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20:15:h
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Preu:5€

Preu de l’entrada: 5 euros			
www.jjcinema.es
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)
Día,l’espectador dilluns

4€

no s’apliquen els díes festius

Y te recordamos nuestro horario:

63€

39

€

Conjunto de resina compuesto por:
- 1 mesa de Ø90x73 cm
- 4 sillas apilables modelo Acapulco
- Disponible en verde o blanco
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De Lunes a Sábado de 9:00 de la
mañana a 12 de la noche.
Domingos y Festivos
de 9:00 a 22:00 horas.

VINARÒS
Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS
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ACTUALITAT

Comença el termini de selecció de personal per al Taller d'Ocupació Vinaròs Dinàmic
Les sol·licituds han de presentar-se al SERVEF
mentre que la selecció de personal directiu es
realitza a l'Ajuntament de Vinaròs
Redacción

Els interessats a participar com a
alumnes-treballadors en el Taller
d'Ocupació Vinaròs Dinàmic ja poden
cursar les sol·licituds d'ocupació, en
l'oficina del SERVEF de Vinaròs. El taller
compta amb 12 places d'alumnes, per a
la modalitat d'instal·lació i manteniment
de Jardins i altres 12 per a la especialitat
de dinamització d'activitats de temps
lliure.
Poden optar majors de 25 anys i se'ls
ofereix un contracte de 9 mesos de
formació i treball. En acabar, rebran un
certificat de professionalitat reconegut
pel Ministeri.
D'altra banda, del 20 al 25 de juliol tindrà
lloc el període de selecció per al personal
directiu del Taller d'Ocupació. Podran
presentar-se les sol·licituds a l'OIAC
municipal. La selecció del personal anirà
a càrrec del departament de Recursos
Humans de l'Ajuntament de Vinaròs.
L'edil d'Hisenda, Indústria i Ocupació,
María Cano, animava els interessats "a

presentar les sol·licituds corresponents
i participar en aquest procés formatiu
que té com a objectiu fomentar la
inserció laboral".
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem
Alsina, ha explicat les actuacions que
realitzarà el mòdul del Taller d'Ocupació
dedicat al manteniment de jardins.
En concret, s'actuarà en una parcel·la
de 2.300 metres quadrats situada
a l'Avinguda Barcelona. Els treballs
s'ubicaran en tres zones diferenciades:
creant un passeig de 520 metres
quadrats, plantant una zona d'herbes
aromàtiques de 400 metres quadrats
i instal·lant una superfície arbustiva

de 1.200 metres quadrats. En total,
l'actuació té un pressupost de 16.000
euros. També s'actuarà renovant els
escocells a l'avinguda Leopoldo Querol
fins a la plaça Santa Catalina, en els quals
es plantaran exemplars de Brachychiton
discolor. Alsina destacava que "gràcies
a aquests treballs, es condicionarà una
zona que estava molt degradada i que
esperem siga d'ús i gaudi per a tots els
veïns".
El Taller d'Ocupació Vinaròs Dinàmic,
concedit per la Conselleria d'Indústria,
Turisme i Ocupació el passat mes
de juny, tindrà una inversió total de
349.667,84 euros.

Com es pot sol·licitar la plaça?

Cal especificar el codi de cada especialitat:
AGAO0208- INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES
SSCB0209- DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL

On
presentar
les
sol·licituds?
A l'oficina del SERVEF de
Vinaròs. El taller compta
amb 12 places d'alumnes,
per a la modalitat
d'instal·lació i manteniment
de Jardins i altres 12 per a la
especialitat de dinamització
d'activitats de temps lliure.

Los mayorales de San Cristobal 2015
Los mayorales de San Cristobal 2015, comunican que este domingo 12 Julio 2015 se celebrara la misa a las
12h.en honor al santo en la Parroquial Arciprestal y finalizada la misma, en la Plaza del Ayuntamiento se
procederá a la bendición de los vehiculos.

/ccportalmediterraneo

@portalmedite
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ACTUALITAT

L'aparició d'una cripta amb un ossari a la zona del convent de Sant Francesc
impossibilitarà la construcció de la pèrgola prevista
Enric Pla, alcalde de Vinaròs

Redacción

L'aparició d'una cripta al subsòl, en el qual s'ha
localitzat un ossari amb dotze cranis i restes
humanes que podrien remuntar-se al segle XVIII
impossibilitarà la construcció d'una pèrgola per a
la celebració d'esdeveniments musicals i artístics,
prevista en el projecte inicial de la zona del
Convent de Sant Francesc, al no poder realitzar els
fonaments tal com s’havia projectat.
L'Alcalde, Enric Pla, i diversos integrants de l'equip
de govern de l'Ajuntament de Vinaròs van visitar
les obres de construcció de la nova plaça en aquest
solar, guiats per la direcció d'obra, per comprovar
l'avanç dels treballs, iniciats el passat mes de maig
i que està previst finalitzen al setembre. L'obra
compta amb un pressupost total de 355.000 euros.
"Deixant de banda els criteris històrics amb què
s'ha elaborat el projecte, quan acaben les obres,

quedarà un espai a disposició dels ciutadans en ple
centre de la ciutat, que s'aprofitarà amb diferents
iniciatives", va assenyalar Pla. De la seua banda,
el regidor de Cultura, Festes i Tradicions, Marc
Albella, lamentava “no poder construir la pèrgola
inicialment prevista tot i que intentarem donar
vida a la zona i extreure el màxim rendiment per a
la ciutadania".
Les obres continuen, i ara segueix alçant-se
l'estructura de l'antic claustre, fixant-se en els
fonaments ja existents i convertint-los en una
zona de descans de la plaça, s'estan netejant i
estratificant els murs, després de l'aparició de
pintures del segle XVIII i es planteja la creació d'una
zona verda, en la qual s'ubicaran les palmeres
aparegudes a la zona lateral de la plaça, al costat
de moreres i herbes aromàtiques.

“Deixant de banda els criteris
històrics amb què s'ha elaborat
el projecte, quan acaben les
obres, quedarà un espai a
disposició dels ciutadans en
ple centre de la ciutat, que
s'aprofitarà amb diferents
iniciatives”
Marc Albella, regidor de Cultura

“Lamentem no poder construir
la pèrgola inicialment prevista
tot i que intentarem donar vida
a la zona i extreure el màxim
rendiment per a la ciutadania".

La Regidoria de Turisme presenta la programació d'activitats per al mes de juliol
Redacción

La Regidoria de Turisme de Vinaròs ha preparat, un any
més, una variada programació d'activitats destinades
tant als veïns de Vinaròs i comarca, com als turistes
que ens visiten durant aquestes dates. Durant el mes
de juliol, es torna a apostar per activitats que han
comptat amb una acceptació notable en altres anys.
Com a eixos principals figuren els esports d'estiu a
la platja (ioga, aeròbic i cubà), el cicle de concerts al
Santuari de la Misericòrdia, el cinema a la fresca -amb
dues sessions a la carpa de l'Avinguda de l'Atlàntic i
dos en el JJ Cinema-, la Mar de Circ, la Biblioplatja i
el calendari gastronòmic habitual, amb les Jornades
de Cuina del Llagostí de Vinaròs i el Tapa Tour del
Llagostí de Vinaròs, com a protagonistes.
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, destacava
que "són activitats que han funcionat bé, el que
demostra la bona feina que s'ha desenvolupat a
la Regidoria, i seguirem apostant per elles encara
que, en properes temporades, imprimirem el nostre
segell a la progamació" . Fontanet insistia en "la gran
quantitat de públic que pot trobar activitats a la seva
mida, en aquesta àmplia programació, tant veïns de
Vinaròs com a visitants".
Com a novetats a destacar, Vinaròs recupera el parc
aquàtic que ja va acollir uns estius enrere encara que,
en aquest cas, s'instal·larà a la platja de Fora Forat, a
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partir del dilluns 27 de juliol, mentre que, a l'agost,
estarà ubicat a la platja del Clot. Un altre dels aspectes
innovadors serà la introducció de visites teatralitzades,
a càrrec de l'empresa Turiart i destinades sobretot al
públic familiar, tal com indicava el tècnic de Turisme,
Gabriel Quesada, i que se sumen als tallers històrics
guiats a càrrec de Amics de Vinaròs.
Altres actes organitzats per entitats i que
completen la programació són el XIV Cicle de
Curtmetratges Agustí Comes, concert organitzat
per Joventuts Musicals, exposició de vehicles antics
organitzada per Motor Clàssic Vinaròs o el XX Aplec
d'Instruments Tradicionals. A més, del 23 al 26
de juliol adquirirà un protagonisme especial una
nova edició de 'A la llum de la lluna' reinterpretat
com 'Festival Mediterrani de les Arts escèniques,
visuals, musicals i literàries'. El regidor de Cultura,
Marc Albella, explicava que "estem ultimant tot
el calendari, intentant que tots els actes siguen
gratuïts i els situarem en dos espais principals:
l'Ermita de la Misericòrdia i el nucli urbà".
Els fullets desplegables amb tota la programació
preparada per la Regidoria de Turisme poden trobarse en la Tourist Info, editats en castellà, valencià,
francès i anglès. A més, la programació es pot
consultar al web www.turisme.vinaros.es

Les novetats

Parc aqüàtic
Vinaròs recuperarà este estiu el parc
aquàtic. Enguany s'instal·larà a la platja
de Fora Forat, a partir del dilluns 27 de
juliol. A l'agost, estarà ubicat a la platja del
Clot.
Visites teatralitzades
Una altra de les novetats de la
programació serà la introducció de visites
teatralitzades, destinades sobretot al
públic familiar.
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ACTUALITAT

Finalitzen les obres de regeneració i protecció de la costa nord de Vinaròs

619.000€
de cost
total de les
actuacions

Els treballs han frenat la regressió i creat noves zones accessibles
Redacción

Les obres de protecció de diverses
zones de la costa nord que es van iniciar
el passat mes de febrer, amb caràcter
d'emergència, han conclòs. Els treballs,
realitzats per l'empresa BECSA a través
de la Direcció General de Costes, han
tingut un cost total de 619.000 euros i
han consistit en la construcció de murs
de contenció, esculleres i passarel·les
en quatre espais diferenciats: la cala de
la Foradada, la zona de la cala El Pastor
i de la capella de l'Assumpció i la zona
de Boverals. Els regidors d'Urbanisme i
Ordenació del Territori, Jan Valls, i Obres
i Serveis, Guillem Alsina, van visitar
les obres de les quals han destacat
"compleixen la seua funció de frenar la
regressió de la costa en espais que es
trobaven molt afectats i posaven en
perill la seguretat d'habitatges i vials, a

més de crear nous espais accessibles al
nostre litoral".
En el cas de La Foradada, s'ha construït
un mur de contenció i s'ha assegurat
l'espai, que patia una erosió que feia
perillar fins i tot el vial a la zona superior.
Aquesta obra està ja completament
finalitzada i ha tingut un cost de
120.000 euros, amb finançament a
càrrec de la Direcció General de Costes
en un 60% -72.000 euros-mentre que el
40% restant -48.000 euros- van a càrrec
del consistori. A la resta d'actuacions, el
finançament correspon íntegrament al
govern central.
A la cala del Pastor i zona de la
capella de l'Assumpció s'ha construït
una passarel·la de 220 metres que
permetrà el pas entre les diferents
cales, alhora que permet la protecció

dels habitatges ubicades a la zona i
que estaven patint despreniments
provocats per l'erosió del mar. S'espera
que l'obra estiga a punt en quinze dies,
a falta tan sols de realitzar proves de
contenció en els talussos, que s'instal·le
una malla galvanitzada i es plante
vegetació per embellir la zona. A més,
en aquesta zona s'estan realitzant
treballs per protegir l'escullera ja
existent, que permet protegir la platja
de forma natural.
A la zona de Boverals s'ha actuat sobre
dos espais que presentaven una forta
erosió a la zona inferior, creant coves
que posaven en perill la carretera.
En tots els casos, s'han utilitzat blocs
de pedra de la pedrera d'Ulldecona
de més de 7 tones. Segons la direcció
d'obra, les principals dificultats, a l'hora

Què s’ha fet?

A La Foradada: construcció d’ un
mur de contenció i millora de l’entorn
erosionat
Cala del Pastor: una passarel·la de 220
metres i la protección de la escullera ja
existent
Boverals: s'ha actuat sobre dos espais
que presentaven una forta erosió a la
zona inferior, creant coves que posaven
en perill la carretera.

de l'execució, ha estat la d'habilitar
passos i espais per facilitar el trasllat
de maquinària pesada i materials. Les
actuacions han possibilitat també la
instal·lació de 740 metres de tanca
de fusta de pi, en tot el recorregut de
les cales afectades per les obres, que
aporten més seguretat per a vianants i
creen miradors.

El web de l'Ajuntament de Vinaròs publica les agendes de l'alcalde i els regidors de l'equip de govern
Redacción

La pàgina web municipal de l'Ajuntament
de Vinaròs publica des del passat dilluns les
agendes públiques de l'alcalde i els regidors
integrants de l'equip de govern, en què
apareixeran les seves reunions i activitats
relacionades amb l'exercici de les seues tasques
en cada regidoria. Les publicacions estaran
subjectes a la protecció de dades i a la privacitat
de les persones que compartisquen assumptes
amb els edils. Les agendes s'aniran actualitzant
en el moment en què els regidors vagen editant
i podran visualitzar-se a través de l'apartat Portal
de la Transparència del web municipal.
El regidor de Govern Obert i Noves Tecnologies,
Hugo Romero, destacava que "des del

consistori estem treballant per complir amb
els diferents indicadors que marquen tant la
Transparència Internacional com el Sistema
Espanyol d'Acreditació de la Transparència
encara que la nostra intenció és que l'exercici
de la transparència no es guïe només pel
compliment dels indicadors marcats per la
llei sinó que es convertisca en un mecanisme
integrador de la societat dins de l'ajuntament i
la resta d'institucions".
La página web municipal incorpora també, en
la seua secció Destacats, un quadre en el qual
apareixen els horaris i dades de contacte de
l'alcalde i tots els regidors de l'equip de govern,
per tal de facilitar l'atenció a la ciutadania.

Disponible al portal de transparència
Les agendes podran visualitzar-se a través
de l'apartat Portal de la Transparència del
web municipal i s'aniran actualitzant en el
moment en què els regidors vagen editant-les.
La web municipal incorpora també, en la
seua secció Destacats, els horaris i dades de
contacte de l'alcalde i tots els regidors de
l'equip de govern, per tal de facilitar l'atenció a
la ciutadania.
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ACTUALITAT

La biblioplatja amplia el seu fons i oferirà més de 40 activitats infantils aquest estiu
Per al proper estiu, s'estudia un possible canvi d'ubicació
Redacció

Els regidors de Cultura i Turisme, Marc Albella i
Domènec Fontanet, acompanyats de la bibliotecària
Maite Arnau, van presentar dimecres les activitats i
serveis que oferirà la biblioplatja de la platja del Fortí
durant els mesos de juliol i agost. La biblioplatja,
que obrirà en horari de 10.30 hores a 13.30 hores al
matí i de 17 a 20 hores a la tarda, ofereix, a més del
servei de premsa diària i préstecs de llibres, múltiples
activitats, sobretot dirigides al públic infantil.
Arnau va explicar que el fons bibliogràfic de la
biblioplatja ha crescut aquest estiu,fins arribar al
miler de referències, amb moltes novetats. Quant
a les activitats culturals, dirigides al públic infantil,
s'han realitzat dues línies d'actuació: una campanya
de narració oral, amb 19 contacontes, en la seva
majoria en llengua anglesa, a més de 2 contacontes
musicals, i els tallers –un total de 22 al llarg de juliol
i agost-, que és l'activitat més demandada pels
xiquets. Aquest estiu hi haurà tallers de gastronomia,
rakú, paper artesà o cuir, entre molts altres. Hi haurà

Les activitats
19 contacontes
22 tallers

Els regidors de Cultura i Turisme. acompanyats de la
bibliotecària van presentar les activitats

Els serveis
-Prèstec de llibres
-Premsa diària

preinscripció –es podrá fer a la mateixa biblioplatja
amb un període d'antelació de fins a una semana-,
donat que les places són limitades, però també
sessions repetitives per arribar a més xiquets, donada
la gran demanda. Les sessions aniran a càrrec de
Ameba, Los Navegantes, Kids and Us, Colla del
Bolongo i Animación Sol y Luna. També se celebraran
tallers que giren entorn de l'aprenentatge. A més, la
regidoria de Turisme organitza visites a la llotja amb
preinscripció en la biblioplatja.

S’estudia un canvi d'ubicació
Albella va avançar que, de cara al proper estiu, s'està
ja estudiant la possibilitat d'instal·lar la bilblioplatja
al centre de la platja del Fortí, i no en l'extrem sud
com està des de fa ja 9 anys, per facilitar l'accés
a més usuaris. “Volem que sigui un servei més
accessible a la gent, més cèntric, i una possible
ubicació seria davant de l'edifici de l'antic col·legi
Sant Sebastià, però és una possibilitat que encara
hem d'estudiar bé”, va assenyalar. Uns canvis que,
segons confirmava Fontanet, "aniran de la mà d'una
reordenació completa dels recursos de tota la franja
litoral urbana".

La Regidoria de Medi Ambient realitza nous tractaments contra les plagues de mosquits
Redacción

L'Ajuntament de Vinaròs està portant a terme
noves aplicacions de larvicida contra els
mosquits, a través de l'empresa que presta el
servei de control de plagues. Els tractaments
es van aplicar a les zones de la Colònia Europa
i el barranc Salines, espais en els quals s'han
concentrat els majors problemes d'existència
de mosquits en les últimes setmanes, segons
es desprèn de les queixes veïnals. També es
realitzaran aplicacions en altres zones, com el
barranc Saldonar, la desembocadura del riu
Cervol i altres punts aïllats amb estancament
d'aigües.
A causa de l'increment de les temperatures,
la freqüència del tractament, que abans era
de 21 dies, es redueix a 10 dies durant la

temporada d'estiu. El larvicida que s'aplica és
un insecticida regulador del creixement que
interromp el procés de mutació de la larva,
impedint així la formació del mosquit adult.
Des de la Regidoria de Medi Ambient, es
recorda la importància de la col·laboració
ciutadana respecte a la prevenció, evitant
l'acumulació d'aigües en desguassos, canals
de recollida de pluvials, plats, etc. El regidor
Jordi Moliner recorda que "no es tracta d'un
problema específic del nostre municipi sinó
que s'està donant de forma generalitzada
a tota la costa" i insistia en què "seguirem
estudiant quins tractaments són els més
efectius, per tal d'aplicar-los i aconseguir les
menors molèsties per als ciutadans".

On s’ha aplicat?

A zones de la Colònia Europa i el barranc Salines, espais en els
quals s'han concentrat els majors problemes d'existència de
mosquits. També al barranc Saldonar, la desembocadura del
riu Cervol i altres punts amb estancament d'aigües.

Més freqüència

A causa de l'increment de les temperatures, la freqüència del
tractament, que abans era de 21 dies, es redueix a 10 dies
durant la temporada d'estiu.

El nou sorteig de "Comprar a Vinaròs té premi" reparteix
1.200 euros entre els clients dels comerços locals
En total, es repartiran 4.800 euros per fomentar les compres de proximitat
Redacció

El saló de plens de l'Ajuntament de
Vinaròs acollia dilluns el sorteig dels
12 xecs de 100 euros entre els clients
dels comerços locals de Vinaròs que
van realitzar les seues compres entre
l'1 i el 30 de juny i van dipositar la
seua butlleta de participació. Han
entrat en el sorteig tots els butllets

presentats per compres superiors a
20 euros realitzades en els comerços
adherits.
Des de la Regidoria de Comerç, s'ha
destacat l'increment de participació
pel que fa a nombre de butlletes
recollides respecte a altres edicions
del sorteig. El regidor Domènec

Fontanet agraïa la participació i
animava a "consumir en el comerç
local i seguir participant en la
campanya". El següent sorteig tindrà
lloc el 5 d'octubre, per compres
realitzades durant el mes d'octubre.
Els propers correspondran als mesos
de novembre i desembre.

El següent sorteig serà el 5 d'octubre

Pili Ventura (Traiguera) amb compra realitzada a La Frontera; Vicenta (Vinaròs) en Stella Intim; Paula Rosselló (Vinaròs) en Carnisseria Àngel
(Mercat Municipal); Marga (Vinaròs) a Fruites i Verdures Nicolau (Mercat Municipal); MªÁngeles García (Saragossa) en Modes Obiol; Hicham
(Vinaròs) en Gasolinera Verdera; Mª Teresa Bau (Barcelona) en Pastisseria Viver; Rosa (Vinaròs) en Carnisseria Àngel (Mercat Municipal); Bernat
Segarra (Salzadella) en Sacco; Jaume Segarra (Vinaròs) en Gasolinera Verdera; Juana Boix (Vinaròs) en Carns Miralles i Rosa Gerada (Vinaròs) en
Teixits Salom.

Tots ells rebran el xec per gastar en els comerços adherits a la campanya, revertint així la quantia del premi al comerç de proximitat.
6
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Tot a punt per acollir l'Electrosplash 2015 Beyond Music
Del 10 al 12 de juliol, el passeig Fora Forat de Vinaròs serà
escenari d'aquest festival diürn de música electrònica
Redacció

El Passeig Fora Forat de Vinaròs es
convertirá el proper cap de setmana
en l'escenari de l’Electrosplash 2015
Beyond the music, el festival de música
electrònica que se celebra per segon
any consecutiu a Vinaròs. Segons
explicaven des de l'organització,
s'espera aconseguir una entrada de
3.000-3.500 assistents sobretot en
la jornada de dissabte. De moment,
s'han venut més de 1.000 abonaments
i encara falta quantificar les entrades i
abonaments venuts en paper. Vicente
Salvador, integrant de l'organització,
explicava que "per les característiques
del cartell d'artistes, som un festival
que no busca les massificacions sinó
oferir un producte diferent, marcat
per les experiències alternatives, al
marge de la música, com les zones
de paddel surf i vòlei platja, recintes
especials com la game zone o la girl
zone, zones de restauració i mercat,
festes VIP, etc". Salvador destacava
que "en ser un festival totalment

cash-less,
coneixem
perfectament el perfil
de cada assistent, la
qual cosa suposa un
avantatge en qüestions Vicente Salvador i Marc Albella va presentar
de seguretat i de saber la nova edició del festival
en els establiments d'oci de la ciutat,
dirigir al nostre públic".
La major part d'abonaments s'han de manera que els negocis locals
venut a la Comunitat Valenciana i es veuen afavorits i ja comptem
amb la bona experiència de l'any
Madrid.
Pel que fa al cartell d'artistes, l'integren passat respecte a les sinergies amb
80 artistes de 35 nacionalitats l'hostaleria local ".
diferents. En molts casos, es tracta El regidor de Cultura, Festes i
d'artistes internacionals que només Tradicions, Marc Albella, ha destacat
actuaran a Espanya aquest estiu "l'impacte turístic i econòmic positiu
al Electrosplash, pel que la seua que tindrà la celebració d'aquest
presència genera un interès notable festival a Vinaròs". La totalitat de
entre els seus seguidors. Salvador places hoteleres de Vinaròs s'han
explicava que "ens allunyem dels cobert i fins i tot s'estan derivant
circuits comercials buscant oferir un clients a altres localitats per cobrir la
producte més cuidat i que el nostre demanda existent. Albella explicava
públic valora. La nostra programació que "es tracta d'un festival sostenible
de nits compta amb artistes de i responsable que finalitza a un horari
primer nivell que completen, raonable, que comença a les 11.00h i
posteriorment, amb les post-parties finalitza a les 02:00 de la matinada, per

en xifres
1500: xifra mitjana d’assistents
de la edició 2014
3.000-3.500: xifra mitjana
d’assistents diària que s’espera
aconseguir enguany
80: Els artistes que participen
durant els tres dies de festival
la qual cosa esperem que les molèsties
siguen les mínimes possibles" i insistia
que "sabem que som una destinació
de turisme familiar però, amb
aquest festival, aportem una oferta
complementària d'oci". D'altra banda,
l'Ajuntament de Vinaròs ha donat al
Casal Jove els 40 abonaments per al
festival Electrosplash.

Acord Ciutadà acusa a Tots i totes Som Vinaròs d'haver 'enganyat' als vinarossencs

Batalla considera que el canvi d’hora dels plenaris a les 19.30 no és l’hora més adequada per a
que la ciutadania els puga presenciar
Redacció

El portaveu d’ Acord Ciutadà, Lluis Batalla, ha acusat
al principal partit del govern local, Tots i totes Som
Vinaròs, d'haver enganyat a la ciutadania en la
campanya electoral i haver canviat el seu discurs
en el primer ple del nou govern. “El 24 de juny el
poble es va creure els arguments que la política no
havia de ser un modus vivendi o que els assessors
eren figures prescindibles perquè la despesa que
suposaven podia ser invertida en temes socials,
i llavors el poble va donar cinc regidors a Podem”,
va indicar Batalla. Per al portaveu d'aquesta coalició
“després del ple, la decepció per la nostra banda
ha estat molt gran perquè vam veure que la nova
manera de fer política es va diluir i es va recórrer a
mitges veritats o mitges mentides en el tema de les
retribucions”.
Batalla va acusar a l'equip de govern de “no explicar
tota la veritat”, assenyalant,
respecte a les cinc dedicacions
parcials, que “la veritat no és que
un regidor cobrarà 1090 euros, sinó
que la despesa que suposarà cada
mes a l'ajuntament serà de gairebé
2000 euros amb les despeses en
seguretat social, i això en regidories
que compten amb tècnics molt
qualificats”. En aquest sentit, va
criticar el discurs de Tots i totes
som Vinaròs. “Allò que fa uns mesos
era una doctrina revolucionària
s'ha convertit en una defensa de
l'estat del benestar, la qual cosa
és molt curiosa. La veritat és que
aquest equip de govern costarà
molts diners als vinarossencs, un
equip de govern que ha promès
un pla d'emergència social que
no veiem per cap banda. Tan sol

cinc regidors col·locats i que quan deixin de serho seguiran cobrant de l'atur. Ha estat un engany.
Podem a Vinaròs és un arma d'engany massiu”, va
assenyalar.

Canvi d’hora dels plenaris

Batalla també va criticar que els plens ordinaris
hagen canviat d'horari i se celebren a les 19.30 hores
i no a les 21 hores com en la legislatura anterior,
apuntant que anirà en detriment que els ciutadans
puguin acudir o veure-ho per televisió.
“Aquesta serà la legislatura de la comoditat.
Argumenten que el ple se celebrarà a les 19.30
hores perquè els regidors puguin conciliar la seva
vida laboral, però al meu entendre, si és l'acte més
important de l'activitat política el que cal fer és
buscar l'hora més adequada perquè assisteixin o

Ramon Adell i Lluis Batalla

puguin veure-ho els ciutadans”, va indicar.
També va acusar als portaveus de PSPV i Compromís,
socis de govern, d'amagar-se. «Ens va sorprendre
que cap altre portaveu de l'equip de govern que no
fos l'alcalde no digués res sobre perquè van acceptar
un sou i no cobrar per assistències. Esperàvem que
no s'amaguessin darrere de l'alcalde, que és l'única
persona que entenem que si que ha de cobrar un
sou», va subratllar. I va concloure que “també ens
preocupa la seva intolerància a la crítica”.
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El PP pedirá al interventor una comparativa de retribuciones “para despejar dudas”
Amat acusa al gobierno municipal de “incrementarse los salarios e intentar ocultarlo” y pide que
el alcalde “rectifique y reconduzca esta situación”
Redacció

El PP de Vinaròs informó el lunes de
su intención de solicitar un informe
al interventor para aclarar las “cifras
falsas sobre las retribuciones dadas
por el gobierno local momentos antes
del pleno”. El concejal Popular, Juan
Amat, exigió además “que el gobierno
justifique el incremento salarial”, aseguró
que se ocultan datos y consideró que
Vinaròs “ya ha dejado de ser el referente
de la provincia en las bajas retribuciones
del equipo de gobierno”.
“Estamos valorando pedir al interventor
municipal que haga una comparativa
para despejar dudas. Entendemos que
es obligación de la oposición alertar
de situaciones que distan mucho del
interés general”, señaló Amat.
El exedil de Hacienda, calificó de
“escandaloso subir la retribución del
alcalde más del 60%, lo cual teniendo
en cuenta que es el primer gobierno
de Podemos en la Comunidad
Valenciana es doblemente significativo”.
Y subrayó que “los aumentos son aun
más llamativos cuando vemos las

retribuciones de los concejales, que
suben un 30% respecto al gobierno
anterior”.
Para Amat, “Vinaròs ha dejado de ser un
referente dentro de la provincia, al ser
la ciudad de más de 25.000 habitantes
cuyo equipo de gobierno menos
cobraba, gracias al sistema retributivo
introducido por el PP”.
Amat acusó al equipo de gobierno de
“subirse el sueldo e intentar ocultarlo”.
En este sentido, explicó que “treinta
segundos” antes del pleno “un portavoz
del gobierno nos facilitó tres hojas con
el membrete del ayuntamiento pero
que no iban refrendadas por la firma
del interventor ni el secretario, donde
el equipo de gobierno intenta justificar
lo injustificable en el tema salarial
con argumentos forzados y cifras que
son rotundamente falsas”. Amat se
preguntó “si justo antes de debatir un
pleno que tiene toda la documentación
certificada por secretaría e intervención,
el gobierno se ve en la necesidad de
repartir un folleto publicitario que no

refrendan estos funcionarios, es porque
saben que la información que dan no se
corresponde con la realidad”.
Amat explicó que uno de los
argumentos del equipo de gobierno,
que es el ahorro por la eliminación de los
cargos de confianza, “sorprende que sea
para distribuirse el sueldo entre los once
integrantes del equipo de gobierno”,
y aseguró que en la documentación
facilitada, el coste de los dos cargos de
confianza “no es de 74.900 euros sino de
57.314 euros”.
El exedil de Hacienda señaló que “estas
subidas de sueldo son bochornosas,
pero que un equipo de gobierno que
habla de nuevo talante, hizo bandera
de la transparencia y la reducción de
privilegios de los ediles las trate de
ocultar, nos parece aun más grave”.
Amat también insistió en que el coste
de alcalde y sus diez concejales del
anterior gobierno era de 162.600
euros y el coste del alcalde y sus diez
concejales actuales es de 210.393 euros,
y a día de hoy aun desconocemos quien

La Generalitat Valenciana subvenciona con
11.767 euros la mejora de la cala de Sól de Riu
Redacción

El Partido Popular de Vinaròs ha informado
sobre la publicación en el DOCV de
dos subvenciones logradas para el
Ayuntamiento de Vinaròs y para fomentar
el turismo.
Así, por Resolución de 16 de junio, se
conceden un total de 11.767 euros
para mejorar y habilitar el acceso a la
cala de Sól de Riu situada en la costa
norte de la localidad. La concejala
popular, Elisabet Fernández destacó que
estas subvenciones fueron tramitadas
durante el gobierno del PP y que “con
esta subvención pretendíamos lograr la
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mejora de esta cala para posteriormente
convertirla en la segunda cala autorizada
para mascotas después del éxito de la
primera cala situada en la costa sur”.
También por Resolución de 23 de junio
se ha otorgado una subvención de 4.216
euros destinada al impulso turístico de
la imagen de los destinos turísticos y
en especial de las fiestas declaradas de
interés turístico autonómico. La concejala
popular afirmaba que “por segundo año
la Generalitat apuesta por potenciar las
fiestas de mayor impacto y hemos logrado
que Vinaròs disponga de una cantidad

Juan Amat

presidirá las comisiones, lo cual es muy
relevante, porque podría incrementar
más las cifras.
También se preguntó Amat que si las
retribuciones en forma de salario son
socialmente más justas que las fijadas
por asistencias, como argumentó el
alcalde, “porqué no se las introducen
a todos los miembros del gobierno
municipal”. “Se han puesto dedicaciones
parciales únicamente a aquellos
concejales que no tienen trabajo, y así se
acredita en la declaración de bienes que
han presentado”, explicando que “en el
anterior gobierno el PP también tenía
personas en paro y concejales afectados
por un ERE, pero establecimos el sistema
retributivo que consideramos más justo
y menos gravoso para Vinaròs”.
Y concluyó que “el alcalde tiene la
obligación moral de reconducir esta
situación”.

Jornades Novadors
al Vinalab
Redacció

El Centre del ConeixementVinalab va acollir els dies 3 i 4 de
juliol les XII Jornades Novadors. Es
tracta de la cita anual organitzada
per l'associació Novadors, creada
l'any 2003 i formada per experts en
noves tecnologies i professionals
de tot l'àmbit educatiu. Les
jornades es converteixen en
un fòrum obert en el qual es
debaten, sobretot, qüestions
para seguir incrementando la difusión relacionades amb l'articulació de
de nuestras fiestas declaradas de interés les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC) en totes
turístico”.
les etapes educatives, pel que
participen docents d'Educació
Infantil, Primària, Secundari,
Universitat i alumnes de Magisteri,
Psicopedagogia i equips directius
i docents en general.
L'Alcalde de Vinaròs, Enric Pla, va
ser l'encarregat d'inaugurar la
cita, destacant "la importància
d'aprofitar les TIC i els recursos
audiovisuals a l'aula". En la
inauguració l'ha acompanyat el
director del CEFIRE Vinaròs, Josep
Pla.
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L'Ajuntament de Vinaròs col·labora en el I Concurs de Graffiti LlagostíGraf Vinaròs
Iniciativa per decorar amb graffitis les tanques metàl·liques del parc del Llagostí

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs col·labora
amb el I Concurs de Graffiti
Llagostí Vinaròs, que sorgeix
com una iniciativa de l'empresa
Brial per decorar les tanques que
envolten els solars del PAI de
Foret, a la zona coneguda com
parc del Llagostí i plaça Espanya.
La idea original de l'esdeveniment
és del conegut artista del graffiti
Francisco López 'Chile' i consistirà
en un concurs de graffiti, en el
qual els participants podran optar
a tres premis en metàl·lic de 200
euros cadascun i sorteig de dos
lots d'esprais. L'esdeveniment
es promourà en xarxes socials
i internet i s'espera aconseguir

la màxima participació possible
perquè, d'aquesta manera, les
obres dels artistes participants
aconseguisquen donar una
millor imatge a tota la zona.
Prèviament a l'inici del concurs,
la tanca serà tractada amb una
capa d'imprimació per prolongar
la durabilitat dels graffitis. La
idea és donar continuïtat a
l'esdeveniment per, any rere any,
completar el total de les tanques.
Per participar, cal enviar una foto
de l'esbós, indicant les dades
del participant, abans del 17
de juliol, al correu llagostigraf@
gmail.com.
Paral·lelament,
se celebrarà un concurs de

fotografia que premiarà la millor
foto de l'esdeveniment que es
compartisca a través de la xarxa
social Instagram utilitzant els
hashtags #llagostigraf i #vinaros.
Les bases de tots concursos
podran consultar a la web
municipal de Vinaròs.
Empreses o particulars interessats
a col·laborar amb l'esdeveniment
poden sumar-se contactant amb
el correu participa@vinaros.
es. La iniciativa se celebrarà el
dissabte 25 de juliol, de 16.00 a
21.00hi dins dels actes de 'A la
llum de la lluna. Festival de les
Arts Escèniques que organitza el
consistori.

Com participar?
Cal enviar una foto de l'esbós, indicant
les dades del participant, abans del 17
de juliol, al correu llagostigraf@gmail.
com

Tres premis
Els participants podran optar a tres
premis en metàl·lic de 200 euros
cadascun i sorteig de dos lots d'esprais

ABRIMOS TODOS LOS
DOMINGOS Y FESTIVOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

HORARIO:

Lunes a Sábado de 09:00 a 22:00 h.

Domingos y festivos de
10:00 a 21:00 h.
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fotonotícies
l Borrianenca, en
Cor Polifònic Ciutat de Xàtiva i Cora
Conciert d’estiu del Orfeó Vinarossenc, diumenge 5 de juliol.
el
Borriana

11 juliol de 2015

Enlace de Juan y Natalia, les deseamo

s el mejor futuro

INMA I ROMÀN CAMPIONS A REUS
El passat día 20 de juny a la
ciutat de Reus es va dur a terme
el Irasshai Cosplay Contest 2. Un
concurs de cosplay dins dels actes
que feia l’associació Irasshai , en
tot temes relacionats en el món de
la cultura japonesa, els videojocs ,
el manga i el cosplay.
Els germans vinarossencs Inma
i Romàn Folch es van desplaçar
per gaudir dels actes i participar
al concurs. Després d’enfrontarse
en gairebé una vintena de rivals,
es van endur cap a casa el
primer premi al millor cosplay i
actuació en la categoría grupal.
Enhorabona!

GUILLEM SEGURA ARNAU guanyador de Primera 5 K de Vinaròs
ENHORABONA

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

El juliol, el mes de sol
Qui sembra espinacs pel juliol en
menja quan vol
A juliol, cistella en el mallol, la
duràs però no l'ompliràs
A mig juliol sembra el fesol. Per la
mare de Déu, Carmeta sembra la
mongeta
Al juliol qui es tapa és un mussol

Per gener mana la lluna i pel
juliol mana el sol
De la mare de Déu del Carme
a la de l’Assumpció les millors
gallines de tot el ponedor
Gent de mar i de marina son de la
mateixa farina
Cap barca s’ha quedat a mar per
falla de vent, ni en port per falla

de gent
Cas del poble no fases massa, el
que ara maleeix després t'abraça
A cel núvol, mariner seré
El mariner i el vaixell són de la
mateixa pell

Mariner i pescador, de la gent el
bo i millor
Timoner que està alerta no mulla
la coberta
Quan fa banyes el sol, mariner
més que pluja vol

CURSOS DE TEATRO
impartidos por NATHALIA PAOLINI
ACTRIZ| DIRECTORA | FORMADORA

TALLER DE TEATRO orientado a BAILARINES

ENTRENAMIENTO ACTORAL para iniciados

Potenciaremos la creatividad para lograr más
desinhibición y soltura escénica.
Exploraremos en el lenguaje corporal,
enriqueciéndolo y eliminando barreras.

Reconocernos como seres emocionales e
investigar en la propia expresividad.
Entrenarse para la acción dramática y ampliar
fronteras creativas.

Del 20 al 24 de Julio de 9’30 a 13’00 h.

Del 20 al 24 de Julio de 20’00 a 21’30 h.

Más información en: Gimnasio Gentsana C/ Desamparados, nº 5, Vinaròs
Telf. 964 455 821
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La comparsa ‘Les
Agüeles’ se disuelve
En la asamblea de la Comisión
Organizadora del Carnaval de la semana
pasada, aparte de rendirse cuentas del
carnaval 2015, la mala noticia fue que
desde la comparsa Les Agüeles, una
de las más entrañables del carnaval,
se indicó su inminente disolución. La
comparsa Les Agüeles se fundó en el año
1986, y era, por tanto, una de las primeras
del carnaval de Vinaròs. El pasado año
tan sólo tenía siete integrantes. Los
motivos esgrimidos para su disolución
han sido motivos de salud de varias de
sus integrantes. Con la disolución de Les
Agüeles el carnaval está formado por un
total de 32 comparsas.

El carnaval ya tiene junta gestora
Redacción

El carnaval ya tiene junta gestora.
La reunión mantenida la noche
del miércoles entre las diferentes
comparsas
y
la
Comisión
Organizadora del Carnaval (COC)
saliente, decidió, ante la ausencia
de candidaturas a la presidencia, la
formación de esta junta, que estará
formada por las comparsas La Colla
y Tomba y Tomba, como entidades
más antigüas, y Esmuvi, como
comparsa más joven. A ellos se han

sumado otras siete personas de las
diferentes comparsas, con lo que
serán diez en total los miembros de
la junta gestora. La inminencia del
carnaval de verano será el primer
reto de esta nueva junta. Un evento
eminentemente turístico, que se
celebrará los días 7 y 8 de agosto y
que, según señaló la ya expresidenta,
Elke Fernández “estará apoyado por
la junta saliente, que está dispuesta a
ayudar en lo que haga falta”.

¿Quien
integra la
gestora?
Estará formada por las
comparsas La Colla y
Tomba y Tomba, como
entidades más antigüas,
Esmuvi, como comparsa
más joven y 7 voluntarios
de diferentes comparsas
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Vinaròs acogió una demostración gastronómica internacional con carácter benéfico

Emili Fonollosa

8

El ágora del paseo marítimo de Vinaròs se
convirtió el pasado domingo por la tarde en
un gran escaparate de cocina internacional
gracias a la iniciativa puesta en marcha por las
oenegés Por Más Vida, cuyo coordinador es
Samuel Verge y Rescata2, con la colaboración
del Ayuntamiento.
La XII Muestra de Gastronomía Internacional
ofreció una gran variedad de platos y
repostería típicos de ocho países tan variados
como Ecuador, Alemania, Argentina, República
Dominicana, Venezuela, Colombia, Cuba –la
novedad este año- y por supuesto España; había
prácticamente dos centenares de variedades
culinarias. Los países estaban representados
con nativos residentes en Vinaròs que
prepararon altruistamente diferentes platos
para lograr una ayuda con la que emprender
nuevos proyectos solidarios. La degustación
estuvo acompañada por exhibiciones de baile y
danzas de algunos de los países representados.

países
representados
La XII Muestra de Gastronomía
Internacional ofreció platos
típicos de Ecuador, Alemania,
Argentina, República
Dominicana, Venezuela,
Colombia, España y Cuba,
como novedad este año.

Julio enciende el verano taurino
Juan Chaler

Después del festejo inaugural de temporada del
que ya hemos dado cuenta en la crónica de Feria,
con la llegada del mes de julio numerosas plazas
de toros dan a conocer los carteles, y Vinaròs
volverá a dar una corrida de toros en agosto. El
empresario Jesús Domínguez, tras colgar el cartel
de "No hay billetes" en la corrida de San Juan
sigue apostando en ofrecer carteles que sean
atractivos al aficionado para así recuperar nuestra
plaza marinera. Una especie de segunda parte
tras el éxito apoteósico con el Ciclón de Jerez y
dos nombres nuevos. Sonarán los compases de
airosos pasodobles para el festejo que se está

organizando el día 9 de agosto. Será una corrida
de toros en la que harán el paseíllo los diestros
Juan José Padilla, David Fandila "El Fandi" y el
novillero bueno, que tanto está destacando,
Varea, lidiarán un encierro de Hnos. García
Jimenez y Peña de Francia. Hay ilusión por otro
novillero de la tierra que está cosechando éxitos
por toda España. Recordamos con agrado ver salir
de la Plaza a hombros a muchos novilleros de
La Plana, tras aquella época que protagonizaron
Pepe Luís Ramírez, Zabalza, Rodríguez Caro y
que otros continuaron, hasta llegar a nuestros
días viendo salir en volandas a Vicente Prades. Y

...otros quedaron en magníficos subalternos.
Vinaròs dijo si a los toros el pasado día 21 de junio,
en la corrida de la Feria de San Juan con Padilla,
Rivera Ordóñez y Abellán en la que colgaron el
cartel de "No hay billetes" después de muchos
años sin ver nuestra plaza llena.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, ASAMBLEA LOCAL DE VINARÒS
Salvador Quinzá Macip, Voluntario de Cruz Roja

El pasado día 20 de junio tuvo lugar en nuestra
ciudad, la postulación anual del “Día de la
banderita”.
Valga la pena recordar, que la recaudación que
se obtuvo en esta postulación, estará destinada
para “Cursos de formación para el empleo”.
12

Cruz Roja Asamblea Local de Vinaròs agradece
a todas las personas y voluntarios su colaboración
en esta jornada, y como no, a las personas que
con su aportación han colaborado con su granito
de arena, para el bien de la formación en el
empleo.
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¿Qué es la Presbicia?

El Campus d'Estiu L'Illa comença amb
601 alumnes inscrits en arts, esports i infantil
Els xiquets han
començat a
disfrutar d'un
estiu diferent.
Els regidors de
Joventut, Marc
Albella, i de
Participació
Ciutadana,
Hugo Romero,
van visitar els
alumnes i el
professorat el
primer dia de
campus

Algunas señales y síntomas de su aparición incluyen fatiga
visual, dolores de cabeza o sentir cansancio a la hora de realizar
actividades que requieran ver de cerca. Uno de los signos más
evidentes de la presbicia es la necesidad de alejar los materiales
de lectura con el fin de enfocarlos correctamente. Su ópticooptometrista puede diagnosticar la presbicia y su grado durante un
exámen ocular completo. Además se descartarán otros problemas
oculares.

Redacció

Dilluns va donar inici al Campus d'Estiu L'Illa,
la iniciativa de la Regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de Vinaròs pensada per aportar
un temps d'oci i formació a xiquets i xiquetes
d'Educació Infantil i Primària, alhora que dóna
solució per conciliar vida laboral i familiar
durant l'estiu. Aquest any, l'Illa ha canviat
la seua filosofia passant a denominar-se
'Campus d'Estiu L'Illa' i estructurant-se en tres
grans blocs: Illa Arts, inspirada en l'idealisme
màgic sota el títol Planeta Diversió amb dos
científics que guiaran totes les activitats que
es realitzen; Illa Esports, amb les Olimpíades
com a centre d'interès i pràctiques esportives
tradicionals, vela, malabars, esports adaptats,
un Gran Prix Aventura i excursions i English Illa
Infantil, totalment basada en l'aprenentatge
de la llengua anglesa i activitats que giraran
al voltant de El Mag d'Oz. En total, 601 xiquets
i xiquetes s'han inscrit en els tres blocs.
Com a objectiu fonamental de tota la
programació, figura canviar la inèrcia de la
rutina que tenen els menors durant tot el
curs escolar fomentant la seua creativitat,
solidaritat i diversió en els diferents tallers
que es realitzen. A més, les activitats que
es desenvolupen al CEIP Misericòrdia, es
complementaran amb excursions i visites
per donar a conèixer als alumnes els espais i
recursos de Vinaròs, com el Mercat Municipal,
l'Auditori, l'Escola de Música, l'Ermita de
la Misericòrdia , la llotja de la Confraria de
Pescadors, etc.
El regidor de Joventut, Marc Albella,
destacava que "és una programació molt
atractiva, molt pensada perquè els xiquets
s'ho passen el millor possible durant aquestes
setmanes d'estiu. Esperem que gaudisquen i
aprenguen molt i que siga un èxit per a tots".
El Campus d'Estiu L'Illa compta també amb
servei de menjador, per tal d'aportar més
facilitats per a les famílies que ho requerisquen

La presbicia es una condición ocular relacionada con la edad
que dificulta la visión de cerca. Cuando se es joven, el cristalino del
ojo es suave y flexible. Éste cambia su forma fácilmente, lo que le
permite enfocar objetos cercanos y lejanos. Después de los 40 años
de edad, el cristalino se vuelve más rígido, debido a que la lente no
puede cambiar de forma tan fácilmente como antes. Actividades
como la lectura o ver cosas a corta distancia van a resultar más
difíciles.

601

alumnes hi
participen

Tres grans blocs
Illa Arts: inspirada en
l'idealisme màgic
Illa Esports: amb
temática olímpica
English Illa Infantil:
amb activitats inspirades
El Mag d'Oz

Les activitats es duen a terme al CEIP Misericòrdia

El tratamiento es una adecuada corrección, que será distinta para
cada persona en función de si hay o no un problema refractivo
inicial y de las necesidades visuales de cerca de cada uno. En
función de las tareas visuales de cerca, su óptico-optometrista
decidirá qué tipo de corrección puede ser más eficaz para usted.
Puede compensarla con cualquier dispositivo óptico, bien sean
lentes oftálmicas monofocales, bifocales o progresivos, al igual que
con lentes de contacto multifocales, valorando cuál es la opción
que mejor se adapta a sus necesidades.
En cuanto a las gafas premontadas, como bien explica un
estudio elaborado por la Federación Española de Asociaciones
del Sector Óptico (Fedao) y la Asociación Visión y Vida, que ha
constatado que este tipo de gafas que no están graduadas por
especialistas conllevan numerosos riesgos para la salud visual.
Bajo el título 'El estado de la visión en el trabajo y el ocio', el estudio
ha sido presentado por la Facultad de Óptica y Optometría de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y en él se destaca
que las gafas premontadas pueden adquirirse en cualquier
establecimiento, desde bazares hasta gasolineras pasando por
estancos y supermercados: "Su espíritu inicial era para situaciones
de emergencia, aunque hay quien las usa habitualmente". Estos
usuarios de premontadas "se autogradúan, se van probando unas
y otras y eligen las que permiten ver los objetos más grandes", lo
que provoca una hipercorrección que termina por ser perjudicial.
El uso indiscriminado de este tipo de gafas "provoca mareos, dolor
de cabeza y otros síntomas de fatiga visual", teniendo en cuenta
que tienen la misma graduación para los dos ojos e igual distancia
entre pupilas, por lo que no responden a las necesidades de cada
persona.
Por ello, se pretende regular su uso para que sean consideradas
como producto sanitario de clase I que requiere adaptación
individualizada, lo que implicaría la intervención de un especialista
para adaptarlas a las distintas patologías visuales.
Si has notado alguno de estos síntomas, no dudes en visitarnos.
Ópticos-Optometristas
Optica Callau
13
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CULTURA

"Loco-SAPIENS 20.15". Éste es el título del último
espectáculo que ha ofrecido el pasado fin de
semana "locura" en 5 sesiones en el auditorio,
con lleno absoluto y demanda masiva de
entradas aún habiéndose agotado. Desde estas
líneas queremos agradecer la respuesta de un

público siempre fiel, incluso diciendo que era lo
mejor q habíamos hecho y sobre todo GRACIAS
a los alumnos de la Academia por ser como son.
Ha sido un viaje en el tiempo inolvidable y una
manera de explicar la Historia de la Humanidad,
desde el respeto y siempre desde el punto de

agenda cultural

a
d
n
e
ag
l
a
r
u
t
l
u
c
Fins al 19 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
De dimarts a diumenge de 18 a 21
hores
Exposició de fotografies de Joaquin
Simó
Organitza: Regidoria de cultura

Dijous 9 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
21 h., CONCERT del QUARTET
GERHARD
Organitza: Regidoria de Cultura i
JJMM Vinaròs

Dissabte 11 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
18 h., Espectacle de música i dansa
tradicional del Nord de Castelló a
càrrec del Grup de danses El Raval de
Vila-real
Organitza: Ass.
Cultural Ball de
dimonis pel XXV aniversari
Dijous 16 de juliol
SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
19 h. Presentació del llibre Les nostres

14

Partides a càrrec de l'Associació
cultural Amics de Vinaròs
Organitza: Ass. Amics de Vinaròs
Dissabte 18 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
20 h. Espectacle «Collage» a càrrec del
club Madison
Preu entrada: 5 € (venda d'entrades
Club Madison)
Organitza: Club Madison
Diumenge 19 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
19.30 h. Espectacle «Collage» a càrrec
del club Madison
Preu entrada: 5 € (venda d'entrades
Club Madison)
Organitza: Club Madison
Del 21 al 28 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
Exposició de Cómis de Batman de
Diego Latorre.
S'inaugurarà el 21 de juliol a les 19
hores
Organitza: Regidoria de cultura

vista de "locura". Solo me queda añadir que en
la Grecia clàsica, en la Europa medieval, en la
Roma imperial, en el antiguo Egipto, en la Italia
renacentista, en la Alemania nazi, en la España
isabelina, en la prehistoria e incluso en un futuro
no lejano, SIEMPRE, SIEMPRE SALE EL SOL.
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Exposició dels fons pictòrics d'Amics de Vinaròs, amb motiu del seu 40 aniversari

Sessió informativa sobre la matrícula a la Seu del Nord de la UJI
En aquesta sessió, els futurs estudiants que desitgen realitzar la matrícula online rebran informació sobre el procediment i alhora podran presentar la
documentació en la Seu del Nord sense desplaçar-se al campus.
Aquest curs acadèmic 2015/16 com ja es ve realitzant els últims anys, el Servei

d’Infocampus
de la Universitat
Jaume I ha programat diferents sessions informatives
El president de l'Associació Cultural, José Luis Pascual, amb l'alcalde, Enric Pla, el regidor de Cultura, Marc Albella, i els regidors del PP, Lluis Gandia
i Carla
Miralles
sobre el procediment de matrícula no presencial tant en el Campus del Riu Sec com a
les Seus de Vinaròs i Vall d’Uixò.
Redacció

La sala d'exposicions de la seu d'Amics de
Vinaròs, al carrer Sant Ramon, acull des del
passat 17 de juny i fins el 28 d'agost una
nova exposició dels fons pictòrics de l'entitat,
amb motiu del seu 40 aniversari. En aquesta

ocasió, es tracta de diferents mirades de la
nostra ciutat a càrrec de diversos artistes
que, a travès de gravats, aiguades i dibuixos,
aporten la seua percepció particular
sobre espais de Vinaròs. La inauguració va

comptar amb la presència de membres de
la corporació municipal, socis i amics. Podeu
visitar l'exposició de dimarts a dissabte, en
horari de 10.00 a 12.00 hores i els dissabtes
de 17.00 a 19.00h.
A Vinaròs, Seu del Nord de la UJI, la sessió informativa sobre el procediment de

matrícula es realitzarà el proper dilluns 20 de juliol a les 17.00 hores en el Saló
d’Actes de la Biblioteca Municipal (C/ Pilar 26).

Aquestes sessions sobre la matricula on-line, mitjançant l’adreça http://matricula.uji.es,
seran comunes per a totes les titulacions als graus i donaran informació als estudiants
sobre les pantalles de matrícula, l’elaboració dels horaris, els crèdits ... L’objectiu de les
sessions és facilitar la matriculació a tot l’estudiantat de l’UJI, especialment a l’alumnat
de primer accés que es troba davant d’un tràmit tant nou com important per a ell i vol
gaudir amb seguretat de la possibilitat de matriculació no presencial. Es realitzarà una
connexió a l’assistent de matrícula de la UJI i es mostraran les pantalles del procés de
matriculació.

Sessió informativa sobre la matrícula a la Seu del Nord de la UJI
En aquesta sessió, els futurs estudiants que desitgen realitzar la matrícula on-line rebran informació sobre el procediment i alhora podran presentar la documentació en la Seu del Nord sense
desplaçar-se al campus.
Aquest curs acadèmic 2015/16 com ja es ve realitzant els últims anys, el Servei d’Infocampus
de la Universitat Jaume I ha programat diferents
sessions informatives sobre el procediment de
matrícula no presencial tant en el Campus del

Riu Sec com a les Seus de Vinaròs i Vall d’Uixò.
A Vinaròs, Seu del Nord de la UJI, la sessió informativa sobre el procediment de
matrícula es realitzarà el proper dilluns 20 de
juliol a les 17.00 hores en el Saló d’Actes de la
Biblioteca Municipal (C/ Pilar 26).
Aquestes sessions sobre la matricula on-line,
mitjançant l’adreça http://matricula.uji.es, seran
comunes per a totes les titulacions als graus i
donaran informació als estudiants sobre les pan-

talles de matrícula, l’elaboració dels horaris, els
crèdits ... L’objectiu de les sessions és facilitar la
matriculació a tot l’estudiantat de l’UJI, especialment a l’alumnat de primer accés que es troba
davant d’un tràmit tant nou com important per
a ell i vol gaudir amb seguretat de la possibilitat
de matriculació no presencial. Es realitzarà una
connexió a l’assistent de matrícula de la UJI i es
mostraran les pantalles del procés de matriculació.

Un final de juny intens
per a la Muixeranga de Vinaròs
El final de juny ha estat marcat per a l'associació amb un gran
nombre d'actuacions, participant activament a les Festes i Fira
de Sant Joan i Sant Pere i fins i tot en el camp de l'ensenyament.

La Flama del Canigó arriba a Vinaròs

Acte organitzat per l'Associació Jaume I de Vinaròs, on la
Muixeranga de Vinaròs va participar junt amb el Ball de Dimonis.
Una barretja cultural per a l'arribada d'un símbol de germanor.
En aquest cas la Muixeranga de Vinaròs va realitzar el Pinet de
tres, Passeig de Gegantets i el Castell entre altres.

Actuació al Centre de Dia de Vinaròs

El dia 25 de Juny, els més grans van poder gaudir d'una tarda
plena de cultura i tradició vinarossenca al costat de tots els seus
familiars. La Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs, la Dansa de
Dansants dels Dimonis i la Muixeranga de Vinaròs van combinar
danses i música. La nostra associació va realitzar el mini-Banc, el
Castell, l'Aixecat de 3, el pinet de 3 i la Campana.

III Seguici Popular de les Festes de Sant Joan i Sant
Pere de Vinaròs.
Iniciativa organitzada per algunes de les diferents associacions
culturals de la nostra localitat: Ball de dimonis, Colla dolçaina i
tabal, Camaraes i la Muixeranga de Vinaròs.
Un recorregut emocionant que va donar inici al costat del
rellotge de Sol del port de Vinaròs, ple de folklore i tradició i
acompanyat per una gran multitud d'espectadors que van
quedar fascinats.
En aquesta ocasió, la Muixeranga de Vinaròs va realitzar:
castell, pinet de tres net, la morera, la campana, dos pinets de
16

3 simultanis i l'aixecat de 4, sense oblidar-nos dels Passeigs de
Gegantets que anuncien l'arribada de la Muixeranga.
L'Aixecat de 4 (primera vegada realitzada aquest any) es va
omplir de color quan membres de totes les associacions es van
apropar i van formar part de la pinya. Tot un espectacle digne
d'admirar.
Una última actuació va posar fi al Seguici a la plaça de
l'Ajuntament. En homenatge als 75 anys de "Les Camaraes", totes
les associacions participants van ballar junts la "CamaraCurta".
Com a resultat: una mescla d'emocions, diversió, germanor i
sobretot, tradició.

Taller teòric/pràctic a l'escola d'Estiu «estiuESMUVI».

Per segon any consecutiu, l'escola d'estiu "estiuESMUVI" va
comptar amb nosaltres per a la realització d'un taller per a tots
els seus alumnes. El dia va començar amb una petita xerrada per
introduir als més petits al món de les muixerangues i sobretot
en la del nostre poble. Després d'un gran esmorzar amb tots
els membres de la Muixeranga, va seguir el taller pràctic en el
Àgora petita del passeig de la ciutat.
Agraïm una vegada més la confiança dipositada en nosaltres i
la gran predisposició i valentia dels alumnes de l'estiuESMUVI
de l'Escola de Música de Vinaròs a l'hora de participar en la
realització de les figures.
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Cada uno de estos concejales costará más
www.ppvinaros.es
que el anterior alcalde
Entre los cinco cada año el Ayuntamiento
gastará 120.882,40 €
Vinaròs

Hugo Romero

Jan Valls

Guillem Alsina

Marc Albella

Domènec Fontanet

Y tendrán derecho a paro cuando dejen de ser concejales
La nueva casta política local. El precio de los pactos.

24.176,45€/anuales cada uno de ellos
por 25 horas semanales
Aquesta setmana el portal web de
l'Ajuntament ha donat el primer pas
sobre
transparència
del
Govern
Municipal, on ja apareixen publicades
les agendes dels regidors. La voluntat
es situar l'Ajuntament de Vinaròs dins
els 100 ajuntaments més transparents
d'Espanya, d'acord amb els indicadors
de l'organització Transparency International.
El què es pretén es que la ciutadania tingue accés i coneixement
del treball diari que fa l’Alcalde i els seus regidors, així com les
reunions que mantenen amb els representants de les empreses
proveïdores, agents econòmics, plataformes ciutadanes o
particulars.
Per primera vegada, la ciutadania podrà fiscalitzar diàriament
els assumptes que es tracten a la Casa del Poble, amb la
intenció de fomentar la participació a la vegada que es facilita
l’accés a tot tipus d’informació.
No pensem obviar la publicació de les retribucions integres de
cada regidor. Tots i totes sabreu quant cobra cada mes cada
membre de la corporació. Els números sense arguments, només
són números. A l’Ajuntament hi ha 5 dedicacions parcials, que
rebran 1.090 euros en 14 pagues. Prèviament a estos regidors
se’ls ha retingut la part corresponent de SS. Aquests 5 regidors
no rebran cap tipus de retribució més, ni assistències, ni dietes.
Res.
El sistema d’indemnització per assistències patentat per el PP,
no deixa de ser la metàfora del sobre, només afavoreix a qui
ja té un treball estable i què no està a disposat a renunciar

parcialment a aquest. No contribueix a l’estat de Benestar (atur,
pensions) ja que no cotitza a la SS. Algú coneix algun treball
que no hi haja la obligació de cotitzar a la SS i contribuir a l’Estat
de Benestar? La solidaritat és necessària si volem assolir un
món més just que respecte la dignitat de les persones i els
drets humans.
Els càrrecs de confiança s’han eliminat al acabar la legislatura
anterior, però les retribucions que van rebre continuen sent
incomprensibles per a la ciutadania. La complicitat del silenci
per la supressió del assessor de serveis no durarà sempre.
Ara, amaguen el què no poden justificar, actuant al escenari,
per justificar la pròpia “indemnització monetària” davant els
simpatitzants.
Per contra, senyalen als nous regidors amb escàndol pel sol fet
de rebre un salari, quan es l’habitual. Qué van fer per Vinaròs
en quatre anys? Es van repartir més de 650.000 euros, i no
han acabat res, tot grans projectes.
Tot i això, ens agrada anar més enllà i no acomodar-nos en la
xarxa què tot ho admet, sinó es pretén que aquesta informació
arribe a tots i totes. Inclús pensem en dedicar una pàgina del
setmanari a la Transparència. Els canvis ara són possibles
per la voluntat i l’esforç d’un gran capital humà que treballa
diàriament per fer-ho realitat. No som res si no som amb
vosaltres, i no som si no sou amb nosaltres.
Amb aquesta primera fita s'inicia un camí en el que ja no
es podrà fer marxa enrere, on els mitjans i la economia de
l'Ajuntament no seran un obstacle a la Transparència que altres
han impedit. La següent fita és la informació de contractes
menors de 18.000 euros. que encara no es compleix.
17
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Les retribucions dels regidors socialistes
Guillem i Marc: 1080 € nets al mes (1300 € bruts) en
14 pagues
Maria i Begoña: 950 € nets al mes (1050 € bruts) en
12 pagues
1- Guillem i Marc estan a dedicació parcial a l’ajuntament de
Vinaròs.
Actualment només treballen a l’ajuntament. Què vol dir això?
Vol dir que cotitzen 5 hores al dia, tot i que diàriament la tasca
a l’ajuntament supera les 6, 7 o 8 hores. Això vol dir, doncs, que
NO treballen NOMÉS 5 hores al dia. Es pot consultar l’activitat
diària a l’agenda dels regidors al Portal de Transparència.
2- Maria i Begoña cobren per assistències. Actualment una
treballa en l’empresa privada i l’altra és autònoma. Què vol dir
això? Vol dir que elles no cotitzen a l’ajuntament, ja que ho fan
a l’empresa privada respectivament. Per això el seu sou es basa
en les assistències a comissions, plenaris...etc i és més reduït
També es pot consultar l’activitat diària a l’agenda dels regidors
al Portal de Transparència.

al mes (menys l’alcalde). Llavors, quina és la diferència entre el
seu sou i el nostre? La diferència és que ells es podien permetre
cobrar 2 sous. Un de l’empresa privada on cotitzaven i l’altre per
assistències de l’ajuntament. En total: 2 sous. L’ajuntament el
compaginaven amb un bufet d’advocats, amb l’hospital, amb
una empresa de productes fitosanitaris... Però ells, això, no ho
diran.
Conclusió 1: Els actuals regidors de l’equip de govern que cobren
per assistències, cobren MENYS que els anteriors membres de
l’equip de govern, on tots cobraven per assistències.
Conclusió 2: Els 5 regidors que estan a sou a l’ajuntament
(entre ells Guillem i Marc) cobren 1080 € nets al mes.
Aproximadament el mateix sou ( en net) que cobraven
els anteriors regidors del Partit Popular que ho feien per
assistències.

En resum: L’anterior equip de govern on la TOTALITAT de
regidors cobraven per assistències, el sou era de 1150 € bruts

Conclusió 3: Pel que sembla, la política no està feta per a la gent
del carrer. Si algú està a l’atur, no pot treballar a l’ajuntament?
No pot cobrar de l’ajuntament? Quin sou ha de tenir llavors?
On ha de cotitzar? A cas no tenim tots dret a cotitzar el nostre
treball, sigue quin sigue?

Jordi Moliner Calventos

Domènec Fontanet Llàtser

Regidor d'Agricultura i Pesca i Medi ambient i
Sostenibilitat.
Membre de la Comissió Informativa de l'Àrea
d'Infraestructures, i de l'Àrea Social i Participació.
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Regidor de Turisme, Comerç i Consum.
Membre de la Comissió Informativa de l'Àrea
Econòmica i Recursos Humans i de l'Àrea de
Cultura i Esports.
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OPINIÓ

Les preses no han estat mai bones conselleres
Creiem que les decisions que es prenen amb presses poden conduir a errors greus
difícilment reconduibles.
Nosaltres estem convençuts que l’ultima cosa que s’ha de fer és forçar els demés a actuar
contra les normes que abans s’han donat entre ells encara que no ens agradara el seu
procés.
El que hi ha que fer és aprofitar la democràcia per fer els canvis que calgue, adequant els
procediments d’actuació a allò que la majoria done com útil.
És per això que avui, a contracor, trenquem amb la línia d’ús que hem estat fent durant
els darrers quatre anys de l’espai que la Direcció del Diariet ens va atorgar en el seu dia.
Per això avui escrivim.
Per ordre de l’alcalde.
									

07 de juliol de 2015. San Fermin.

Ací estem
El principi fonamental pel qual sempre s'ha
caracteritzat el nostre partit, ha estat l'interès
per aquelles coses que preocupen a la ciutadania
vinarossenca i per inclusió al municipi de Vinaròs.
I és que si alguna cosa hem tingut sempre molt
clara, ha estat la nostra prioritat en la cerca d'allò
que beneficiï a aquesta terra, independentment
de quinspolítics ostentin el poder.
És per aquest motiu que pel que fa al P.V.I. (al
marge de que en aquests moments no formem
part de l'equip de govern actual), anem a deixar
treballar a aquells partits que tenen la important
responsabilitat de gestionar el rumb d'aquesta
ciutat, doncs creiem plenament en què tot aquell
que desitja el millor per als seus veïns, mereix
com a mínim una oportunitat per demostrar del
que pot arribar a ser capaç.

Però també volem deixar alguna cosa molt
clara, i és que encara que permetem el
desenvolupament d'una legislatura en la qual
les crítiques constructives sempre seran la nostra
prioritat, que ningú es relaxi pensant que el
P.V.I. va a prendre una actitud indiferent davant
aquelles qüestions que afectin al benestar
de Vinaròs, i és que tal com hem vingut fent
durant 16 anys, donar una oportunitat a algú, no
significa permetre-li absoluta llibertat perquè
realitzi el que li plagui, doncs avisem des d'un
primer moment que qui no estigui a l'altura del
govern d'aquest ajuntament, nosaltres serem el
primer escull amb el qual haurà de veure's les
cares, doncs aquesta ha estat la nostra filosofia
de partit durant dues dècades, tant si hem estat
dins com fora de la presa de decisions que afectin
en el dia a dia del vinarossenc.
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OPINIÓ
PRECISIONS
En relació a l'escrit del PP en relació al meu sou al
Diariet del 4 de juliol, i fent ús del dret de rèplica
que m'empara, voldria fer les següents precisions:
a) Que és totalment fals que el meu sou siga de
50.417,08 € anuals.
b) Que el meu sou real serà de 38.159 €, el que
suposa uns 1.867 € mensuals amb una dedicació
exclusiva (l'anterior alcalde cobrava 1.755 € nets
-1.950 bruts- amb una dedicació parcial compatible
amb altres ingressos privats).
c) Que aquest sou és el més baix -i en diferènciade tots els pobles de la província de Castelló de
la dimensió de Vinaròs. Prou més baix que el de

Enric Pla, Alcalde de Vinaròs

l'alcaldessa de Benicarló, sent que Vinaròs té més
habitants, més pressupost i més funcionaris.
d) Que considere que dedicar el 100% del meu
temps a la ciutat de Vinaròs justifica que cobre un
sou que em permeta conservar la meua base de
cotització de cara a la jubilació, adquirida des de
fa 34 anys, un dret que tenim tots els que treballem.
e) Que els sous amb quota de Seguretat Social és
el que contribueix al sosteniment de l'estat de
benestar del qual surten les pensions, prestacions
de l'atur o formació, i que les permanències no
contribueixen.
e) Que el meu sou és inferior al que rebia com a
catedràtic a l'institut i prou inferior al que guanya

LOS PARTIDOS DEL PODER Y LA IGLESIA CATÓLICA
Hay numerosas religiones cristianas como la
hotodoxa, testigos de Jehová, las de la new age...
pero yo sólo me centrare en dos: la católica,
religión de "derechas" y la protestante, de
"izquierdas". Ambas vienen de una misma madre
hasta que Lutero(1483-1546),de infancia difícil
y un inconformista provocó la desviación de la
doctrina estandar
En la historia de la religión católica, destaco varios
hechos. Primero la creación de enormes templos
de adoración a base de la plebe. Esto en principio
no me parece mal, además de que son hermosas
construcciones pero el hecho que se hayan llenado
de innumerables figuras de oración, no me parece
nada correcto pues bien dice en los primeros
mandamientos de Moisés: "no tendrás dioses

ajenos delante de mi"
Otro acontecimiento es la figura de la Inquisición
por el uso de la fuerza para sanear todo lo que no
era digno de la Corona y la Iglesia.
También en épocas de la dictadura, el clero estaba
muy unido al caudillo; época en que fueron
numerosos los fusilamientos de la gente poco afín
al régimen.
Un nuevo aspecto es el tema del celibato que
tantos episodios de injusticia sexual ha provocado
y teniendo en cuenta que siguiendo a San Pablo
en 1 Cor. 7 9: "pero si no tienen don de continencia,
casense, pues mejor es casarse que estarse
quemando".
Finalmente hablaré del diezmo que atestigua la
Iglesia protestante evangélica a la que pertenezco.

ATADO Y BIEN ATADO
El estado tendría que haber regulado el salario de los
políticos que representan al pueblo, por el número
de habitantes y otros parámatros complementarios
.con un mínimo y un máximo y que no dependiese
de la voluntad de las distintas coaliciones que
conforman los consistorios.Cuaiquier funcionario
que entra en la administración : médico, profesor,
arquitecto, etc sabe lo que cobrará cuando obtenga
la plaza. En el Pleno del Ayuntamiento de Vinares
del dia 1 de julio de 2.015 se fijaron las bases y
los salarios para su funcionamiento. Se dieron
razonamientos de todo tipo para justificar cada una
de las posiciones. Otra opinión sería la siguiente : el
importe global del nuevo Ayuntamiento que fuese
idéntico al anterior y los cargos de secretaria del
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En conseqüència, considere que la crítica política,
no tan sols és desitjable sinó imprescindible pel
sistema democràtic però no pot caure mai en
la calúmnia personal ni en l'atac contra l'honor
i la dignitat de les persones i, per tant, demane
al PP de Vinaròs que rectifique en els mateixos
termes i mida al seu espai del Diariet. Crec que la
contundència en les opinions no deu barrejar-se
en la desqualificació moral i estic segur que seran
capaços de veure que han traspassat un límit i que
rectificaran.
		
Vinaròs, 5 de juliol de 2015

Juan Carlos Benet

Es una suma de dinero importante pero tratándose
de ser la leche pura más vale el comprarla. Además
al darle su valor te involucras mejor con ella.
Dejando al descubierto que la religión católica está
fuertemente financiada por el estado y por tanto
acabamos también pagando una buena suma de
dinero de manera menos vistosa, con nuestros
tributos.
En mi caso, yo soy bastante famoso, en mi pueblo,
por mi enfermedad nerviosa pero que es a gritos
sabido que mi carácter es mucho más dulce que
antaño, desde que me congrego.
Concluyo con la frase: "que cada palo aguante su
vela" y que entre ambas Iglesias haya un respeto
mutuo. Además a falta de un café, bueno es un
descafeinado...
Vicente Torres

Alcalde y del asesor de Obras y Servicios anulados,
que pasaran sus importes a los servicios sociales
de la ciudad , pero nunca sirviesen para incremetar
los salarios de los nuevos ediles.Los partidos que
conforman el Tripartito representan al :20,27 %
,18,23 % y 9,03 % y cuya suma equivale al 47,53 de
los electores de nuestra ciudad.Una de las razones
por las que se tenía que haber hecho mejor, es muy
sencilla.Dentro de tres ó cuatro meses volverán a
tener que pasar por las elecciones generales y cada
uno de los bloques que se presenten compararán
sus resultados con los porcentajes arriba indicados.
Los votos de los ciudadanos oscilan como la bolsa y
aunque hay votos fieles, otros no los son y dependen
de pequeños detalles que se ponen de manifiesto

LA PRIMERA EN LA FRENTE
Como tantas otras personas de Vinaròs, seguí
con curiosidad primero y sorpresa después
por el Canal-56, el pleno del Ayuntamiento,
pero escribo esto, ante la falta de ética en sus
explicaciones posteriores sobre economía del
nuevo Consistorio. Sorpresa porque oyendo el
discurso y el programa de Podemos Vinaròs,
durante la campaña, choca que pregonen
tanta austeridad y diálogo y cuando llegan al
Ayuntamiento, en el primer pleno se aprueban
una subida de sueldos y por lo tanto más pago
por parte de los contribuyentes. Alegar que usted
quiere tanto al pueblo pero no hasta el extremo
de perder dinero de su sueldo por ser inferior a
lo que cobraba, es razonable, pero no ético que

el director d'un institut, per exemple.

en la gestión de gobierno.
Hay tres tipos de equilibrio : estable, inestable e
indiferente.Un balón de fútbol tiene equilibrio
indeferente, cualquier punto de la bola puede estar
en contacto con el cesped.El equilibrio del Tripartito
es estable e indefernte, tenemos asegurado el
entendimiento para los cuatro años de legislatura.
El elemento que une la estabilidad con el equilibrio
indiferente es un catalizador que se llama "sueldo"
.La impresión que se puso de manifiesto en el pleno
fue : ver, oír, callar , votar y a cobrar.La visión de
futuro que se tuvo para que en su día se pudiese
cobrar del paro fue acertada , pero la estabilidad
y unión están garantizados, hasta que el cese del
salario los separe.

Antonio Nájar

criticando el sueldo de los demás del anterior
consistorio siendo inferior al suyo, ahora, donde
dije digo, digo Diego. Para tener credibilidad,
hay que asumir las responsabilidades, incluidas
las económicas, usted sabía donde se metía.
Austeridad para los demás, pero no para mí.
Pero ese razonamiento dudosamente aceptable,
choca con el de sus cinco ediles con media
dedicación y sueldo de mil trescientos euros
y con cargo a la Seguridad Social por parte del
contribuyente ¿Qué criterio ha seguido usted
para acomodar a cinco personas que no recibían
ninguna remuneración anteriormente?. Ahí
entiendo lo de abrir las puertas del ayuntamiento
a los ciudadanos, de momento a cinco. Las cosas

cambian, antes les llamaban enchufados. Eso si
es Libertad y Tolerancia. Que en las comisiones
de gobierno con las diferentes entidades del
pueblo hayan dejado sin ninguna representación
a la fuerza mas votada del municipio ¡¡Eso es
diálogo, mano tendida y gobernar para todos
!!. Estoy intrigado con la primera asamblea que
dijeron ustedes que harían para decidir sobre
cosas importantes del municipio ¿Qué será, para
decidir si colocamos la bandera de Grecia en el
balcón del Ayuntamiento?. Los que estamos
comprometidos contra la violencia de género,
echamos de menos un gesto del Consistorio por
el asesinato de una ciudadana de Vinaròs, eso si
es importante.
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Grècia

OPINIÓ

El Diumenge 5 de Juny Grècia va
tornar a reinventar la democràcia a
Europa. El seu primer ministre Alexis
Tsipras va decidir que sigues el
poble grec el que decidís mitjançant
un referèndum si tornaven a acceptar un tercer
“rescat” imposat per la banca especulativa. També
els obligaven a acceptar l' acord mes les mesures
de empobriment que venien amb ell, el president
del Banc Central Europeu, Mario Draghi , Luis de
Guindos i quasi tots els ministres d'Economia
europeus. Casualment tots ells ex-treballadors i
en nómina d' aquesta mateixa banca fins fa ben
poc. El terror es va escampar per tots el governs
europeus i per tots el mitjans de comunicació
afins: seria la ciutadania i no el sistema bancari
la que decidiria democràticament sobre la

economia d'un Estat. Una cosa mai vista des de
que el neoliberalisme va introduir-se fa 40 anys
dintre de tots el governs d'Occident.
Grècia té un deute enorme. Culpa recordem
del ND (PP) i del PASOK(PSOE) grecs, en cap
moment de Syriza. A pesar de les brutals mesures
d'austeritat imposades per la Unió Europea i pel
FMI, és un fet incontestable que des de l'aplicació
d'aquestes mesures, el deute grec no ha parat de
muntar i que la població no ha parat de empobrirse. Igual que a Espanya, per altra part.
Els grecs no volen que els donen més deute
per pagar deute. Això és una bogeria que
ningú faria a casa seua. Aniríem a demanar un
crèdit per pagar un altre crèdit? Ells volen els
diners de l'ajuda per invertir en l'economia real
del país i poder recuperar-se d'una vegada.

No volen que els pase el que busca el FMI a
tots els llocs on aterra i que es pot comprovar
a qualsevol hemeroteca: arruïnar el país per
a que els seus bancs amics puguin comprar
les infraestructures, la sanitat, la educació i les
matèries primeres a preu de saldo. Busquem
un altre cop a les hemeroteques com Zapatero
y Mariano Rajoy desesperadament volien evitar
que Espanya sigues “rescatada” i “ajudada”. Ells
sabien perfectament el que significa un “rescat”
del FMI: deute per sempre mes.
Qui reclama amb tanta vehemència que els
grecs tornen els vint-mil milions que Zapatero
va donar per al rescat, que també ho faci per
demanar els cents de mils de milions que els
espanyols hem regalat a la banca espanyola i
que ja han dit que no hi pensen tornar.

a la pela, a la guita, ¡a la plata! ¡Qué andamiaje
intelectual tan pobre! ¿A quién querían confundir
con argumentos tan peregrinos? No, si ya me
lo decía mi abuelita : "Hijito, pide promesas y
déjate de realidades para cuando seas mayor".
‘Abuelita, si ya sé de gestión, de planificación,
de eficacia, de eficiencia, de competencia, de
competitividad, de rentabilidad, de productividad,
de costes, escandallos, presupuestos, marketing,
administración y finanzas públicas… hasta sé de
canonjías, comisiones de sopa-bobas, de fondo
de reptiles…Y sé que es de necios confundir
valor con precio. Y que amateur-aficionado no es
lo mismo que experto-experimentado. Abuelita,
soy diplomado, licenciado, tengo tres master, sé

4 idiomas, y estoy en el paro… ¡Abuelita, mira
esos cinco que merced a un pacto cobrarán 14
pagas de 1.300 euros sin tener que acreditar ni
conocimientos ni interés, ni valia ni ganas! Abuelita,
nos hicieron promesas de empleo y han empezado
demostrando que saben colocarse ellos!’ Ahora ya
quedan cinco menos en el paro. Y algunos dicen
que no se puede... claro que se puede y en diez
días lo han demostrado. ¿Asesores ? Para qué
tenerlos si podemos repartirnos sus sueldos. ¿Y la
asamblea ? Convoca una deprisa y corriendo, que
no venga nadie y explicamos lo que queremos, no
nos van a poner en duda a las primeras de cambio.
Pues sí que pueden, y mucho, los neo-comunistas
de Podemos.

que farien el que podrien. Eren novells en la plaça i les
festes els varen caure a sobre. Cert que no hem dit res
públicament, hem estat calladets.
Be, una vegada passat tot aquest test d’aprenentatge
festiu i sorollós i ja havent pres el comandament
és quan nosaltres tornem a eixir. Eren les festes
tradicionals però, una vegada acabades el que toca
allò que no sona, la gota que fa vessar el vas, comença
ara i no és sols una gota, en són moltes.
Aquesta setmana, quan aquest periòdic surta a la
llum, ja estarem gaudint de l’Electrosplash. La gent
es pegarà per acudir, al poble no cabrà ni un ànima,
tots els pàrquings a tope i els diners entraran a
munts, n’hi hauran per a tots, restaurants, botigues,
comerços, etc., etc., Que voleu que us diguem, no ens
desagradaria gens que les previsions més optimistes
quedessen curtes i que l’esdeveniment fos tot un

èxit i els beneficis evidents. Però, com no podem
estalviar-nos-ho ja en parlarem un altre dia i farem els
corresponents comentaris.
De la resta d’esdeveniments estiuencs anirem
parlant, de moment queda així. També queda així les
terrasses a Vinaròs. Senyors regidors, us han deixat
un munt d’herències enverinades, MOLTES, PERÒ
MOLTES, i una és aquesta, on la norma que van fer
se la van passar pel forro i mols establiments creiem
sobrepassen en escreix els permisos corresponents,
no és normal tota l’escampada de taules i cadires
que tenen. Ho fan, i ho han fet amb el vist i plau
de la corporació anterior. I això també repercuteix
en el benestar del poble, en el SOROLL, en el que
els vianants no siguen els que hagen de torejar
taules i cadires per accedir a determinats espais o
senzillament passejar tranquil·lament pel poble.

El plan del Sr. Pla
Deseamos al Sr. Pla lo mejor para
los vinarocenses pero con el "plan
Pla" de aumentar los sueldos una
pastizada ha debido quedarse
en la anticualla Planificación
Central Soviética de Marx-Lenin, en la que
todo encajaba. El pleno nos pareció como si
estuviéramos en un aula-campiña en la que el
nuevo profe solo mostrase su autoritas cortando
al alumno respondón, por su irritación mental
de que alguien le llevase la contraria. O como en
Ibsen, Casa de Muñecas, con sus ñoñas lenguas
de trapo buscando la admiración del público sin
aportar explicación lógico-matematico-racionales
para disimular que el primer pleno lo destinaban

SOROLL I TERRASSES
Associació de veïns Migjorn

Ja
tenim
nou
consistori
però,
problemàtiques
velles. Si pensaven que MIGJORN hibernaria una
temporada estaven equivocats. Així que tornem a la
mateixa. Avui al SOROLL. A l’estiu sorollós i la manca
de civisme que exhibeixen més de quatre.
Hem acabat les festes tradicionals del poble, els
veïns tenien i tenen assumit que han de suportar
revetlles, saraus i demés esdeveniments amb tot el
que comporten perquè les han suportat SEMPRE,
aguantant soroll i horaris. Totes les festes han acabat
quan estaven programades, tard, molt tard i van fer el
soroll que van voler o que els van deixar. Per prevenir
un poc el desgavell vàrem parlar amb un regidor per
comentar-li l’assumpte i dir-li que tinguessen a be de
controlar els decibels i les hores d’acabament. Va dir

www.avmigjorn.org

ELS SOUS DELS REGIDORS
He assistit estos darrers dies a uns discursos
contradictoris. En primer lloc en l’assemblea de TSV
(Tots Som Vinaròs) feta abans del ple, on els assistents
instaven als regidors posar-se sous sencers, degut a
que efectivament passaran més temps a l’Ajuntament
que a casa seua i els al·ludits responien d’una forma
molt humil i responsable que no els calia més jornal,
en tenien prou en els reiterats 1050 €.
Un altre lloc on va passar tot el contrari fou al ple
municipal, on es van aprovar les retribucions als
regidors. Els tres grups de l’oposició justificaven els
seus vots en contra dient a l’equip de govern que
s’havien pujat els sous al comptar la seguretat social
a càrrec de l’empresa (en aquest cas l’Ajuntament). El
Senyor Amat, guardià del partit més honest, va fer
exhibició de la seua loquacitat amb un discurs molt

Sebastià Fabregat

agressiu i pujat de to, va dir-los mentiders i que volien
enganyar. Una cosa que em va causar sensació va
ser quan va acusar als regidors que se’ls adjudicava
un sou que l’any passat sols van tenir uns ingressos
d’entre 0€ (la majoria) i 6.000 €. Fent vore que
s’aprofitaven de la seua elecció perquè en acabar, fins
i tot, tindrien dret a cobrar de l’atur. Quina bogeria!!.
Si és veritat que alguns no van poder cotitzar a
la Seguretat Social i que l’any passat van tenir els
ingressos que va dir el Sr. Amat, rebeu de mi un
aplaudiment per haver tingut la valentia de presentarvos a unes eleccions on ningú té la garantia de
sortir elegit i, si no haguesseu aconseguit la majoria
circumstancial que gaudiu ara, cobrarieu molt poc
i, tan ara com en acabar el manament, el que heu
aconseguit són més problemes per trobar treball al

significar-vos políticament.
Per concloure, són gent que reflecteix com està la
societat. Sense treball, sense cotitzar, sense seguretat,
amb carències de tot tipus però en molta formació i
en moltes ganes de canviar la societat. Tots veiem
amb preocupació com està la caixa de la seguretat
social però a l’hora de pagar de la nostra butxaca ens
retraiem. No faré números de que si l’anterior tenia
DOS càrrecs de confiança i l’actual no cap i quan ens
costaven (seguretat social inclosa). Però si que faré
un incís per qüestionar quanta gent de confiança
contractarien amb el sou d’aquests regidors que,
a més a més, tenen responsabilitat política. Pot ser
CINC ens coste menys que DOS?. El que sí que cal, i
des del primer dia, és demanar-los responsabilitats,
claredat i explicacions de la feina que fan.
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PESCA

Gra de mill

Andrés Albiol

Emergió el pescado azul

Buenas pesquerias de langosta

El mar estuvo calmado. Se extrajo bastante peix blau de la llum. Los bous están en sus
dos meses de parada biológica. La xarxa sigue reinando con la extracción de nuestro
emblemático crustáceo rey. Y las cotizaciones resultaron dispares y para todos los
gustos.

La pesca de arrastre está de veda. Ahora las embarcaciones aprovechan para efectuar las
pertinentes reparaciones anuales, tanto de reparación de motores, como de mantenimiento del
casco, aparejos, etc. y además las tripulaciones pueden disfrutar de vacaciones.
El cerco comenzó el periodo semanal con buenas capturas. El lunes cinco traíñas pillaron 1.000
cajas de boquerón (8 Kg/caja) y 50 de sardina. El martes cuatro barcas llevaron 150 cajas de
pagel, 1.200 de seitó y 50 de sardina. Y el miércoles dos barcos desembarcaron 200 cajas de
pagel y 200 de ‘oro azul’. La procedencia era; tres de Vinaròs, 1 de Borriana y uno de Almería.
Las barquitas trasmalleras la mayoría cala las redes en busca del langostino, además capturan
sepia, galera, caracol y mabre. Un par se dedica al lenguado, tigre y rombo. Y otras dos lo hacen
en fondos profundos y alejados próximos a las Islas Columbretes, para subastar langosta,
bogavante, gallineta, gall, panagal, chopa, rape, raya, corva y mamona.
Un par de palangreros de costa se dedicó con este arte de anzuelos a pescar lubina, dorada,
sargo, sorella, lliri y congrio.

Inspección a buques pesqueros in situ

Al igual que en años anteriores, el pasado año se llevó a cabo en España el Plan Segumar, que
consistía en la realización de 200 controles a embarcaciones de más de 8 m. de eslora que se
dedican a la pesca. Todas estas inspecciones eran de cara a la prevención de seguridad a bordo,
sanitaria, estado del buque, su maquinaria, documentaciones, accidentes y riesgos laborables,
etc.
Para ello, funcionarios del ISM, de la Insp. de Trabajo y de la Direc. Gral. M. Mercante se desplazaron
conjuntamente a todas las provincias marítimas españolas, para acceder mientras faenan los
barcos, tanto en alta mar, como en la bocana portuaria, o atracados en el muelle.
Por comunidades, y según el censo del sector pesquero, la que mas inspecciones recibió por su
mayor número de barcas que tiene fue la Andaluza con 61, seguida de la Gallega con 38 y en
3er. lugar la Valenciana con 28, desglosándose 12 para la provincia de Castellón (de las que 3 se
realizaron en Vinaròs) 9 en Alicante y 7 en Valencia.
Según se desprende desde que entraron en vigor estos planes hace varios años, y de cara a
contribuir a mejorar la calidad de los buques pesqueros, tanto como empresa, laboralmente,
marinería, alimenticia, documentos, etc. han ido mejorando, de manera que cada vez se detectan
menos infracciones.

Aclaración; La semana
pasada publicamos las
evoluciones desde el
2013 de la composición
de la cesta del hogar en
España, tanto en gasto
como en volumen,
pero las cifras del
consumo de éste
último apartado se las
‘comió’ el duende del
ordenador, de manera
que las publicamos
ahora;
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Evolución en %

Volumenes

Ecos de ‘Mar’.

En castellà li criden gra de mill, a causa de l'aspecte
d'este mol•lusc marí amb el fruit de la planta arbòria
terrestre. El seu nom científic és Gibberula miliaria.
És un gasteròpode pertanyent a la família dels
Margenélidos per l'engrossiment dels bords de
l'obertura del caragol.
La seua petxina és prima en forma de pera invertida,
amb espiral poc elevada. La gran obertura s'eixampla
cap avall tipus desaigüe. L'eix els emboliquen sis plecs
o girs. Els llavis són dentats en la part interna. Sense
tapa.
Este caragol és de color blanc amb una banda espiral
taronja. A vegades té tènues dibuixos terrosos. És prou
brillant.
Talla 7 mm. d'alt.
El cos carnós del mol•lusc que mora en l'interior posseïx
un peu molt desenrotllat per a poder reptar. Se li
distingix el cap. També el sac visceral enrotllat en espiral
com la petxina, on els òrgans parixes estan reduïts a
imparells. I el manto que ho recobrix i és l'encarregada
de la formació de la petxina, a base de De secrecions
d'un mucus compost el 90 % per material inorgànic i la
resta d'orgànic, que cristal•litza per mitjà de processos
electroquímics desencadenats per aminoàcids.
Hi ha separació de sexes. Després de copular el mascle
amb el penis, la femella posa els ous sobre el substrat
que embolica en una manta gelatinosa, al cap d'uns
dies eclosionen en larves viatgeres entre la corrent
marina, que després baixaran a viure sempre sobre
els fons arenós-pedregós de la franja costanera, per
a convertir-se en la forma xicoteta de caragol que
tindran mes gran d'adults.
Depredador i carronyer, però tambè té enemics
naturals com són peixos d'escull de potent dentició,
estreles i polps.
De valor comercial només per a l'ornamentació. Al ser
tan xicotet no sol menjar-se
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Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

KARTING. Karting Club Vinaros

Karting: 4º meeting Campeonato Social de Levante,
circuito de Albaida

El pasado fin de semana se disputó en el circuito de
velocidad de Albaida el 4º meeting del Campeonato
Social de Levante de Karting, organizado por el
club Karting Gas Valencia.
En esta ocasión el evento se organizó en horario
nocturno, con más de 50 pilotos, con sus mecánicos,
familia, amigos, etc. que llenaban completamente
el paddock del circuito, lo que dio como resultado
un ambiente muy especial, y unas carreras muy
vistosas.
Representando al Karting Club Vinaros, asistieron
nuestros pilotos Denis Carrasco, de Vinaros, y
Daniel Ferrer, de Ulldecona.
-En categoría Alevin, Denis Carrasco hizo una

clasificación regular en cronos, por lo que hubo
que trabajar con los reglajes para las carreras,
consiguiendo acabar tercero en las dos carreras
en una lucha muy interesante con el segundo, en
la que pasaron por meta apegados uno al otro.
Pódium una vez más para Denis con esa 3ª posición.
-En categoría Cadete, Daniel Ferrer también tenía
que trabajar duro con los reglajes, para reducir la
desventaja respecto a otros pilotos en la crono,
con todo, conseguía finalizar las dos carreras en 3ª
posición. Pódium pues, también para Daniel.
Enhorabuena a los dos!
Ahora toca parón y descanso veraniego, hasta el 20
de Septiembre en Villena.

TRIATLÓ. Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

Triatló. SKODA Triathlon Series Castellón

El passat diumenge 5 de Juliol el Club Esportiu
Vinaròs-Davima triatló , va estar competint en el
SKODA Triathlon Series Castellón en modalitat
Olímpica que va tenir lloc en el Grau de Castelló.
El SKODA Triathlon Series considerat com uns dels
circuits més importants del territori espanyol , va
fer escala en la capital de la plana desprès d'haver
començat la competició la setmana anterior a
Madrid.
El Club Esportiu Vinaròs-Davima triatló que va estar

representat per: Bart , Juanjo , Miguel , Óscar y Txetxu
van obtenir tots ells , uns resultats més que destacats
en aquesta prova on va arribar a congregar a més
d'un miler de participants.
Aquest circuit continuarà amb l'espectacle del triatló
arribant a altres capitals com Mallorca , Getxo ,
Màlaga , Barcelona ...etc.
Un cop més donar les gràcies als patrocinadors tant
com Aigües de Vinaròs com a Davima per la seua
col•laboració.
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ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

Éxitos de nuestros ajedrecistas
del Ruy López Vinaròs en el Open
Internacional de Masdenverge
El pasado fin de semana se celebró
el IV Open Internacional de
Masdenverge, en la vecina localidad
del Montsià, donde se dieron
cita ajedrecistas venidos de toda
Catalunya, Aragón y la Comunidad
Valenciana. Nuestro club presentó
15 de los 121 jugadores del torneo, y
recaudó un gran número de premios
especialmente en las categorías
infantiles.
El vencedor absoluto del torneo fue
el joven jugador de Alzira, Santiago
Pérez, el subcampeón Rubén
Fernández de Roquetes y el tercer
lugar lo recibió el castellonense
Alejandro Roig. En las categorías

infantiles : sub14.-Primer puesto
para Dan Teodor de Palacio de los
Pioneros, segundo lugar para Marcos
Moya de Zaragoza y tercer puesto
para Pablo Baquedano de Palacio
de los Pioneros. sub12: Primer lugar
Arnau Fosch de Masdenverge,
segundo lugar Pau Morales del Ruy
López Vinaròs y tercer Lugar Oscar
Gargallo de Castellón. sub10: Primer
lugar Nicolás Bellón de Castellón,
segundo lugar Elies Alberich y tercer
lugar Oscar Gonzalez, éstos dos
últimos de Benicarló jugando con
el equipo del Ruy López Vinaròs.
También se repartieron otros
muchos premios entre los que cabe

destacar los premios al mejor sénior
para Miguel Fernandez de Reus, la
mejor fémina para Xenia Arno de
Lleida y al mejor jugador local Joan
Buch, vinarocense que forma parte
del equipo de Masdenverge.
Gran fin de semana dónde pese

al sofocante calor, el ambiente
ajedrecístico
y
la
magnífica
organización llevaron al éxito el Open
de Masdenverge. Deseamos para el
año próximo una nueva edición que
seguro que volverá a superarse, tal y
como nos tiene acostumbrados.

TRIATLÓ OLIMPIC DE CASTELLÓ

Tres vinarossencs campions per
equips
L'equip format per JOAN COMPTE,
CARLOS PEIRÓ i GUILLEM SEGURA
es va proclamar aquest diumenge
05 de juliol del 2015
CAMPIONS per EQUIPS en la
categoria d'OLIMPIC PER RELLEUS
Els temps aconseguits foren els
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següents:
JOAN 2.000 metres nadant en 27
minuts i 41 segons
CARLOS 40 Km. en bicicleta en 57
minuts
GUILLEM 10 Km. corrent en 32
minuts i 44 segons
L'ENHORABONA !!!!
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BAMESAD. Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

Despedida de curso en Sant Jordi

Ocho años disfrutando de la piscina y sus
instalaciones en Sant Jordi. El anterior Alcalde,
Sr. Tena, comenzó esta iniciativa para el colectivo
de la discapacidad, además, durante su mandato
se instaló una silla hidráulica para que pudieran
entrar y salir de la piscina como cualquier otro
ciudadano.
El actual Alcalde, D. Iván Sánchez Cifre, ha decidido,
acertadamente, continuar con esta iniciativa
que tanto bien proporciona a las personas con
discapacidad y a sus familiares.
Esther Beltrán y su marido, Juan Esteller, magníficas
personas y magníficos cocineros de paella, nos
cocinaron una excelente que todos los asistentes
pudimos disfrutar y saborear. A la Sra. Esther
Beltrán se le entregó un bonito ramo de flores en
agradecimiento por su generosidad y entrega al
colectivo y lo recibió con gran alegría y una sonrisa

maravillosa.
La paella, y todo cuanto le acompañaba, fue
donado por el Ayuntamiento, también prestó el
mobiliario y todo aquello que hiciera más fácil y
felices la estancia a todas las personas que tuvimos
la suerte de estar allí.
Junto al Sr. Alcalde se encontraban los Concejales
del Ayuntamiento D. Joan Collado Martinez y
Dª Begoña Ferreres Esteller, quienes estuvieron
compartiendo en todo momento y disfrutando del
gran ambiente y fiesta que suponía la despedida
del curso.
Para que todo salga bien, siempre hay personas
dispuestas a colaborar y a trabajar para los demás.
Como son muchas, no voy a dar nombres, solo
darles las gracias a todos y cada uno de ellos, por

ponernos las mesas, repartir aperitivos, colocar
sillas, repartir los platos con la comida y etc. etc.
Vuestro trabajo no tiene precio. Gracias.
COCEMFE MAESTRAT-BAMESAD está seguro que el
Ayuntamiento de Sant Jordi seguirá colaborando
con ellos y estos actos seguirán celebrándose en
las instalaciones de su magnífica piscina.
Así mismo nos acompañaron, como no podía ser
de otro modo, el nuevo Presidente de COCEMFE
MAESTRAT-BAMESAD, D. Ramón Meseguer, D.
Manolo Celma, Presidente saliente, Dª Esther
Santos, Responsable de Bamesad y voluntarios
de la Asociación y su Club. También alguno de
nuestros deportistas.
Toda la “familia” COCEMFE MAESTRAT-BAMESAD,
os queremos dar las gracias; muy especialmente
al Ayuntamiento de Sant Jordi por su ayuda y
colaboración en esta gran fiesta de despedida.

Plaza San Agustín, 19 VINARÒS Tel.: 964 86 95 09

Bocadillos Tapas y Platos Combinados
Gran Variedad en Cervezas Nacionales
y de Importación
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ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR
Carla Masip, medalla de bronze i récord
autonòmic de 800m.
L'atleta del CE Vinaròs-Aigües de
Vinaròs, Carla Masip, va participar
als Campionats d'Espanya júnior
d'atletisme celebrats a Valladolid
aquest passat cap de setmana, on
va aconseguir la tercera posició i la
medalla de bronze a la prova de 800m;
a més la seva marca de 2'09”97 suposa
un nou récord autonòmic júnior i la
situa com la millor corredora de la seva
categoria a la història de la Federació
valenciana.
Les
proves
classificatòries
del
campionat d'Espanya es van disputar el
dissabte 4, i l'atleta del club de Vinaròs
no va tenir cap problema per controlar
i guanyar la seva sèrie i classificar-se
per a la final de diumenge. Allí es va
trobar amb les altres dues favorites,
Àngela Gonzàlez del Come-Saña de
Galícia (2'10”28) i Blanca Gonzàlez,
del UGBadalona i que sortia amb
la millor marca de les participants
(2'08”47). La final dels 800m es va
iniciar a les 19h amb uns axfixiants 36º,
i des del primer metre l'atleta gallega

va estirar la carrera amb un ritme
molt fort per intentar la victòria al
campionat i la mínima de participació
per al campionat d'Europa que era
adsequible per a les tres favorites.
Carla va aguantar el ritme situada en
tercera posició, fins que a falta d'uns
150m es va anar despenjant de les
dues corredores capdavanteres, per
assegurar finalment un gran resultat
amb la tercera posició i la medalla de
bronze. La segona classificada va ser
l'atleta del Badalona i el triomf de la
prova se l'endugué Àngela Gonzàlez
que no obstant no va aconseguir el
premi de la mínima europea.
Aquest és un èxit més de l'atleta
del CE Vinaròs, que abans de les
vacances encara haurà d'afrontar el
campionat autonòmic absolut, on
parteix com a favorita, i probablement
representarà la selecció valenciana a la
Copa de Federacions Autonòmiques;
prèviament, el dissabte 28 de juny es
va proclamar campiona autonòmica
júnior a la prova dels 400m.

III edición de la resistencia de ciclomotores
Se celebró en el circuit el portell,
organizado por el moto club Vinaròs,
la tercera edición de la resistencia de
ciclomotores, con un día caluroso se
dieron cita un total de 33 equipos
en las diferentes categorías. A las
doce del medidodía empezaron los
entrenamientos con una hora de
duración para poner a punto,tanto
motos como pilotos, luego tiempo
para la comida y los últimos retoques
para tomar todos la salida a las 17,30h.
La victoria en categoría AUTOMATICAS
se la llevó el equipo formado por
Cristian Torres- Sergio Querol seguido
por el equipo formado por Francisco
Royo-Rubén Abella y tercero acabaría
el equipo formado por Miguel AdellMiguel Fuster.
En categoría MARCHAS la victoria fue
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a parar al equipo formado por Manuel
Medina-Oscar Roberto seguido por
el equipo de Carlos Miralles-Didac
Guimerá y por el equipo de Tomas
Bort-Iván Bort.
La categoría PROTOTIPOS tubo
como ganador al equipo formado
por
E.Sorribes-I.Fontanet-I.
Florido,seguido por otro equipo
formado por tres pilotos, Toni GilJordi Gil-Manel Ferreres y en tercer
lugar terminaría el equipo formado
por Rafa Miralles-Samuel Sales.
Resaltar que lograron terminar las dos
horas de carrera 26 motos de las 33
que tomaron la salida.
Agradecer a los voluntarios su
colaboración para que la prueba fuera
una realidad.
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs
El Últim cap de setmana de festes i
l’últim control de la temporada en la
piscina de la Salera de Castelló, molt
important per valorar l’estat dels
nedadors abans de les competicions
d’estiu.
Els resultats més destacats són:
Paula Paga 50 m papallona, record
autonòmic per l'edat de 13 anys amb
un temps de 30:48,,Irina Sebastià,
bona marca aconseguida en 800 m
lliures 10:38,00, Joan Ferrer millora
en 100 m lliures amb 55:70 revalidant
mínima nacional que ja tenia, també
aconseguí mínima nacional en 400
m lliures amb uns tems de 4:20,94,
Paula Jovani cada vegada més prop
d’ aconseguir la seva primera mínima
nacional, aquesta vegada sorprenent
marca de 4:56,89 en 400 m lliures.
Angels messeguer es va quedar a
menys de 1 segon per anar al nacional
en 400 m lliures, Andreu Navarro,
mínima nacional en 400 m lliures
i amb aquesta ja suma 3 mínimes,
Llum Serret bon 100 m papallona hi
ha 1 segon d’ aconseguir la que seria
la seva 7 mínima nacional, David
Miranda va millorar els 200 m lliures
hi ha poques dècimes de la mínima

Autonòmic Aleví

El cap de setmana dels dies 4/5 de juliol es va celebrar el Campionat Autonòmic Aleví en la piscina de la Salera
de Castelló, en el qual el Club Natació Vinaròs va estar representat pels
nedadors que obtingueren mínima
durant la temporada els quals són:
David Castañeda, Agustín Esteller,
Ian Calvo, Manel Ramírez, Aura Pérez,
Carla Bernial,Angels Ferrer i Ainhoa

nacional.
La resta de participants van estar
a un bon nivell per afrontar les
competicions importants de l’estiu.
Recordar que en el control de
marques del Trofeu Marcelino,
Maria Compte aconseguir la mínima
nacional junior en la prova de 100
m lliures en una marca de 1:00,67 i
Paula Paga també ho va fer en 100
papallona.
I Trofeu Castell Vila D’ Onda
El dissabte 27 de juny es va disputar
el I trofeu Castell Vila d’ Onda en
piscina de 50 m descoberta amb
la participació dels Clubs: C. N.
Benicarló, C. N. La Vall Mon D’Aigua,
C. N. Vinaròs i els organitzador del
trofeu C. N. Onda.
Els participants van ser Carla Bernial,
Angels Ferrer,Ainhoa Garcia, Aura
Pérez, Paola Jurado, Silvia Milian,
Marta i Gemma Balaguer, Ian Calvo,
Agustín Esteller, Miguel Segarra,
Manel Ramírez i David Castañeda.
Els resultats obtinguts van ser molt
bons amb un total de 13 medalles
de les quals van ser 3 d’or, 7 de plata
i 3 de bronze i les dels relleus que
van ser de plata per ambos equips

tan en masculí com en femení,
quedant els segons per equips amb
una puntuació de 367 punts.
Autonòmic Benjamí
El passat cap de setmana del 20
de juny es va celebrar en la veïna
localitat de Benicarló el Autonòmic
Benjamí amb el Club Natació Vinaròs
va obtindre un total de 5 medalles.
Marti Forner plata en 100 m lliures
amb 1:15,45 i 100 m esquena amb
1:21,76; Sergi Valls plata en 100 m
braça 1:34,30; Pere Simo plata en
400 m lliures 5:32,15 i Andreu Jovani
bronze en 100m braça amb 1:35.55.

Garcia
Els resultats obtinguts van ser prou
bons, ja que el nivell en aquestes
competicions és molt alt, ja que hi
participen clubs de tota la comunitat, tot i això en 1500 m lliures David
Castañeda va fer 18:46,95 i en 400 m
lliures 4:44,40 i Carla Bernial en 200
m papallona 2:58,99. Els altres participants van estar a l’altura millorant
les seves pròpies marques.

Andreu Navarro bronze en 1500 m lliures al Campionat Autonòmic Infantil
En la localitat de Sedaví Valencià es va
disputar l'Autonòmic Infantil d'estiu,
en piscina descoberta els dies 4/5 de
juliol.
Amb una participació d'un total de 42
clubs de tota la comunitat i en el qual
el Club Natació Vinaròs va participar
en 10 nedadors.
Els resultats van ser positius, Andreu
Navarro va fer medalla de bronze en
1500 m lliures en 17:28,59; Paula Paga
va fer en 100 m papallona 1:10,69 i
Llum Serret en 200 m lliures 2:20,55
En les proves de relleus femení de

4x200 m lliures format per Angels,
Llum, Claudia i Paula Paga, van
fer 9:43,69 i en 4x100 m estils
5:04,55 quedant-se a les portes
d'aconseguir
medalla.
Irina
Sebastià i Claudia Matamoros
es van quedar a les portes de la
mínima nacional en 800 m lliures
i la resta de participants, Martí
Segarra, Angel Lleixa, Hugó Simo,
Angels Meseguer i Paula Jovani
van millorar les marques en quasi
totes les proves que participaren.
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Activitats durant el mes de juliol

Activitats durant el mes de juliol

Cinema

ESPORTS D’ESTIU

8 DIMECRES

ESPORTS D’ESTIU

• Aeròbic a la platja. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a dissabte. Platja del Fortí i platja del Clot.
• Cubbá a la platja. De 19.00 a 20.00 h. Dimarts i dijous. Platja del Fortí.
• Ioga a la platja. De 19.30 a 21.00 h. dilluns, dimecres i divendres. Platja de Fora del Forat.
• Campionat de Vòlei Platja Ciutat de Vinaròs. Platja del Fortí.

• Aeròbic a la platja. De 10.30 a 11.30 h. De dilluns a dissabte. Platja del Fortí i platja del Clot.
• Cubbá
a la
platja.
De disponible
19.00 aa 20.00
i dijous. Platja del Fortí.
Consulta
el calendari
esportiu
de Vinaròs
la Tourist h.
InfoDimarts
o a la web www.cmevinaros.com.
• Ioga a la platja. De 19.30 a 21.00 h. dilluns, dimecres i divendres. Platja de Fora del Forat.
BIBLIOPLATJA
• CampionatDE
de VINARÒS
Vòlei Platja Ciutat de Vinaròs. Platja del Fortí.
Tots el dies de 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h. Servei de préstec de llibres i zona de lectura. Altres tallers i activitats dins
d’aquest calendari. Situada a la platja del Fortí, al costat del Port de Vinaròs.

Cine

22.30 h Cinema d’estiu: Los Andersson, road
movie. Tots els públics. JJ Cinema (C. de l’Àngel).
Gratuït.

15 DIMECRES

22 DIMECRES

Consulta el calendari esportiu de Vinaròs disponible a la Tourist Info o a la web www.cmevinaros.com.

BIBLIOPLATJA DE VINARÒS

C A L E N D A R I
D ’ AC T I V I TATS

15 DIM

22.30 h Ci
movie. Tots
Gratuït.

TURÍSTIQUES
I FESTIVES

29 DIMECRES

• A la Llum de la Lluna, festival mediterrani de les arts escèniques, visuals, musicals i literàries. Del 23 al 26 de juliol.
Programació disponible a la Tourist Info Vinaròs a partir del 22 de juliol.
• Cicle de concerts al santuari de la Misericòrdia. Els divendres a les 21.00 h.
• La Mar de Circ, IV Festival Internacional de Circ de carrer. 18 i 25 de juliol a les 19.30 h. Pèrgola del passeig de Colom.

8 DIME

22.30 h Cinema d’estiu: La familia Bélier. Tots els
públics. JJ Cinema (C. de l’Àngel). Gratuït.

22.30 h Cinema sota les estrelles: La ladrona de
libros. Av de l’Atlàntic. Gratuït.

CULTURA

Juliol

22.30 h Cinema sota les estrelles: Héctor y el
secreto de la felicidad. Av de l’Atlàntic. Gratuït.

VINARÒS 2015

Tots el dies de 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h. Servei de préstec de llibres i zona de lectura. Altres tallers i activitats dins
OCId’aquest calendari. Situada a la platja del Fortí, al costat del Port de Vinaròs.

22.30 h Cin
públics. JJ C

22 DIM

22.30 h Cin
libros. Av d

Parc Aquàtic infantil a la platja de Fora del Forat. Del 27 de juliol al 2 d’agost, de 12.00 a 19.00 h. Per a menors de 9 anys. Gratuït.

CULTURA

GASTRONOMIA

• Jornades de Cuina del Llagostí de Vinaròs. Del 10 de juliol al 9 d’agost.
• Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs. Del 10 de juliol al 9 d’agost. Fullets amb menús i tapes a la Tourist Info Vinaròs.

29 DIM

• A la Llum de la Lluna, festival mediterrani de les arts escèniques, visuals, musicals i literàries. Del 23 al 26 de juliol.

Programació
disponible a la Tourist Info Vinaròs a partir del 22 de juliol.
VISITA
AUDIOGUIADA

22.30 h Cin
secreto de

• Cicle de concerts al santuari de la Misericòrdia. Els divendres a les 21.00 h.
• La Mar de Circ, IV Festival Internacional de Circ de carrer. 18 i 25 de juliol a les 19.30 h. Pèrgola del passeig de Colom.

Demana les audioguies de Vinaròs a la Tourist Info Vinaròs o descarrega-te-les en www.audioguias.vinaros.es. Ruta audioguiada
per Vinaròs en format mp3 amb narracions adaptades al públic infantil i adult. Disponible en 5 idiomes. Gratuït.
Nota:
• L’Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret de poder anul·lar o canviar l’ordre i el nombre dels actes indicats.

OCI

Parc Aquàtic infantil a la platja de Fora del Forat. Del 27 de juliol al 2 d’agost, de 12.00 a 19.00 h. Per a menors de 9 anys. Gratuït.

Exposicions

Cicle de concerts
Santuari
de la Misericòrdia
• Jornades
de Cuina
del Llagostí de Vinaròs. Del 10al
de juliol
al 9 d’agost.
Auditori
Ayguals
d’Izco
GASTRONOMIA

• Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs. Del 10 de juliol al 9 d’agost. Fullets amb menús i tapes a la Tourist Info Vinaròs.

Pl. Sant Agustí
Horari: de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 h
Entrada gratuïta

VISITA AUDIOGUIADA

DIVENDRES A LES 21 HORES

HISTÒRIES MARINERES DEL NOSTRE POBLE
Del 8 al 19 de juliol
Col·lecció de Joaquim Simó

10 de juliol. Aurins (Pop 80&90)
Grup de pop-rock de les nostres terres, especialitzat a realitzar versions i interpretacions de grups dels anys 80 i 90 com per

Del 8 al 26 de juliol
Col·lecció de José Gilabert

Quartet format pels saxofonistes del Conservatori Superior de les Illes Balears Álvaro Arias, Tomás Alonso, Pablo Vigo i Roi
Barrosa. Des de la seua creació l’any 2013 no han deixat d’ampliar la seua formació, han rebut classes de grans músics: Jean

Fundació Caixa Vinaròs

24 de juliol. Alexey León Quartet.
El saxofonista cubano-rus oferirà un concert en què ens presenta el seu primer disc, Cuba meets Russia. Aquest disc reuneix
un complet repertori que ha pres forma arran de la seua experiència musical a la Berklee College of Music de València.
L’àlbum inclou composicions pròpies i retocs d’estàndards cubans que fusionen ritmes afrocubans i el jazz amb altres estils
folklòrics originals.
Components: Alexey León, saxo alto, soprano, flauta, veu; Alberto Palau, piano; Ales Cesarini, contrabaix i Mariano Steimberg,
bateria.

Demana les audioguies de Vinaròs a la Tourist Info Vinaròs
descarrega-te-les
en www.audioguias.vinaros.es.
Ruta dècades.
audioguiada
exemple U2,o
The
Police o R.E.M. Una gran oportunitat
per a recordar les millors cançons de les últimes
ARTS DE PESCA EN MINIATURA
per Vinaròs en format mp3 amb narracions adaptades
al públic
infantil i adult. Disponible en 5 idiomes. Gratuït.
17 de juliol.
Thesis Quartet.
Capella de Santa Victòria

Nota:
Marie Londeix, Johnatan Rautiola, José Manuel Álvarez Losada, entre d’altres. Al llarg de la seua trajectòria han actuat en
festivals com ara Saxòfons a la Tardor o Festival de Primavera de Mallorca. Alguns dels seus guardons destacables són el
PINTURES DE DÍDAC CASTELL
• L’Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret de poder
o canviar
l’ordre
i el nombre
indicats.
primeranul·lar
premi de Música
de Cambra Ciutat
de Borriana
i segon premi dels
en el XVIactes
Concurs de
Música de Cambra Ciutat de Vinaròs.
Del 29 de juliol al 16 d’agost
C. Socors, 64
Horari: de dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 h
Entrada gratuïta

Exposicions

CANÍBAL
Exposició de García Bel

BODEGONS
Exposició de Fernando Peiró Coronado

Auditori Ayguals d’Izco

Pl. Sant Agustí
Horari: de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 h
21.00 h Concert a càrrec de D’Asilvah, bossa
Entrada gratuïta
nova & funk. Santuari de la Misericòrdia.

Juliol

Organitza restaurant L’Ermita.

23.00 h Bureo
(música
HISTÒRIES MARINERES DEL NOSTRE
POBLE

6 DILLUNS
Del 8 al 19 de juliol

Joaquim
Simó
11.30Col·lecció
h Taller Reciclade
5 sentits.
Biblioplatja.
De
4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

i ball tradicional).
Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.

De 12.00 a 02.00 h Electrosplash Beyond
Music. Platja de Fora del Forat. Més informació
i entrades a www.electrosplash.com

ARTS DE PESCA EN MINIATURA
12 DIUMENGE
Capella de Santa Victòria
A partir de les 10.30 h Exposició de vehicles
Del 8 al 26 de juliol
7 DIMARTS
clàssics i antics. Pèrgola del passeig de Colom.
Organitza Motor Clàssic Vinaròs.
deContes
JosédelGilabert
18.30Col·lecció
h Contacontes
món en
18.30 h Contacontes en anglés. De 4 a 12 anys.
Biblioplatja.

Kamishibai. De 4 a 12 anys. Biblioplatja.

PINTURES DE DÍDAC CASTELL
Del 29 de juliol al 16 d’agost

8 DIMECRES

18.00 h Taller infantil Banderins de colors.
Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. Inscripció
prèvia a la Biblioplatja.

13.00 h Sardinada popular. Llotja de Vinaròs.
Organitza Comfraria de Pescadors San Pedro.
De 12.00 a 02.00 h Electrosplash Beyond
Music. Platja de Fora del Forat. Més informació
i entrades a www.electrosplash.com

18.00 h Taller infantil El forn del terrissaire.
Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. Inscripció
prèvia a la Biblioplatja.
Gratuït.

Col·labora

A la llum de la lluna. Del 23 al 26 de juliol.
Programació a la Tourist Info Vinaròs a partir

secreto de la felicidad. Av de l’Atlàntic. Gratuït.

17 de juliol.
del Thesis
22 de juliol.Quartet.
30 DIJOUS
Quartet format
pels saxofonistes del Conservatori Superior de les Illes Balears Álvaro
18.00 h Taller infantil Modela amb cuir.
21.00 h Espectacle de màgia a càrrec de Magia
De 12.00
19.00 h Parc
aquàtic infantil
la
Biblioplatja.
De
4
a
12
anys.
Inscripció
prèvia
Barrosa. Des
de la seua creació l’any 2013 no
hana deixat
d’ampliar
laa seua
formació, ha
a Dos. Santuari de la Misericòrdia. Organitza
a la Biblioplatja.
platja de Fora del Forat. Per a menors de 9
restaurant L’Ermita.
Marie Londeix, Johnatan Rautiola, José Manuel
Álvarez Losada, entre d’altres. Al llarg
anys. Gratuït.
21.00 h Concert a càrrec d’Alexey León Quartet.
festivals com
ara
Santuari
de laSaxòfons
Misericòrdia. a la Tardor o Festival de Primavera de Mallorca. Alguns de
19 DIUMENGE
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec
primer premi de Música de Cambra Ciutat de
segon Santuari
premideenla el XVI Concurs d
de Borriana
Ballet Pasión iFlamenca.
A partir de les 10.30 h Patinada popular.
Sortida: Pavelló poliesportiu. Inscripcions:
Consell municipal d’esports.

25 DISSABTE

Misericòrdia. Organitza restaurant L’Ermita.

21.00 h Concert a càrrec de Ravi, música

18.00

A la llum de la lluna. Del 23 al 26 de juliol.

15 DIMECRES

18.00 h Taller infantil Elaboració de mandales.
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a
la Biblioplatja.

22.00 h Taller històric guiat: La història de la
costa i el passeig marítim de Vinaròs. Sortida
des de l’esplanada d’entrada al port. Gratuïta.
A càrrec d’Amics de Vinaròs.

22.30 h Cinema d’estiu: La familia Bélier. Tots
els públics. JJ Cinema (C. de l’Àngel). Gratuït.

22 DIMECRES

16 DIJOUS

18.00 h Taller infantil Avui pintem amb les
mans. Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció
prèvia a la Biblioplatja.

De 12.00 a 02.00 h Electrosplash Beyond
Music. Platja de Fora del Forat. Més informació
i entrades a www.electrosplash.com

11.00 h Missa en honor a la Mare de Déu del
Carme. A continuació processó marítima i
ofrena floral.

11 DISSABTE

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec
de Ballet Pasión Flamenca. Santuari de la
Misericòrdia. Col·labora restaurant L’Ermita.

18.00 h Festa solidària a benefici de
l’Associació Protectora d’Animals CAU. Pèrgola
del passeig de Colom. Organitza Asociación de
eventos solidarios y voluntarios.

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

17 DIVENDRES

h

Taller

infantil

Paper

artesà.

31 de juliol.
Barret
Ensemble.
Bibliopatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a
sacra.
Santuari Jazz
de la Misericòrdia.
Organitza
restaurant L’Ermita.
la Biblioplatja.
Original banda
formada per músics amb diferents
trajectòries professionals: un botà
gràcies al 26
seuDIUMENGE
amor per la música i en especial
pelsolidària
jazz, avan
aconseguir
que fa tres a
18.00 h Festa
benefici
de Cáritas.
21.30 h Inauguració del XIV Cicle de
Pèrgola del passeig de Colom. Organitza
la llum de lamescla
lluna. Del 23
al 26membres
de juliol.
públic.
La AProgramació
peculiar
dels
de
la banda es reflecteix en el repertori esco
Curtmetratges Agustí Comes. Projecció
de
Asociación de eventos solidarios y voluntarios.
a la Tourist Info Vinaròs a partir
curts al JJ Cinema (C. de l’Àngel). Organitza
del més
22 de juliol.
estàndards
representatius dels anys trenta, en els quals el swing compta amb l
Fundació Caixa Vinaròs. Gratuït.
21.00 h Concert a càrrec de Barret Jazz
il·lusió.
19.30 h Exhibició del grup de ballet i dansa
Ensemble. Santuari de la Misericòrdia.
18.30 h Contacontes El caragol i l’herba de
poliol. De 4 a 12 anys. Biblioplatja.

VIII Jornades de Cuina del Llagostí de Vinaròs
i el VI Tapa Tour Llagostí de Vinaròs. Del 10
de juliol al 9 d’agost. Adquireix els teus fullets
amb els menús i tapes a la Tourist Info Vinaròs.

A partir de les 10.30 h Exposició de vehicles
clàssics i antics. Pèrgola del passeig de Colom.
Organitza Motor Clàssic Vinaròs.

28

20.00 h Espectacle de ball Collage a càrrec de
la companyia Anem ballant. Preu: 5 €. Venda
d’entrades: https://entrades.vinaros.es/

De 16.30 a 18.30 h Visita guiada al port pesquer
i la llotja del peix. Dirigida al públic infantil.
Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

21.00 h Concert a càrrec d’Aurins. Santuari de
la Misericòrdia. Organitza restaurant L’Ermita.

18.00 h Taller infantil Quadre de gelats.

Comes. Projecció de curts al JJ Cinema (C. de
10 de juliol.
Aurins
(Pop
80&90)
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia
l’Àngel).
Organitza
Fundació
Caixa Vinaròs.
a la Biblioplatja. a realitzar versions i interpretacio
Gratuït.
Grup de pop-rock
de les nostres terres, especialitzat
exemple U2,
Police o R.E.M. Una gran oportunitat
perlesaestrelles:
recordar
22.30 h Cinema sota
Héctor les
y el millors cançon
24 The
DIVENDRES

La Mar de Circ. IV Festival Internacional de
Circ de Carrer.
19.30 h Espectacle a càrrec de Nando e Maila
(trapezi). Pèrgola del passeig de Colom.

10 DIVENDRES

18.30 h Contacontes Contes a l’atzar del pot.
De 4 a 12 anys. Biblioplatja.

21.30 h XIV Cicle de Curtmetratges Agustí

De 16.30 a 18.30 h Visita guiada al port
pesquer i la llotja del peix. Dirigida al públic
infantil. Inscripció prèvia a la Biblioplatja.

21 DIMARTS

d’entrada al port. Gratuita. A càrrec d’Amics de
BODEGONS
Vinaròs.
de de
Fernando
Peiró Coronado
21.00Exposició
h Concert a càrrec
Quartet Gerhard.
Auditori
municipal.
Joventuts Musicals.

21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec de
Raíces Andaluzas. Santuari de la Misericòrdia.
Organitza restaurant L’Ermita.

22.00 h Taller històric guiat: La vida a Vinaròs
fa cent anys. Sortida des de l’esplanada

C. Socors, 64
18.30 h Contacontes en anglés. De 4 a 12 anys.
Biblioplatja.
Horari: de dimarts a dissabte de
17.30 a 20.30 h
Entrada gratuïta
14 DIMARTS
CANÍBAL

DIVENDRES A LES 21 HORES

De 14.00 a 16.00 h 7ª Regata Social Club Nàutic
Vinaròs. Organitza Club Nàutic Vinaròs.

18.00 h Contacontes Gestes minúscules. De 4 a
12 anys. Biblioplatja.

Fundació Caixa Vinaròs
13 DILLUNS

9 DIJOUS
Exposició de García Bel

18 DISSABTE

Programació
a la
Tourist Quartet.
Info Vinaròs a partir
24 de juliol.
Alexey
León
21.30 h Macedònia de curtmetratges al
del 22 de juliol.
JJ Cinema
(C. deens
l’Àngel).
Organitza Fundació
El de
saxofonista cubano-rus oferirà un concert
en què
presenta
el seu primer disc, Cu
19.30 h Espectacle de ball Collage a càrrec
Caixa Vinaròs. Gratuït.
18.00 h Jocs infantils i titelles. Passeig de
la companyia Anem ballant. Preu: 5 €. Venda
un complet
repertori
que ha
presvidaforma
arran de la seua experiència musical a la B
Blasco
Ibáñez. Organitza
Por más
i
d’entrades: https://entrades.vinaros.es/
Rescatados.
L’àlbum inclou
composicions pròpies i retocs
31 d’estàndards
DIVENDRES cubans que fusionen ritmes
folklòrics originals.
La Mar de Circ. IV Festival Internacional de
20 DILLUNS
Circ de Carrer.
De 12.00 a 19.00 h Parc aquàtic infantil a la
Components:
Alexey
León,
soprano,
flauta, veu; Alberto Palau, piano; Ales Ces
19.30 h
Espectacle
a càrrecsaxo
de Les alto,
Bleus de
18.30 h Contacontes en anglés. De 4 a 12 anys.
platja de Fora del Forat. Per a menors de 9
(Viatge de noces). Pèrgola del passeig
Biblioplatja.
bateria. Travail
anys. Gratuït. Fins al 2 d’agost.
de Colom.

21.00 h Espectacle de flamenc Los Kañeros
Flamencos. Santuari de la Misericòrdia.
Organitza restaurant L’Ermita.
22.30 h Cinema d’estiu: Los Andersson, road
movie. Tots els públics. JJ Cinema (C. de
l’Àngel). Gratuït.

Cicle de concerts
al Santuari de la Misericòrdia

31 de juliol. Barret Jazz Ensemble.
Original banda formada per músics amb diferents trajectòries professionals: un botànic, un jardiner, un metge... però que
gràcies al seu amor per la música i en especial pel jazz, van aconseguir que fa tres anys, aquest conjunt es presentara al
públic. La peculiar mescla dels membres de la banda es reflecteix en el repertori escollit per als concerts, una selecció dels
estàndards més representatius dels anys trenta, en els quals el swing compta amb l’experiència d’una maduresa de jove
il·lusió.

21.30 h XIV Cicle de Curtmetratges Agustí
Comes. Projecció de curts al JJ Cinema (C. de
l’Àngel). Organitza Fundació Caixa Vinaròs.
Gratuït.

18.00 h Espectacle de música i dansa
tradicional a càrrec del grup de danses El
Raval de Vila-real. Auditori municipal. Gratuït.
Col·labora Ball de Dimonis.

18.00 h Taller infantil Rakú, tècnica de
decoració i cocció de la ceràmica japonesa.
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia
a la Biblioplatja.

22.30 h Cinema sota les estrelles: La ladrona
de libros. Av de l’Atlàntic. Gratuït.

20.00 h XX Aplec d’Instruments Tradicionals
de Vinaròs. Sortida de la cercavila a la plaça
Parroquial.

21.00 h Concert a càrrec de Thesis Quartet.
Santuari de la Misericòrdia. Col·labora
Joventuts Musicals.

A la llum de la lluna. Del 23 al 26 de juliol.
Programació a la Tourist Info Vinaròs a partir
del 22 de juliol.

21.00 h Actuació de colles d’instruments
musicals tradicionals. Pèrgola del passeig de
Blasco Ibáñez.

22.00 h Monòleg a càrrec del còmic Santi
Rodríguez. JJ Cinema. Entrades al JJ Cinema i
pub Oscars. Preu: 12€/15€

23 DIJOUS

11.30 h Taller infantil Recicla 5 sentits.
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia
a la Biblioplatja.

Maribel Ruiz amb la col·laboració de l’Acadèmia
Locura. Passeig de Colom.

27 DILLUNS
De 12.00 a 19.00 h Parc aquàtic infantil a la
platja de Fora del Forat. Per a menors de 9
anys. Gratuït.
18.30 h Contacontes en anglés. De 4 a 12 anys.
Biblioplatja.

28 DIMARTS
De 12.00 a 19.00 h Parc aquàtic infantil a la
platja de Fora del Forat. Per a menors de 9
anys. Gratuït.
18.00 h Taller infantil És hora de cuinar!
Biblioplatja. De 4 a 12 anys. Inscripció prèvia
a la Biblioplatja.
19.00 h Visita guiada teatralitzada Filibustera,
la pirata embustera. Preu: 3 €. De 6 a 12 anys:
1,5 €. Gratuïta per a menors de 6 anys. Venda
d’entrades a www.turiart.com o reserves a
Tourist Info Vinaròs.

29 DIMECRES
De 12.00 a 19.00 h Parc aquàtic infantil a la
platja de Fora del Forat. Per a menors de 9
anys. Gratuït.

A partir de l’1 d’agost pots recollir el calendari
del mes a la Tourist Info Vinaròs.
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Tauler Municipal
Horaris d'atenció de l'Alcalde i els regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament

L' Ajuntament de Vinaròs informa:
SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO
Y MEDIACIÓN EN RECLAMACIONES DE
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SOBRE LA
VIVIENDA HABITUAL
MES DE JULIO:
JUEVES, 16. 10.00-14.00h
JUEVES, 21. 10.00-14.00h
Edif. Servicios Sociales. 2ªplanta. Pl. Sant
Antoni.
Tlf. Información y cita previa (días que no se
presta el servicio): 964 82 57 17
Tlf. Días que se presta el servicio: 964 45 52 57

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL INFORMA:

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 7
'agost de 2015
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-baix
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL INFORMA:
PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES
“CASTELLÓN SÉNIOR”
Este programa tiene por objeto subvencionar
parcialmente a las personas mayores
residentes en la provincia de Castellón
el coste de paquetes vacacionales en los
ejercicios 2015 y 2016, con actividades
diseñadas para el desarrollo personal y la
posibilidad de conocer diferentes recursos
turísticos de la provincia de Castellón.
Los paquetes vacacionales se distribuirán en
dos tipos de programas:
1.- Programa de Vacaciones en la Costa de
Castellón:
Estancia durante 6 días/ 5 noches en
hoteles ubicados en poblaciones costeras
de la provincia de Castellón, con entrada
domingo y salida viernes, en régimen de
pensión completa. Incluirá un mínimo de
dos excursiones de medio día a recursos
turísticos o municipios de la provincia de
Castellón.
Los turnos de vacaciones se desarrollarán
del 13 de septiembre al 27 de noviembre
de 2015, y del 17 de enero al 17 de junio de
2016.
2.- Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y
Natural:
Estancia durante 3 días/ 2 noches en hoteles
ubicados en municipios del interior de la
provincia de Castellón, en días laborables,
con visitas a diferentes municipios y recursos
turísticos donde se realizarán los almuerzos.
Los turnos vacacionales se desarrollarán del 1
de septiembre al 18 de diciembre de 2015, y
del 11 de enero al 15 de julio de 2016.
Precio de las plazas:
80 € (IVA incluído) por plaza para el “Programa
de Vacaciones en la Costa de Castellón”. Todo
incluído.
50 € (IVA incluído) por plaza para las “Rutas
de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural”.
Todo incluído.
Requisitos:
Presentar la solicitud dentro del plazo
establecido: del 4 de mayo al 30 de junio de
2015, ambos inclusive.
Tener como mínimo 65 años, a 31 de
diciembre de 2014.
Personas mayores de 60 años pensionistas, a
31 de diciembre de 2014.
Estar empadronados en alguno de los
municipios de la provincia de Castellón con

una antelación mínima de un año.
Poder valerse por sí mismo, no padecer
enfermedad infecto-contagiosa y no
padecer trastornos mentales o alteraciones
de comportamiento que puedan alterar la
normal convivencia.
Los cónyuges de las personas solicitantes
que cumplan los requisitos 4 y 5 anteriores.
Un hijo a cargo con discapacidad igual o
superior al 45%, siempre que el viaje lo
realice con sus padres y ocupe una cama
supletoria en la misma habitación.
No haber sido beneficiario del Programa
“Vacaciones Sociales para personas Mayores
de la Comunitat Valenciana” en el periodo
2015-2016.
Presentación de solicitudes:
El plazo de solicitudes de subvención se
inicia el 4 de mayo y finalizará el 30 de junio
de 2015.
Si en este periodo de tiempo no se hubieran
cubierto la totalidad de las plazas disponibles,
se admitirán solicitudes hasta el 31 de mayo
de 2016.
Las solicitudes se formularán en el modelo
que podrá descargarse en la página web de
la Diputación, www.dipcas.es, en el apartado
de Subvenciones.
La persona beneficiaria podrá disfrutar de un
máximo de dos estancias, pero en un destino
diferente. Para ello deberá presentar una
nueva solicitud una vez haya finalizado la
primera estancia.
Cuando dos o más personas posibles
beneficiarias deseen disfrutar de las mismas
fechas y el mismo programa, deberán
presentar
solicitudes
independientes,
haciendo constar esta circunstancia en la
casilla correspondiente. No podrán unirse
más de dos solicitudes.
Más información:
Bases reguladoras y convocatoria de plazas
publicadas en la página web de la Diputación
Provincial de Castellón, www.dipcas.es, en el
apartado de Subvenciones.
Teléfono de contacto: 964 359 883.
Correo electrónico: turismodecastellon@
dipcas.es
Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Vinaròs, Pl. San Antonio,
19. Tel. 964 45 00 75
Las solicitudes podrán presentarse en la
oficina PROP.

Regidoria de Comerç informa:
COMPRAR A VINARÒS TÉ PREMI
2015
Des de la Regidoria de Comerç de
l'Ajuntament de Vinaròs, s'ha preparat
una nova edició de la campanya
Comprar a Vinaròs té premi.
Es realitzaran 4 sortejos de 12 xecsregal per valor de 100 € cada un. En
total es sortejaran xecs per valor de
4.800 €.
La campanya es es desenvoluparà en
els següents períodes:
1. De l'1 al 30 de juny
2. De l'1 al 30 de setembre
3. De l'1 al 31 d'octubre
4. De l'1 al 30 de novembre

Els comerços que vulguen adherir-se
a esta campanya, deuran firmar un
document d'adhesió i entregar-lo a
l'AFIC de l'Ajuntament, personalment
o per correu electrònic, abans del dia
22 de maig:
Agència per al Foment de la Innovació
Comercial / AFIC
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel.: 96440770
Email: aedl@vinaros.es
Trobaran més informació sobre esta i
altres campanyes, a més d'informació
especialitzada per al sector comercial
a:
www.portaldelcomerciante.com/
vinaros

L'Ajuntament de Vinaròs informa

SALA A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES +
ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO BÁSICO
PARA CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPRESAS
¿Eres emprendedor? ¿Crees que es el momento de plantearte tu propio
negocio? ¿Estás pensando en iniciar un proyecto empresarial? ¿Conoces el
Vinalab? ¿Conoces nuestros espacios y servicios? ¿Necesitas colaboración para
la conceptualización de tu empresa?Accede gratis a nuestra sala a disposición
de emprendedores del territorio ajenos al Vinalab para ayudarte, para
ampliar horizontes, para consultarnos cuestiones básicas de tu proyecto, para
compartir ideas, buscar colaboraciones, contrastar ideas, para conocernos,
para probarnos Nuestro horario es de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00
a 18:00. Y los viernes de 9:00 a 15:00.
Mercat Municipal

Horari d’estiu del mercat municipal
A partir del dia 15 de juny l'horari del mercat serà matins
de 8:00 a 14:00 tardes de 18:00 a 21:00 i els dissabtes de
7:30 a 14:00.
29
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PUBLICITAT

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

11

 VINARÒS - BARCELONA

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
pl. Sant Antoni, 39
Juliol
FERRER

12

Juliol

ROCA

13

Juliol

GUIMERÀ

14

Juliol

ADELL

15

Juliol

SANZ

16

Juliol

VALLS

zona turística nord, 11

17

Juliol

MATEU

c. Sant Francesc, 103

BARCELONA - VINARÒS

c. Sant Francesc, 6

De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30.
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30 i 21.30
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.

pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30

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

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Ermita de Vinaròs
964 45 68 47
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 45 30 44
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso)
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
Picasso).
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30 22,35
 MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

(HORARI ESTIU)

 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

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35,
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h.
18.25, 19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberDissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, tat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberEl Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
tat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Origen:
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00VINAROS
h
Origen:
VINAROS
Zona
nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10,VINAROS
11.20,
Origen:
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts
estudi
Destino:
BARCELONA
(*)
12.00,
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
Destino:
VALENCIA (*)
Destino:
CASTELLO DE
LA PLANA
bíblic: 20 h
Trenes para el día:
lunes 26 agosto 2013
Trenes
para el día:
lunes 26 agosto 2013
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 10 h i 12 h
Trenes
para el
día: només hi haurà servei durant els
lunes
26 agosto
2013
(*)Els
diumenges
i festius
mesos
de juliol
i agost

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

TRENS A BARCELONA

ANADA Tren

Salida

18184 R. EXPRESS
99402 MD
01102 TALGO
05490 ALVIA
00460 TALGO
01142 INTERCITY
99056 MD
00694 TALGO
00264 TALGO
18096 R. EXPRESS
01202 INTERCITY

07.10
10.24
11.33
12.53
14.31
15.39
16.56
17.33
18.38
18.55
21.45

Llegada
10.23
13.22
13.39
14.39
16.37
17.39
19.53
20.05
20.39
22.22
23.46

1

Número de viajeros:

Duración

A CASTELLÓ

TrenPrecio desde*
Salida Llegada
07.20
16,40 08.14
11.22
11.56
13,60
12.27
13.18
29,40 13.42
12.50
29,60 13.38
12.55
29,40 14.25
13.50
14.04
21,30 14.55
15.50
13,60 16.30
16.50
17.32
-18.58
19.40
29,40 19.53
19.10
16,40 20.12
19.14
21,30 22.10
21.29

R. EXPRESS
3 h. 14018
13 min.
00697 TALGO
2 h. 58 min.
18093 R. EXPRESS
2 h.01301
6 min.
INTERCITY
1 h. 01111
46 min.
INTERCITY
2 h.00463
6 min.
TALGO
14022
R. EXPRESS
2 h.
05481
INTERCITY
2 h. 57 min.
00165 TALGO
2 h. 32 min.
01171 TALGO
2 h.05581
1 min.
ALVIA
3 h. 14304
27 min.
REGIONAL
2 h.01391
1 min.
INTERCITY

1

Número de viajeros:

A VALÈNCIA

Duración

Tren
Salida
Precio desde*

14018
R. EXPRESS
54 min.
00697
TALGO
34 min.
18093
R. EXPRESS
51 min.
01301
INTERCITY
52 min.
01111
INTERCITY
43 min.
00463
TALGO
35 min.
14022
R. EXPRESS
51 min.
05481
INTERCITY
40 min.
00165
TALGO
42 min.
01171
TALGO
42 min.
05581
ALVIA
43 min.
14304
REGIONAL
58 min.
01391
INTERCITY
41 min.

07.20
7,80
11.22
17,80
12.27
7,80
12.50
9,20
12.55
9,20
13.50
17,80
14.04
7,80
15.50
9,20
16.50
17,80
18.58
17,80
19.10
17,90
19.14
6,95
21.29
9,20

1

Llegada
09.07
12.40
14.12
14.36
14.30
15.15
15.50
17.22
18.21
20.26
20.43
21.17
23.03

El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telèfon: 902 24 02 02

Duración

1 h. 47 mi
1 h. 18 mi
1 h. 45 mi
1 h. 46 mi
1 h. 35 mi
1 h. 25 mi
1 h. 46 mi
1 h. 32 mi
1 h. 31 mi
1 h. 28 mi
1 h. 33 mi
2 h. 3 mi
1 h. 34 mi

* Precios válidos, según disponibilidad, p

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com
* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas
en renfe.com

