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diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
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Els escrits que requerisquen resposta sols
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Preu de l’entrada: 5 euros			
www.jjcinema.es
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)
Y te recordamos nuestro horario:

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.
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7,90

Langostino cocido
30/40 piezas por kg.
El kg.
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€
Promoción
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Melón piel de sapo
Cal.: 2,5 kg y +,Cat.: 1ª
El Kg.

€

Promoción
Sandía
Var.: Negra
Cal.: 3-4, Cat.: 1ª
El Kg.
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ACTUALITAT

La construcció del col·legi Jaume I era la última de les previsions de la Generalitat
Ni aquest centre ni l'ampliació de l'IES José Vilaplana tenen encara projecte
constructiu
La qualificació del CEIP Manuel Foguet com a centre de referència per a
alumnes amb discapacitats motrius “no tenia constància oficial, només verbal”
Redacció
Aules
prefabricades
de l'actual
col·legi Jaume
Moment de la reunió de representants municipals amb el director territorial d'educació

El col·legi Jaume I no té encara un projecte constructiu, era l'últim de la llista quant a
construccions de nous centres, i no hi ha “res de res” quant a la necessària ampliació
de l'IES José Vilaplana, dues infraestructures educatives reivindicades durant molts
anys a Vinaròs. Així ho van assegurar l'alcalde, Enric Pla i la regidora d'Educació, Begoña
López, després de la reunió que van mantenir amb el recentment nomenat nou director
territorial d'Educació, Robert Roig.
“De totes les construccions educatives pendents, la del col·legi Jaume I és la més
retardada, no té projecte ni licitació i està clarament fora de les previsions que va realitzar
Ciegsa”, va assenyalar Pla, que va assegurar que la direcció territorial “es va comprometre
així i tot a impulsar-lo”.
El primer edil va aclarir que el consistori vinarossenc, en les corporacions anteriors “si
que ha complert la seva part de cessió dels terrenys en el cas del Jaume I, que ja estan
acceptats, i el problema ha radicat en el sistema de construcció de col·legis que tenia
la Generalitat, que no era el més adequat”. Cal recordar que al febrer l'ajuntament va
aprovar l'últim tràmit municipal perquè la consellería pogués ja licitar l'obra de construcció
del col·legi Jaume I.

La reforma i ampliació de l’IES Vilaplana tampoc tenia projecte
Respecte a l'ampliació de l'IES José Vilaplana, Pla va assegurar que “no hi ha res de res” i
que només s'han realitzat les expropiacions i l'acta d'ocupació dels terrenys, tràmits que
també va realitzar el consistori. L'alcalde va indicar que la direcció territorial i la inspecció
“és molt conscient de les mancances que té aquest institut i la necessitat de realitzar el
major nombre de reformes possibles”. Pla va explicar que Roig “va quedar impressionat
amb les imatges que li vam mostrar dels barracons que hi ha a Vinaròs i es va comprometre
personalment a lluitar per eliminar-los en considerar-ho inadmissible”.
L'alcalde va explicar que, quant a aquestes dues infraestructures educatives, “la construcció
dels col·legis depenia de l'empresa pública CIEGSA, que alhora depenia de la conselleria
d'Infraestructures i, durant el govern anterior, la conselleria d'Educació no tenia accés als
informes ni els projectes d’aquesta empresa pública, i l'han rebut ara que ha canviat el
govern i ha reclamat la documentació, rebent-la tan sols uns dies abans de la reunió que
vam mantenir”.

El col·legi Manuel Foguet, pendent del personal no docent i el material
per acollir els alumnes amb discapacitats motrius
Quant al CEIP Manuel Foguet, que es va assenyalar que està qualificat com de
referència per a alumnes amb discapacitats motrius a partir del proper curs, López
va indicar que el director territorial els va matisar que existeixen només “acords
verbals”, però que el projecte segueix endavant i s'espera que pugui ser a punt
per al començament del curs. L'alcalde va afegir a més, respecte a aquest col·legi,
que les gestions van ser realitzades per les mares dels alumnes implicats i no
pel govern anterior “i això va quedar confirmat en la reunió a Castelló”. També
va assegurar Pla, com López, que “no hi havia constància oficial de la creació de
l'aula, i la inspecció ens va dir que era un acord verbal amb València i, de fet, no
estaven dotades les places ni hi havia previsió de personal no docent ni tampoc
cap previsió de material”. “Vull destacar que les mares dels alumnes han estat el
motor fonamental d'aquestes gestions”, va assenyalar Pla, que va concloure que “al
no haver-hi res oficial, depenem ara de la bona voluntat de la direcció territorial”.

Beques al transport escolar:
a la espera que la conselleria confirme els canvis
Respecte a les beques de transport i menjador, s'han introduït canvis en la
baremació i es deslliguen tots dos conceptes. Unes novetats que obliguen a
paralitzar l'anunci dels llistats amb els alumnes beneficiats, a l'espera que, des
de la Conselleria d'Educació, s'especifiquen els nous criteris. En aquest sentit, la
regidora insistia que "sabem que és una qüestió que preocupa als pares però ho
traslladarem tan aviat sapiguem els resultats".
Com a temes a més llarg termini, la direcció territorial va explicar la seva intenció
de canviar els criteris d'admissió per a propers cursos, i des de l'Ajuntament de
Vinaròs es va sol·licitar l'estudi de més especialitats de formació professional a la
comarca i un nou estudi dels aularis de l'escola oficial d'idiomes.

/ccportalmediterraneo

@portalmedite
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ACTUALITAT

L’alcalde destaca algunes de les actuacions realitzades en dos mesos de govern
Redacció

“L’Ajuntament de Vinaròs ha fet un
gran avanç en participació ciutadana
en només dos mesos”, ha assegurat
l’alcalde, Enric Pla, que va explicar
que la regidoria de Govern Obert que
dirigeix Hugo Romero ha realitzat
ja assembles amb els veïns de
Jaume I i de la Colonia Europa o la
millora i augment d’informació del
portal de transparència. També va
resumir Pla algunes actuacions que
s’han realitzat en estos 60 dies de
govern, apuntant que, en materia de

Benestar social “s’ha implementat la
emergencia social amb l’ampliació
de les partides pressupostàries de
serveis socials i s’està elaborant els
diferents reglaments dels diferents
consells ciutadans, a més d’haver fet
públiques les agendes de l’alcalde i de
tots els regidors, iniciar la rotació de
les empreses locals per a la execució
d’obres menors, eliminar dos zones
taronja d’aparcament i pròximament
reimplantarem els 30 minuts gratuïts
per als pàrquings soterrats”. En matèria

d’obres i serveis, va recordar que
s’han fet millores d’us de la bicicleta
en els nous vials de les avingudes
Leopoldo Querol i Barcelona i també
s’estan preparant els documents per
a l’auditoria pública i ciutadana. En
matèria patrimonial, va informar que
s’està posant en marxa el Pla Especial
del centre històric. També va assenyalar
Pla que s’han suprimit els càrrecs de
confiança i eliminat els privilegis dels
regidors i s’han reduït les despeses de
protocol.

Zona blava
D'altra banda, l'alcalde va acusar al PP
de Vinaròs de tindre “mala memòria,
quan parla de la zona blava”, indicant
que “qui la va estendre a més de 550
places per contracte i dos zones
més de les que estaven concedides
anteriorment, a més de crear zona
taronja en llocs no turístics van ser

els populars”. També va assenyalar
Pla que va ser el PP el que va eliminar
els 30 minuts gratuïts dels parquings
soterrats i qui va encarir la zona blava
als mesos d’hivern, quan més afecta
als vinarossencs. També va ser el PP,
va dir Pla, “qui va treure més del 20%
de les places d’aparcament, sobre

tot per les 82 places eliminades a la
plaça del convent de sant Francesc,
per fer un jardí electoral i la zona
taronja que van treure a Jaume I i
Primer de Maig”.
“Nosaltres hem eliminat les zones
taronja menys la de Fora Forat,
que considerem turística, hem

Enric Pla

possibilitat que es pague en tarjeta
als pàrquings soterrats i hem hagut
de compensar el 20% de pèrdua
de les places que s’ha acumulat
durant el periode del PP, però no
hi ha augment de zona blava. Hi ha
47 places menys de les que hi havia
quan governava el PP”

Vinaròs intensifica els tractaments contra els mosquits a causa de les últimes pluges
La Regidoria de Medi Ambient recorda que s'han d'evitar les
acumulacions d'aigua en recipients i canals
Redacció

Les actuacions previstes per part
de la Regidoria de Medi Ambient
de Vinaròs s'han vist intensificades,
en les últimes setmanes, arran dels
diferents episodis de pluges, que
contribueixen a la proliferació de
les plagues d'insectes. Així, s'han
aplicat
tractaments
especials
larvicides i adulticides a la zona de
la Colònia Europa. Durant aquesta
setmana,
l'aplicació
d'aquest
tipus d'insecticides prosseguiran
en el Barranc de Saldonar i en la
Colònia Europa. Està previst que se
seguisquen aplicant fins a mitjans

4

del mes de setembre, després
d'haver iniciat al mes de juny i haverse anat repetint amb una freqüència
setmanal.
El regidor de Medi Ambient, Jordi
Moliner, destaca que "seguim
aplicant els tractaments que
considerem són més efectius i que
ocasionen les menors molèsties als
ciutadans" alhora que anunciava
que "en breu, ens reunirem amb la
Diputació Provincial, per tal de seguir
arbitrant mesures conjuntes ja que
no és un problema únic del nostre
municipi sinó de tota la costa ".

El consell

Des de la Regidoria de Medi Ambient, es recorda que ha
de prevenir la proliferació d'aquest tipus d'insectes, evitant
l'acumulació d'aigües en desballestaments, canals de recollida
de pluvials o qualsevol tipus de recipient.
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L'Ajuntament de Vinaròs iniciarà la primera
construcció de 61 nínxols a l'ampliació del cementiri
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs iniciarà pròximament la
primera fase de construcció de nous nínxols en
l'ampliació del cementiri municipal, davant l'escàs
nombre de nínxols disponibles, al voltant 40
actualment, segons va explicar el regidor d'Obres
i Serveis, Guillem Alsina.
El regidor socialista va explicar que s'ha procedit
ja a la construcció de tot el clos perimetral de
l'ampliació del cementiri i que en els propers
dies s'iniciarà la construcció dels primers nínxols,
encara que la urbanització de tot el perímetre es
realitzarà més endavant.
Segons va assenyalar Alsina, el vallat de l'ampliació

del cementiri comptava amb una partida
pressupostària de 150.000 euros, de la qual,
després d’acabats els treballs, es van gastar uns
71.000 euros. Un estalvi que va ser possible gràcies
que es va decidir realitzar el tancat amb peces
prefabricades de formigó i no d’obra, com estava
previst inicialment.
La quantitat sobrant d'aquest pressupost es
destinarà a la construcció de 61 nous nínxols,
tal com va explicar Alsina, que va afegir que “la
resta de la primera fase de nínxols i la segona es
realitzaran el proper any, ja que actualment no hi
ha diners per fer-ho”. L'edil socialista va apuntar

El tancat s'ha fet en peces prefabricades de formigó

que “ens queden actualment uns 40 nínxols, i no
és que sigui una situació alarmant però sí que
ens preocupa, per aquest motiu anem a construir
aquest any 61 nínxols en la part nova”.
Als pressupostos del 2016 també podrien
incloure's, segons Alsina, la urbanització perimetral
interior de l'ampliació del cementiri, així com les
places i zones enjardinades.

Nova edició de "La Nit de Compres" dissabte 15 d'agost al Passeig Marítim
La iniciativa, que es realitza amb el suport de la Regidoria de Comerç,
va tindre un èxit notable d'assistència el passat 19 de juliol
Redacció

L'Associació de Comerciants de Vinaròs torna
a mostrar la seua oferta comercial al carrer,
amb el suport de la Regidoria de Comerç de
l'Ajuntament de Vinaròs. Dissabte 15 d'agost
se celebrarà una nova edició de "La Nit de
Compres". Serà la segona d'aquest estiu,
després de l'èxit de la del passat 19 de juliol,
que es va saldar amb un balanç molt positiu
pel que fa a vendes i assistència. El regidor de
Comerç, Domènec Fontanet, destacava que
"la iniciativa requereix un esforç important,
per part dels comerciants i l'Ajuntament,
però considerem que és positiva perquè
suposa mostrar els productes i l'àmplia oferta
comercial de Vinaròs, per la qual cosa seguirem
donant suport aquest tipus d'accions ".
Les parades estaran situades a la pèrgola del
Passeig Colom i a partir de les 18.00 hores ja
oferiran els seus productes. Es preveu que
puguen estar obertes fins a la matinada,
depenent de l'assistència que es registre. Com
en la passada edició, comptaran amb música
ambiental i il·luminació especial. Un total de
25 establiments mostraran els seus productes
entre els quals es troben tèxtil, sabateries,
puericultura, complements i una agència de
viatges.
La presidenta de l'Associació de Comerciants,
Mª Ángeles Pereda, explicava que "és molt

L’horari

positiu
que comerços de proximitat com els nostres
puguen
promocionar-se
directament,
mostrant els seus productes als possibles
clients. No només per afavorir la venda en
el moment sinó per fer possible que, un cop
vist el gènere, s'interessen pels comerços i
acudisquen directament ", una situació que es
repeteix, segons han confirmat les passades
edicions de "La Nit de Compres".

De 18h a les 2 de la
matinada al passeig

El regidor de Comerç,
Domènec Fontanet,
i la presidenta de
l'Associació de
Comerciants, Maria
Àngeles Pereda, van
presentar la nova
edició de la Nit de
compres al passeig

25

establiments hi
participaran

Piso bien conservado en el centro de 3 hab, 1 baño,
cocina indp., despensa, balcón, solo dos vecinos,
amueblado.
Vin-1316
Precio:
27.000€

Piso reformado de 3 hab, 1 baño,
cocina indep. salón, amueblado,
equipado,
zona muy
tranquila
Vin-1329
Precio:
32.500€

Tel. 673 820 961 - c/ Arcipreste Bono, 10 (Promociones Pastor) VINARÒS - lorenafincasteruel@gmail.com - www.fincas-teruel.com
Apartamento en el centro seminuevo, 1 hab, cocina-comedor,
1 baño, calefacción, trastero,
amueblado,
equipado.
Vin-1352
Precio:
43.000€

Piso con ascensor a 150m del paseo, 3 hab, dos baños, cocina, salón, terraza de
15m, amueblado.
Vin-1330
Precio:
44.000€

Apartamento en urb. primera linea,
dos hab, cocina-comedor, 1 baño,
aire frio-calor, terraza amplia, garaje privado,
piscina, amueblado.
Vin-1318
Precio:
72.000€

Piso impecable con ascensor, 3
hab, dos baños, cocina idep, salón,
terraza vistas
al mar, exterior, parking.
Vin-1333
Precio:
83.000€
5
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Nous treballs de millora de vials i accessibilitat a La Closa i Avinguda Gil de Atrocillo
Actuacions de la regidoria d'Obres i Serveis, a travès de l'empresa concessionària del servei de repavimentació
Redacció

La regidoria d'Obres i Serveis
està realitzant nous treballs
de millora de diversos vials
i zones de la població, a
través del contracte per a la
repavimentació signat entre
l'Ajuntament i l'empresa
Becsa i que compta amb
una dotació de 112.000
euros per al que queda
de exercici. L'edil Guillem
Alsina explicava que "com
l'ordenança de convivència
ciutadana recull que no
poden
realitzar
aquest
tipus d'obres durant el mes
d'agost, estem aprofitant

per actuar en altres parts de
la població".
Una
de
les
últimes
actuacions ha consistit en
l'ampliació del vial d'accés
a la partida de la Closa,
amb asfaltat i pavimentació,
resultant una zona vàlida
per a aparcaments i
que assegura una millor
conducció i accés al tram.
D'altra banda, a l'avinguda
Gil d'Atrocillo s'han ampliat
els rebaixos de les voreres,
en el pas de zebra d'accés a
l'IES Leopoldo Querol, per tal
d'assegurar l'accessibilitat.

A l'avinguda Gil d'Atrocillo s'han ampliat els rebaixos de les voreres per garantir l'accessibilitat, i a la partida
La Closa s'ha ampliat el vial d'accés

TAPA
+
BEGUDA
3€

29 DE SETEMBRE

VINARÒS

DEL 25 DE SETEMBRE AL 12 D’OCTUBRE DE 2015

h

a

:00
8
1
s
le

Fitxa de participació de
restaurants/bars en el
Dia Mundial de la Tapa a
Vinaròs del 25 de setembre
al 12 d'octubre

(per validar la participació, presentar
aquest full d'inscripció fins al 25 d'agost via
email: turisme@vinaros.es o personalment
en la 1a planta del Pirulí)
Nom del Restaurant/Bar:
Ubicació i telèfon:
Nom de la Tapa 1:
Nom de la Tapa 2:
Beguda (especifiqueu marca i/o DO de
les cerverses i vins):
Horari de la degustació (incloent matí
i tarde):
Correu electrònic:

Col·labora:
6

Compte de Facebook o Twitter:
+ info: turisme@vinaros.es
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Nace en Vinaròs una nueva asociación comercial
Redacción

La ciudad de Vinaròs tiene ya oficialmente una
nueva asociación comercial. Se llama ‘Vinaròs es
comerç’ y tiene ya a 35 establecimientos adheridos
a la misma. La nueva asociación fue presentada
el martes por tres de sus integrantes, Pilar Mateu,
Tere Miralles y Dori Moliner, que comparecieron en
el salón de plenos juntos al concejal de Comercio,
Domènec Fontanet.
Mateu señaló que “tenemos una voluntad
integradora, queremos una unión de toda la
variedad de comercios que hay en Vinaròs para
organizarnos, que entre todos aportemos nuevas
ideas para que todo funcione de la mejor manera”.
También señaló que quieren realizar actividades
conjuntas con otras asociaciones para crear un
buen ambiente comercial en todas las estaciones
del año. “Tenemos las puertas abiertas a cualquier
entidad”, apuntó. La nueva asociación no tiene
aún presidencia ni cargos, que se elegirán más
adelante, pero ya está constituida. Otro de los
rasgos en los que hicieron hincapié es que la
cuota anual será de tan solo 20 euros anuales,

Millores als
camins rurals

Las representantes de 'Vinaròs és comerç', Pilar Mateu, Tere Miralles y Dori Moliner dieron a conocer la
nueva asociación junto al edil de Comercio, Domènec Fontanet

exceptuando los eventos especiales que se
organicen, cuyo coste será repartido entre los
establecimientos adheridos. La nueva asociación
se estrenó con un evento el pasado viernes, con las
tiendas abiertas en horario de 20 a 24 horas para
favorecer las compras a los vecinos y visitantes en
esta época estival. “Estamos muy contentos con la
respuesta de los establecimientos, tenemos mucha

ilusión para que este proyecto tenga éxito”, indicó
Mateu, que señaló que la asociación surge al haber
un tipo de comercios que no pueden exponer
sus productos en la calle. “Es por eso que hemos
decidido formar una asociación capaz de aglutinar
a todo tipo de comercio en todas las acciones que
realicemos, tanto si se es de la asociación como si
no. Estamos abiertos a todo el mundo”, concluyó.

L'Ajuntament de
Vinaròs ha renovat
la seua col·laboració
econòmica anual amb
la Societat Musical
La Alianza. L'Alcalde,
Enric Pla, i el president
de l'entitat, Víctor
Arenòs, van realitzar la
signatura de l'acord.

La regidoria de Mediambient ha
iniciat una nova campanya de
pegats als camins rurals del terme.
S'ha començat actuant a Camí
Quadreta, Sant Gregori, Camí
Fondo i Camí Cementiri, Camí
Egues, Xulito, Camí Vell d'Alcanar,
encreuament Sabeco i Camí Vell de
Benicarló.

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig

12:30 a
13:30
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Nova edició de la "Vinaròs Beach Party" a la platja del Fortí
La Regidoria de Turisme aposta per una activitat enfocada a un public més jove
Redacció

La platja del Fortí de Vinaròs acollirà el proper
dissabte 15 d'agost una nova edició de la
"Vinaròs Beach Party", una festa dedicada a la
música electrònica amb els discjòqueis Cristian
Sánchez, Carlos Martorell i Sergio Verdoy. Les
sessions començaran a partir de les 23.30 hores
i els assistents podran gaudir de la música i

animació de forma totalment gratuïta fins a les
5.30 hores.
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet,
explica que "mantenim la continuïtat d'aquest
festival perquè es tracta d'una oferta destinada a
un segment de públic jove que també ha de tenir
alternatives d'oci".

La Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient de Vinaròs
vetllarà pel jaciment del Puig de la Misericòrdia
El regidor Jordi Moliner, es compromet a "mantindre el jaciment en condicions
acceptables i a fer xicotetes feines de manteniment als voltants"
Redacció

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs va demanar
mitjançant instància a la Regidoria d'Agricultura
i Medi Ambient la seua col·laboració per a
mantindre net de males herbes i brutícia el
jaciment del Puig de la Misericòrdia. A partir
d'aquella moment, el regidor Jordi Moliner es
va posar en contacte amb la nostra entitat per
tal de conèixer la situació. Este matí s'ha visitat

el jaciment per part del president de l'entitat
José Luis Pascual i del regidor Jordi Moliner que
s'ha compromés a què des de la seua regidoria
es farà tot el que estiga en les seues mans
per mantindre net el jaciment.
La nostra entitat agraeix la rapidesa i disponibilitat
de la regidoria d'agricultura i medi ambient per
escoltar i portar a terme els nostres suggeriments.

El regidor de Mediambient, Jordi Moliner i el president
d'Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, al poblat ibèric

El PSPV assumeix la presidència dels esdeveniments taurins
Redacción

El PSPV de Vinaròs ha agafat la
responsabilitat que siguin els seus regidors
els que presideixin les corregudes de bous
que se celebren en la localitat. Les regidores
socialistes Begoña López i María Cano
s'alternaran en la presidència de la plaça
de bous durant la celebració d'espectacles
taurins.
El portaveu del grup municipal i primer tinent
alcalde Guillem Alsina, va assenyalar sobre
aquest tema que “som conscients que entre
els nostres votants hi ha gent a qui els agrada
els bous, i hem decidit, després d'una reunió
del grup municipal, fer un pas endavant
per garantir que la festa taurina continuï”.
L'edil socialista va assegurar que “nosaltres
tenim clar que els bous han de continuar a
Vinaròs, no estem aquí per prohibir res”, i va

assenyalar que aquesta decisió no crea cap
problema amb els seus socis de govern, Tots
i Totes Som Vinaròs (TSV) i Compromís.
En la correguda de la fira de Sant Joan, ja
va ser la regidora socialista Begoña López,
qui va presidir la correguda i en la del
passat diumenge 9 d'agost, la presidència
ha recaiguten la regidora d'Hisenda María
Cano.
Al respecte, l’alcalde, Enric Pla, ha assenyalat
esta setmana que “Som Vinaròs i Compromís
tenim una té una postura clara de defensa
dels animals i el PSPV té una postura més
plural, i com som un ajuntament plural,
ens respectem tots i això no ens causa més
problema que les discrepàncies normals que
hi ha a qualsevol equip i que assumim amb
naturalitat i democràcia”.

Tu Imprenta

de siempre

6
12500 Vinaròs
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Tel. 964 45 00 85
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La regidora socialista María Cano va presidir l'esdeveniment
taurí del passat cap de setmana
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ACTUALITAT

El Centro Comercial Portal Mediterráneo de Vinaròs sigue creciendo
Redacción

El Centro Comercial Portal
Mediterráneo de Vinaròs ha
recibido este mes de julio más de
194.659 vehículos.
La afluencia media de visitantes a
los centros comerciales en España
creció un 3,6% en julio respecto al
mismo mes de 2014 y encadena
tres
meses
de
resultados
positivos, según el índice FootFall,
elaborado por Experian.

Este indicador aumentó un 15,1%
en julio en comparación con el
mes anterior, lo que supone el
mayor incremento en este año,
según ha informado la compañía
por medio de un comunicado.
Podemos decir desde el Centro
Comercial Portal Mediterráneo,
que el mes de julio ha sido un
éxito y que esperamos este mes
de agosto continúe creciendo.

Acerca de CCPM

El Centro Comercial Portal Mediterráneo es la mayor dotación comercial entre
Tarragona y Castellón. Gracias a su tamaño, a la variedad de sus tiendas, a su
construcción en una sola planta y a la comodidad y número de plazas de su
parking, es el punto de referencia comercial de la zona. · Ubicación: Vinaròs
(Castellón) Ctra. N-340 Km. 1049. · Año inauguración: 2003 · Superficie
construida: 22.500 m² · Nº de tiendas: 14
· Plazas aparcamiento: 1.200 todas en superficie.
Vista aérea del centro comercial

El Gobierno no descarta ahora reabrir Castor si recibe informes favorables
Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios que
determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén
Redacció

Según el Gobierno, el Real Decreto
ley 13/2014 de 3 de octubre
asigna a Enagás Transporte el
mantenimiento y operatividad de
las instalaciones. Esta empresa se
encargará de elaborar los estudios
necesarios «de cuyo conocimiento
deberá obtenerse la profundidad
de juicio precisa a fin de que se
adopte» la decisión definitiva que
determine el futuro del almacén.
De esta forma, señala el
Gobierno, «se mantiene el
interés estratégico» del Castor,

que forma parte del conjunto de
instalaciones para la seguridad
de suministro del sistema gasista
español.
Por otra parte, añade que los
informes actualmente disponibles
del Instituto Geográfico Nacional y
el Instituto Geológico y Minero de
España «no permiten aún» emitir
una conclusión definitiva sobre el
episodio sísmico de septiembre
y octubre de 2013, sino que
«recomiendan» la realización de una
serie de estudios adicionales.
La plataforma marina del Castor, a 22 km de la costa de Vinaròs

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2

9

15 agost de 2015

SOCIETAT

La pluja suspèn la
Redacció

Tot estava a punt per a acollir la Festa
del Llagostí, però una tempesta es va
convertir en convidada inesperada
tot just quan el presentador Julián
Zaragozá presentava les dames,
i l’acte va haver de ser suspès.
L’Associació
d’Hosteleria
havia
preparat 300 kilos de llagostins per
l’ocasió, i l’Agrupació de Pastissers
també tenien fetes les pastes
típiques, que es van repartir, però
no van poder ser degustats en el lloc
previst. L’orquestra Juniors també ho
tenia tot a punt i les 150 taules per
als comensals estaven parades al nou
emplaçament de la plaça d’Espanya.
Malauradament, la pluja ho va
impedir, però la nit ens va deixar
imatges que quedaran per al record,
com aquestes.

Vivienda de 90m2: 2 hab. dobles y 1 hab. sencilla

•
•
•

Rehabilitada
Mobiliario moderno
Libre de cargas

ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
RENTAS PAGADAS DEDUCIBLES
DEL PRECIO FINAL AL 100%
Ubicación: VINARÒS C/ San Francisco Nº 3

INTERESADOS LLAMAR AL:
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Fandi y Varea en hombros, otro lleno de "no hay billetes"
Más aplausos cosechó el pasodoble que las bulerías y fandangos
Plaza de toros de Vinaròs
Domingo 9 de agosto de 2015
Corrida de toros mixta
Presidió Maria Cano con mucho acierto

El Fandi

Mig centenar de persones en una nova manifestació antitaurina
La manifestació antitaurina
convocada a Vinaròs amb motiu
de la correguda per als destres
Padilla, Fandi i Varea va ser
seguida per mig centenar de
persones. La manifestació va
partir de la plaça de l'Ajuntament
i va arribar als voltants de la plaça
al voltant de les 18.30 hores, quan
el públic que acudia a presenciar
la correguda s'acumulava en els
exteriors de la plaça.

Els antitaurins portaven una gran
pancarta que indicava "Tortura,
abolició. Vinaròs antitaurina", i
van corejar frases com a "Toros
si, toreros no" o "No és cultura,
és tortura" entre d’altres. També
va poder veure's un pro taurí
amb una pancarta contra els
antitaurins.
Pocs metres separaven als
manifestants dels assistents a
la correguda, però no va haver-

'Vinaròs terra de bous' organiza
clases de toreo de salón y recortes
Más de un centenar de
niños y niñas participaron
el pasado domingo, según
se ha informado desde la
organización, en las clases de
toreo de salón y recortes que
preparó la asociación cultural y
taurina “Vinaròs, terra de bous”
en la plaza de Vinaròs.
Tras el sorteo de los toros que se
lidiaron en la corrida, la atención
se trasladó al ruedo donde ya
esperaban los participantes
junto a las carretillas que estaban
listas para iniciar esta primera
12

actividad.
El evento contó con la presencia
del novillero castellonense
Varea y diversos recortadores
de la comarca. El presidente de
la asociación cultural y taurina
“Vinaròs, terra de bous”, Curro
Linares, señaló al finalizar el
evento que “estamos muy
contentos porque han venido
muchos más niños de los que
esperábamos y eso significa
que existe afición por los toros
por lo que nos anima a seguir
organizando actividades".

hi incidents, en haver realitzat
els agents de la Guàrdia Civil
i la Policia Local un cordó de
seguretat i vetllar perquè la
situació no arribés a majors.
Aquesta
és
la
segona
manifestació
antitaurina
a
Vinaròs en escassos dos mesos.
L'última, més multitudinària, va
ser a la correguda de fires i va
reunir a més d'un centenar de
persones.

Fotos Mariano Castejón

El Fandi en una tarde en que los toreros pusieron más
que los toros, pronto se sintió respaldado por toda la
plaza, mostrándose maduro y saber estar. Es un torero
que ha llegado a su plenitud. Con facilidad y oficio
en los tercios no hubo altibajos que resolver. En una
exhibición de forma física y dominios de la suerte colocó
los pares de rehiletes desatando clamores. Como anda
sobrado del trance, espectacular, le salen sin apurar.
Los muletazos sometedores, rezumaron variedad y
torería. Destacaron las series de muletazos, poderosos
los naturales que trazó con autoridad y bajando mucho
la mano. No hubo altibajos en sus faenas. Cortó dos
orejas y la espada malogró cortar más trofeos. Salió a
hombros.
Varea cortó una oreja de cada uno de sus novillos. El
saludo capotero fue excelente, parsimonioso, dando
aire para rematar con vistosidad. Los muletazos
rezumaron variedad y torería. Colocándose siempre en
el sitio. El toreo largo le permitió escenificar el temple.
Torear es acariciar. Su desenvoltura permitió fijar la
embestida con muletazos de mano baja que obligaron
mucho para,cerrar el paso, y así ensamblar las series a
un novillo que manseó y buscó las tablas ya desde el
inicio de la faena. El acierto con los aceros le permitió
cortar oreja en ambos novillos para salir en hombros.

Varea

Se lidiaron 4 toros de Hnos.García Jiménez y El
Quintanar 2º. Y dos novillos de Hns.García Jiménez
de aceptable presentación. El oficio y la virtud de
los toreros taparon los defectos del encierro que de
salida embistieron de manera rápida y decidida tras el
engaño. Justos de raza, empujaron con fijeza en varas,
romanearon y hasta derribaron aparatosamente. En el
encuentro con el picador de turno no volvieron la cara
saliendo quebrantados, aplomados y reservones en el
último tercio.
Como cada año, por esta fechas de agosto corren aires
de calles y terrazas animadas de gentes que reflejan en
los rostros expresiva satisfacción con la celebración de
la Fiesta del Langostino.
Juan José Padilla perdió el ojo izquierdo en octubre de
2011 en la plaza de Zaragoza, quien nos da una lección
de vida diaria, de capacidad de sacrificio, de valor y de
amor al mundo del toro. Es digno ejemplo a imitar en
todo, un maestro. Lo que le ha llevado a encabezar el
escalafón de matadores estas últimas temporadas,
y como consecuencia es un torero reclamado en
los carteles de nuestra plaza, de momento, para
revitalizarla. Esta tarde una oreja paseó Padilla `por el
anillo, y se le pidió con fuerza la segunda ya que en este
puerto de mar se le ha acogido con mucho afecto y
cariño. Se ha formado un público muy a su favor, por
su gracia torera. Su labor estuvo muy condicionada al
sortear el peor lote de la corrida..

Juan José Padilla

Juan Chaler
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Un total de 670 persones es tallen el pèl pels xiquets amb càncer

Els perruquers dediquen un any més el seu dia de descans a la solidaritat, recaptant 3725 euros a benefici d’Aspanion
Redacción

Un total de 23 perruqueries i
38 professionals de l'Associació
de Perruqueries de Vinaròs van
celebrar en el seu dia lliure, el passat
dilluns, la tercera edició dels 'Talls
de pèl solidaris' al preu simbòlic
de només cinc euros, la recaptació
dels quals ha anat aquest any a
benefici de l'associació de xiquets
amb càncer, Aspanion. Va ser una
gran jornada, en la que es van
recaudar 3.725 euros, i en la que
es van tallar el pel 670 persones,
320 d’elles al matí i 350 per la tarde.
A la fila 0, per aquells que volien
col·laborar econòmicament però
sense tallar-se el cabell, es van
recaptar 375 euros. El lloc triat com
improvisada perruqueria a l'aire
lliure va ser l'àgora del passeig
marítim, al costat de l'antic col·legi
Sant Sebastià, en horari de 10 a 13
hores i de 16.30 a 19 hores. L'acte
el va presentar una vegada més,
Mariano Castejón.
Aquesta acció té un doble
caràcter solidari ja que, d'una
banda, es fa per beneficiar tant a
aquelles persones amb dificultats
econòmiques que puguin tallar-se
el pèl a canvi de pocs diners, i per
un altre, la quantitat econòmica
recaptada pot destinar-se a una
associació, en aquest cas Aspanion.
L'any passat l’esdeveniment va ser
a benefici del centre d'Alzheimer,
i el primer any la recaptació va ser
destinada a l'adquisició d'aliments
de primera necessitat per Cáritas.
L'acte comptava amb el suport
de la regidoria de Comerç de
l'Ajuntament de Vinaròs.
13

fotonotícies

, guiad
Visita al jardi de Sol de Riu

Felipe Fonellosa, entrevistat per TV3
del partit del Gamper

a la prèvia

a per David Gómez Mora,

La Biblioplatja ha acollit esta setmana
nous tallers de reciclatge i per a juga
ri
aprendre des de xicotets a protegir
el
nostre medi ambient.
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¡Importante!

Estoy buscando a Manuel B. o cualquier persona que haya visto el martes día 11 de agosto, a las
10.55 horas, en el paso de cebra de la calle San Cristóbal, delante de la panadería Farga, cómo un
Alfa Romeo rojo me golpeaba cuando estaba cruzando la calle en dirección al Ayuntamiento.
Llamar a Elisabeth, teléfono 619.054.820

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Si plou per la lluna nova d'agost,
plourà nou llunes seguides
Qui canta a l'agost, al desembre
dejuna
Ni a l'agost caminar, ni al desembre
navegar
La mare de Déu d’agost, diada molt
assenyalada, madura algun raïmet i
cau alguna avellana
Per la mare de Déu d'agost tornen
els frares al rebost
A la novena de sant Roc, lo que no

14

vingue no tindrà lloc
Sant Roc s'enamorà d’un gos i jo
de vos
Per l'agost després de sant Roc, el
gos
Sant Roc passat temps canviat
Quan l'agost plora la verdura és
bona
Pagés gandul de mena, sempre es
queixa de l'esquena
Carreter que carros fa, no és mai ric
si els fa de fiar

Qui té terra de regadiu, molt de
treballar però en viu
No serà mai bon paleta qui no fa
una paret dreta
Amb les olives de terra tindràs mal
oli a la gerra
Costa més pescar un marit que
enfilar al vol un mosquit

Si un dia tens molts diners tothom
te'n deixarà més
Res que no fases tu, no ho esperes
de ningú
L'enciam tendre que se’l menge el
gendre
Les cabres pels seus pecats tenen
els genolls pelats
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Amics de Vinaròs opta pel micromecenatge per garantir
la celebració del concurs d’investigació històrica Borràs Jarque
L’Associació diu que l’Ajuntament ha cancel·lat el patrocini, però l’alcalde, Enric Pla, ho
desmenteix i assegura que el cost del premi i la publicació de l’obra estan garantides

MICROMECENATGE, (crowdfunding) és la cooperació col·lectiva duta a
terme per persones que realitzen un projecte per a aconseguir els diners
necessaris.
Esta és l’opció que opta l’Associació, per aconseguir la pervivència en la necessària dignitat
que requereix el Premi d’Investigació Històrica J.M. Borrás Jarque sobre el nostre poble a
partir del moment en què l’Ajuntament de la nostra ciutat renúncia al patrocini del mateix.

Redacció

Amics de Vinaròs ha optat pel micromecenatge
per celebrar el concurs d’investigació histórica ‘J.M.
Borràs Jarque’
L'associació cultural Amics de Vinaros ha optat per
esta opció per tal d’aconseguir els diners necessaris
“que garanteixi la celebració i la pervivència amb
la necessària dignitat que requereix el Premi de
Recerca històrica J.M. Borràs Jarque”. L'anunci l’ha
fet Amics de Vinaròs després d'haver informat que
l'Ajuntament li havia retirat el seu patrocini. No
obstant, la versió de l’equip de govern és diferent,
apuntant l'alcalde, Enric Pla, que la part científica
del certamen (premi i publicació) està garantida i
que l'única cosa que no se subvenciona és el cost
del sopar.
L’Associació Cultural havia informat a finals de la
setmana passada que suspenia “momentàniament”
aquest concurs, argumentant que l’Ajuntament
havia retirat el seu patrocini per problemes
pressupostaris. L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, en
canvi, ha assegurat que el consistori no ha retirat
en cap moment aquest patrocini i que va proposar
a l’associació sufragar “els costos del premi, de
1380 euros, i també de la publicació de l'obra
guanyadora, amb 2.500 euros, aquests amb càrrec
als pressupostos del proper any, en estar totalment
esgotada la partida de despesa corrent de Cultura

d'aquest exercici”.
L’associació afegia en el seu comunicat a la
seua página web que “des de l'any 2006, les
corporacions municipals presidides pels alcaldes
Javier Balada, Jordi Romeu i Juan Bautista Juan,
cadascun d'ells d'una formació política diferent,
van considerar que el patrocini del premi Borràs
Jarque de recerca històrica i la seva promoció
i difusió havia de ser recolzat i estimulat des
de l'Ajuntament, que representa a tots els
vinarossencs, amb un patrocini de 4.500 euros
per sufragar els costos d'homenatge al guanyador
del premi, el propi premi i l'edició de l'obra
guanyadora”, indiquen des d’Amics de Vinaròs.
L’alcalde, Enric Pla, va explicar la versió de
l’Ajuntament en la reunió mantinguda amb
membres d’Amics de Vinaròs, indicant que “el 80%
de la partida de despesa corrent de l'Ajuntament
està esgotada, i la de Cultura totalment gastada.
Per això els vam demanar una mica de moderació
i comprensió en les seves demandes, però ens van
posar sobre la taula la mateixa proposta d'anys
anteriors, és a dir, el patrocini de 4.500 euros per al
premi Borràs Jarque sobre un pressupost de 5.000
euros, i 900 euros més per les publicacions que
realitzen”. Segons Pla, des de l'equip de govern “els
vam dir que al pressupost d'aquest any havíem de

Baix el lema de “Sóc patrocinador del Borràs Jarque” s’obri un compte en la Caixa Rural
de Vinaròs on poden ingressar-se sense cap limitació, la quantitat que cada un decidisca amb eixa única i exclusiva finalitat i amb les condicions següents:
Compte d’Ingrés: ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINARÒS - Patrocini Premi Borrás Jarque
Compte núm. ES53 3174 5899 9320 42544029 Caixa Rural de Vinaròs
Ordenant: Nom, cognoms i NIF o DNI del patrocinador.
Concepte: “Sóc patrocinador del Borràs Jarque”
Termini en què finalitza la possibilitat de fer l’aportació: 31 d’agost
1er. El compte estarà obert fins a l’ultim dia del mes d’agost en què basant-se en els resultats
es decidirà la pervivència o cancel·lació del premi per a enguany.
2n a cada un dels participants se’ls emetrà, un document acreditatiu de la seua participació
als efectes fiscals oportuns, (desgravació del 25% persones fisiques, 35% empreses),
pel que és imprescindible que en l’ingrés figure el DNI o NIF del patrocinador.
3r En el moment d’editar-se el llibre es regalaria un exemplar personalitzat i únic en el que
es farà constància que el propietari ha sigut patrocinador, sempre que la seua aportació haja
sigut com a mínim de 10 Euros.
4rt Si finalment no poguera dur-se a terme la concessió del premi en quinze dies es
tornaran totes les aportacions.
5é Diàriament la nostra web i facebook donarà completa informació de les aportacions
rebudes, sense especificar el nom dels aportants.

ser molt prudents i que podríem assumir el trofeu,
de 1.380 euros, i que els abonaríem també la
publicació de l'obra guanyadora del Borràs Jarque,
de 2500 euros, però amb càrrec al pressupost del
proper any, i que no abonaríem el cost dels sopars,
que esperavem que anaren a càrrec de cadascú”.
Pla també va explicar que a partir de 2016,
l'Ajuntament de Vinaròs no pagarà factures sobre
actes ja realitzats, sinó que a l'inici de l'any es farà
una convocatòria general de les entitats culturals, i
en funció del seu programa, un comitè decidirà el
pressupost de subvencions entre tots ells.

Vinaròs vibra amb un nou espectacle de 'La mar de circ'

Redacció

El passeig marítim de Vinaròs va
acollir diumenge a la tarda un
nou espectacle de la Mar de Circ.
'L'home que perdia els botons' de
la companyia Circ Pànic va fer les
delícies de tota la família amb un
original espectacle de circ acrobàtic
amb cert toc poètic en el qual un
home va a la recerca del seu camí,

amb un masteler que serveix per ferli de pes o de contrapès, d'enemic
i,de vegades, d'aliat.
Centenars de persones van acudir
a aquest nou espectacle de la Mar
de Circ, que va combinar tècniques
de circ i dansa i va innovar en la
utilització del masteler, convertint-lo
en un personatge més.

Totes les imatges de Vinaròs a

www.fotospai.com
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agenda cultural Actuació de Les Camaraes
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15 DISSABTE
12.00 h XXXIII Regata de Creuers Ciutat
de Vinaròs. Organitza Club Nàutic Vinaròs.
De 18.00 a 02.00 h Nit de compres al
passeig. Pérgola del passeig de Colom.
Organitza Associació de Comerciants de
Vinaròs.
A partir de les 23.30 h Vinaròs Beach
Party. Dj’s session de commercial sound.
Platja del Fortí. Gratuïta.
16 DIUMENGE
12.00 h XXXIII Regata de Creuers Ciutat
de Vinaròs. Organitza Club Nàutic Vinaròs.
17 DILLUNS
18.30 h Contacontes en anglés. De 4 a 12
anys. Biblioplatja.

18 DIMARTS
11.30 h Taller infantil Perills marins i
socorrisme a la platja. Biblioplatja. Edat
de 4 a 12 anys. Inscripció prèvia a la
Biblioplatja.
18.00 h Taller infantil És hora de cuinar!
Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. Inscripció
prèvia a la Biblioplatja.
20.00 h Taller històric guiat: Mirada
patrimonial de l’ermita i el seu entorn.
Sortida des de la pl. de l’Ermita. Gratuïta.
A càrrec d’Amics de Vinaròs.
19 DIMECRES
18.00 h Taller infantil Mòbil penjant.
Biblioplatja. Edat de 4 a 12 anys. Inscripció
prèvia a la Biblioplatja.
22.30 h Cinema sota les estrelles: La
vida inesperada. Majors de 7anys. Av.
de l’Atlàntic. Gratuït. Subtitulada per a
persones amb discapacitat auditiva.

20 DIJOUS
De 18.00 h a 00.00 h Fira d’artesania i
disseny. Gaudirem d’animació infantil
amb temàtica de circ. Pèrgola del passeig
de Colom.
18.30 h Contacontes Aventures al circ. De
4 a 12 anys. Biblioplatja.
21.00 h Espectacle de flamenc a càrrec
de Raíces Andaluzas. Santuari de la
Misericòrdia.
Organitza
restaurant
L’Ermita. 2
1.30 h Concert a càrrec de Two for blues.
Pl. Constitució. Organitzen establiments
de la pl. Constitució.
EXPOSICIONS
-Auditori Ayguals d'Izco.
Pl. Sant Agustí.
Horari: de dimarts a diumenge de 18:00
a 21:00 h.
Entrada gratuïta.
Pintures de Dídac Castell. Del 29 de juliol
al 16 d'agost.
Inauguració 19 d'agost. Exposició Pintures
Avel Muñoz. Del 19 d'agost al 6 de
setembre de 2015.
Exposició d'arts i oficis mariners a Vinaròs
1940-2000. Col·lecció de José Gilabert. Fins
al 30 d'agost. (Capella de Santa Victòria).
Visites guiades: 7, 14, 21 i 28 d'agost a
les 19 h. Inscripcions a la Regidoria de
Cultura 964 407 961.
-Fundació Caixa Vinaròs.
C. Socors, 64.
Horari: de dimarts a dissabte de 17:30 a
20:30 h.
Entrada gratuïta.
Caníbal. Exposició Garcia Bel.
Bodegons. Exposició De Fernando Peiró
Coronado.
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El grup folklòric Les Camaraes va realitzar diumenge passat
una actuació a la pérgola del passeig Blasco Ibáñez

UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Associació Cultural Jaume I

EL PANORAMA DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
“UCE” APOSTA PER UNS CURSOS D’ALT NIVELL ALS
QUALS TOTHOM POT ASSISTIR, S’ENMARQUEN EN
EL CONTEXT POLÍTIC QUE VIU CATALUNYA I EL NOU
PANORAMA QUE JUST S’ENCETA A LES ILLES BALEARS I
AL PAÍS VALENCIÀ.
Son molts els valencians que van ser professors a
la Universitat Catalana D’Estiu , Alfons Cucó, Maria
Conca, Aracil, Arinyó, Guia, Climent, Partal... la llista es
faria interminable per la gran quantitat de professors
i assistents del País Valencià però entre aquests cal
esmentar a dos persones que exercien de vinarossencs
i s’enorgulleixen de ser-ho com Carles Santos i Alfred
Giner Sorolla. Alfred va ser professor del 1983 al 1999 ,
o sigue un total de 19 anys ininterromputs. A les seves
classes li importava molt la ascendència i l’origen del
seu alumnat, i també volia saber si eren de les nostres
comarques . Segons paraules seves, “per saber qui
venia a escoltar-lo” Podem dir que les seves classes
eren de les mes concorregudes de la Universitat. Cal
remarcar, per altra banda, que a aquesta Universitat
sempre ha estat un punt de trobada de persones de la
comarca del Sènia
La Universitat va néixer al 68 al recer de la revolta
Francesa, per la manca de Democràcia al nostre País (
Penseu que nosaltres vivíem en plena dictadura) i que
allí era i es un lloc de convivència on catalans estrictes,
valencians i mallorquins (per abreviar-ho) podien i

poden parlar amb total llibertat. Aquesta Universitat ha
tingut els seus alts i baixos però sempre ha continuat
endavant.

El Didac té 4 anys i una malaltia rara
que afecta al seu sistema immunològic
Gràcies a la generositat de persones com tu, la
recerca ha aconseguit apropar-se a la cura
d’aquesta malaltia.

Ajudar a més nens com el Didac és molt senzill!

envia un SMS amb la
paraula DIDAC al

28014

i estaràs col·laborant amb la recerca en
immunodeficiències primàries a Vall d’Hebron

www.faigrecerca.org
* Donatiu íntegre d’1,20€ a la Fundació Vall d’Hebron Institut de Recerca. Hi col·laboren Movistar,Vodafone,
Orange,Yoigo i Euskaltel. Servei d’SMS solidari operat per Altiria TIC i la Asociación Española de Fundraising, n. at.
Client 902 00 28 98, Apartat de Correus 36059 – 28080 Madrid.
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Un Gobierno sectario que pretende excusarse
www.ppvinaros.es
incurriendo en contradicciones manifiestas:
de Vinaròs

Hugo Romero

Jan Valls

Guillem Alsina

Marc Albella

Domènec Fontanet

Dicen que no hay dinero para patrocinar el premio de
investigación Borrás Jarque pero si lo hay para subirse los sueldos.

Dicen no estar en contra de los toros pero suprimen las actividades taurinas de la programación
del Ayuntamiento y publicitan las manifestaciones antitaurinas. (Pese a ellos Plaza llena)

Dijeron que reducirían los aparcamientos de pago y amplían la zona azul.

Consecuencias de un tripartito que lo único que realmente comparte
son sus dedicaciones parciales con 14 pagas.

AMB L’EDUCACIÓ NO ES JUGA!!!!
Les deficiències de l’educació a
Vinaròs són ben paleses. Unes , fruit
de la política que ha deixat aquest
territori al marge de la dotació
presupostària en infraestructures i
recursos educatius ben necessaris i
altres conseqüència de les retallades
dels últims anys. I fins i tot , encara n’hi ha una tercera , la
improvisació , la “chapuza”.
És el dia d’avui que Vinaròs compta amb el dubtós privilegi
de tindre tot un centre de primària amb aules prefabricades
. Però, la política dels “barracons” no acaba ahí : l’IES
Vilaplana – amb una ampliació pendent i anunciada fa més
de 15 anys -té part del seu pati ocupat per aquest tipus de
mobiliari urbà. En el dos cassos , segons la recent entrevista
amb el Director Territorial d’Educació , sense data de solució
d’aquesta situació , (per cert , a qui beneficia l’ús perpetu
d’aquestes aules , a més dels propietaris de l’esmentada
infraestructura que guanyen sucosos beneficis en forma
de lloguers?) . La nostra població presenta uns centres, de
vegades , envellits i amb una demanda urgent d’adaptació
dels recursos tant físics com didàctics , a les necessitats
actuals.
Parlar de retallades en el sector educatiu, és parlar de
conseqüències nefastes . Ratios – nombre d’alumnes
per aula- trencades a l’alça, augment d’hores lectives del
professorat amb disminució de les tasques de coordinació i
reforç escolar, supressió de programes educatius d’atenció
a la diversitat, rebaixa en les ajudes econòmiques per
a transport, materials escolars, plantilles de professorat
minvades,… sabeu què? Tot això a qui més afecta és a
l’alumnat i a les famílies amb més problemes . Per cert,
aquesta disminució de recursos per a l’educació no afecta
només als centres educatius . Programes d’atenció a col.
lectius amb problemàtiques d’absentisme i exclusió social
promoguts des da l’administració local han desaparegut
pràcticamente deixant d’atendre en horari extraescolar a

aquest sector de la població.
Com a exemple de la improvisació -autèntica afició
d’aquest territori- només cal citar el cas del col.legi Jaume
I , que va nèixer per ampliar l’oferta educativa del municipi,
però s’ha convertit en un centre especialitzat en alumnat
nouvingut amb les dificultats que això arrossega ; quan pot
ser el que toca, seria una redistribució de l’alumnat i així
donar una resposta pedagògica més coherent amb el que
ha de ser una escola inclussiva . Un segon exemple , és el
que està succeint amb l’ aula per a lumnat amb deficiències
motòriques, projectada per al curs 2015/16 , al CEIP Manuel
Foguet, gràcies al treball de les famílies afectades. És el
moment actual que no existeix cap document on estiga
reflectida la provisió de recursos , creant una situació
d’incertesa a “quatre dies” d’iniciar-se el curs.
Si el relat exposat no és suficientment greu, ens trobem
amb què el partit polític que va gestionar l’Ajuntament
i la Comunitat en la passada legislatura , fa comunicats
presumint de l’herència rebuda pels actuals gestors
polítics. És broma , no? . Als fets detallats fins ara de la
descripció del panorama educatiu, podriem afegir el
desconcert de la LOMQE – reforma educativa que ha tingut
un quasi unànim rebuig- disminució de la participació
de pares i mares en la gestió dels centres , necessitat
d’ampliar a Vinaròs propostes educatives com ara mòduls
professionals connectats amb la nostra realitat socioeconòmica , escola d’idiomes, escola municipal infantil ,
conservatori de música ,….
Tots i Totes Som Vinaròs proposa no fer de l’educació un joc
, una utilització partidista i miserable per a penjar-se falses
medalles . Estimem que és temps de consensuar amb
tots els agents implicats ( famílies, professorat, polítics,
entitats socials,…) les necessitats i estratègies més adients
per resoldre les mancances descrites,i altres, que faça de
la proposta educativa a Vinaròs una eina fonamental en la
transformació cap a un muicipi més just, més savi, més
lliure.

AULAS C.E.I.P. JAUME I

AULAS I.E.S. VILAPLANA

AULAS I.E.S. VILAPLANA
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ALS PROBLEMES HERETATS: SOL·LUCIONS
PROBLEMA: Carrers a meitat fer.
SOL·LUCIÓ: Asfaltat i senyalització Avinguda Leopoldo Querol i
Avinguda Barcelona. Guillem Alsina, regidor d'obres i serveis.
PROBLEMA: Paralització construcció Jaume I i Ampliació Vilaplana.
SOL·LUCIÓ: Reunió inmediata amb el nou director territorial per
tractar aquestos temes. Begoña López, regidora d'Educació.
PROBLEMA: Concentració d'actes a Fora-Forat
SOL·LUCIÓ: Descentralització d'actes festius i lúdics. Marc Albella,
regidor de Festes
PROBLEMA: Falta d'un projecte local d'ocupació per a Vinaròs.
SOL·LUCIÓ: Creació de 30 llocs de treball en tallers com el de l'Ermita
o l'avinguda Barcelona entre d'altres. Maria Cano. Regidora d'Ocupació.

UN FINANÇAMENT INJUST
Els valencians i les valencianes, i per tant els vinarossencs i les
vinarossenques, patim des de sempre un finançament injust, tant se val
qui governara aquí i a l'Estat, si PP o PSOE. Una situació que, a més, no
té comparació: estem per baix de la mitjana estatal de renda per càpita
però aportem com si estiguérem per damunt. És a dir, amb els nostres
impostos financem territoris més rics que nosaltres. Els valencians, els
vinarossencs, som un 12% més pobres que la mitjana espanyola, però
paguem com si fórem un 12% més rics. Som els únics que paguem a
l'estat central més del que rebem estant per baix de la mitjana de renda.
Cada vinarossenc rep 376 euros menys que la mitjana per a protecció
social ,151 euros menys que la mitjana per a promoció econòmica , 81
euros menys per a infraestructures, 16 menys en sanitat (81 milions),
i així en pràcticament totes les partides. Som doncs, dels pitjors
finançats, de les comunitats que més aporten a l'Estat, però amb uns
nivells d'atur, pobresa infantil i desprotecció social alarmants.
Aquest dèficit d'inversions ha generat un deute històric de l'Estat
amb els valencians i valencianes que superaria els 13.500 milions de
€ des de 2002, mentre hi ha seriosos problemes per a fer front des
de l'administració autonòmica als pagaments ordinaris en sanitat
i/o educació, i tot açò ha generat un deute públic que únicament en
interessos consumeix bona part del pressupost públic
Per altra banda, som el 10,7% de la població de l'Estat i rebem el 5,17%
de les inversions, és a dir, la meitat del que ens correspondria per justícia.
El nou model de finançament per al País Valencià ha de corregir
necessàriament les mancances, injustícies i pràctiques discriminatòries
que hem patit els últims trenta anys. El resultat dels efectes que
els diferents models de finançament autonòmic han tingut sobre
l’economia valenciana i la viabilitat del seu estat del benestar també han
sigut objecte d’estudi i els resultats han estat suficientment concloents
18

com per a convocar tota la societat valenciana en la reivindicació d’un
nou model de finançament que pose fi d’una i per totes a l’actual
situació. En aquest sentit, un nou model de finançament haurà de
corregir aspectes fonamentals que han informat durant aquest temps
els diferents models i que podríem resumir en els següents:
- s’ha d’acabar amb la pràctica del status quo a l’hora d’assignar els
recursos,
- s’ha de reconèixer la població efectiva a finançar,
- s’ha de valorar el cost de l’estat de benestar valencià de forma i
manera que siga un indicador de mínims a l’hora d’establir els recursos
necessaris
- i, s’ha de tindre en compte la renda per càpita dels valencians per
tal d’establir si han de ser aportadors o receptors nets de recursos de
l’Estat.
Només en la mesura que aquestes premisses bàsiques s’acomplisquen
podrem dir que els valencians, els vinarossencs, disposem finalment
d’un finançament just.
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PATÈTIC!!!
Solament volem fer reiteració del
nostre motiu per no haver entrat a
formar part del govern municipal
actual.
Els “amics” de Tots i Totes som Vinaròs
en son sabedors i molta gent no ho ha
entès perquè es va produir la nostra
absència.
Senzillament no estem per no haver
de compartir responsabilitats amb
el que considerem un dels pitjors
concejals que ha hagut a Vinaròs des
de la restauració de la democràcia pel
seu nivell intel·lectual i polític i, com
a mostra un botó:
Dia 6 d’agost de 2015 durant
els preparatius de la FESTA DEL
LLAGOSTÍ.
Entrevista de Canal 56 al sr. Regidor
de Turisme de Vinaròs (1.300€x14+SS)
responsable de la promoció del
nostre poble a nivell del turisme
especialment gastronòmic després
de mes de 40 anys de promoció
d’allò que la majoria considera el

nostre producte emblemàtic i buc
insígnia de la nostra gastronomia: EL
LLAGOSTí.
Entrevistador: “ Ja per últim la
pregunta més difícil de totes... Com
li agrada més el llagostí? Bullit, a la
planxa o fregit?
Resposta: (Riure fluix ji,ji,ji). “Jo ja ho
vaig dir un dia i va haver una dona
gran que em va veure pel poble i va
dir-me: “Fill jo també sóc de la galera”.
(DF continua la seva exposició amb el
mateix riure fluix ji,ji,ji) “Dic... es que
jo sóc de la galera, no sóc del llagostí
“. “M’agrada més una bona galera
fregideta que no un llagostí (ji,ji,ji...)”
“Bueno tot.... al ser marisc.... no puc dir
que no m’agrada el llagostí perquè no
queda massa be però soc de la galera
i del llagostí.......”
De veritat. No ens penedim en absolut
de la decisió que vàrem prendre.
No podem compartir responsabilitats
amb qui predica el que no creu, fa allò
que no sent i solament es mou per
€€€€.

(Les imatges les teniu disponibles a C56Vimeo)

“Tallada de cabells solidària”
Aquesta setmana, el PVI vol donar les gràcies a
l'Associació de perruqueries de Vinaròs, per engegar
la tercera edició dels “talls de pèl solidaris. Una volta
més, ens mostra un col.lectiu molt actiu, implicat i
solidari amb tota la ciudadania vinarossenca. I per què
diem això? Doncs perquè la tallada de cabells solidaris
va tindre lloc el dilluns 10 d'agost, dia de seu descans
setmanal, una volta més gràcies.
El lloc escollit per fer el Tall de pèl solidari, fou com
els darrers anys l'àgora del passeig marítim, al costa
de l'antic col.legi San Sebastià.De sobte aparegué una
perruqueria a l'aire lliure, en horari obert pel mati i
per la vespradaon unna trentena de perruqueries de
l'associació participaren en aquest esdeveniment.
El preu establit per la tallada de cabells, fou simbòlic,
només cinc euros, que aquest any van a benefici de
l'associació dels xiquets malats de càncer, Aspanion.
Com tots els anys hi havien dues files, una per a les
persones que volien col.laborar tallant-se el pèl i una
altra zero per a les persones que desitjaven fer la seua
aportació per la causa. Aquesta iniciativa té una doble

finalitat donat que, d'una banda, es fa per beneficiar
tant a aquelles persones amb dificultats econòmiques
que pugen tallar-se el pèl a canvi de pocs diners, i per
un altre, la quantitat econòmica recapatada es destina a
una associacio que lluita per una bona causa.
Els perruquers al mati estaven molt contents, per l'alt
grau de participació, perquè als voltants del migdia
ja s'ha havien venut prop de 500 tickets. xifra ques els
omplia de satisfacció. I ha estat una realitat, perquè
una volta més han fet poble, perquè aquest any s'han
recaudat 3750€. Els vull recordar que any passat es
van recapatar més de 3500€ a benefici del centre
d'Alzheimer, i en la primera edició la recaptació va ser
destinada a l'adquisició d'aliments de primera necessitat
per a Càritas.
Vull finalitzar agraïen una volta més l'esforç de l'entitat
, per realitzar aquest acte solidari que creïem que està
totalment consolidat i també volem donar les gràcies
a tots els veïns i visitats que han participat per una
bona causa que malauradament tots ens sentim molt
propera.
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EL SOROLL
Associació de veïns Migjorn

Si, vàrem anar
a la reunió del
SOROLL i van anar
també un munt de veïns. I van anar uns representants
de la part que en genera. El que es va escoltar en les
primeres intervencions va ser la gratitud per la reunió per
quelcom tan senzill com és haver-los escoltat. La gent
va parlar d'allò que li preocupa i no el deixa descansar
per la nit, pel dia o a l'hora que siga. De les restes de les
festes nocturnes. Dels horaris del caps de setmana, i dels
divendres, dijous, escuma, botellons, etc., de com proven
els altaveus abans de cada concert. Si el tenen programat
per la nit a mig dia comencen en les proves de so i moltes
vegades en la migdiada a l'aire. De les festes, dels saraus,
de la zona afectada. I de tot allò que van voler i van tenir el
gust de comentar a l'Alcalde i regidors presents en la sala.
Ells en cap moment es van amagar i van posar ordre a les

www.avmigjorn.org

intervencions dels assistents.
Per la nostra part vàrem intervenir a la fi de tot per
solidaritzar-nos amb els veïns i demanar que les seus
queixes no caiguen en l’oblit i que l’Ajuntament complisca
i fase complir les lleis i normes del soroll.
Volem valorar molt positiva la intervenció de tothom,
fins i tot d'aquells que no varen obrir boca, la seua
presència imprescindible per donar-li més èmfasi a l'acte.
També valorem positiva l'assistència dels propietaris
d'establiments d'oci, doncs van escoltar de primera ma
allò que, suposem, ja saben i han hagut d'escoltar moltes
vegades de viva veu. No va haver ningú que els negués
el dret a mantenir obert el seu negoci ni van entrar
en cap debat per algun establiment puntual. Però ho
van haver d'escoltar tal com la gent ho sent i ho sofreix
en carns pròpies. L'altre causant del soroll és el mateix
Ajuntament doncs es l'organitzador de molts dels saraus

que impedeixen descansar.
Conclusions: Esperem que, tal com van dir, traguen
conseqüències de tot l'exposat i que els veïns noten que
se'ls ha escoltat.
De moment ens congratulem del canvi d'ubicació de
la Festa del Llagostí en la plaça del idem i de com el
manifestat per l'equip de govern d'anar descentralitzant
els events es va evidenciant. Per cert, malgrat que es
va suspendre l'acte van aprofitar la plaça de bous per
fer el sopar, cosa que de no haver-ho fet allí mateix els
llagostins se'ls haguessen menjat a casa. Cal remarcar de
passada que l'anterior equip de govern també va escoltar
a una representació de veïns per parlar del tema del soroll
i la resposta va ser donar-nos la raò però continuant
en tot el que ens queixaven i per rematar la signatura
de l'electrosplhas per quatre anys més. Que visca la
diferència!!!

es más importante que las personas que lo forman,
que fuera de sus ideas no hay nada. Frente a la ética
de las responsabilidades ustedes oponen la ética de
las propias convicciones para justificar todos sus pasos.
No se enteran o no se quieren enterar de que su
obligación es administrar bien el dinero que se
recauda de los vinarocenses, devolviéndolo en
forma de servicios para conseguir el mayor grado de
bienestar social y prestaciones, que ustedes están ahí
para SERVIR AL PUEBLO, no para otra cosa.
El adoctrinamiento no está entre las funciones que
ustedes han de desarrollar, pero si el cumplir la ley y
hacerla cumplir. Mal empezamos permitiendo que
una manifestación anti-taurina, que estaba anunciada
el día 9 enfrente del ayuntamiento, se celebrara al lado
de la plaza de toros. En el mes de abril, La Dirección
General de la Policía, distribuyo instrucciones de

obligado cumplimiento para la Policía Nacional en
todo el territorio español, referente a la prohibición de
manifestaciones antitaurinas alrededor o cerca de las
plazas de toros. Estas instrucciones generales incluyen
también el control de mensajes con convocatorias
ilegales anunciadas a través de redes sociales.
Sr. Pla, como alcalde de Vinaròs, empiece a gobernar,
a solucionar problemas reales de los ciudadanos:
limpie las calles, reduzca los ruidos, vele por la
seguridad ciudadana, cierre los locales sin permisos
y que no cumplen la ley, haga perseguir el tráfico
de personas, el de drogas, asfalte las calles y aceras,
evite el botellón, ponga en marcha proyectos para
reducir el paro, para atraer a empresas que se instalen
en nuestro término municipal…Mire si tiene trabajo
para hacer, y déjese de adoctrinar a la población que
no es su cometido.

Vox
A VOX de Vinaròs nos
gustaría poder comentar
las diferentes acciones de
gobierno efectuadas por el
nuevo Ayuntamiento para él pueblo, pero estas son
nulas. No podemos hablar del programa a desarrollar
para la ciudad del Sr. Pla y de los suyos por ser este
inexistente, y en su lugar nos vemos obligados, como
siempre, a criticar su comportamiento parcial y de
marcados favoritismos.
En el Diariet del día 8/08/2015, nos vuelven a detallar
algunos principios por los que en teoría se rigen,
para justificar sus acciones. Ustedes no pretenden
gobernar para solucionar los problemas de la
ciudadanía, sino para que los ciudadanos se ajusten
a sus ideas. Ustedes defienden, como Hegel, que el
individuo debe supeditarse al estado, que el estado

AL ENEMIGO NI AGUA
Vaya por delante, que no tengo ni pertenezco a
ninguna afiliación política (ver Diariet de la legislatura
anterior y de la anterior) por ese motivo quiero dejar
claro mi imparcialidad, imparcialidad que rompo
cuando creo que las decisiones de los demás, me
afectan. Felicitarles por la elección de la plaza de
España para la fiesta del Langostino, hasta que lo
deslució la lluvia, quedo una plaza para disfrutar de
su espacio único por su enclave (menos molestias
para los vecinos) su temperatura o su belleza por el
entorno. A los que la prepararon felicitarles por su
trabajo. Me sorprende que por una parte hablen de
política abierta y de otra excluyan abiertamente a
los colectivos que no piensan como ustedes. Si su
prioridad son las personas necesitadas de Vinarós,
le pregunto: como no han mantenido abiertos los

Antonio Nájar

comedores escolares en vacaciones, como no han
abierto o habilitado o incrementado la ayuda a las
entidades que ya lo hacen. Reconozcan que una de
las entidades (sin menospreciar a otras) que mas esta
haciendo por esas personas necesitadas en Vinarós,
es CARITAS, ligada de una u otra manera a la Iglesia.
¿Le mantendrán las subvenciones? O al enemigo ni
agua. Gracias a esos voluntarios y voluntarias en la
parte que me toca por esa labor desinteresada y sin
animo de lucro, ellos no preguntan a que religión
pertenecen cuando tienen que entregarles comida
o ropa a quien lo necesita. El asesoramiento en
problemas de hipoteca “presuntamente” ustedes
no son los autores de esa ayuda, ya existía. Los
servicios Sociales del Ayuntamiento han seguido
prestando el mismo servicio que anteriormente,

EL DIARIET DE VINARÒS… ¿público e incluyente o privatizado y excluyente?.
Dicho a grosso modo, todos los caminos políticos
conducen a Roma, ¡perdón!, conducen a los
ayuntamientos, puesto que hasta la fecha nadie vive
fuera de los mismos. Razón ésa para no tener que salir
de Vinaròs y tener que ir a Salamanca a empollarse en
Ciencias Sociales. En el ayuntamiento de Vinaròs, así
pues, hasta el partido político local más pánfilo, que
será el PSOE, sabrá que los ayuntamientos son los
únicos genuinos cuerpos sociales. Y, por consiguiente,
son los únicos lugares en donde el Estado de Derecho
puede nacer y crecer. Lo cual obligaría, democrática y
moralmente a los gobiernos locales a cortar por lo sano
y no permitir el de que morbosas idiologías políticas –
que haberlas las hay – le estén dando caña por donde
amargan los pepinos al Estado de Derecho hasta verle
en un alto estado embarazoso. A partir del próximo
mes se verá de lo que el Estado de Derecho Español
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haya sido capaz de hacer, o de haber podido dar a luz
a una Comunidad Catalana con sentido común, o lo de
haber permitido el de que una catalanista república sin
sentido la luz pudiera ver.
Mientras que la EDUCACIÓN se esté troceando
y repartiéndose entre las Autonomías en los
ayuntamientos la cultura del esfuerzo irá aflojando
y la mediocridad creciendo. En Vinaròs el PSOE, que
presumiera de ser el más espabilado del consistorio,
ha pasado a ser el más pánfilo del ayuntamiento. Ya
que su política está consistiendo en ir desaciéndose
de sus siglas para ir arropando al pesado y abaricioso
PVI, al lechuguino y melindroso BLOC y, últimamente,
a la puñetera y botarate izquierdona. Una ramplona y
empobrecedora política ésa, de la que el directorium
del Diariet de Vinaròs, hace suya y de ella presume.
En el Diariet de Vinaròs, descarada y chulescamente,

un servicio excelente. ¿Aparte de mantener
eso? ¿Hay algo nuevo que hayan hecho ustedes
para ayudar a esos necesitados?. Los minutos de
silencio en los ayuntamientos son en algunos
casos el reconocimiento a la obra, trabajo o valía
de una persona sin importar nunca la ideología
o militancia (Yo viví la dictadura y no todas las
personas éramos malos)., por otra parte no me
sorprende que omitieran ese minuto de silencio
cuando no hace mucho, hicieron lo mismo, al no
condenar la violencia de genero por el asesinato de
una ciudadana de Vinarós. En Democracia como en
política no hay enemigos, si no rivales políticos con
los que en ocasiones se comparten ideas y en otras
hasta el agua, pero nunca por el bien común se les
excluye y menos a colectivos de esa sociedad civil.
A. M. MOTA

se ningunea a la Lengua Española, y con ello
empobreciendo, cultural, social y económicamente
al pueblo de Vinaròs. Puesto que la mitad de la
población, que es castellanoparlante, se queda a dos
velas. Mientras que la otra mitad de la población, que
es bilingüe, no puede hacer uso de ese bilingüismo.
Y la coherencia social, la participación ciudadana y
el interés por lo que en Vinaròs sucede se desploma,
además, que la industria turística local se relentiliza.
Qué tendría que suceder en Vinaròs para que sus
alcaldes, uno tras otro, dejaran de sacar el trasero,
sacaran pecho y plantaran cara a las bervorreantes
eminencias lingüisticas que venden la Lengua
Española para poder pagar a sus maestros de ingles.
Osea, algo así, como vender el coche para comprar
gasolina y poder carburar con una lengua regional por
todo el mundo.
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OPINIÓ
MERCENARIOS ANTI ESPAÑOLES
Estamos comprobando que desde que tenemos
este nuevo gobierno Tripartito Bolivariano no
paran de crear odio con sus medidas y actos
dictatoriales entre los ciudadanos y ciudadanas
de nuestra ciudad, INTENTANDO ACABAR CON
NUESTRAS FIESTAS Y TRADICIONES.
El pasado domingo día nueve cuando me
encontraba delante de la plaza de toros hicieron
presencia un grupo de entre treinta y cuarenta,
¨ENERGUMENOS MERCENARIOS ANTI ESPAÑOLES
Y ANTI VALENCIANOS¨ se supone que pagados por
algún que otro partido político de nuestra ciudad

Pere Granados

con esos papelitos de colores que tanto les gustan
a nuestro nuevo gobierno municipal.
Como animales racionales y democráticos que
somos, las manifestaciones es una forma de hacer
saber a los demás lo que tú piensas, pero siempre
que se realicen con el debido respeto y educación
hacia a aquellas personas que no opinan como
tú. Los gritos la cantidad y barbaridad de los
insultos que salían de sus bocazas incluso
pedían la independencia de Cataluña. Estos
¨ENERGUMENOS MERCENARIOS ANTI ESPAÑOLES
Y ANTI VALENCIANOS¨ son el nuevo ejército

EL QUE ÉS I EL QUE POT SER
Segurament amb el temps que portem de legislatura
amb el nou equip de govern municipal a Vinaròs, i amb
les mesures que ja s'han pres, altres que no s'han pres,
i el pacte de govern exsistent ja es podrà formar una
opinió de “el que és i el que pot ser.”
Ademes si afegim que en els programes electorals dels
tres partits de l'equip de govern estan demanades
una sèrie de temes que ells qualifiquen de Maxima
urgerncia per a la ciutadania de Vinaròs. I que ara
pareix que ja no són de tanta urgència.
Que ja s'han pres algunes mesures que discrepen molt
del que ells diuen que representen.
Que el partit Socialista i el Bloc Compromis ja han
estat en altres leguislatures en l'Ajuntament.El
Partit Socialista amb responsabilitat de govern i en
l'oposició. El Bloc amb la clau de decisió, però sense
responsabilitats ni competències. I en l'oposició pués

revolucionario de este tripartito Bolivariano, anti
Español y separatista.
Espero que lo próximo no sea el quitar la Navidad,
la semana Santa o el día de San Sebastián,
pero cuando uno empieza como usted señor
Enric Pla se les ve el plumero desde lejos, yo
personalmente y sin ánimos de faltarles al respeto
les veo como BOLIVARIANOS, CATALANISTAS
INDEPENDENTISTAS Y ANTI ESPAÑOLES
son
ustedes muy completitos.
DIMITAN USTEDES YAAAA………….. GRACIAS Y
UN SALUDO.

Manuel Villalta

a on més els ha interessat.
De la gestió i comportament del PSOE i Bloc, tota la
ciutadania ja és sabedora de com ha sigut més aïna el
d'un programa de televisió com SALVAME, que el d'un
Ajuntament.
De Podem, pués d' ells abans de les eleccions
politicament ningú savina res, segurament seria
perquè llavors no havien problemes en Vinaros, ni gent
que ho estava passant malament.No es qualifiquen
ni d'esquerres
ni de dretes, que són del poble.
Segurament pensaran que els dels altres partits són
marcians.
Ademes qualifiquen als altres partits com els seus socis
de govern de CASTA, criticant-los de tot i a tot.
Bueno de moment açò és el que és. El que puga ser ja
es vora.
Ciutadans de Vinaròs, associacions de veïns, col•lectius,

partits polítics i altres amb ideologia d'esquerres són
sabedors que el que és exposa és la realitat. Però que
en cap moment es faria res per canviar un govern
d'esquerres per un de dretes de perdonavides i
prepotent com el de la legislatura anterior.
Però que ningú s'equiboque i entenga que per que siga
eixe l'objectiu de la gent d'esquerres que no podem ni
hàgem de criticar allò que així s'entenga.
Els partits i governs d'esquerres també s'equiboquen,
no són perfectes. La critica constructiva és bona,
la gent d'esquerres la deu utilitzar, com també el
respectar. El que si que cal tindre clar és com i on la
utilitzem, ja que en algunes ocasions amb tota la bona
voluntat no ho fem ni en el lloc ni com, i sense saver-ho
ens perjudiquem nosaltres mateixos.
Per tal motiu posem la part que ens corresponga a
cada un i entre tots aconseguirem el que tots volem.
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PESCA
Andrés Albiol

AGUAS CÁLIDAS DE VERANO

Los bous ultiman los preparativos para l'armà

Semana con una mar tranquila que propició el poder faenar cómodo en todas las
pesquerías. Las extracciones resultaron buenas y las cotizaciones también.
La pesca de arrastre está por el segundo y último mes de veda.
El cerco sigue con la racha de capturas de ‘oro azul’. El lunes entre dos traíñas pillaron 450 cajas
de boquerón (8 Kg./caja) 100 de sorella y 50 de lliri. El martes dos llums arribaron con 750 cajas
de seitó. El miércoles dos barcos pescaron 500 cajas de alatxa, 100 cajas de sorella y 100 de lliri.
Y el jueves una embarcación atrapó 200 cajas de boquerón. La procedencia era las dos locales.
La flota artesanal, los trasmalleros en su mayoría aún siguen tras el langostino, sepia, salmonete
y galera. Un par subasta pescadilla, pagel y corva. Otros dos pescan lenguado y mabre. Y cuatro
operan tras la langosta, bogavante, gall, gallineta, chopa, rap y mamona.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo efectúa excelentes ventas de ejemplares de 2 a 4 Kg.
Y el palangre de costa pescó con este arte de anzuelos lubina, orà, sargo y congre.

Ecos de Mar; Beneficiosos rayos solares

La absorción de vitamina D por nuestro organismo de los alimentos que comemos, se sintetiza
en la piel por la exposición al sol del cuerpo humano. O sea, si no recibimos directamente luz
solar en la piel corporal, nuestros órganos no pueden coger dicha vitamina de la alimentación
ingerida.
Sabemos que ‘tostarnos’ bajo el astro rey es un factor de riesgo, pues produce daños en el
material genético de las células de la piel que inducen a cáncer, pero la beneficiosa cara
oculta de los rayos del sol está demostrado, ya que la radiación ultravioleta tiene también
un lado amable, bien para innumerables afecciones o para muchísimas prevenciones de
enfermedades, etc. Demostrado está el efecto sobre el aparato músculo-esqueleto, puesto
que las personas con niveles más bajos de vitamina D se caían más cuando andaban, y si les
daban un suplemento de esta vitamina, perdían menos el equilibrio al caminar. En cuanto a
las exposiciones solares para la buena asimilación de dicha vitamina, con diez minutos al día
antes siempre del mediodía o después de las cinco de la tarde, sobra y serían suficientes para
garantiza la absorción de los beneficiosos rayos UVB.

Dragonet de banda negra

En èuscar li diuen musker, en castellà dragoncillo
moteado i lagarto manchado, en francés callionyme
tacheté, en alemany Gefleckter Leierfisch i en
anglés spotted dragonet. El seu nom científic és
Callionymus maculatus. Este vistós peixet pertany
a la família dels Calionímids. És de cos allargueu,
prim. El seu cap és més ample que el cos deprimit.
En visió dorsal és triangular. Boca xicoteta. Maxil·lar
superior protàctil i més avançat que l'inferior. Llavis
carnosos. Xicotetes dents en pelussa i punxegudes
en diverses fileres. Morro en punta obtusa. Ulls
en la part alta. Té un esperó armat de tres espines
que prolonga cap arrere el preopercle. Les seues
obertures branquials estan en posició alta i reduïdes
a dos orificis. El peduncle cabal és més llarg que alt.
Sense bufeta gasosa. No té escates, però posseïx
molta mucositat. Composició aletes; D1-IV, D2-9-10,
A 8-10, P 16, V I+5 i C 13.
Les pelvianes són yugulars i estan unides a les
pectorals per una membrana. Talla 14 cm. del mascle
i la femella 9 cm. Amb diformisme sexual. De color
corporal groc pàl·lid i gris en el mascle, marcat per
sèries de xicotetes taques alternades platejades. La
2a D amb taques redones en 4 línies horitzontals en
el mascle i 2 en la femella. A la primavera realitzen
una dansa nupcial i la parella s'unix per les aletes
ventrals i nada cap a la superfície. La fecundació és
interna. Ho repetixen diverses vegades. Després ella
solta els ous a la corrent marina. Després eclosionen
en larves pelàgiques que s'alimenten del plàncton
circumdant, per a anar creixent i baixar a viure per
sempre sobre el llit marí, per zones d'arena i pedres
de 50 a 300 m. de profunditat, per a soterrar-se
fins als ulls i caçar a l'aguait cucs, gambetes, etc.
Es captura accidental amb arts d'arrossegament.
D'escàs valor comercial. Pot formar part de la
morralla per a caldos.

RESUM DE LA TOTALITAT DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE JULIOL DEL 2015 ( i II)
PEIX
Seitò (Boquerón, Anchoa)
Melva
Escrita (Raya)
Manta (Batoideo)
Besuc (Besugo)
Rallat (Bonito)
Caballa
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orà (Dorada)
Musola (Escualo)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)
22

89.436 Kg.
2
126
36
39
3
4
149
335
13
50
616
45
61
97
3
1.625

Llobarro (Lubina)
Panagal
Mabre (Herrera)
Aranya (Salvarriego)
Pagell (Breca)
Peluda
Peix espasa (Emperador)
Pescadilla (Lluç, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Juriola (Rubio)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serrano, etc.)
Sardina
Letxa (Pez limón, Serviola))
Bacoreta
Sorella (Jurel real)
Llisa (Mújol)

59
170
332
5
3.376
1
10
443
495
194
16
1.164
15
13.310
45
1.587
1.316
165

Pagre (Pargo)
100
Bis (Estorrnino)
249
Gatet (Pintarroja)
37
Roncador
40
Rata (Miracielo)
39
Palometa (Palomentón)
165
Tigre (Lenguado portugués)
65
Corva (Corvallo)
68
Mamona (Brótola de fango)
92
Déntol (Dentón)
7
Chopa
114
Palometa blanca
22
Reig (Corvina)
8
Vidriá (Mojarra)
8
Salpa (Salema)
9
Rom (Rèmol, Rombo)
5
Varis (Varios)
53
_______
Total.............................
116.422

CRUSTACIS:
Escamarlà (Cigala, Garagant)
2
Llagostí
1.982
Galera
307
Llagosta
666
Llomàntol (Bogavante europeo)
57
______
Total...................................
3.013
MOL·LUSCOS:
Calamar
Sipia
Polp roquer (Pulpo roquero)
Cargol (Caracol, Cañailla)

15
443
1.811
22
_____
Total…………….……..
2.292
Total productivitat………… 121.729
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ESPORTS

consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

El 10K nocturno de Vinaròs se consolida con 744 participantes

La prueba adaptada salió cinco minutos antes

En el pabellón, recogiendo las camisetas y los dorsales

Los participantes, en el momento de la salida

La prueba fue a una vuelta este año, con un recorrido espectacular

Redacción

El corredor de origen marroquí, en las filas del CA
Guadassuar Maskokotas, Amine Chaoui fue el
primero en cruzar la meta en el II 10k Nocturno
Llangostí Vinaròs con un tiempo de 32:18 minutos.
El siguiente atleta en completar los 10.000 metros
del renovado circuito vinarocense, ahora a una
sola vuelta, fue Jonathan Prado, del CA Playas de
Castellón con una marca de 33:17. Completó el
podio Xavi Queral, con 33:56.
En categoría femenina Bouchra Marzouki, también
perteneciente al CA Guadassuar Maskokotas, logró
con 37:58 su segunda victoria en el circuito, tras
haberse impuesto en Orpesa. María Pueyo, del

Bikila, fue la segunda clasificada, con 38:09, y en
tercer lugar llegó la vinarocense Carla Masip, con
41:34.
La prueba, organizada por el Club Deportivo Runner’s
Home, con la colaboración de la Diputación de
Castellón, el Ayuntamiento de Vinaròs, el Periódico
Mediterráneo, la Fundación Trinidad Alfonso, así
como el Club Esportiu Aigües Vinaròs, cumplió los
pronósticos y superó la participación del pasado
año, con 744 inscritos y casi 700 finishers.
Durante la tarde del sábado la lluvia hizo acto de
presencia en Vinaròs, pero a la hora de la salida el
agua cesó y la temperatura fue espléndida para

la práctica del deporte, en torno a 25 grados. La
prueba se inició a las 21.00 horas desde el paseo Fora
Forat, aunque los participantes de la competición
adaptada, novedad de esta edición, lo hicieron
cinco minutos antes.
La carrera también destacó por la elevada presencia
de público que se congregó en las inmediaciones
del paseo Fora Forat, el paseo marítimo y a lo largo
de todo el recorrido para animar a los participantes.
Se instalaron puntos para refrescar a los corredores
durante todo el circuito y al finalizar hubo reparto
de fruta, bebidas isotónicas y la ya imprescindible
fideuà popular.

Fideuada, bebida y fruta para todos a la llegada
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ESPORTS
ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs
Rafa Marcos

Fin de semana de éxitos en el ajedrez

¿JUNIO, O AGOSTO?.
Por lo visto el arranque del primer equipo
está o estaba previsto iniciarse este
miércoles día 12. No dejaría de ser un día
más a no ser que ya estamos en el mes
de agosto y futbolísticamente hablando
estamos en junio. A estas alturas solo se ha
formalizado la contratación del que va a ser
el entrenador. Se trata de Hilari Rodríguez,
este último curso ha entrenado al Tortosa
en segunda catalana donde llegó de la
base del club tortosino una vez iniciada la
competición. Tanto como entrenador como
jugador siempre ha estado vinculado a
equipos de la zona como el ya mencionado
Tortosa, La Cava, Ulldecona, Roquetenc o
La Sénia entre otros.
De momento no se sabe mucho en cuanto
a la confección de plantilla y pretemporada.
En un principio hay una lista con una
serie de nombres que rondaría los 10
jugadores, aparte habría que añadir alguno
del amateur y alguno más del juvenil.
El entrenador podría traer alguno de su
entorno y finalmente llegarían según se
comenta 4 jugadores más para completar la
plantilla. De todas formas el plantel no será
muy amplio. El mayor problema aparte de
que apenas queda tiempo es el económico.
Si el club dispusiese de unos 45000 euros
para formar una plantilla ya haría tiempo
que estaría formada, incluso con bastante
menos, pero la realidad es bien distinta.
Si se barajó la posibilidad de renunciar
jugar en preferente era por este motivo y
empezar desde cero. Finalmente se optó por
mantener la categoría y luchar con el único
objetivo de mantenerla. Si complicado es
montar equipo a estas alturas en las que
todos los equipos ya están formados y
preparándose para la competición, más lo
es aún si los jugadores tienen que jugar sin
cobrar, recibiendo una gratificación o en el
mejor de los casos un pequeñísimo jornal a
final de mes.
Hubo una posibilidad de que de la noche
a la mañana se formase un equipo, el club
recibió una llamada de un equipo de 2ª
–b para firmar un contrato de afiliación,
montaban prácticamente el equipo
incluyendo técnicos pero a la hora de la
verdad iban dando largas y finalmente lo
hicieron con otro club.
En cuanto a los amistosos se trabaja para
poder concretarse alguno más de los que
ya hay apalabrados, el día 15 se juega
en Morella, el 22 a las 18:00 se recibe a
La Salzadella y el 30 se viaja a Alcañiz.
Dependiendo si se concreta algún amistoso
más o no ya dependerá de los técnicos si se
juega con el amateur, primer equipo o una
mezcla de ambos.
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El pasado fin de semana finalizó el 1er Open
Internacional infantil Alcalà-Alcossebre dónde
durante tres días se dieron cita los infantiles venidos
de toda la provincia de Castellón, Valencia, Zaragoza
y Tarragona. En él se ha podido ver el gran nivel de
nuestras jóvenes promesas. El ganador absoluto
fue Pablo Baquedano, campeón de España en 2014.
En categoría sub12 el vencedor fue Ivan Querol,
seguido de Marc Lavernia y el vinarocense Pau
Morales, la primera fémina del grupo sub12 fue
Mireya Segura también perteneciente a nuestro
club. Por otra parte en el grupo sub10 el podio se lo
llevó Nicolás Bellón, seguido de Andrés Fernández y
Germán Rodríguez, la primera fémina corrió a cargo
de Silvia Doñate. Finalmente en la categoría sub8
el primer puesto fue para el vigente campeón de
Catalunya, Gerard Añó, seguido de Victor Tudela y
David Doñate, la primera fémina en éste grupo fue
para nuestra joven jugadora Elsa Zafra.
Como los jugadores del Ruy López son incansables,
también tuvieron tiempo para acudir el sábado por
la tarde al Campeonato de fiestas de Masdenverge
dónde Yeye Martinez tuvo un meritorio tercer
puesto absoluto, Diego Zafra y Pau Morales primero

y segundo clasificado sub-12, y el pequeño Xavi
Martínez un segundo puesto sub-8. Y para finalizar
el fin de semana, el domingo en el Campeonato
de Fiestas de Pinell de Brai, Elsa Zafra consiguió
alzarse con el primer puesto de la categoría sub8 del campeonato. Enhorabuena a todos los
organizadores y los participantes, que hacen el
esfuerzo de mantener viva la afición por el ajedrez.
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ESPORTS
NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Campionat Nacional infantil d’estiu

Dels dies 3 al 6 d'agost es va celebrar en
Sabadell el Campionat Nacional Infantil
d'Estiu, ,el Club Natació Vinaròs va participar
en tres nadadors, Andreu Navarro, Llum
Serret i Paula Paga i tots tres van fer uns
molts bons resultats baixant en quasi totes
les proves els seus temps personals.
Andreu Navarro va nadar un total de 4 proves
les quals van ser: 100 m lliures en un temps
de 57,49; 1500 m Lliures en 17:12,48 se'n el
millor de la comunitat Valenciana; 400 m
lliures en 4:27,12 i 200 m lliures en 2:04,58.
Llum Serret va nadar un total de 5 proves les

quals van ser:100 m lliures en 1:05,26; 800 m
lliures en 9:53,95 millorant el seu propi
tems en 27 segons; 200 m lliures en 2:18,33;
400 m lliures en 4:50,53 en aquesta prova
també ha millorat 9 segons; 50 m lliures en
30,18.
Paula Paga va nadar en 2 proves:100 m
papallona fen un temps de 1:11,31 i 50 m
lliures en 29,81.
Amb aquesta prova donem per finalitzada la
temporada 2015/16, després del esforç i el
bon treball fet per part de tots els nadadors
i equip tècnic.

ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Campionat d'Espanya d'atletisme a Castelló

Pintava malament el començament del XCV
Campionat d'Espanya Absolut d'Atletisme
a Castelló, el 1 d'agost, amb una autèntica
tempesta i gran xàfec sobre la pista d'atletisme de
l'estadi Gaetà Huguet. Sort que la meteorologia
es va calmar una mica amb el començament de
la primera final de la competició, la dels 10.000
metres marxa femenins.
Una prova d'alt nivell on es trobaven les tres

marxadores seleccionades per al mundial de
Pequín a finals d'agost, i l'actual plusmarquista
española, Julia Takacs. Entre elles es trobava l'atleta
vinarossenca Andrea Cabré, del Playas de Castelló,
que es va fer amb la dotzena posició.
A la vesprada amb una meteorologia perfecta va
ser el torn del perxista vinarocenc, Gaspar Mateu,
del Fent Camí Mislata, que va superar el llisto amb
4'70, aconseguint així una desena posició en la
prova.

També va competir la jove atleta, del Club Esportiu
Aigües de Vinaròs, Carla Masip, que va participar
en la tercera semifinal dels 800 metres llisos acabat
en cinquena posició amb un crono de 2'11"09,
finalitzant per marques a la tretzena posició del
campionat.
Cal destacar tambe l'alta participació de jutges
nacionals d'atletisme de Vinaròs. Un cap de
setmana emocionant i agotador que a bon segur
romandra en les memoties de tots els asistents.

TENIS. Club de Tenis Vinaròs

El Club Tenis Vinaròs, en las 12 horas multideportivas

Este fin de semana los socios del Club de
Tenis Vinaròs y miembros de la escuela
deportiva Grip 2 fuimos a disputar las 12
horas multidepotivas en el club de tenis
Benicarló.
Disfrutamos de un día sensacional donde
reinó la hermandad y las risas ,hasta que
apareció la lluvia y no cesó en toda la
tarde e impidió terminar la competición.,
y eso que el club de tenis Vinaròs iba líder
en solitario.
Jugamos al padel, tenis, domino guiñote,
y concurso de paellas donde Victor

Febrer Pascual y Argimiro Gómez hicieron
de Masterchef y nos deleitaron con una
magnifica paella( faltaba una pizca de sal)
En definitiva pasamos un día genial de
hermandad, risas y muy buen ambiente
en el club vecino. El año que viene
repetimos seguro.
La semana que viene os recordamos
que se celebrará la Cena de la liga de
empresas en el Bar restaurante del Club
de Tenis donde entregaremos los trofeos
y copas a los equipos participantes, con
sorteo de regalos y alguna sorpresa más .
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ESPORTS
FUtbol. VINARÒS EFC

Comunicado VINARÒS EFC:
Adentrados ya en la fase final de conformación
definitiva de nuestro proyecto, y a falta de pocos
días para la finalización de los plazos de inscripción
y del comienzo de la temporada, el Vinaròs EFC
quiere informar a los padres (socios), componentes
de las diferentes plantillas y al público en general
interesado, del número de equipos de fútbol 11
que se han inscrito según los plazos indicados
por la Federación de Fútbol de la Comunidad
Valenciana, así como de las fechas de inicio de los
entrenamientos y de las reuniones informativas
correspondientes:
• Juveniles: 2 equipos ya inscritos en la FFCV
Equipo técnico:
1º Entrenador Juvenil A: Ernesto García. Técnico
Deportivo Nivel II
2º Entrenador Juvenil A: Julio Cesar Sánchez.
Técnico Deportivo Nivel II y Diplomado en
Magisterio de Educación Física
1º Entrenador Juvenil B: Eusebio Carbajo. Técnico
Deportivo Nivel I
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2º entrenador Juvenil B: Jesús Carbajo. Ex jugador
de fútbol
Preparador físico para la escuela: Andrés Moya.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte y Diplomado en Magisterio de
Educación Física
Fecha de inicio de los entrenamientos: 10/8/2015,
próximo lunes. Se solicita la asistencia en el
campo una hora y media antes del inicio de
los entrenamientos (18,30 h), para realizar una
reunión informativa para todos los componentes
de los equipos.
Evento: Torneo Centenario del CF Amposta
(domingo, 16/8/2015). Participantes: CF Amposta,
FC Barcelona, Benicarló Base Futbol y Vinaròs
EFC.
• Cadetes: 3 equipos
Fecha de inicio de los entrenamientos: 2/9/2015
Reunión informativa y presentación de equipo
técnico: 31/8/2015, hora y lugar a concretar en
breve. Se ruega asistencia de jugadores y padres.

• Infantiles: 2 equipos
Fecha de inicio de los entrenamientos: 2/9/2015
Reunión informativa presentación de equipo
técnico: 31/8/2015, hora y lugar a concretar en
breve. Se ruega asistencia de jugadores y padres.
Les seguiremos informando en próximas fechas
sobre más novedades en cuanto a la configuración
de los equipos, reuniones informativas, reuniones
futbol 8, etc.
De nuevo, muchas gracias a todos los que habéis
depositado vuestra confianza en este proyecto y
habéis querido ser parte del mismo.
La Junta del Vinaròs E.F.C.
Vinarós EFC, es ilusión, compromiso, formación
integrada, respeto, imagen, … y además, algo que
nos diferencia un poco más si cabe, una identidad
sin ánimo de lucro y transparente. Todo para y por los
niñ@s.
¿No te has inscrito aún?!. Quedan ya pocos días!. ¿A
qué esperas?!. No lo dudes más, te esperamos!

Tauler Municipal
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Vinaròs més net

Les regidories d’Obres i Serveis i la de Mediambient han intensificat el servei de recollida de restes
vegetals. En aquestes imatges podeu vore els punts habilitats per a deixar aquestes restes i comprovar
com de nets han quedat, després del pas dels serveis de recollida. Per això, us demanem la vostra
col·laboració i que els dipositeu en els llocs i horaris establerts -diumenges per la vesprada- i sense
barrejar amb altres tipus de residus. Mantenir-los així és cosa de tots!
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Tauler Municipal
Actividades
el mes
Actividades
durantedurante
el mes de agosto

de agosto

Cine

Cine
5 MIÉRCOLES

DEPORTES DE VERANO

DEPORTES DE VERANO

• Aeróbic en la playa. De 10.30 a 11.30 h. De lunes a sábado. Playa del Fortí y playa del Clot.
• Cubbá en la playa. De 19.00 a 20.00 h. Martes y jueves. Playa del Fortí.
• Aeróbic
la playa.
10.30
a 11.30
h. Playa
De lunes
a sábado.
Playa
• Yoga
en la playa.en
De 19.30
a 21.00 h. De
Lunes,
miércoles
y viernes.
de Fora del
Forat.
• Campeonatos
playa Ciutat
Vinaròs.aPlaya
del Fortí.
• Cubbá de
enVoley
la playa.
Dede19.00
20.00
h. Martes y jueves. Playa del
• II 10 K Nocturno Llagostí de Vinaròs. 8 de agosto. 21 horas.

del Fortí y playa del Clot.
Fortí.
• Yoga en la playa. De 19.30 a 21.00 h. Lunes, miércoles y viernes. Playa de Fora del Forat.
Consulta
el calendario deportivo
de Vinaròs
en la Tourist
Infode
Vinaròs
o en la web
www.cmevinaros.es
• Campeonatos
de Voley
playa
Ciutat
Vinaròs.
Playa
del Fortí.
• II 10 K Nocturno Llagostí de Vinaròs. 8 de agosto. 21 horas.

BIBLIOPLAYA DE VINARÒS

Todos los días de 10.30 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h. Servicio de préstamo de libros y zona de lectura. Otros talleres y actividades dentro de este calendario.
Consulta
eldelcalendario
de Vinaròs en la Tourist Info Vinaròs o en la web www.cmevinaros.es
Situada
en la playa
Fortí, al lado deldeportivo
Puerto de Vinaròs.

CULTURA

BIBLIOPLAYA DE VINARÒS

• Ciclo de conciertos en el santuario de la Misericordia. Los viernes a las 21.00 h.
• La Mar de Circ, IV Festival Internacional de Circo de calle. 1 y 9 de agosto a las 19.30 h. Pérgola del paseo de Colom.

5 MIÉRCO

Agosto

22.30 h Cine bajo las estrellas: Locos por las
nueces. Todos los públicos. Av. de l’Atlàntic.
Gratuito.

22.30 h Cine ba
nueces. Todos
Gratuito.

12 MIÉRCOLES

22.30 h Cine bajo las estrellas: Barbacoa de
amigos. Mayores de 7 años. Av. de l’Atlàntic.
Gratuito.

12 MIÉRCO

CALENDARIO
22.30 h Cine ba
D E AC T I V I DAamigos.
DES
Mayore
T U R Í ST I CGratuito.
AS

19 MIÉRCOLES

22.30 h Cine bajo las estrellas: La vida inesperada.
Mayores de 7 años. Av. de l’Atlàntic. Gratuito.
Subtitulada para personas con discapacidad
auditiva.

Y F E S T I VA S

19 MIÉRCO

VINARÒS 2015
Todos los días de 10.30 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h. Servicio de préstamo de libros y zona de lectura. Otros 26
talleres
y actividades dentro de este calendario.
MIÉRCOLES
22.30 h Cine bajo las estrellas: Big Eyes. Mayores
Situada en la playa del Fortí, al lado del Puerto de Vinaròs.
OCIO
22.30 h Cine bajo
de 7 años. Av. de l’Atlàntic. Gratuito.
• Parque acuático infantil en la playa del Clot. Del 3 al 9 de agosto, de 12.00 a 19.00 h. Para menores de 9 años. Gratuito.
Mayores de 7 a
· IV Concurso de fotografía turística de Vinaròs. A partir del 3 de agosto. Consute bases en www.turisme.vinaros.es
• Summer Carnaval de Vinaròs 2015. 21 y 22 de agosto. Av.del l’Atlàntic.
Subtitulada par
auditiva.
• Ciclo de conciertos en el santuario de la Misericordia. Los viernes a las 21.00 h.
GASTRONOMÍA
• Jornadas
de
Cocina
del
Langostino
de
Vinaròs.
Del
10
de
julio
al
9
de
agosto.
• La Mar de Circ, IV Festival Internacional de Circo de calle. 1 y 9 de agosto a las 19.30 h. Pérgola del paseo de Colom.

CULTURA

26 MIÉRCO

• Tapa Tour del Langostino de Vinaròs. Del 10 de julio al 9 de agosto. Follletos con menús y tapas en la Tourist Info Vinaròs.
• Fiesta del Langostino de Vinaròs. El 6 de agosto. Degustación de langostinos y dulces típicos. Más información dentro de este calendario.

OCIO
VISITA
AUDIOGUIADA

22.30 h Cine bajo
de 7 años. Av. de

Pide• las
audioguías
de Vinaròs en
la Touristen
Infola
Vinaròs
o descargar
las pistas
audioguiada
formato
Parque
acuático
infantil
playa
del Clot.
Delen3 www.audioguias.vinaros.es.
al 9 de agosto, de Ruta
12.00
a 19.00por
h.Vinaròs
Para en
menores
mp3 con narraciones adaptadas al público infantil y adulto. Disponible en 5 idiomas. Gratuito.

de 9 años. Gratuito.
· IV Concurso de fotografía turística de Vinaròs. A partir del 3 de agosto. Consute bases en www.turisme.vinaros.es
Notas:
• Summer Carnaval de Vinaròs 2015. 21 y 22 de agosto. Av.del l’Atlàntic.
• El Ayuntamiento de Vinaròs se reserva el derecho de poder anular o cambiar el orden y el número de los actos indicados.

GASTRONOMÍA

Exposiciones
• Jornadas de Cocina del Langostino de Vinaròs.Ciclo
Del 10 dede
julioconciertos
al 9 de agosto.
• Tapa Tour del Langostino de Vinaròs. Del 10 de julio al 9 de agosto. Follletos con menús y tapas en la Tourist Info Vinaròs.
•
Fiesta
del
Langostino
de
Vinaròs.
El
6
de
agosto.
Degustación
de
langostinos
típicos. Más información dentro de este calendario.
en
el
Santuario
dey dulces
la Misericordia
Auditorio Ayguals d’Izco
Pl. Sant Agustí
Horario: de martes a domingo de 18.00 a 21.00 h
Entrada gratuita

VISITA AUDIOGUIADA

VIERNES A LAS 21 HORAS

PINTURAS
DÍDAC
CASTELL
Pide DE
las
audioguías
Del 29 de julio al 16 de agosto

de Vinaròs en la Tourist Info Vinaròs o descargar las pistas en www.audioguias.vinaros.es. Ruta audioguiada por Vinaròs en formato
7 de agosto. Key&Board Trio
mp3 con narraciones adaptadas al público infantil
y adulto.
Disponibleque
enversiona
5 idiomas.
Formación
jamaiquino-jazzística
clásicos Gratuito.
de la música afroamericana, con sonoridad eléctrica y lenguaje

PINTURAS DE AVEL MUÑOZ
Del 19 de agosto al 6 de septiembre

Notas:

ARTES
MARINEROS EN
VINARÒS
1940-2000
• ElY OFICIOS
Ayuntamiento
de
Vinaròs
se reserva
Colección de José Gilabert
Capilla de Santa Victòria
Hasta el 30 de agosto
Visitas guiadas: 7, 14, 21 y 28 de agosto a las 19 horas
Inscripciones: 964 407 961 (Concejalía de Cultura)

el

contemporáneo. Con acordes melancólicamente jazzísticos, la rítmica sincopante jamaiquina y el desgarro del blues, ofrecen un viaje desde las
profundidades de Nueva Orleans, pasando por el Memphis más salvaje para acabar en las cálidas costas kingstonianas. Los flirteos de Key&Board con
el funk, el ska y el rocksteady le imprimen nueva personalidad a los grandes clásicos del jazz filtrados por el groove más aplastante de este lado del
Mediterráneo.
derecho
de poder anular o cambiar el orden y el número de los actos indicados.

Exposiciones

Fundació Caixa Vinaròs

C. Socors, 64
Horario: de martes a sábado de 17.30 a 20.30 h
Entrada gratuita

Auditorio Ayguals d’Izco

CANÍBAL
Exposición de García Bel

Pl. Sant Agustí

BODEGONS
Horario:
de martes
a domingo
Exposición
de Fernando
Peiró Coronado

Entrada gratuita

14 de agosto. Joaquim Camps
Músico diplomado por el Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona, en la actualidad estudia composición e interpretación con Manuel Granados.
Se dedica a la docencia y lo compagina con actuaciones a nivel individual. También forma parte de un dueto con el que realiza actuaciones a nivel
internacional. Joaquim interpreta obras de Isaac Albeniz, Francisco Tàrrega, Paco de Lucía y obras propias de repertorio flamenco.

Ciclo de conciertos
en el Santuario de la Misericordia

21 de agosto. Domisol Sisters
Espectáculo de jazz y polifonía vocal lleno de optimismo con una estética visual y sonora de los años 50. Domisol Sisters es un grupo musical formado
en la actualidad por cuatro cantantes, pianista, batería y contrabajo. Con aspecto retro, interpretan música de los años 30, 40 y 50, haciendo retroceder al
público a la época del swing. Han actuado en salas valencianas como el Café Mercedes, la Sala Ópera, la Sala Matisse, el Jardín Botánico, entre otros. El
2012 presentaron su primer disco The music goes round & round y el 2014 el segundo, Getonboard. Evocando a algunas formaciones vocales de aquella
época como las Boswell o las Andrews Sisters, mediante armonías cerradas y un gran protagonismo de la voz, harán un recorrido por los clásicos que se
escuchaban en la radio desde el otro lado del Atlántico.
28 de agosto. Artrio

grupo de jazz de Reus formado por Angie Rodríguez (voz), Joan Casellas (guitarra eléctrica) e Iván Sáez (saxo barítono). La combinación inusual de los tres instrumentos; voz, guitarra eléctrica
de 18.00 a 21.00 h Joven
y saxo barítono, presenta un collage de texturas que el trío modela. Esta formación, además de proponer por su idiosincrasia una tímbrica única y diferente de lo habitual, influye directamente a la

VIERNES A LAS 21 HORAS

hora de tratar cada una de las canciones. Realizan una deconstrucción de cada una de las versiones en las que se centran para, desde la esencia, poder aplicar la visión y las herramientas del trío.
Ha realizado numerosas actuaciones por todo el país. Cabe destacar su participación en el Altafullajazz, el Festival de Invierno de Jazz de Logroño o la plataforma digital Noise Off Festival de Madrid.

PINTURAS DE DÍDAC CASTELL
Del 29 de julio al 16 de agosto

Agosto

22.30 h Cine bajo las estrellas: Locos por las nueces.
PINTURAS DE AVEL MUÑOZ
Todos los públicos. Av. de l’Atlàntic. Gratuito.
Del 19 de agosto al 6 de septiembre

6 JUEVES
Fiesta Del Langostino De Vinaròs
1 SÁBADO
ARTES Y OFICIOS MARINEROS EN VINARÒS 1940-2000

De 12.00 a 19.00 h Parque acuático infantil en la

playa del Clot. Para menores de 9 años. Gratuito.
Colección de José Gilabert
Hasta el 9 de agosto.
Capilla de Santa Victòria
18.00 h Taller infantil Papel artesano. Biblioplaya.
Hasta
30 deInternacional
agosto de Circ de
La Mar
de Circ.el
IV Festival
De 4 a 12 años. Inscripción previa en la Biblioplaya.
Carrer.
guiadas:
7, 14, a21cargo
y 28
a las 19dehoras
19.30Visitas
h Espectáculo
Do not disturb
de de agosto
21.00 h Espectáculo
flamenco a cargo de Raíces
Vaivén. Pérgola del paseo de Colom.
Andaluzas. Santuario de la Misericordia. Organiza
Inscripciones: 964 407 961 (Concejalía
de LaCultura)
restaurante
Ermita.
De 12.00 a 19.00 h Parque acuático infantil en la
playa de Fora del Forat. Para menores de 9 años.
Gratuito. Hasta el 9 de agosto.

Desde las 10.00 h III Campeonato de Pádel Playa.
Platja del Fortí. Organiza Pádel Indoor Vinaròs.
Inscripciones: 964 860 900

21.30 h Concierto a cargo de Rumbología Rumba.
Pl. Constitució. Organizan establecimientos de la Pl.
Constitució.

Fundació Caixa Vinaròs

22.00 h Edición de cortos ganadores y entrega
de premios del XIV Ciclo de Cortometrajes Agustí
Comes en la Fundació Caixa Vinaròs (C. Socors, 64).
Entrada gratuitas en la Fundació. Aforo limitado.

22.00 h Fiesta del Langostino de Vinaròs
C. Socors, 64
Degustación de langostinos y dulces típicos. Velada
amenizada
por la h
orquesta Juniors. Pl. Espanya.
Horario: de martes a sábado de 17.30
a 20.30
Tiquets a la venta en Tourist Info Vinaròs. Precio:
2 DOMINGO
85 € para seis personas. Organizan Asociación de
Entrada gratuita
Hostelería y Agrupación de Pastissers de Vinaròs.
10.00 h 55ª Travesía al Puerto de Vinaròs. Organiza
Club Natació Vinaròs.

CANÍBAL
Exposición de García Bel

De 12.00 a 19.00 h Parque acuático infantil en la
playa de Fora del Forat. Para menores de 9 años.
Gratuito. Hasta el 9 de agosto.
17.30 h Concurso de pesca y fiesta infantil.
Inscripciones: 964 451 705. Plazas limitadas. Organiza
Club Náutico Vinaròs.

7 VIERNES
De 12.00 a 19.00 h Parque acuático infantil en la
playa del Clot. Para menores de 9 años. Gratuito.
Hasta el 9 de agosto.

BODEGONS
18.30 h Cuentacuentos Cuentos despistados. De 4 a
12 años. Biblioplaya.
Exposición de Fernando Peiró Coronado

22.30 h 7º Ciclo de Música Terraza Oscars Pub, a
cargo de Doble Bala. Paseo de Sant Pere. Colabora
Oscars Pub.

3 LUNES

18.30 h Muestra y degustación de cocina apetecible
para personas con problemas de disfagia. Organiza
Centro de día de Vinaròs. Aforo: 40 personas. Mercat
de Vinaròs. Gratuito.

7 de agosto. Key&Board Trio
Formación jamaiquino-jazzística que versiona clásicos de la música afroamericana, con sonorida
De 16.30 asincopante
18.30 h Visita guiada
al puerto pesqueroy el de
h Taller infantil Es la hora
de cocinar!. la rítmica
contemporáneo. Con acordes 18.00
melancólicamente
jazzísticos,
jamaiquina
11 MARTES
Biblioplaya. De 4 a 12 años. Inscripción previa en la
y la lonja del pescado. Dirigida al público infantil.
Biblioplaya.
profundidades
Nueva Orleans,
pasando por el Memphis más salvaje
para
en las cálidas costa
Inscripción
previaacabar
en la Biblioplaya.
11.30 h Taller
infantil Peligros marinosde
y socorrismo
en la playa. Biblioplaya. Edad de 4 a 12 años.
el funk, el ska y el rocksteady le
imprimen
nueva
a los
clásicos
jazz filtrados
p
20.00
h Taller histórico
guiado:personalidad
La ermita y su
22.30grandes
h Cine bajo las
estrellas: Bigdel
Eyes. Mayores
de
Inscripción previa en la Biblioplaya.
entorno desde un punto de vista patrimonial. Salida
7 años. Av. de l’Atlàntic. Gratuito.
Mediterráneo.
desde la plaza de la ermita. Gratuita. A cargo de
18.30 h Cuentacuentos Besos, besos y más besos. De
4 a 12 años. Biblioplaya.

Vinaròs.

21 de agosto. Domisol Sisters
12 MIÉRCOLES

1,5 €. Gratuita para menores de 6 años. Venta de
entradas en www.turiart.com o reservas en Tourist
Info Vinaròs.

de circo. Pérgola del paseo de Colom.

11.30 h Taller Recicla 5 sentidos. Biblioplaya. De 4 a
12 años. Inscripción previa en la Biblioplaya.

8 SÁBADO
De 10 a 14 y de 17 a 23 h I Feria Vegana. Av. de la
Mediterrània. Organiza Asociación Antitaurina
Animalista.

21.30 Concierto a cargo de Doble Bala. Pl. Constitució.
Organizan establecimientos de la Pl. Constitució.

18.30 h Cuentacuentos en inglés. De 4 a 12 años.
Biblioplaya.

9 DOMINGO

A partir de las 19.00 h Fiesta solidaria a beneficio
de Afaniad. Paseo de Colom. Organiza Asociación de
eventos solidarios y voluntarios.

De 10 a 14 y de 17 a 23 h I Feria Vegana. Av. de la
Mediterrània. Organiza Asociación Antitaurina
Animalista.

De 20.00 a 00.00 h Muestra gastronómica Tapa
Tour del langostino de Vinaròs, ofrecida por los
miembros de la Asociación de Hostelería en la
pérgola del paseo de Colom.

De 12.00 a 19.00 h Parque acuático infantil en la
playa del Clot. Para menores de 9 años. Gratuito.
Hasta el 9 de agosto.

20.30 h Actuación de Esmuvi batucada. Paseo de
Colom.

La Mar de Circ. IV Festival Internacional de Circ de
Carrer.
19.30 h Espectáculo El hombre que perdía los
botones a cargo de Circ Panic. Pérgola del paseo de
Colom.

22.00 h Taller histórico guiado: Panorama históricoartístico de Vinaròs. Salida desde la Pl. Parroquial.
Gratuita. A cargo de Amics de Vinaròs.

5 MIÉRCOLES

20.00 h Actuación del grupo folclórico local Les
Camaraes. Pérgola del paseo Blasco Ibáñez.

De 12.00 a 19.00 h Parque acuático infantil en la
playa del Clot. Para menores de 9 años. Gratuito.
Hasta el 9 de agosto.

22.30 h 7º Ciclo de Música Terraza Oscars Pub, a
cargo de Elvis Tribute Band. Paseo de Sant Pere.
Colabora Oscars Pub.

18.00 h Taller infantil Decoremos tu inicial.
Biblioplaya. De 4 a 12 años. Inscripción previa en la
Biblioplaya.

10 LUNES

De 20.00 a 00.00 h Muestra gastronómica Tapa
Tour del langostino de Vinaròs, ofrecida por los
miembros de la Asociación de Hostelería en la
pérgola del paseo de Colom.
20.30 h Actuación de Esmuvi batucada. Paseo de
Colom.

18.30 h Cuentacuentos en inglés. De 4 a 12 años.
Biblioplaya.
De 10.00 a 13.00 h y de 16.30 a 19.00 h Corte solidario
para todos los públicos, a beneficio de ASPANION,
Asociación de padres de niños con Enfermedades
Oncológicas. Organiza Asociación de Peluquerías de
Vinaròs. Pérgola del paseo de Colom.

con

restaurante La Ermita.

21.00 h Espectáculo de flamenco a cargo de Ballet
Pasión Flamenca. Santuario de la Misericordia.
Organiza restaurante La Ermita.

De 12.00 a 19.00 h Parque acuático infantil en la
playa del Clot. Para menores de 9 años. Gratuito.
Hasta el 9 de agosto.

personas

discapacidad

entradas en www.turiart.com o reservas en Tourist
Info Vinaròs.
21.00 h Espectáculo de flamenco a cargo de Ballet

con sandías. Paseo de Blasco Ibáñez. A continuación
pasacalle acompañados de la Colla de Dolçaina

i Tabal de Vinaròs. Organiza Asociación Ball de
28 de agosto. Artrio
21.30 h Concierto a cargo de Two for blues. Pl.
Dimonis.
Constitució. Organizan establecimientos de la Pl.
13 JUEVES
Joven grupo de jazz de Reus formado
Casellas
(guitarra eléctrica) e Iván Sá
Constitució.por Angie Rodríguez (voz), Joan21.00
h Concierto a cargo de Artrio. Santuario de la
Misericordia.
Colabora restaurante
L’Ermita.
18.30 h Cuentacuentos
Cuentos embotellados.
De 4 un collage de texturas que el trío modela. Esta
y saxo barítono,
presenta
formación,
además
de proponer p
a 12 años. Biblioplaya.
21 VIERNES
hora de tratar cada una de las canciones. Realizan una deconstrucción
de
cada
29 SÁBADO una de las versiones en la
19.00 h Visita guiada teatralizada: Filibustera, la
De 18.00 a 00.00 h Feria de diseño y artesanía.
Ha realizado
numerosas
pordetodo
el país.
destacar19.30
su hparticipación
en
el
Altafullajazz,
el
pirata embustera.
Precio: 3 €. Niños
de 6 a 12 años: actuaciones
Disfrutaremos
animación
infantil Cabe
con temática
Trobada de Dracs. Plantada en el paseo Sant

De 12.00 a 19.00 h Parque acuático infantil en la
playa del Clot. Para menores de 9 años. Gratuito.
Hasta el 9 de agosto.

21.00 h II 10 K Nocturno Llagostí de Vinaròs. Más
información e inscripciones en www.cmevinaros.es

para

22.30 h Cine bajo las estrellas: Barbacoa de amigos.
Mayores de 7 años. Av. de l’Atlàntic. Gratuito.

22.00 h Monólogo a cargo del humorista y actor Edu
Soto. JJ Cinema. Entradas JJ Cinema y Oscars pub.
Precio: 12€/15€

De 12.00 a 19.00 h Parque acuático infantil en la
playa del Clot. Para menores de 9 años. Gratuito.
Hasta el 9 de agosto.

Subtitulada
auditiva.

Pasión Flamenca.
Santuario
de la Misericordia.
JUEVES
Espectáculo de jazz y polifonía20
vocal
lleno de optimismo con una estética
visual
y sonora
de los años 50
Organiza restaurante La Ermita.
De 18.00 a 00.00
h Fería batería
de diseño yyartesanía.
en la actualidad por cuatro cantantes,
pianista,
contrabajo.21.30
Conh aspecto
retro, interpretan música
Concierto a cargo de Nati Guimerà y
Disfrutaremos de animación infantil con temática
Domingo
Pop
Rock.
Pl.
Constitució.
Organizan
público
a la alépoca
del swing. Han
actuado
en
salas
valencianas
como
el
Café
Mercedes,
la
Sala
Ópera, la
De 16.30 a 18.30
h Visita guiada
puerto pesquero
de circo. Pérgola del paseo de Colom.
establecimientos de la Pl. Constitució.
y la lonja del pescado. Dirigida al público infantil.
2012enpresentaron
su primer disco
music Aventuras
goes round
y el 2014 el segundo, Getonboard. Evoca
Inscripción previa
la Biblioplaya.
18.30The
h Cuentacuentos
en el circo.&
Deround
4a
12
años.
Biblioplaya.
28 VIERNES
época
las de
Boswell
20.00 h Concierto
de como
piano a cargo
Joventuts o las Andrews Sisters, mediante armonías cerradas y un gran protagonismo de la
Musicals deescuchaban
Vinaròs. Gratuito.
21.00
h Espectáculo
de flamenco
a cargo de Raíces
en la radio desde el
otro
lado del
Atlántico.
De 19.00 a 21.00 h Taller de farolillos elaborados
Andaluzas. Santuario de la Misericordia. Organiza

21.00 h Concierto a cargo de Key&Board Trio.
Santuario de la Misericordia.

11.30 h Taller infantil Peligros marinos y socorrismo
en la playa. Biblioplaya. Edad de 4 a 12 años.
Inscripción previa en la Biblioplaya.

27 JUEVES

11.30 h Taller Recicla 5 sentidos. Biblioplaya. De 4 a
12 años. Inscripción previa en la Biblioplaya.

Inicio del IV Concurso de Fotografía Turística de
Vinaròs. Bases en www.turisme.vinaros.es

4 MARTES

Amics de Vinaròs.

14 de agosto. Joaquim Camps 19 MIÉRCOLES
18.30 h Cuentacuentos De viaje con el pirata De 4 a
12 años. Biblioplaya.
Músico diplomado por el Conservatorio
Superior
del Biblioplaya.De
Liceu de Barcelona,
en la actualidad estudia compo
18.00 h Taller infantil
Móvil colgante.
4 a 12 años. Inscripción previa en la Biblioplaya.
19.00 h Visita guiada
teatralizada:
Filibustera,
la de un
Sehistórico
dedica
a Ellasendero
docencia
También
forma
parte
20.00 h Taller
guiado:
azul Sòl y lo compagina con actuaciones a nivel individual.
pirata embustera. Precio: 3 €. Niños de 6 a 12 años:
de Riu y suinternacional.
paisaje. Salida desde la
explanada deinterpreta
22.30obras
h Cine bajo
lasIsaac
estrellas:Albeniz,
La vida inesperada.
1,5 €. GratuitaPaco
para menores
de 6 años.
Venta depropias
Joaquim
de
Francisco
Tàrrega,
de Lucía
y obras
entrada a Sòl de Riu. Gratuita. A cargo de Amics de
Mayores de 7 años. Av. de l’Atlàntic. Gratuito.
A partir de las 19.00 h Fiesta solidaria a beneficio de
Manos Unidas. Pérgola del paseo de Colom. Organiza
Asociación de eventos solidarios y voluntarios.

14 VIERNES
18.00 h Taller infantil Raku, técnica de decoración y
cocción de cerámica japonesa. Biblioplaya. De 4 a 12
años. Inscripción previa en la Biblioplaya.
20.00 h 2ª Caminata popular con carritos de
bebé. Salida desde la Biblioplaya. Más info:
www.turisme.vinaros.es
21.00 h Concierto a cargo de Joaquim Camps.
Santuario de la Misericordia. Colabora Joventuts
Musicals.

15 SÁBADO
12.00 h XXXIII Regata de Cruceros Ciutat de Vinaròs.
Organiza Club Náutico Vinaròs.
De 18.00 a 02.00 h Noche de compras en el Paseo.
Pérgola del paseo de Colom. Organiza Associació de
Comerciants de Vinaròs.
A partir de las 00.00 h Vinaròs Beach Party. Dj’s
session de commercial sound. Playa del Fortí.

16 DOMINGO
12.00 h XXXIII Regata de Cruceros Ciutat de Vinaròs.
Organiza Club Náutico Vinaròs.

17 LUNES

18.00 h Taller infantil Moldea con cuero. Biblioplaya.
De 4 a 12 años. Inscripción previa en la Biblioplaya.
21.00 h Concierto a cargo de Domisol Sisters .
Santuario de la Misericordia.
21.00 h Summer Carnaval de Vinaròs 2015. Cena a la
fresca de las comparsas. A continuación fiesta con
dj’s. Av. de l’Atlàntic.

22 SÁBADO
De 18.00 a 00.00 h Feria de diseño y artesanía.
Disfrutaremos de animación infantil con temática
de circo. Pérgola del paseo de Colom.
23.30 h Summer Carnaval de Vinaròs 2015: Gala
de las reinas del Carnaval. Paseo Fora del Forat. A
continuación fiesta dj’s.

Pere y posterior pasacalle por el resto del paseo
marítimo. Organiza Asociación Ball de Dimonis

21.00 h Espectáculo de jazz y bossa nova a cargo
de Jàssera. Santuario de la Misericordia. Organiza
restaurante La Ermita.

30 DOMINGO
20.30 h Espectáculo de magia a cargo de Magía
a Dos. Santuario de la Misericordia. Organiza
restaurante La Ermita.

31 LUNES
11.30 h Taller infantil Peligros marinos y el
socorrismo en la playa. Biblioplaya. Edad de 4 a 12
años. Inscripción previa en la Biblioplaya.

23 DOMINGO
De 18.00 a 00.00 h Feria de diseño y artesanía.
Disfrutaremos de animación infantil con temática
de circo. Pérgola del paseo de Colom.

24 LUNES
18.30 h Cuentacuentos en inglés. De 4 a 12 años.
Biblioplaya.

25 MARTES
11.30 h Taller infantil Peligros marinos y socorrismo
en la playa. Biblioplaya. Edad de 4 a 12 años.
Inscripción previa en la Biblioplaya.
18.00 h Taller infantil Horno del alfarero. Biblioplaya.
De 4 a 12 años. Inscripción previa en la Biblioplaya.

18.30 h Cuentacuentos en inglés. De 4 a 12 años.
Biblioplaya.

22.00 h Taller histórico guiado: Un paseo con los
personajes más interesantes de la historia de
Vinaròs. Salida desde plaza parroquial. Gratuita. A
cargo de Amics de Vinaròs.

18 MARTES

26 MIÉRCOLES

11.30 h Taller infantil Peligros marinos y el
socorrismo en la playa. Biblioplaya. Edad de 4 a 12
años. Inscripción previa en la Biblioplaya.

18.00 h Taller infantil Mariposas voladoras.
Biblioplaya. De 4 a 12 años. Inscripción previa en la
Biblioplaya.

La 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 xecs-regal
per valor de 100 € cada un. En total es
28

sortejaran xecs per valor de 4.800 €.
La campanya es es desenvoluparà en els
següents períodes:
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

15 agost de 2015

Tauler Municipal
REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la
targeta daurada per poder accedir al transport públic
urbà de manera gratuïta, que el proper dia que
es durà a terme la seva tramitació serà el dia 11 de
setembre 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.

L' Ajuntament de Vinaròs informa:
BEQUES PER A TRANSPORT ESCOLAR

La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs
informa que el llistat amb el resultat de la concesió de
beques per al transport escolar per al curs 2015/2016
està pendent de resolució, a causa de canvis de
criteri per part de la Generalitat Valenciana. Des de la
Regidoria, es treballa per a què els alumnes de Vinaròs
puguen obtindre el major nombre d'ajudes possibles
i s'espera que, a la màxima brevetat, es puguen donar
a conèixer les llistes. La regidora d'Educació, Begoña
López, es reuneix aquesta setmana amb el director
territorial d'Educació per tal de conèixer de primera
ma l'aplicació dels canvis i avanços en la tramitació
d'aquestes ajudes.

1.- Instancia donde consten los
datos del propietario ( Apellido
y nombre del agricultor, DNI,
dirección, teléfono etc)
2.- Variedades citricolas que se
pretende tratar
3. - HA. De la finca y término
municipal en que se encuentra
4.- Situación (poligono-parcela)
dentro del término Municipal.
5.- Antigüedad de la plantación

El plazo para la presentación de
instancias será desde el 12 de
agosto hasta el 28 de agosto de
2015 (ambos inclusive), y deberán
presentarse en las dependencias
de la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano (OIAC) (Plaza
Jovellar, 2), dirigidas a la Comisión
de Agricultura.
Vinaròs a 12 agosto de 2015
POR LA COMISION DE AGRICULTURA

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS RELATIU A L'ACTUALITZACIÓ CADASTRAL
Davant les cartes rebudes durant
els últims dies per la ciutadania de
Vinaròs, relatives a regularització
cadastral d'immobles a la localitat,
l'Ajuntament de Vinaròs informa:
- Que aquestes cartes obeeixen a
un procés de revisió cadastral que
està portant al terme el Ministerio
de Hacienda y Administraciones

Participa!

Públicas del govern central.
- Que per part de l'Ajuntament
únicament es realitza un treball
de col·laboració obligatòria, a
requeriment del propi Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas. Per esta raó s'està
informant a la ciutadania a les
dependències municipals dels

SERVICIO GRATUITO DE
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN
EN RECLAMACIONES DE
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
SOBRE LA VIVIENDA HABITUAL
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

L'Ajuntament de Vinaròs
informa
ANUNCIO

COMISION DE AGRICULTURA
Por esta Comisión de Agricultura
se comunica a los agricultores del
término Municipal de Vinaròs que
se inicia la Campaña Contra la Mosca
de la Fruta (CERATITIS CAPITATA
WIED 2015), para las variedades
tempranas de cítricos (Octubrina,
Navelina, Tomatera, Orogrande,
Clementina fina, Washington Navel,
Clemenules, Newhall, Caracara,
Salustiana y Nova), las personas
interesadas en dicho tratamiento
deberán presentar los escritos,
según el siguiente detalle:

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

tràmits a seguir per a poder
formular
les
corresponents
reclamacions.
- Que el lloc d'atenció és als Serveis
Tècnics Municipals – Edifici Pirulí
(sexta i sèptima planta), en horari
dilluns i dimecres de 9 a 14 hores.
Per a general coneixement.

Fes la teva pregunta
al Ple Ordinari
d'aquest mes
Envia-la a participa@vinaros.es

Por Decreto de Alcaldía nº 1751
de fecha 14 de julio de 2015 se
procedió a la aprobación del
padrón de la tasa del mercado
municipal del primer semestre de
2015, determinándose asimismo
la exposición de las mismas
en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el BOP.
El período voluntario de pago de
dichas tasas será del 15 de julio de
2015 al 15 de agosto de 2015.
Los recibos domiciliados recibirán
el cargo en cuenta a partir del día
3 de agosto. El resto recibirán en
su domicilio carta de pago para
realizar ingreso en cualquiera de
las formas allí indicadas.
Lo que se hace público para su
general conocimiento.
Vinaròs, 14 de julio de 2015
El Alcalde, Enric Pla Vall

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.
El Mercat de Vinaròs obrirà
el 15 d'agost (festiu) de 8 a
14 hores

2015-2016
29

15 agost de 2015

Novetat
Volum 3 de ‘La Restauració’
del llibre d’història de Vinaròs

La

La Restauració

Regnat
d’Alfonso XIII
Vinaròs 1902-1909

antinea

18€
30

PUBLICITAT

Ramon Puig Puigcerver (1944), a banda de
multitud d’articles publicats en la premsa local,
gairebé sense interrupció
des de 1969, és autor de:
A cavall de la Utopia.
Alcanar (1905-1939),
Cossetània 2001
Els corcs de la
Restauració,
Universitat Jaume I,
2005
“El bienni reformador
a les comarques
septentrionals de
Castelló (1931-1933),
en Castelló al Segle XX,
Rosa Monlleó (ed.),
Universitat Jaume I,
2006
Autoritaris, Catòlics i
Republicans. Vinaròs
(1923-1931),
Universitat Jaume I,
2009
Agustí Comes Pablo,
el mestre (1921-2010),
Amics de Vinaròs, 2011

Ramon Puig Puigcerver

3

volum 3

Vinaròs 1902-1909

Regnat D’alfonso XIII

Restauració

“Regnat d’Alfonso XIII”
de Ramón Puig

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

 VINARÒS - BARCELONA

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
av. País Valencià, 15
15
Agost
MARTÍNEZ
16

Agost

FERRER

17

Agost

ROCA

18

Agost

GUIMERÀ

19

Agost

ADELL

20

Agost

SANZ

21

Agost

VALLS

BARCELONA - VINARÒS

pl. Sant Antoni, 39

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.

c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

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

c. Pont, 83
zona turística nord, 11

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

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

¡Disfruta del verano!

Nuestra tienda, nuestros productos.
• Complementos para
caza y montaña

• Abonos y fitosanitarios
• Semillas
• Piensos para alimentación animal

• Material para riegos por
goteo y jardinería

• Servicios y asesoramiento
técnico agrícola

• Flores, plantas y árboles frutales
• Vinos y cavas de la terra alta

• Herramientas y útiles para
agricultura y jardinería

FRUTALES

ROSALES Y BULBOS

MAQUINARIA PEQUEÑA

HERRAMIENTAS Y ÚTILES

MATERIAL PARA RIEGO

ABONOS

¡ TODO LO QUE NECESITAS PARA DISFRUTAR DE TU HUERTO Y JARDÍN,
A PRECIOS SIN COMPETENCIA !
Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n - 12500 VINARÒS (Castellón)

- Tel. / Fax 964 45 12 57

www.coopsalvadorvinaros.com

