 quan es posi 
la primera pedra d'aquest col·legi, després d'haver 
dit any rere any que es farien. És un incompliment 
més del seu mandat”, va indicar Amat.  
L'alcalde, Enric Pla, va assenyalar que quan van 
accedir al govern aquest projecte corresponia a la 
Generalitat i que després de no complir amb les 
dates proposades, després va haver d'assumir-lo 
l'Ajuntament a través del Pla Edificant. “És cert que 
hi ha hagut retard i que les tramitacions són lentes, 
però estem molt més a prop que fa quatre anys 
que aquest col·legi sigui una realitat. Dins del Pla 

Edificant el col·legi més avançat amb diferència és 
el col·legi Jaume I. Ara ja tenim un projecte bàsic 
fet i en breu un projecte d'execució”, va indicar.  
L'escola segons el projecte tindrà tres grans 
edificis que es dividiran a les aules d'infantil, 
primària i el gimnàs polivalent. Així mateix també 
disposarà de dues pistes esportives i una àgora. 
L'accés al nou col·legi es farà des del carrer de 
Joan Fuster on se situarà l'entrada principal, a 

més disposar d'una altra entrada secundària des 
del camí dels Boverals. 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. El col·legi disposarà a més d'unes 
portes especials en l'entrada principal del carrer de 
Joan Fuster que es tancaran en cas de riuada per a 
garantir la seguretat del col·legi.

Ecoembes cede 9 contenedores de envases ligeros

El pleno aprueba la contratación de un servicio de implantación 
de una plataforma de Administración electrónica

Aprovat el projecte bàsic del col·legi Jaume I

El Ayuntamiento de Vinaròs ha probado el expediente para contratar un servicio 
de implantación de una plataforma de Administración electrónica. El contrato 
es por un importe de 45.600 euros IVA incluido y una duración de 3 años más 
2 prorrogables. El concejal de Gobierno Abierto y Nuevas tecnologías, Hugo 

Romero, explicó que la administración electrónica se implantó en Vinaròs en 
2014-2015 y que ahora se vuelve a sacar a contratación, mejorando los pliegos 
para cumplir en temas de seguridad y la ley de procedimiento administrativo 
común. 

La entidad Ecoembes, organización medioambiental sin ánimo de lucro 
que promueve la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente a través 
del reciclaje, cederá al Ayuntamiento de Vinaròs 9 contenedores de envases 
ligeros de carga lateral.

Desde la oposición, Lluis Batalla por parte de Acord Ciutadà consideró que la 
idea es buena, pero 9 contenedores son muy insuficientes y pidió que si se 
ponen contenedores, se pongan en todas partes.
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El regidor de Comerç i Promoció 
Econòmica, Domènec Fontanet, ha 
presentat la nova campanya comercial 
per al Dia de la Mare amb el lema “No es 
pot comprar l’amor, però el regalet de la 
mare sí!”. L'objectiu és ajudar incentivar 
les compres per aquesta data tan especial, 
recordant als veïns i visitants que Vinaròs 
disposa d'una gran oferta comercial amb 
més de 500 establiments.
Durant la presentació de la nova iniciativa 
el regidor Fontanet ha insistit que es farà 
una extensa campanya publicitària amb 
cartells per tota la ciutat, així també com 
una falca de ràdio per arribar a tota la 
comarca i un petita animació gif través 
de xarxes socials per tal d'aconseguir la 
màxima repercussió possible. 
Fontanet assenyalava que Vinaròs 

gaudeix d'una gran oferta comercial, 
única a la comarca, que a més, es veu 
complementada amb una variada 
proposta gastronòmica gràcies a la 
feina de restaurants, bars i cafeteries. En 
aquest sentit, destacava que aquestes 
dates també són una bona oportunitat 
per apropar-se fins a Vinaròs per gaudir 
de la Setmana Santa amb les activitats 
culturals i festives que s'han organitzat, al 
mateix temps que es pot gaudir de l'oferta 
comercial. 
Per acabar el regidor agraïa la confiança 
dels veïns i visitants amb el comerç local, 
assenyalant que les botigues de la ciutat 
sempre ofereixen productes de gran 
qualitat, amb l'atenció personalitzada que 
només es pot aconseguir amb el comerç 
de proximitat.

ACTUALITAT

Tots els alumnes de 4rt curs d'Educació 
Primària de tots els col·legis de Vinaròs, 
tant públics com privats i concertats, 
inclòs el centre d'Educació Especial Baix 
Maestrat, han assistit entre els dies 1 i 12 
d'abril a les jornades que s'han celebrat a 
l'aula ambiental d'UTE ZONA 1 (Projecte 
Bionord) a Cervera del Maestrat.
Les jornades consisteixen en diverses 
activitats formatives, teòriques i pràctiques, 
en les quals els alumnes aprenen conceptes 
ambientals, com per exemple el canvi 
climàtic, el calfament global, la petjada 
ecològica i de carboni, economia circular, 
reciclatge, recollida selectiva de la matèria 
orgànica dels residus, compost, residus 
plàstics i desaprofitaments alimentaris, així 
com tota una sèrie de conceptes bàsics per 
a la seua formació ambiental.
La intensa jornada acaba amb una visita 
guiada a les instal·lacions de tractament 
de residus en la qual els alumnes poden 
observar de primera mà, i en plena 
activitat, com es tracten i gestionen els 
residus que 49 municipis del nord de 
Castelló descarreguen diàriament a la 
planta.
Aquesta iniciativa, pionera en educació 
ambiental municipal, suposa la participació 
anual de més de 500 alumnes dels col·legis 
de Vinaròs, d'una activitat molt ben rebuda 
per la comunitat educativa com a formació 
complementària, i també pel Consorci de 
Residus C1. D'aquesta forma s'aconsegueix 
que Vinaròs millore substancialment cada 
any els percentatges de recuperació i 
reciclatge de residus, en rebre els escolars 
tots els anys formació de qualitat sobre les 
millors pràctiques ambientals.

Comerç inicia una nova campanya en motiu del Dia de la Mare
L'objectiu de la nova proposta és ajudar a dinamitzar l'activitat comercial al municipi amb una extensa campanya publicitària per mostrar a la 
ciutadania que Vinaròs disposa d'una amplia oferta d'establiments.

Jornades de formació i conscienciació ambiental dels escolars de Vinaròs 
a la planta de residus de Cervera
Des de fa quatre anys Vinaròs desenvolupa un ambiciós programa de formació i conscienciació ambiental amb la seua comunitat educativa a nivell d'Educació Primària.
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ACTUALITAT

Aquesta iniciativa té com a principal objectiu desenvolupar algunes 
de les mesures contemplades en el Pacte d'Estat contra la Violència 
de Gènere, mitjançant l'execució de diferents actuacions que es 
duran a terme entre els mesos d'abril i maig de 2019, a la ciutat de 
Vinaròs.
Els objectius del programa són conscienciar i sensibilitzar als 
veïns sobre el fenomen de la violència de gènere i ajudar a la seua 
prevenció.
Les activitats van dirigides a diferents col·lectius i a la ciutadania en 
general, però centrades sobretot en la prevenció de la violència de 
gènere en la població més jove, menors i adolescents.

Serveis Socials posa en marxa el 
programa "Vinaròs ciutat lliure 
de violència de gènere"

El regidor de Comerç i Promoció Econòmica, Domènec Fontanet, ha presentat 
una nova edició de la iniciativa comercial "Comprar a Vinaròs té premi", amb 
l'objectiu de fomentar les compres a la localitat i sobretot fidelitzar els clients. 
Les persones que realitzen compres, superiors a 20€ als comerços adherits 
a la campanya, podran aconseguir un dels 10 xecs regal valorats en 100€ 
cadascun per bescanviar-los de nou en els establiments locals.
El regidor Fontanet ha explicat que "per a participar només caldrà realitzar 
les compres en els comerços, des de l'1 fins al 31 de maig, i omplir la butlleta 
per entrar en el sorteig dels xecs que es farà al proper 10 de juny". En aquest 
sentit, ha remarcat que Vinaròs disposa d'un gran aparador comercial per 
fer les compres, amb més de 500 establiments, sempre amb l'atenció 
personalitzada que ofereixen els botiguers locals.
Cal destacar que els comerços interessats en adherir-se a la campanya 
poden rebre més informació a l'Agència de Desenvolupament Local, ubicada 
al carrer de Sant Ramón, on es facilitarà de forma gratuïta el cartells i les 
butlletes.
Per acabar Fontanet animava a la ciutadania a realitzar les compres a la 
localitat, recordant que Vinaròs disposa d'un gran centre comercial, a més 
d'una variada oferta gastronòmica gràcies als bars, restaurants i cafeteries, 
ideal per passar una bona jornada en família al municipi.

Nova edició de la campanya 
"Comprar a Vinaròs té premi"

Els clients que realitzen compres superiors a 20€, des de l'1 fins al 31 de maig, 
podran entrar en el sorteig dels 10 xecs regal valorats en 100€ cadascun.
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ACTUALITAT

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia

L'Ajuntament ha adjudicat la 
primera fase del projecte de 
rehabilitació del Corral del Batet 
per transformar l'edifici en un nou 
espai municipal. Recordem que 
l'immoble està ubicat a primera 
línia del passeig marítim, darrere 
dels Serveis Socials, i amb el 
projecte, a banda de donar un ús 
públic a les instal·lacions, també 
servirà per millora la imatge de 
l'espai.
Les obres s'executaran a través 
d'una Inversió Financerament 
Sostenible corresponent als 
romanents aconseguits en 
els pressupostos de l'exercici 
anterior amb una partida inicial 
de 450.000€. En aquest sentit 
cal destacar que finalment el 
projecte s'ha atorgat per un 

import a la baixa de 361.887€, 
suposant un estalvi del 19,5%.
El regidor d'Ordenació del 
Territori, Jan Valls, ha explicat "que 
l'objectiu és aprofitar el Corral del 
Batet per donar a l'immoble un 
ús de caire sociocultural". D'altra 
banda, ha afegit que "es buscarà 
també el cofinançament de les 
obres a través del Fons Feder, de la 
Unió Europea, per tal de rebaixar 
la inversió de l'Ajuntament".
Pel que fa al termini d'execució 
es preveu que aquesta primera 
fase estiga enllestida amb un 
període de vuit mesos, que 
servirà per adequar la planta 
baixa de l'edifici per convertir-la 
en un espai diàfan i aprofitar els 
350 metres quadrats per donar-li 
un ús públic.

Parte de la plantilla de policías 
locales de Vinaròs se manifestó a las 
puertas del Ayuntamiento desde las 
17.30 a las 20 horas para reivindicar 
una mejora de sus condiciones 
laborales momentos antes del pleno 
ordinario de abril.

Els participants del projecte ITINERARIS I3S segueixen 
formant-se. A  estos  tallers se'ls fa entrega d'un 
llapis de memòria per a guardar-se el currículum 
que confeccionen d'acord amb la vida laboral que 
prèviament s'han descarregat. A més se'ls mostren els 
recursos formatius que tenen actualment al seu abast 
i com inscriu-res ells mateixos. També se'ls dona un 
directori de recursos laborals on postular-se a través 
d'internet, instant-los a utilitzar la biblioteca municipal 
en cas de manca de connexió.
El Projecte  Itineraris I3S està cofinançat pel  el FSE dins 
del  Programa Operatiu  del Fons Social Europeu 2014-
2020 de la Comunitat Valenciana, i la *Vicepresidència 
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

L'Ajuntament signa la primera fase de rehabilitació del Corral de Batet
El projecte s'ha licitat per un import a la baixa de 361.887€ i consistirà en adequar l'edifici per donar-li un ús sociocultural

Manifestación 
de parte de la 
plantilla de 
policía local

Taller Itineraris I3S
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Dijous passat 18 d'abril, l'Ajuntament de Vinaròs 
i el Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló, 
van presentar l'Oficina de Transformació 
Digital per al sector de la Construcció que 
aquest col·legi professional ha creat gràcies a 
una subvenció de l'agència Red.es amb Fons 
FEDER, per la qual en nou seus al llarg de tota 
la Comunitat Valenciana (Alacant, Elx, Dénia, 
València, Gandia, Xàtiva, Castelló, La Vall d’Uixó 
i Vinaròs) es desenvoluparan durant l'any 
vinent 20 jornades en les quals es difondran 
tot tipus d'avanços i tècniques relatives a les 
Tecnologies de la Informació i Comunicació, 

conegudes com a TIC’s, que afecten el sector 
de la construcció. 
Aquestes jornades estan dirigides 
principalment a autònoms i petites empreses 
del sector de la construcció, amb la condició de 
facilitar i ajudar en el procés de digitalització 
dels seus negocis, alhora d'afavorir 
l'emprenedoria digital.
Les activitats a Vinaròs es desenvoluparan al 
Vinalab els dijous a la tarda. Es pot consultar 
el calendari d'activitats i la inscripció gratuïta a 
les jornades des de la pàgina web https://otd.
ctac.es/

Vinaròs acull la presentació de l'Oficina de Transformació Digital

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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És una combinació de pesca i turisme. Una bona 
manera de fer turisme responsable i de viure una 
experiència única. I pot fer-se a Vinaròs. Es tracta 
de la pescaturisme, que brinda l'oportunitat 
de viure una experiència en el mar com un 
veritable mariner a bord d'embarcacions de pesca 
tradicional. L'Ajuntament de Vinaròs ha apostat 
de manera decidida per aquesta diversificació 
de l'oferta turística, en ser realment una activitat 
familiar que casa perfectament amb el tipus de 
turisme que des de fa anys s'està potenciant en 
la capital del Baix Maestrat. I ho fa a través de 
Trip&Feel, empresa social que s'encarrega d'oferir 
a tot aquell que ho desitgi la possibilitat de viure 
aquest tipus d'experiències, que a Vinaròs tenen 
uns preus de 65€ per a adults i 50€ per a menors 
de 5 a 17 anys. 
Dimecres, a l'Ajuntament, el regidor de Turisme, 
Domènec Fontanet i els promotors de l'empresa, 
Paco Gracia i David Incertis, van explicar que 
les accions que pròximament realitzaran per 
a potenciar aquesta activitat. D'una banda, es 
realitzarà formació a professionals del sector i 
assessorament individual a cada armador interessat 

a diversificar la seva activitat pesquera. També es 
programaran diverses jornades de portes obertes 
en el recinte del port de Vinaròs i la llotja de peix 
amb degustacions incloses de ranxo mariner i es 
crearan diferents rutes de turisme mariner de tota 
una jornada per a donar a conèixer l'activitat del 
port i tot el que passa a bord d'una embarcació. 
Les degustacions gastronòmiques que s'incloguin 
tindran lloc en el mercat municipal. 
En aquests moments, ja hi ha una embarcació 
d'arts menors dedicada a acollir turistes, es tracta 
de “Els Jovens” que també realitza aquesta activitat 
partint des del port de Peníscola, però té port base 
a Vinaròs. Des que es va posar en marxa aquesta 
iniciativa en aquesta barca, ja l'han gaudit un 
centenar de persones, havent-se recuperat tota 
la inversió realitzada en el seu moment per a 
adaptar-la com a recurs turístic. En cada jornada de 
pesca, poden participar fins a 4 turistes i es pesca 
a tres milles de la costa, s'està entre 4 i 5 hores al 
mar i també inclou visita a la subhasta i desdejuni 
a bord. En aquests moments, s'està adaptant una 
altra embarcació d'arts menors, “Germans Llaó” 
i en un futur, es vol fer el mateix amb una altra 

d'arrossegament; en aquest cas, serien 10 hores de 
navegació, incloent també desdejuni i esmorzar, 
amb un cost de 125 euros. A aquestes barques, 
també poden pujar les persones amb mobilitat 
reduïda. 
D'altra banda, a partir de la segona setmana 
de juny, començaran les visites o rutes guiades 
pel port, amb un cost de 3 o 6 euros, incloent 
degustació marinera en el mercat municipal. Seran 
dues vegades per setmana i estaran adaptades 
segons per a quin tipus de públic sigui (turistes, 
escolars…)
Es faran així mateix unes jornades de portes obertes 
al port, gratuïtes, que també tindran degustació de 
“ranxo mariner”. 
D'altra banda, està en projecte adaptar 
pròximament la llotja de peix de Vinaròs perquè 
les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir 
de la subhasta. Aquesta obra aniria a càrrec de 
l'Ajuntament i permetria a tota mena de públic 
accedir a les visites que es programen a la llotja. 
“Apostem pel turisme inclusiu, perquè totes les 
persones que ho desitgin puguin gaudir d'aquestes 
experiències”, va concloure Gracia.

Vinaròs aposta per potenciar la pescaturisme 
i adaptarà la llotja a persones amb mobilitat reduïda

964 450 085
Subscriviu-vos a 
El Diariet

El col·legi Mare de Déu de la Misericòrdia acull 
durant aquests dies les activitats programades 
dintre del programa Easter English adreçat als 
xiquets d'infantil i primària. 
Recordem que es tracta d'una iniciativa que pretén 
oferir entreteniment i oci als petits durant les 
vacances de Setmana Santa, tot en anglés, perquè 
milloren els seus coneixements de la llengua, al 
mateix temps que es diverteixen. 
La regidora d'Educació, Begoña López, ha destacat 
que "no només es tracta d'oferir activitats als 
més petits, sinó que també suposa una ajuda 
molt important perquè els pares puguen seguir 
conciliant la vida laboral amb la familiar durant 
les vacances escolars de Setmana Santa". En 
aquest sentit, ha insistit que totes les activitats es 
desenvolupen en anglés perquè els xiquets milloren 
els seus coneixements de la llengua, sempre amb 
jocs, tallers i activitats dinàmiques, perquè al mateix 
temps d'aprendre es puguen divertir.

Prop de 250 xiquets participen en l'Escola  de Pasqua Easter English
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El vinarossenc Manolo Sabater, celebrant amb la "Peña 
Barcelonista de La Habana" de la capital cubana la 
classificació per a semifinals de la Champions

El pasado sábado se celebró en el Casino, la presentación de su dama de 
las fiestas de San Juan 2019, la señorita Afrika Membrado Brusca, con la 
presencia de la presidenta Cinta Griñó, las damas, la dama saliente Abril 
Causapé y numeroso público asistente.

Concurs de 
“caputxinos” de 
Setmana Santa 
de Vinaròs

La regidora 
d’Educació, Begoña 
López, i la Federació 
de Confraries de la 
Setmana Santa han 
procedit al mercat 
municipal a la entrega 
dels premis del 
concurs de caputxinos 
de la Setmana Santa 
de Vinaròs
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Trobada i sopar de la Generació del 64

Como dice este titular sobre el día 3 de mayo, Afaniad 
ha considerado oportuno empezar con una serie 
de jornadas técnicas que paulatinamente se irán 
poniendo en marcha a partir de esta I Jornada Técnica 
y Política que organizará este próximo día 3 de mayo 
en la biblioteca municipal de Vinaròs. Esta I Jornada, 
tendrá una doble visión de la discapacidad, con una 
mesa redonda puramente técnica y otra segunda de 
carácter política con el fin de conocer los planes de 
los partidos políticos de cara a las próximas elecciones 
municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo.
Se iniciará esta I Jornada, con una parte puramente 
institucional, donde se podrá contar con todas las 
administraciones responsables de la discapacidad en 
la Comunidad Valenciana.
La inauguración irá a cargo del alcalde de la ciudad, 
el Sr. Enric Pla. Le seguirá en este acto el Sr. Antonio 
Raya, Director General de Diversidad Funcional de 
la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y 
Autonomía Personal de la Generalitat Valenciana.
Seguidamente tomará la palabra la Sra. Elena Vicente-
Ruiz, Diputada del Área de Bienestar Social de la 
Diputación de Castellón. Terminando la parte más 
institucional la Sra. Marian Ferrús, vicepresidenta de la 
Federación Plena Inclusión de entidades de personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo, de la 
Comunidad Valenciana.

El Gobierno establece el 3 de mayo Día Nacional de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas

De esta manera se le da un realce muy importante 
a esta I Jornada, por el apoyo y reconocimiento 
que le otorgan a Afaniad Vinaròs, todas las 
instituciones de la administración pública y la 
federación autonómica de la discapacidad.
Una vez terminada esta primera parte más 
protocolaria, empezará la primera de las mesas, 
la que será más técnica. 
Esta mesa, moderada por el Sr. Ramón Gisbert, 
presidente de AFANIAD Vinaròs, la compondrán 
cuatro ponentes de relevada importancia por los 
temas a tratar.
La primera ponencia irá a cargo del Sr. David 
Roca, farmacéutico comunitario, que tratará 
la Atención farmacéutica, medicación y 
necesidades en pacientes con capacidades 
diferentes. La segunda intervención, irá a cargo 
de la Sra. Silvia Eva Guerrero, directora técnica 
de AFANIAD Vinaròs y licenciada en terapia 
ocupacional, que hablará sobre cómo ir hacia 
una nueva visión del que hacer del ocio y la 
ocupación. Seguidamente la Sra. Vicen Castillo, 
gerente de la Federación Plena Inclusión CV, 
explicará uno de sus programas y que en breve 
tiempo pondrá en marcha AFANIAD Vinaròs, 
como es el de “Respiro Familiar” tan importante 
y necesario para las familias cuidadoras de este 
colectivo. 
Cerrará la mesa técnica el Sr. Vicente Micó, 
director regional de INSERTA del grupo ONCE, 
para hablarnos de la inclusión en el mundo 
laboral de las personas con discapacidad, de los 
cursos de formación y de todo el servicio que 
ofrece esta entidad y que llegaron a un acuerdo 
con AFANIAD Vinaròs y el propio Ayuntamiento 
de Vinaròs. 

La última de las mesas de esta I Jornada, será la 
puramente política y que se pretende por parte 
de AFANIAD Vinaròs, entidad que organiza esta 
jornada, ver y valorar como ven los 6 partidos 
actuales en el consistorio de la capital del Baix 
Maestrat el tema de la discapacidad, dejándoles 
bien claro por parte de la organización que no 
hay que mezclar “discapacidad” con “servicios 
sociales”, veremos la visión que tienen cada uno 
de ellos.
Posteriormente tendrán un tiempo más para que 
cada partido, puedan presentar a los asistentes 
cuales son sus proyectos en el próximo mandato 
tras las elecciones. Terminada esta mesa, como 
la primera, habrá un amplio tiempo para que los 
asistentes puedan hacer todas las preguntas que 
estimen oportuno. 
En la presentación de esta I Jornada Técnica 
y Política que organiza AFANIAD Vinaròs, se 
ha producido esta mañana en la biblioteca 
municipal de Vinaròs, sede donde se llevará a 
cabo esta jornada el próximo día 3 de mayo 
desde las 9,30 horas y hasta las 13,30 horas.
Este acto ha sido presentado por el regidor de 
servicios sociales en funciones y de participación 
ciudadana el Sr. Hugo Romero, así como la 
directora técnica Sra. Silvia Eva Guerrero y el 
presidente de AFANIAD Vinaròs el Sr. Ramón 
Gisbert. 
Se espera una participación importante en esta 
jornada y se ha animado a la población tanto 
“profesional”, como especialmente “familiares y 
amigos” de las personas con discapacidad acudir 
y prepararse todas aquellas preguntas que vean 
interesante a realizar a todos los ponentes tanto 
de la mesa técnica como política. 
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L’hospital de Vinaròs ha celebrat 
el Dia Internacional del Llibre 
amb la donació de llibres a la 
biblioteca mòbil per a pacients i 
acompanyants que funciona des 
d’enguany.
Les joves vinarossenques Aurora, 
Sabina i Marta han entregat llibres 
de literatura infantil i juvenil a la 
planta de pediatra i també han 
convidat a la lectura a les persones 
ingressades.
Les col•laboradores han repartit 
punts de llibre commemoratius 
dissenyats per Marta Ortúzar en 
les plantes d’hospitalització i en 
l’hospital de dia.

La Coral Infantil Assumpció de Vinaròs visità la casa dels Xuklis a Barcelona, la residència per a xiquets i xiquetes amb malaties de llarg tractament.
E.Fonollosa
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La Processó de la Matinada

La matinada de dimecres Vinaròs va 
viure un dels moments centrals de la 
Setmana Santa, a partir de les cinc del 
matí amb la tradicional Processó de la 
Matinada que va discórrer per l'habitual 
recorregut. El punt de partida com 
sempre va ser l'església, ara convertida 
en Auditori, de l'antic convent de 
Sant Telm, a la plaça de Sant Agustí.  
Després de sonar les cinc del matí a 
la torre campanar, el Germà Major de 
la Confraria de Jesús Natzarè i Sant 
Sepulcre, va trucar a la porta, de la qual 
va sortir la imatge del Natzarè. Com és 
habitual en aquesta processó el silenci 
va ser protagonista en una matinal 
amb bona temperatura que era trencat 
únicament pel redoblament del tambor 
i el rés de les catorze estacions del Via 
crucis a càrrec de mosén Emili Vinaixa 
i els fidels participants, que van formar 
part del recorregut processional. 
Aquesta processó de penitència, 
organitzada per la citada confraria, 
té més de 500 anys d'història, encara 
que va deixar de celebrar-se des de 
1912 per a recuperar-se l'any 2010. El 
recorregut processional és el mateix 
que se seguia antigament, respectant 
també els mateixos llocs per a les 
estacions del Viacrucis.

Fotos Aparicio

Fotos: Aparicio
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Fotos Aparicio

Fotos: Aparicio
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Les processons de Dijous i Divendres Sant 
Un total de 14 confraries amb passos 
processionals, de gran bellesa 
plàstica i algunes amb una llarga 
història, van processionar per la 
ciutat de Vinaròs Dijous Santamb 
uns 1.300 confrares, abans milers 
d'espectadors i malgrat el mal temps.  
La Federació de Confraries i 
l'Ajuntament de Vinaròs van 
decidir celebrar la processó vist 
que no hi havia presencia de 
l'anunciada pluja, encara que amb 
un dispositiu activat per policia 
local per a salvaguardar les imatges 
si aquesta apareixia sobtadament.  
La processó del Dijous Sant, va 
tornar a ser el millor exemple dels 
mèrits aportats perquè la Setmana 

Santa de Vinaròs aconseguís el 6 de 
gener del 2014 el reconeixement de 
Festa d'Interès Turístic Autonòmic.  
Va destacar la participació de quatre 
bandes de cornetes, bombos i tambors, 
a més de dues bandes de música, 
la de Vinaròs tancant la processó i 
especialment convidada la de Xert, que 
ja havia participat en diverses ocasions 
anteriors. En total van participar entre 
confrares, portants, músics, penitents 
i autoritats unes 2.000 persones. 
La novetat va estar en el recorregut, 
atès que per a aquesta ocasió es va 
decidir apostar per arrencar des de 
l'església de Santa Magdalena en lloc 
de fer-ho des de la plaça Parroquial. 
L'any 2016 es va provar marcant dues 

sortides, la tradicional i la escollida 
dijous, però no va quallar amb el 
que a l'any següent es va tornar a 
sortir totes des de la plaça Parroquial.  
Dues hores abans de la processó, 
la banda de la Confraria del Crist 
de la Pau va fer des de la torre 
campanar el IV Toc Excepcional.  
Divendres Sant va tindre lloc la segona 
processó, similar a la de Dijous Sant 
encara que en lloc de la peanya del 
Natzarè va participar la del Sant 
Sepulcre i ja no va intervindre el Crist 
de la família Juan. En aquesta segona 
processó va cantar la coral García 
Julbe i hi havia un canvi significatiu, ja 
que va arrencar una hora abans, a les 
20 h.
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Asesoría
de nutrición
y dietética

No empieces una dieta
que terminará algún día,

comienza un estilo de vida
que dure para siempre.

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

Sant Jordi

EDITORIAL
ANTINEA

con

ELS DIARIS
librería

* Entrega tu boleto en nuestro estand de la Fira del Llibre del 27 de abril 
o en la LIBRERIA ELS DIARIS hasta el 30 de abril 2019. Participarás en 
sorteos de más de 150 libros de Editorial Antinea, que se realizarán el 
30 de Abril.

y

¡ Participa

en sorteos de más de 150 libros !

UNA SEMANA MÁS...

La Feria del Libro se aplaza al día 27

*

  GRATIS

Aplazamos 
también 
nuestro 

sorteo una 
semana más, 

hasta el día 
27 de abril

Processó de l’Encontre

 
La Processó de l’Encontre va posar fi en el matí  diumenge als actes de la Setmana Santa 
de Vinaròs. A dos quarts d'onze del matí va sortir la imatge de Jesucristo Resucitado de 
l'església Arxiprestal de Vinaròs en direcció a la plaça Sant Valent, seguida del clergat, 
la confraria del Santíssim, la Federació de Confraries, autoritats municipals i de la 
banda de música de La Alianza. La imatge de la Verge va sortir per la seva part de la 
plaça Sant Agustí, fins a arribar també a la plaça Sant Valent, sent acompanyada de la 
Banda de Cornetes i tambors de la confraria Jesus Cautivo i Nostra Senyora de la Merced. 
En la plaça Sant Valent es va realitzar la trobada entre totes dues imatges i la solta de 
coloms a càrrec de la Colombófila Vinaròs. Seguidament, es va tornar a l'Arxiprestal per 
a celebrar la santa missa.
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MALAS DECISIONES

CULTURA

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs ha fet 
públiques les convocatòries del Certamen 
Internacional d’Aquarel·la Puig Roda i el Premi 
d'Investigació Històrica Borràs Jarque, per al 
present exercici 2019. En tots dos casos, es 
tractarà de l’onzena edició. Per participar en el 
Certamen d'Aquarel∙la Puig Roda, s'ha d'enviar 
a la seu de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs 
(Carrer Sant Ramon, 13, Vinaròs ) una obra de 
temàtica lliure original i premiada amb la tècnica 
de l'aquarel∙la pura, abans del 31 d'octubre de 
2019. Les obres seleccionades s'exposaran durant 

el període que detemine l'organització i s'editarà 
un catàleg fotogràfic. El primer premi estarà dotat 
amb 3.000 euros i estatueta original de José 
Córdoba. El jurat es compondrà d'experts en 
art i cultura, un representant de la Diputació 
Provincial i un integrant d'Amics de Vinaròs, 
que traslladarà el vot del soci. En el cas del XI 
Premi d'Investigació Històrica Borràs Jarque, 
s'acceptarà la presentació de treballs fins al 
31 d’octubre, lliurant‐los en mà o via postal a 
la seu de l'associació. Els treballs de recerca 
presentats han de respondre a qualsevol 

temàtica de l'àrea humanística, històrica i, en 
general, de les ciències socials relativa a Vinaròs. 
El jurat tindrà, com a criteris a valorar, la qualitat i 
interès científic de l'obra, el seu interès respecte a 
Vinaròs i que siga accessible com a obra. El premi 
tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros que 
es destinaran a l'edició i publicació del treball. Tots 
dos premis es donaran a conèixer i es lliuraran als 
guanyadors en el transcurs de la Nit de la Cultura, 
que se celebrarà el 29 de novembre de 2019. Les 
bases completes es poden consultar al web www.
amicsdevinaros.com

El Grup de debat i recerca Tràngol organitza el dia 11 de maig de 2019 una 
sortida a Catí. L’objectiu d’aquesta sortida és conèixer el Centre Històric de 
Catí i el conjunt de l’ermita de la mà d’un membre del Grup Tràngol mitjançant 
una visita guiada en que es visitaran els següents elements patrimonials: 
antiga llotja del segle XV, actualment Centre d’Interpretació; Església de 
l’Assumpció, en la que es podrà gaudir d’una excepcional arquitectura amb 
obres d’art d’elevada rellevància com el conegut Retaule de Jacomart, un dels 
més importants retaules del Gòtic valencià o les pintures de la Capella de la 
Comunió; Ermita de la Mare de Déu de l’Avellà, també coneguda com la “Capella 
Sixtina del Maestrat”, en la que podrem observar les recentment restaurades 
pintures barroques de l’interior de l’església, un conjunt pictòric únic en la 
nostra província; Centre d’Interpretació de l’Aigua de l’Avellà, un equipament 
patrimonial dedicat a la coneguda aigua de l’Avellà en que podrem conèixer les 
propietats i la història d’aquesta.
Al finalitzar la visita es realitzarà un dinar a base de plats típics de la zona en el 
Restaurant Casa de Banys de l’Avellà. Les persones interessades en apuntar-se 
a la sortida han de contactar al telèfon 673170592 abans del dia 8 de maig. 
El preu total de la sortida és de 22 € en el que s’inclou el dinar i l’entrada als 
dos centres d’interpretació, en quant a la visita guiada aquesta resulta gratuïta 
donat que serà realitzada per un membre del Grup Tràngol.

Amics de Vinaròs convoca el VI Certamen Internacional d'Aquarel∙la Puig 
Roda i el VI Premi d'Investigació Històrica Borràs Jarque
Tots dos premis es lliuraran en una nova edició de la Nit de la Cultura  
El Certamen Puig Roda compta amb un important novetat com és l’increment del seu premi en metàl·lic. Dels 2500€  en què estava 
dotat l’any passat als 3000€ d’esta edició.
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Andrés Albiol
Mitra zebra

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

Ejemplar de mero con su pescador

Mar con resaca tras el temporal de llevant
Después de la tempestad de levante del pasado fin de semana (que fueron los días festivos del jueves, 
viernes, sábado, domingo y lunes) el martes era laborable y las embarcaciones se podían hacer a la mar, pero 
aún quedaban aguas con trangol y correntías, de manera que dificultó a todas las modalidades, excepto a los 
bous. Las capturas en general, cuando se ha podido faenar han sido aceptables. Y las cotizaciones también 
comenzaron al alza.
La pesca de arrastre operó todas las jornadas hábiles, para subastar gran variedad de pescados y mariscos, como 
langostino, cigala, calamar, choquito, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, caracol, galera, caballa, 
jurel, pulpo roquero y blanco, boquerón, raya, lisa, canana y morralla.
El cerco, a pesar que hay una traíña en nuestro puerto, no ha podido pescar, una por las corrientes  que hay mar 
adentro (a modo de ríos), y otra por la desaparición (esperamos momentánea) de los bancos estacionales de peix blau.
La flota artesanal de artes menores, las barquitas trasmalleras lo han tenido ‘chungo’ por el fuerte oleaje que quedó. 
Así, que han calado a medias las redes. Cuatro se dedicaron a la sepia. Tres al lenguado y rombo. Dos al pagel y sorella. 
Y otro par a la langosta, bogavante, cabracho y brótola.
El palangrillo costero, una embarcación pilló con anzuelo lubina, dorada, pargo y sargo.
Y la pesca del atún rojo del Mediterráneo no faenaban por la mala mar.
Para la presente campaña de pesca de la tonyina, el ICCAT  concedió a España 5.625 toneladas para extraer durante 
el año 2019. Así que la Secretaría de Pesca efectuó el reparto para sus flotas, como son los cerqueros, palangreros de 
superficie, cañeros, almadrabas, curricán, líneas de mano, recreativa, etc.  A la flota vinarocense le corresponde sólo a 
los artes menores para faenar con línea de mano.  En concreto son seis barquitas las autorizadas. Y entran en el reparto 
del 2,9% del total de toneladas de la cuota española para todas las barquitas artesanales censados al atún de España. 
De manera que en Comunidad Valenciana son 60 embarcaciones y se les otorga a cada una cuota de 522 kg./año. Por 
lo tanto, 30 de estas embarcaciones (5 de Vinaròs) han unido su cuota para dar un total de 15.660 kg. y pueden salir a 
pescar cualquiera de éstas y capturar todos los atunes que puedan hasta llegar a los 15.660 kg. sumados entre todas. 
Y cuando se alcance ésta cifra, ya no puede pescar ninguna de éstas 30 barquitas.
Las otras 30 embarcaciones  valencianas (1 de Vinaròs) tienen individualmente la cuota de 522 kg. y la pueden pescar 
particularmente durante todo el año.

Ecos de ‘Mar’; Consumo de pescado
Según las recientes encuestas para el estudio del mercado, los españoles lideramos las consumiciones con el 93% de 
productos pesqueros al menos una vez al mes, mientras que la media europea es del 74%. Por países nos sigue Suecia 
con el 90%, Dinamarca el 86%. En la cola están Hungría con el 42%, Austria 30% e Irlanda el 22%.

En castellà li diuen vexilio cebra i mitra 
cebra. El seu nom científic és Vexilium 
zebrium. Mol·lusc de la classe Gasteródopa 
i de la família dels Mítrids, la seua petxina 
és fusiforme, alta, allargada, en espiral en 
forma de torre, amb les voltes planes d'una 
sutura imprecisa. L'últim gir és mes ample, 
per a donar pas a l'obertura, que és estreta 
i llarga, amb el bord finament dentat. La 
columeda posseïx tres plecs característics. 
En la part inferior està el canal sifonal ben 
definit. Talla petxina 2 cm. El cos carnós de 
l'animal que està reclòs en l'interior de la 
cloïssa patix el típic fenomen de la torsió. 
Corporalment consta d'un cap d'on li ixen 
dos altius i retràctils tentacles portadors dels 
ulls, la boca amb una llengua que rosega 
l'aliment a manera de llima. El sac visceral 
té en el seu interior els principals òrgans. 
El manto, que recobrix la massa corporal 
i s'encarrega de construir la petxina. I el 
peu, a manera de sola musculosa, que és 
l'aparell locomotor. Quan es replega dins de 
la petxina tanca l'entrada per a aïllar-se per 
mitjà d'una tapeta còrnia. La coloració de 
la corfa del caragol, com el seu nom indica 
s'assembla al cavallet africà al tindre ratlles 
negres sobre un gran fons negre. Habita 
per fons a poca profunditat. Preferix llocs 
costaners prop de platges amb pedretes, 
per a mimetitzar-se i passar desapercebut 
als depredadors, com els polps, estreles, 
etc. En canvi es mimetitza amb l’entonr 
per a atrapar equinoderms, etc, i oldre de 
lluny a la carronya. Molt escàs. Sense valor 
comercial.

PEIXOS                               
Seitó (Boquerón)                             625 Kg
Maira (Bacaladilla)                          160
Escrita (Raya)                                 1.184
Mantes (Batoideos)                              26
Besuc (Besugo)                            183
Boga i Xucla (Boga-Picarel)        1.453
Caballa (Verdel)                       538 
Vetes (Pez cinta)                           232  
Congre (Congrio)                           157
Gall (Pez de San Pedro)                90
Orá (Dorada)                                 283
Mussola (Escualos)                         2
Móllera (Fanéca)                           721          
Gallineta (Cabracho)                      265
Sorell (Jurel, Chicharro)              4.003
Esparrall (Raspallón)                      162            
Palá (Lenguado)                             751                     

Sard (Sargo)                                 537
Lliri (Anjova)                                    2                     
Llobarro (Lubina)                             30
Penegal (Boca negra)                     69
Mabre (Herrera)                             91
Aranya (Vívora)                             543
Pagell (Pagel, Breca)                 1.640  
Peluda (Solleta)                            601                                    
Lluç (Pescadilla, Merluza)          7.338
Rap (Rape)                                  4.247
Aspet (Espetón)                                 7
Rom empetxinat (Rodaballo)        12
Juriola (Rubios)                                 120
Moll (Salmonete)                            5.647
Morralla (Serranos, etc.)                1.673
Sardina                                           188
Murena (Morena)                                2
Mero (Cherna)                                    13

Letxa (Pez limón, Serviola)               43
Bacoreta (Sarda)                               9
Sorella (Jurel real)                             7
Bacaladillas (Llussaras)                   49
Llisa (Mújol)                                    214
Pagre (Pargo)                                 15
Gatet (Pintarroja)                             60                          
Roncador (Roncón)                          11                           
Rata (Miracielo)                              128
Palometa (Palometón)                      23
Tigre (Lenguado portugués)           25
Corva (Corvallo)                                 20
Miseria (Gallo)                                  404
Peix de rei (Pejerrey)                       78
Mamona (Brótola de roca)                12
Saboga (Alosa)                                 19
Dèntol (Dentón)                               41
Chopa (Cántara)                               9

Reig (Corvina)                                  10
Morruda (Sargo picudo)                     2
Vidrià (Mojarra)                                 61
Salpa (Salema)                                3
Rom (Rombo)                                   83
Mamona de fang (B. de fango)         94
Palaí (Acedia)                                     25
                                                    ______
       Total    ..................              33.218
CRUSTACIS:  
Cranc de bou (Cangrejo)           745
Cranc blau (Cangrejo azul)        995
Escamarlà (Cigala)                 52 
Llagostí (Langostino)                       263          
Galera (Estomatoiedo)                   3.890
Llagosta (Langosta)                           283
Gambes (Camarones)                       105  
Llomàntol (Bogavante)                         10               

                                                     _____
Total      .......................        6.344     
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      194
Sepió punxa (Choquito)                    246
Canana (Pota, Volador)                   913
Sèpia (Jibia, Choco)                      1.251
Polp roquer (Pulpo 
roquero) 1.883
P. blanc (P. Blanco)                         932
P. mesquer (P. almizclado)              535
Polpa (P. patudo)                                10
Cargol punxent (Cañailla)                 219
Llonguet (Holoturia)                             1
                                                    _______
Total     ......................        6.184
TOTAL EXTRACCIÓ…     45.747
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CAMPIONAT AUTONÒMIC UNIVERSITARI
Aquest cap de setmana es va disputar en les 
instal·lacions Gaetà Huguet de Castelló el 
Campionat Autonòmic d'Esport Universitari.
Representant a la universitat Jaume I van 
particiar:Miguel Carvajal amb salt de perxa 
aconseguint passar el llisto en 4.40m i Andrea 
Cabré en els 5km marxa parant el cronòmetre 
en un temps de 24:10.4. Els dos es van proclamar 
campions autonòmics universitaris.

En aquesta mateixa competició representant 
al Club Esportiu Vinaròs van participar Naiara 
Redondo en triple salt aconseguit igualar la seva 
marca amb un millor salt de 9.97. En els 100m.
tanques va participar Elka Sanz aconseguit una 
millor marca personal de 15.24.
En els 5000m llisos Hugo Monfort va sortir per 
ajudar als seus companys d'equip Guillem Adell 
que va aconseguint un molt bon registre de 
14:56.26 i Edu Pla una marca personal de 16:12.09.

CAMPIONAT D'ESPANYA DE MILLA EN RUTA. 
Maribel Arenos es va desplaçar fins a Sagunt per a 
participar en el Campionat d'Espanya de Milla en 
Ruta.
En una cursa amb molt de nivell Maribel va 
aconseguir una marca personal de 6:22 finalitzant 
en una vuitena posició en la categoria màster.

ENHORABONA A TOTS/ES.

Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Monòver la 
Copa Autonòmica de Clubs de Primera Divisió on 
el CN Vinaròs competia junt a set equips més de la 
Comunitat.
Es una competició molt emocionant en la que 
cada club es juga la permanència en la categoria. 
Els dos millors clubs classificats pujen a la Divisió 
d' Honor i els dos últims baixen a segona divisió.
Els nostres nadadors van ser : Angels Ferrer, 
Claudia Matamoros, Sara Vea, Aura Perez, Carla 
Bernial, Ainhoa Garcia, Lucia Garcia, Ainhoa 
Canalda, Daniela Muñoz , Mar Garcia, David Leon, 
Toni Bordes, Joel Segura, Albert Astor, Andreu 
Navarro, Marc Vea, Miquel Segarra, Ian Calvo, 
Andreu Jovaní, Gerard Labernia i Joan Chavarria 

dirigits pels nostres tècnics Albert Delmonte i 
Isidro Martorell.
Estaven tots molt motivats i en moltes ganes 
d'aconseguir el tant sommiat ascens, van lluitar des 
del primer moment en cada prova aconseguint les 
marques per les que tant estan entrenant.
Volem felicitar a tots els nadadors perque van fer 
un excelent campionat quedant primers en la 
majoria de les proves tant individuals com relleus 
i van demostrar lo que és ser un equip en tot 
moment.
Felicitar als nostres tècnics per el gran treball que 
fan en els nadadors, motivant-los en tot moment 
i están pendents d'ells a cada instant, sou els 
responsables d'aquest resultat i victòria !!!

Felicitar a tots els pares que ens van acompanyar 
perque van animar a l'equip des del principi al final 
de la competició en intensitat i sense parar ni un 
minut.
Felicitar a la resta de Clubs que van fer una molt 
bona competició i en un nivell molt alt en totes les 
proves.
Felicitar també a les aficions dels equips que van 
ser un exemple de germanor animant a tots els 
equips.

Ara si, el CN VINARÒS HA ASCENDIT A DIVISIÓ 
D'HONOR, ENHORABONA EQUIP !!!

Enhorabona a tots !!!

Club Esportiu Vinaròs-FACSA Aigües de Vinaròs

Club Natació Vinaròs
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T. 689 30 37 61
 

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

consulta@dermatologiaestela.com

Este pasado fín de semana, concretamente los días 12 
y 13 de abril se celebró en Alcoi, el “Pre-Autonómico” 
de las Categorías Territoriales de los mayores más la 
3ª Categoría, evento en el que ha participado el Club 
Patinatge Artístic Vinaròs. Allí, se dieron cita un total 
de 59 patinadores. 
Nuestra Entidad, estuvo representada por dos de 
nuestras deportistas: Virginia Chesa en la 3ª Categoría 
y Claudia Grau en la Cadete. 
Desde aquí, queremos animar y dar fuerza a todos 
nuestros deportistas y 
entrenadores a seguir trabajando con más ganas, 
si cabe. No olvidemos que desde el pasado mes de 
noviembre, nuestra Entidad, está sin poder entrenar 
al Pabellón, debido al estado en que ha quedado 
el parket desde su cambio por lo que la pista, para 
nuestros deportistas, se ha convertido en una zona 
impracticable y con peligro de múltiples lesiones. 
A día de hoy, todavía sigue sin solución aparente.

¡¡¡¡ CASI SEIS MESES !!!!:

El Club Patinaje Artístico Vinaròs, desde el pasado mes de noviembre del

 2018, está sin poder entrenar en el Pabellón, a causa del mal estado en que

 ha quedado el parket desde su cambio. Por lo que la pista, para los

 patinadores y otros deportistas, se ha convertido en una zona

 impracticable y con peligro de múltiples lesiones.

A día de hoy, y después de casi seis meses, aún sigue sin solución aparente.

Vinaròs, 16/04/2019

¡Casi seis meses! 
El Club Patinaje Artístico Vinaròs, desde el pasado mes de noviembre del 2018, está sin poder entrenar en el Pabellón, 
a causa del mal estado en que ha quedado el parket desde su cambio. Por lo que la pista, para los patinadores y otros 
deportistas, se ha convertido en una zona impracticable y con peligro de múltiples lesiones. 
A día de hoy, y después de casi seis meses, aún sigue sin solución aparente.

Del 13 al 18 de abril se ha disputado en la localidad 
tarraconense de la Pineda el campeonato de 
Cataluña de edades, con récord de participación. Un 
total de 549 jugadores de toda Cataluña se dieron 
cita en el hotel Palas Pineda para luchar por los 
diferentes premios de las diferentes categorías.
El Club Escacs Ruy López de Vinaròs acudió 
representado por cuatro jugadores, y el Club Escacs 
Riu Senia con un jugador. También contó con la 
participación de Marc Lavernia, jugador de Alcalá 
que milita en las filas del Club Escacs Masdenverge. 
Las jugadores de los clubs de la comarca 
quedaron clasificados como sigue: 
Categoría Sub8: 40º Sergi Martínez 3,5 
puntos de 8 posibles, Categoría Sub10: 
51º Elsa Zafra 4,5 puntos de 9 posibles, 
Categoría Sub 12: 
5º Rubén Vinuesa 7 
puntos de 9 posibles, 10º 
David Teply 6,5 puntos 
y 67º Eric Segarra 4,5 
puntos y por último en 
la Categoría Sub 16: 11º 
Marc Lavernia 6 puntos 
de 9 posibles.

Muy buenos resultados por tanto de los jugadores 
de la comarca, quienes han alcanzado las primeras 
cotas de la clasificación con Marc Lavernia 
undécimo, David Teply 10º y Rubén Vinuesa 5º 
clasificado.
Mención especial merece Rubén Vinuesa, quien 
estuvo en la cabeza de la clasificación desde la 
sexta ronda, y donde una victoria en la última ronda 
le hubiera permitido obtener el campeonato, pero 
que un error de apertura le hizo perder pieza en 
las primeras jugadas, llevándole a una inesperada 
derrota, que le relegó a un igual meritorio quinto 
lugar.  Su soberbio campeonato le permite tener 
buenas expectativas para el próximo Campeonato 
de España que se celebrará el próximo mes de 
junio en Salobreña (Granada).

CPA Artístic Vinaròs en el Pre-Autonómico de Alcoi 2019 

Club de Ajedrez Ruy López en el Campeonato de Cataluña por edades
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CONCURS 

FOTOGRAFIA  2019 
                      Tema: Les Bicicletes  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Període d’entrega de l’1 d’abril 
fins al 8 de maig, ambdós 

inclosos. 

1r Premi 300 € 
2n premi 200 € 
3r premi 100 € 
Dos accèssits dotats en 75 € cadascun 
Premi a la millor fotografia d’autor/a local 50 € 
Premi a la millor fotografia feta per algú que siga alumne/a del Consell 
Municipal d’FPA o membre de l’Associació d’Alumnes 2018-2019 

 

Col·labora: 

Consulteu les bases: 
 http://consellepa.vinaros.es/ 

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

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

Dissabte , 11 de maig, 
ALBERG LA PASTORA  (VALLIBONA) 

 

“ San Manuel Bueno, mártir” 
           d’Unamuno 

            Presentació : Antonio  Alario 
 

 
 

 “Un asombroso invierno”/“Un hivern fascinant”   
        de Joan Margarit 

Presentació col·lectiva  
 

Si estàs interessat/da en participar comunica-ho a: albanta1958@yahoo.es 
 
 

 

 

 

La teua escola d'idiomes  
a Vinaròs, Benicarló i 

Morella 
 

30 de maig, 18h 
Sala d’actes de 

la Biblioteca 
Municipal 

Xarrada: 
 

7diesactualitat.com

Dia
Nacional 

de los Derechos 
de las Personas 

con Discapacidad

 I Jornada Técnica
   y Política

ORGANIZA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE:

09:30h.  Inauguración Institucional
 Ayuntamiento de Vinaròs Sr. Enric Pla   Alcalde de Vinaròs

 Diputación de Castellón  Sra. Elena Vicente-Ruiz
                                            Diputada Bienestar Social y Penyeta Roja

 Generalitat Valenciana  Sr. Antonio Raya Álvarez.
     Director General de Diversidad Funcional 
                 Secretaria Autónomica de Serveis Socials i Autonomia Personal

 Plena Inclusión                     Sra. Marian Ferrús
                         Vicepresidenta Plena  Inclusión CV. 

10:00 h. Mesa redonda Técnica. 
 Modera: Ramón Gisbert - presidente AFANIAD Vinaròs.
 
Atención farmacéutica, medicación y necesidades en pacientes con capacidades 
diferentes.
 David Roca - Farmacéutico comunitario

Hacía una nueva visión del que hacer del ocio y la ocupación.
 Silvia Guerrero - Directora Técnica de AFANIAD Vinaròs 

Programa de Respiro Familiar.
 Técnico de Plena Inclusión.

Inclusión Laboral.
 Vicente Micó - Director Regional Inserta C. Valenciana
     
11:00 h. Turno abierto de palabras.
11:30 h. Descanso.
12:00 h. Mesa redonda Política 
TOTES I TOTS SOM VINARÒS   Berta Domènec
PSPV-PSOE    Sin concretar 
COMPROMIS PER VINARÒS  Mirella Extrem
PARTIT POPULAR   Juan Amat
PARTIT VINARÒS INDEPENDENT  Marcela Barbé
ESQUERRA REPUBLICANA DE VINARÒS Sin concretar

Actualidad de la Discapacidad en Vinaròs
Propuestas de futuro de la Discapacidad en Vinaròs

12:45 h. Turno abierto de palabras.
13:30 h. FINAL DE LA JORNADA.

A.FA.NI.A.D. Vinaròs
Av. Llibertat 1 (caseta) – 12500 Vinaròs (Castelló)

Telèfon: 607.220.201- 633.402.010 afaniadvinaros@gmail.com

Generalitat Valenciana – Conselleria Justícia y Adm. Públicas – núm. registre 300 – secció 1ª

Registre d’Entitats d’Acció Social Generalitat Valenciana, número 189

Entitat registrada a l’Ajuntament de Vinaròs número 53
Entidad federada en Plena Inclusión CV.

AFANIAD
VINARÒS

somosmás
Contigo

PROGRAMACIÓN

3 de mayo
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CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTSCALENDARI ESPORTIU
VINARÒS

2019

7  D ’A B R I L  2 0 19  MARATÓ POPULAR + DIA MUNDIAL ACTIVITAT FÍSICA CME 2019

3 1  D E  M A I G  2 0 19  FESTA FINAL ESCOLES ESPORTIVES 2017-18

15  J U N Y  2 0 19  5K I 1500 M FESTES SANT JOAN I SANT PERE

10  D ’A G O S T  2 0 19  VI 10K NOCTURN LLANGOSTÍ DE VINARÒS

2 2  S E T E M B R E  2 0 19  DIA DE LA BICI CME 2019

19  D ’ O C T U B R E  2 0 19  FESTA INAUGURACIÓ ESCOLES ESPORTIVES 2019-20

10  D E  N O V E M B R E  2 0 19  CAMINADA POPULAR 2019

17  D E  N O V E M B R E  2 0 19  IV CURSA ERMITA – CIRCUIT CURSES MUNTANYA COSTA NORD

2 4  D E S E M B R E  2 0 19  31ena VOLTA A PEU DE NADAL

ABRIL - JULIOL

ABRIL

13. ABR. 2019 JORNADA FORMATIVA ACTIVITAT FÍSICA I DISCAPACITAT CLUB BAMESAD VINARÒS

20. ABR. 2019 II TORNEIG DE PASQUA ALEVÍ DE FUTBOL VINARÒS EFC

23 AL 26.ABR.2019 CAMPUS DE PASQUA BÀSQUET CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

28.ABR.2019 IV CAMPIONAT CROSS COUNTRY DE VINARÒS MOTOCLUB VINARÒS

MAIG

11.MAIG.2019 II CONTROL ESCOLAR + ABSOLUT D’ATLETISME CLUB ESPORTIU VINARÒS

11.MAIG.2019 TORNEIG PEQUEBÀSQUET CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

JUNY

1. JUNY. 2019 III CONTROL ESCOLAR + ABSOLUT D’ATLETISME CLUB ESPORTIU VINARÒS

2. JUNY. 2019 XXX TRIATLÓ DE VINARÒS CLUB TRIATLÓ JIJI JAJA VINARÒS

2. JUNY. 2019 12ena MARXA PER LA TINENÇA DE BENIFASSÁ AULA DE NATURA

2. JUNY. 2019 VI COPA MARCELINO FUSTER CLUB NATACIÓ VINARÒS

8-9.JUNY.2019 TORNEIG NACIONAL FUTBOL UNITED CF. VINARÒS

8. JUNY. 2019 X OPEN COCEMFE MAESTRAT DE TENIS TAULA CLUB BAMESAD VINARÒS

9.JUNY.2019 II TORNEIG INCLUSIU TENIS TAULA VINARÒS CLUB BAMESAD VINARÒS

9. JUNY. 2019 XXIV TRAVESSIA A LA PLATJA DEL FORTÍ CLUB NATACIÓ VINARÒS

22. JUNY. 2019 10é OPEN DE PESCA FESTES DE SANT JUAN I SANT PERE CLUB NÀUTIC VINARÒS

22. JUNY. 2019 10ena REGATA CREUERS DE  FESTES DE SANT JUAN I SANT PERE CLUB NÀUTIC VINARÒS

23. JUNY. 2019 V TROFEU SANT JOAN I SANT PERE DE BÀSQUET EN CADIRA DE RODES CLUB BAMESAD VINARÒS

23. JUNY. 2019 V PROVA PROVINCIAL DE RESISTÈNCIA DE  CICLOMOTORS MOTOCLUB VINARÒS

23. JUNY. 2019 TIRADA INTERCOMARCAL BIRLES SANT JOAN I SANT PERE CLUB BIRLES VINARÒS

26 AL 29.JUN.2019 ADVENTURE FUTBOL SALA CLUB D. VINARÒS FUTBOL SALA

28. JUNY. 2019 TROFEU PETANCA SANT JOAN I SANT PERE CLUB PETANCA VINARÒS

29.JUNY.2019 TORNEIG 4x4 MIXTE SANT JOAN I SANT PERE ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

30. JUNY. 2019 I MARXA BTT LLANGOSTÍ DE VINARÒS CLUB CICLISTA MAIKBIKE VINARÒS

JULIOL

JULIOL VOLLEY NIGHT CUP – MASCULÍ – JUNIOR ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

JULIOL ESCOLA VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

JULIOL CAMPUS ESTIU DE FUTBOL SALA CLUB D. VINARÒS FUTBOL SALA

JULIOL VI CAMPUS ESTIU BÀSQUET CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

1 AL 26.JUL.2019 CAMPUS ESTIU FUTBOL VINARÒS EFC VINARÒS EFC

1 AL 6.JUL.2019 III NBA SKILLS CAMP VINARÒS CLUB BASQUET VINARÒS SERVOL

6. JUL. 2019 VI TORNEIG LLIURE CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA CLUB TENIS TAULA VINARÒS

6. JUL. 2019 IV TORNEIG LLIURE MENUT CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA CLUB TENIS TAULA VINARÒS

7. JUL. 2019 XIV TORNEIG CIUTAT DE VINARÒS TENIS TAULA CLUB TENIS TAULA VINARÒS

20-21.JUL.2019 TORNEIG AVUI VÒLEI PLATJA VINARÒS ASS. VOLEI PLATJA “EL FORTÍ” VINARÒS

27. JUL. 2019 FESTIVAL D’ESTIU DE PATINATGE CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS

30 JULIOL AL 2 AGO.2019 COPA DAVIS JUNIOR CLUB DE TENIS VINARÒS

 

 

 

 

 

Aprendrem a fer pastissos, strudel 
alemany, gelats artesans, elaboracions 

amb xocolata.... 
 

 
LLOC: Espai Gastronòmic del Mercat 
 

Horari: dijous de 17.15 a 20.15h 
Del 9 al 30 de maig 
Durada: 12h 
Professor: Daniel Suchalla, pastisser 
Preu general: 26.20€ / Preu socis: 
24.10€ 

 
 
 

 
 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià www.consellepa.vinaros.es   

Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 

Tardes: dijous de 17 a 20h 



27 abril de 2019

26

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

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

C/
 Á

N
G

EL
 N

º 1
0 

 - 
 V

IN
AR

Ò
S

W
W

W
.JJ

CI
N

EM
A.

ES

 
  

w
w

w
.j

jc
in

e
m

a
.e

s
D

ia
 d

e 
l’e

sp
ec

ta
do

r: 
4'

50
 e

ur
os

 
(n

o 
s'

ap
liq

ue
n 

el
s 

di
es

 fe
st

iu
s)



27 abril de 2019

27

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

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

ANY VINAROSSENC DE LA 
PEDRA EN SEC

1 PART, 3 de maig: 

Biblioteca municipal. 18.00 h

Intervindran:  
Ivana Ponsoda Revest 
(Arquitecta especialitzada en rehabilitació 
d’arquitectura tradicional)

3 i 4 MAIG 2019: JORNADA 2
La tècnica constructiva de la pedra en sec

2 PART, 4 de maig: 
Visita a les casetes de volta del terme 

a carrec de Javier Salom i Ivana Ponsoda Revest.
Lloc de trobada a les 11 h explanada ermita Sant Gregori.

VIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE
1976

AGRICULTURA

Consell 
Local
Agrari

 

 

 

 

 

Aprendrem a fer pastissos, strudel 
alemany, gelats artesans, elaboracions 

amb xocolata.... 
 

 
LLOC: Espai Gastronòmic del Mercat 
 

Horari: dijous de 17.15 a 20.15h 
Del 9 al 30 de maig 
Durada: 12h 
Professor: Daniel Suchalla, pastisser 
Preu general: 26.20€ / Preu socis: 
24.10€ 

 
 
 

 
 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià www.consellepa.vinaros.es   

Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 

Tardes: dijous de 17 a 20h 

Curs 2018/19 

   EL NÚVOL  
Tipus de núvol, maneig, compartir, sincronització des de diferents dispositius, 

treball en equip, Google docs. 

Horari: Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 (20h) 

Del 14 de maig al 13 de juny 

Professora: Eva Roig  

Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau) 

Preu general 27€ Socis: 24.85€  
 
 
 
 
 
 
 

 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 

Curs 2018/19 

Presentació amb  Power Point 
 
 

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h 

Del 14 de maig al 13 de juny 

Durada: 20h 

Professora: Eva Roig  

Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau) 

Preu general 27€ Socis: 24.85€  
 
 
 
 

 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 
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Cursos 2018/19 
 

 

Telèfons tàctils  
 

ANDROID  
 

Posada en marxa el telèfon, trucades, missatges, aplicacions, càmera, galeria, targeta SD, rellotge, 
iniciació al Whatsapp, ubicació GPS, bluethooth, etc. 

 
 

Durada: 21h 
Preu general 28.35€ / Socis: 26.10€ 

Lloc: Aula d’informàtica (C/Sant Nicolau) 
 

 
 

 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 

Grup E- INICIACIÓ 
 

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9.15 a 11.15h 
Del 27 de maig al 13 de juny 
Professora: Míriam Buale 
 



27 abril de 2019

29

Tauler Municipal

 

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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AJUNTAMENT DE VINARÒS - RECURSOS HUMANS

ANUNCI
Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, SET places d'AGENT del 
cos de Policia Local, escala administració especial, subescala serveis especials, 
classe policia local i els seus auxiliars, enquadrades en l'escala bàsica, grup C, 
subgrup C1 de titulació, vacants en la plantilla d'aquest Ajuntament i incloses 
en l'oferta d'ocupació pública de 2017 i 2018, per mitjà d’un procediment de 
consolidació i estabilització d’ocupació temporal.
En la Seu Electrònica Municipal, de data 9 d’abril de 2019,  s’han publicat les 
bases de la convocatòria, aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 991, de data 
8 d’abril de 2019. 
El termini de prestació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors a partir 
del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. 
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran 
únicament en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Tauler d’Anuncis 
de la Seu Electrònica de l’Ajuntament i pàgina web municipal.
El que es fa públic per a general coneixement. 

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 10 de maig 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.

 

   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 
 

  

EXAMEN MATRÍCULA DATA 

KET (A2) 06-05-2019 22-06-2019 

PET (B1) 06-05-2019 22-06-2019 

FIRST (B2) 06-05-2019 22-06-2019 

 

 

 

 
 
 
 
31 de Maig  
  15.30H- Eixida del Bar Continental cap a Pont de Suert 

Allotjament a Can Costa  

1 de Juny 
 Pujada amb taxis tot terreny cap a l’Estany de Sant Maurici 
 Dinar a Boí al restaurant Fondevila: 

 

 

 
 Visita a  les esglésies romàniques de Sant Joan de Boí,   

Sant Climent de Taüll i Santa Maria de Taüll 
 Tornada a l’hotel. 

2 de Juny  
 Visita a Vielha i Pla de Beret, en acabar 

 farem una visita al celler 
 Visita a Arties o Salardú 
 Dinar a l’hotel   

Preu aproximat: 150€ 

 

 

Viatge Fi de Curs a 

 Vall de Boí, Taüll, Vielha

   1r plat: Escudella Catalana
2n plat: Vedella estofada en bolets 

   Postre: Crema Catalana 
Pa, Aigua, Vi  i café. 

Inscripcions a l’antic col∙legi Sant Sebastià a partir del 2 de maig a les 17h.  

La primera setmana tindran prioritat els socis i/o inscrits als cursos del Consell Municipal 
d’FPA, amb un acompanyant. Cada persona podrà inscriure a un màxim de 4. 
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PUBLICITAT

Tel.: 964 45 17 38 Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS
*Oferta no acumulable en altres ofertes - exclosos els llibres de text

10 %
descompte en 
TOTs els llibres

Vine a la Fire del Llibre

Dissabte 27



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

13 abril MATEU c. Sant Francesc, 103

14 abril GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

16 abril SANZ c. Pont, 83

17 abril TORREGROSA av. Llibertat, 9

18 abril PITARCH c. del Pilar, 120

19 abril VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

20 abril 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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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 

XVIII  FIRA
DEL LLIBRE
DE VINARÒS
20 d’abril de 2019

Pèrgola del
passeig de Colom

avi   aBiblioteca
Municipal

Celebra el día de 

Sant Jordi

EDITORIAL
ANTINEA

con

ELS DIARIS
librería

* Entrega tu boleto en nuestro estand de la Fira del Llibre del 27 de abril 
o en la LIBRERIA ELS DIARIS hasta el 30 de abril 2019. Participarás en 
sorteos de más de 150 libros de Editorial Antinea, que se realizarán el 
30 de Abril.

y

¡ Participa

en sorteos de más de 150 libros !

UNA SEMANA MÁS...

La Feria del Libro se aplaza al día 27

*

  GRATIS

Aplazamos 
también 
nuestro 

sorteo una 
semana más, 

hasta el día 
27 de abril




