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Enllumenat públic. S’inicien les millores per 
estalviar el 48% del consum

El Camí de Santiago arribarà a Vinaròs
La nostra ciutat será punt de partida d’una nova ramificació

L'Ajuntament de Vinaròs incorpora els plens ciutadans 
El primer se celebrarà dijous 1 d'octubre, a les 20 hores

Comença el curs escolar
Els cinc col·legis públics d'Educació Infantil i Primària de Vinaròs inicien les classes amb total normalitat 

Les obres a càrrec de l’Ajuntament als centres, pràcticament finalitzades, 
excepte les del CEIP Manuel Foguet, que conclouran en dos setmanes 

El Fortí, més accesible Turisme millora les dotacions 
de la platja per a les persones amb mobilitat reduïda

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

Les obres de condicionament 
al carrer Benet XIII, a càrrec de 
la Regidoria d'Obres i Serveis, ja 
s’han iniciat. L’objectiu és que 
el casc urbà de Vinaròs quede 
unit en la seva totalitat amb 
els Instituts d'Ensenyament 
Secundari a través del carril bici i 
espai per als vianants.  D'aquesta 
manera, el vial quedarà de sentit 
únic des de l'avinguda Joan XXIII 
fins a l'avinguda Gil de Atrocillo, 
eliminant el carril en el sentit 
contrari en què, a partir d'ara, 
s'ubicarà un carril bici i una 
zona de vianants. D'aquesta 
manera, els alumnes de l'IES José 
Vilaplana podran arribar al centre 
utilitzant el carril bici i la zona de 
vianants de forma més segura.
El regidor d'Obres i Serveis, 

Guillem Alsina, explicava que 
"aquest vial és molt utilitzat 
pels alumnes, tant de l'IES José 
Vilaplana com l'IES Leopoldo 
Querol, però a causa de la seua 
poca amplitud  i a que era de 
doble sentit, no resultava segur 
sobre sobretot per als ciclistes i 
vianants. Amb aquesta actuació, 
primem la seguretat viària ".
Els vehicles que circulen per 
l'avinguda Gil d'Atrocillo i vulguin 
dirigir-se a l'avinguda Joan XXIII 
hauran de fer-ho ara pel polígon 
de Capsades i carrer Papa 
Wojtyla o seguir per l'avinguda 
Gil d'Atrocillo fins a la rotonda 
que uneix amb avinguda Joan 
XXIII. El vial estarà completament 
condicionat i senyalitzat en les 
pròximes setmanes.

Més seguretat
Els alumnes de l'IES José Vilaplana 
podran arribar al centre utilitzant 
el carril bici i la zona de vianants de 
forma més segura.

Canvis en la circulació
Els vehicles que circulen per 
l'avinguda Gil d'Atrocillo i vulguin 
dirigir-se a l'avinguda Joan XXIII 
hauran de fer-ho ara pel polígon de 
Capsades i carrer Papa Wojtyla o 
seguir per l'avinguda Gil d'Atrocillo 
fins a la rotonda que uneix amb 
avinguda Joan XXIII.

Vinaròs amplia el carril bici per unir totalment el casc urbà amb els IES
El carrer Benet XIII quedarà de sentit únic per ubicar el carril bici i un espai peatonal

Redacción

Els regidors d'Educació, Begoña López i d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, al nou tram. L’objectiu és que el casc urbà de Vinaròs quede unit en 
la seva totalitat amb els Instituts d'Ensenyament Secundari a través del carril bici i espai per als vianants
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ACTUALITAT

Els cinc col·legis públics d'Educació Infantil i 
Primària de Vinaròs van iniciar dijous el curs 
2015-2016, amb total normalitat. La regidora 
d'Educació, Begoña López, va realitzar un 
recorregut per cadascun dels centres per tal 
de comprovar que la tornada a a les escoles es 
realitzava sense problemes. En el cas d'obres 
i reparacions a càrrec de l'Ajuntament que 
s'havien de fer aprofitant l'estiu, els treballs estan 
pràcticament finalitzats excepte al CEIP Manuel 
Foguet, centre de referència per a alumnes 
amb discapacitats motrius, que se segueix 
condicionant perquè estiga completament 
adaptat tot i que d'espera que les obres al pati i 
de reforma d'instal·lacions estiguen finalitzades 
en un termini de dues setmanes. Al CEIP 
Misericòrdia, s'ha pavimentat un tram de pati 
d'Educació Infantil que fins ara estava cobert amb 
grava i s'han realitzat tancaments, per seguretat, 
en altres punts de la zona d'esbarjo. També s'ha 
condicionat un nou servei al pis superior. En el 
cas del CEIP Assumpció, s'han remodelat els 
lavabos de l'àrea d'Educació Infantil i s'ha pintat 
una nova aula en la qual s'instal·larà la Biblioteca.
La regidora d'Educació mostrava la seva 
disposició davant els directors "a atendre 
qualsevol tipus de demanda que vulguen 
traslladar-nos" i insistia que "la qüestió que ens 
urgeix més, quant a instal·lacions educatives, és 
resoldre la situació del CEIP Jaume I i aconseguir 
que comence la construcció del nou edifici per 
a no perllongar més la situació d'aquest centre 
ubicat en aules prefabricades. Per això, no 
pararem d'insistir a la Generalitat, per tant  que 
es resolga el més prompte possible".

Obres de millora
En el cas d'obres i reparacions a càrrec de 
l'Ajuntament, els treballs estan pràcticament 
finalitzats excepte al CEIP Manuel Foguet, centre 
de referència per a alumnes amb discapacitats 
motrius, que se segueix condicionant perquè 
estiga completament adaptat. Les millores estarán 
finalitzades en un termini de dues setmanes.
Lliurament de beques
La Regidoria d'Educació segueix treballant en el 
lliurament de beques de llibres i transport i compta 
amb atenció al públic, en el primer pis de la 
Biblioteca Municipal, per tal de resoldre qualsevol 
tipus de dubte o de problema que puga sorgir a 
l'hora de recollir la documentació.

Inici del curs escolar
Els cinc col·legis públics d'Educació 
Infantil i Primària de Vinaròs comencen 
les classes amb total normalitat

A punt de finalitzar les obres de condicionament del CEIP Manuel Foguet, centre de referència per a alumnes amb dificultats motrius
Redacción

Al CEIP Misericòrdia, s'ha pavimentat un tram de pati 
d'Educació Infantil

Al col·legi de l'Assumpció, s'han remodelat els lavabos de l'àrea d'Educació Infantil i s'ha pintat una nova aula en la 
qual s'instal·larà la Biblioteca

La regidora d'Educació va visitar els centres

La tornada a les aules es va realitzar sense problemes
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L'entrada en vigor des del passat 1 
de setembre de la gestió integral 
de l'enllumenat públic per part de 
l'empresa Elecnor S.A. suposarà un 
estalvi del 48% de la despesa lumínica 
que té actualment l'ajuntament, 
que es xifra en al voltant de 900.000 
euros anuals. D’esta manera, del 
consum de 4.200.000 kw de consum, 
es passarà a consumir 2.100.000 kw, 
i es rebaixarà, per tant, un 48,11% 
la producció de Co2. “Això permetrà 
assegurar el compliment del Pacte 
d'Alcaldes signat en 2010 en el qual 
els municipis es comprometien a 
superar l'objectiu de la Unió Europea 
de disminuir en més d'un 20% 
les emissions de Co2 per consum 
energètic", va assenyalar el regidor 
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina. 
Per aconseguir-ho, l'empresa 
adjudicatària haurà de realitzar, en un 
període de 5 mesos, una important 
inversió, xifrada en 967.948 euros, 

per renovar les infraestructures 
lumíniques del municipi i aconseguir 
aquest estalvi del 48% en la despesa 
lumínica actual. Vinaròs té 101 
centralitzacions de les quals 26 estan 
obsoletes, a més de 6221 lluminàries, 
de les quals en 5267 s'aplicaran 
millores en eficiència energètica, 
segons va Alsina. L'edil socialista va 
destacar que l'adjudicació d'aquesta 
gestió integral de les instal·lacions 
d'il·luminació pública “és una 
herència del Partit Popular”, i que el 
contracte és per un període de 12 
anys i un import total de 7,7 milions 
(641.000 euros anuals). 
Les millores que s'aplicaran 
consisteixen en millores de bàculs i 
lluminàries al carrer sant Francesc, el 
carrer Pilar, i les avingudes Llibertat, 
Tarragona, Jaume I i Leopoldo 
Querol. Dins del contracte també 
figura la decoració nadalenca 
i l'automatització de quadres i 

adaptació de tota la infraestructura al 
sistema informàtic municipal SiG-o. 
Alsina va explicar que “un dels punts 
més conflictius és la renovació de 
les lluminàries de la Colònia Europa, 
en la qual l'empresa va fixar finals 
d'agost com a data per concloure-
ho, però ha tingut problemes de 
subministrament de material i hem 
de demanar disculpes als veïns 
de la zona, encara que esperem 
que a mitjan setembre ja estigui 
solucionat”.
L'Alcalde, Enric Pla, assenyalava de la 
seva banda que "defensem la gestió 
pública enfront de la externalització 
dels serveis, a través de concessions 
a empreses com aquesta, ja que el fet 
que l'empresa estigui situada lluny 
del municipi dificulta la gestió. Però 
es tracta d'un contracte que ja estava 
tramitat i, com no podria ser d'una 
altra forma, ho respectem".

Càmeres de trànsit
D'altra banda, l'Alcalde ha anunciat 
futurs canvis en la gestió de les 
càmeres instal·lades per regular 
el trànsit en zones com el Passeig 
Marítim i que es remunta a dues 
legislatures enrere. Pla ha assenyalat 
que "molts dels elements instal·lats 
en el seu moment, com a panells i 
altres indicatius, ni tan sols funcionen 
i tampoc estem d'acord amb la 
filosofia sancionadora contemplada. 
El contracte que es va signar, en el 
seu moment, està mal plantejat, per 
la qual cosa introduirem canvis, com 
l'eliminació de la càmera del carrer 
Convent"

Vinaròs inicia millores en l’enllumenat públic per estalviar el 48% del consum

Les xifres
967.948€ d’inversió
Ha de fer l’empresa adjudicatària 
en un període de 5 mesos per 
renovar les infraestructures
12 anys de contracte
El contracte és a 12 anys i un 
import total de 7,7 milions 
(641.000 euros anuals). 
48% d’estalvi lumínic
És el que es calcula que s’estalviarà 
el consistori en despesa de llum, 
una vegada fetes les millores 
(260.000€ anuals)

Entra en vigor la nova concessió a Elecnor, que tindrà un import anual de 641.000 euros

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs segueix 
incrementant els mecanismes 
de participació ciutadana dins 
de les institucions. A través de 
la Regidoria de Govern Obert, el 
principal objectiu és ampliar el 
debat polític perquè la ciutadania 
pugui debatre, opinar i aportar 
directament els seus arguments 
als representants municipals, 
s'ha creat el ple ciutadà. En cada 

sessió, seran els mateixos veïns els 
que decideixin sobre quins punts 
conformen l'ordre del dia i debatre 
directament amb representants 
polítics.

El primer ple ciutadà se celebrarà 
el dijous 1 d'octubre, a les 
20.00 hores, al saló de plens de 
l'Ajuntament. El regidor de Govern 
Obert, Hugo Romero, ha explicat 

que "en aquesta primera sessió, 
s'explicarà com funcionaran 
aquests plens i es presentarà una 
proposta de reglament, per tal 
que aquest espai es nodreixi d'un 
debat ric, ordenat i productiu ". 
Els veïns i veïnes de Vinaròs que 
comptin amb propostes a debatre 
o traslladar poden aportar a través 
del correu electrònic participa@
vinaros.es

Quan?

El primer tindrà lloc l'1 
d'octubre, a les 20.00 hores, 
per explicar el funcionament 
i tractar una primera 
proposta de reglament

L'Ajuntament de Vinaròs incorpora els plens 
ciutadans per ampliar els espais de debat

Redacció

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

L'alcalde, Enric Pla i el regidor d'Obres i Serveis, Guillem 
Alsina, van informar del contracte de l'enllumenat públic

L'empresa Elecnor ja ha començat les millores
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Redacció

Tel. 673 820 961 - c/ Arcipreste Bono, 10 bajos VINARÒS - lorenafincasteruel@gmail.com - www.fincas-teruel.com

Casa en el pueblo con 
5 hab, 2 baños, 1 aseo, 
cocina, salón, terraza, 
garaje, en perfecto es-
tado.
Vin-1336  
Precio:
89.000€

Ático en el centro a estrenar de 3 
hab, dos baños, cocina, salón, te-
rraza de 20m, acabados primera 
calidad.
Vin-53 
Precio:
100.000€

Chalet en costa norte seminue-
vo,3 hab, dos baños, cocina, sa-
lón, terrazas, 
jardín priva-
do, parking.
Vin-1022 
Precio:
119.000€

Chalet indep de 400m de solar en 
costa norte, dos hab, dos baños, coci-
na, salón, ga-
raje, a 150m 
de la playa. 
Vin-1366 
Precio: 
119.000€

Ático duplex seminuevo en el 
centro de 4 hab, 3 baños, cocina, 
salón, terraza de 80m, aire frio-
calor, aca-
bados de 
1º calidad.
Vin-1290 
Precio: 
163.000€

Piso segundo sin 
ascensor, refor-
mado, 3 hab, 1 
baño, cocina, sa-
lón, amueblado, 
equipado, zona 
tranquila.

Vin-1329 Precio: 29.900€

L'Alcalde, Enric Pla, i la regidora d'Educació, Begoña 
López, han informat que l'Ajuntament de Vinaròs 
se suma al pla del Consell per a garantir la gratuïtat 
universal dels llibres per a Educació Primària i 
Secundària Obligatòria. El primer edil ha volgut 
llançar un missatge de tranquil·litat a les famílies 
assegurant que "tot i que les competències en 
matèria educativa pertanyen a l'àmbit autonòmic, 
l'Ajuntament de Vinaròs realitzarà els màxims 
esforços econòmics perquè l'educació siga gratuïta 
per a tots".
D'aquesta manera, el sistema de gratuïtat i bancs 
de llibres creat per la Generalitat Valenciana 
se suma a les beques de llibres ja convocades 
per l'Ajuntament. Per al curs escolar 2015-2016, 
s'han concedit 1.260 beques per a Educació 

Infantil i Primària i 572 per a Educació Secundària 
Obligatòria. Tant si es compta amb un dels bons 
atorgats per l'Ajuntament com si no, es recomana 
a les famílies guardar totes les factures de compra 
dels llibres, per tal de poder sol·licitar l'ajuda de la 
Generalitat. La regidora explicava que "es podran 
presentar els justificants de compra fins a Nadal i 
se'ls han d'abonar 100 €. Posteriorment, en acabar 
el curs, i si es lliuren els llibres en bones condicions, 
se'ls pagaran uns altres 100 €". López insistia que 
"considerem que és una idea que beneficia a tots". 
S'informarà puntualment a través de la Regidoria 
d'Educació de tots els tràmits a seguir, per part de 
les famílies, i com es conjugarà la beca atorgada per 
l'Ajuntament amb l'ajuda de la Generalitat.

BEQUES DE TRANSPORT
Ja s'ha publicat la llista d'alumnes beneficiaris de la 
beca de transport, adaptada a la nova baremació 
imposada des del Consell que passa de considerar 
els 3 quilòmetres en línia recta a 3 quilòmetres 
reals. Aquests nous paràmetres han suposat un 
increment dels alumnes becats. Els interessats 
poden passar pel departament d'Educació (1er pis 
de la Biblioteca Municipal) per consultar-la.

L'Ajuntament de Vinaròs s'adhereix al pla de gratuïtat 
per als llibres escolars de la Generalitat Valenciana
Ja s'ha publicat el llistat de beques de transport amb la nova baremació 
imposada pel Consell 

Les Regidories de Cultura de Vinaròs, Càlig, 
Cervera i Sant Mateu han iniciat els tràmits per 
entrar a formar part d'una nova ramificació del 
Camino de Santiago, que donaria començament 
a Vinaròs per seguir per Càlig i Cervera i finalitzar 
a Sant Mateu per connectar amb la ja existent 
a Vallivana, Morella i zona d'Aragó. Divendres 
passat, els regidors de Cultura de Vinaròs, Marc 
Albella, Càlig, Rut Sanz, Cervera del Maestrat, 
Toni Sorlí i Sant Mateu, Marc Esteller, es reunien 
per estudiar aquesta nova iniciativa que uneix 

patrimoni cultural i incentius turístics. A la trobada 
es sumava Jordi Martí, impulsor de la nova 
associació d'Amics del Camino de Santiago al Baix 
Maestrat, que es troba en procés de constitució.
El procés necessari per a instituir una nova 
ramificació del Camino de Santiago  comporta 
un extens procés administratiu i de validació per 
part de la ruta jacobea. La implantació d'aquest 
nou tram comportaria la publicació d'una guia 
cultural del Camino de Santiago al Baix Maestrat, 
amb informació d'interès de les localitats fixades 

en l'itinerari.
El regidor de Cultura de Vinaròs, Marc Albella, 
recordava que "des de Castelló a Tortosa no hi ha 
cap ramificació del camí per la qual cosa constituir 
aquest tram oficial podria suposar una important 
repercussió per Vinaròs i la nostra comarca, ja 
que l'interès per recórrer les diferents trams 
del Camino de Santiago és creixent i genera un 
important moviment de persones interessades 
pel senderisme i tot el relacionat amb la ruta 
jacobea".

Vinaròs serà el punt de partida d'una nova ramificació del Camino de Santiago
Inici a Vinaròs
La nova ramificació del Camino de Santiago, que donaria 
començament a Vinaròs per seguir per Càlig i Cervera i finalitzar 
a Sant Mateu per connectar amb la ja existent a Vallivana, 
Morella i zona d'Aragó

Incentiu turístic i patrimonial
La implantació d'aquest nou tram comportaria la publicació 
d'una guia cultural del Camino de Santiago al Baix Maestrat, 
amb informació d'interès de les localitats fixades en l'itinerari.

Les Regidories de Cultura de Vinaròs, Càlig, Cervera i Sant Mateu treballen ja per realitzar els 
tràmits administratius necessaris 

Redacció
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La Regidoria de Turisme de 
l'Ajuntament de Vinaròs ha millorat 
el material i ampliat les dotacions 
del punt accessible de la platja 
del Fortí, amb la finalitat d'oferir 
un millor servei als nombrosos 
usuaris amb mobilitat reduïda que 
gaudeixen, gràcies a aquest espai 
habilitat, de la platja i del bany. En 
total, s'han invertit 3.000 euros en 
la compra d'una cadira amfíbia i 
noves crosses i s'han instal·lat dos 
para-sols, una demanda de les 
associacions Cocemfe i Afaniad 
per fer més còmoda la presència 
a la platja dels usuaris i els seus 
familiars. A més, s'han incorporat 
jocs de crosses a la platja del Clot 
i es treballarà, segons ha anunciat 
el regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet, perquè es convertisca en 
platja completament accessible, de 

cara a l'any vinent.
Fontanet, explicava que "aquest nou 
material ha estat a disposició dels 
usuaris des d'inicis d'agost, després 
que, al principi de la legislatura, 
detectéssem certs dèficits pel que fa 
a les dotacions amb què comptava 
el punt accessible". Fontanet insistia 
que "el turisme accessible és una de 
les línies d'actuació bàsiques, tant 

de la Regidoria com de tot l'equip 
de govern".
Ramón Meseguer, president de 
Cocemfe Maestrat, explicava que 
"són molts els usuaris del punt 
accessible de la platja del Fortí, 
tant de Vinaròs com de localitats 
de la resta de comarca, ja que 
les instal·lacions són les més ben 
preparades de la zona". Per la seua 

banda, Manuel Pantaleón, un altre 
usuari del punt, destacava "les 
millores de material i el constant 
control per part de la Regidoria 
perquè tot estigués en condicions".
El punt accessible del platja del 
Fortí estarà obert a l'ús fins al 15 de 
setembre, tots els dies de la setmana. 
Del 15 al 30 de setembre, podrà 
utilitzar-se els caps de setmana.

La Regidoria de Turisme de Vinaròs millora 
les dotacions del punt accessible de la platja del Fortí 

3.000€

És la inversió realitzada en 
la compra d'una cadira 
amfíbia, noves crosses (al 
Fortí i El Clot) i la instal·lació 
de dos para-sols

El regidor Domènec Fontanet anuncia que la platja del Clot també comptarà 
amb un espai habilitat per a persones amb mobilitat reduïda

Les Regidories d'Obres i Serveis i Medi Ambient 
de l'Ajuntament de Vinaròs han decidit avançar 
els treballs de neteja i desbrossament de barrancs, 
amb la finalitat de tenir les lleres preparats en cas 
de fortes avingudes provocades per les pluges 
de tardor. Aquests treballs van a càrrec de de 
l'empresa concessionària del servei de neteja 
viària i es realitzaven en el mes d'octubre però, 
tal com assenyala el regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, "hem considerat oportú avançar-
per estar previnguts per si plou de manera intensa 

o es produeix algun episodi de gota freda ". Els 
treballs han començat pels barrancs de Saldonar 
i Barbiguera i continuaran en tots els barrancs del 
terme municipal.
Des de la Regidoria de Medi Ambient es realitzen 
inspeccions per comprovar el tipus de vegetació 
existent a la zona, amb la finalitat que les tasques 
de desbrossament siguen el més respectuoses 
possibles, dins de l'efectivitat que requereixen.
D'altra banda, s'està realitzant una inspecció de 
tots els passos i ullals de ponts que hagen pogut 

quedar obstruïts per pedres i altres elements. 
La setmana que ve començaran els treballs amb 
maquinària, per alliberar l'espai d'evacuació.

Vinaròs avança els treballs de neteja de barrancs 
per evitar inundacions en cas de fortes pluges 
Les Regidories d'Obres i Serveis i Medi Ambient coordinen els treballs 

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs debatrà en el proper ple 
ordinari una moció que ha presentat per registre 
d'entrada la coalició Acord Ciutadà perquè el 
consistori declari la seva disposició a ajudar 
i acollir com a ciutat refugi a les persones que 
fugen de la guerra i la persecució als seus països 
i sol·liciten asil en la Unió Europea. La moció 
demana que l'Ajuntament prengui mesures com 
la creació d'un grup de treball entre els serveis 
socials municipals, CEAR Espanya, Creu Roja i 
altres organitzacions locals que treballen amb 
persones refugiades per definir les mesures a 

adoptar per poder acollir a persones refugiades 
al municipi. 
També es proposa preparar una relació de 
possibles llocs d'acolliment, preferentment 
de propietat municipal i habilitar una partida 
econòmica per a les actuacions municipals 
a adoptar així com per col·laborar amb les 
organitzacions que treballen en l'acolliment a 
persones refugiades.
Altres mesures proposades en la moció són la 
creació d'un Banc d'Aliments, coordinat amb 
ACNUR i Creu Roja i activar un compte corrent 

solidari d'ajudes a ACNUR i Creu Roja, així com 
la creació d'un correu electrònic per centralitzar 
ajudes.
D'altra banda, es demana que l'Ajuntament de 
Vinaròs, juntament amb tots els ajuntaments 
que es puguin adherir, i d'acord amb la proposta 
de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, 
exigeixi a la Unió Europea i els Estats membres, 
especialment al Govern d'Espanya, que engeguin 
amb caràcter urgent mesures com desenvolupar 
una nova política d'asil i migració europea en la 
qual es prioritzi a les persones i els drets humans.

Acord Ciutadà presentarà una moció per a que Vinaròs es declare ciutat refugi

El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, amb el president e Cocemfe Maestrat, Ramon 
Meseguer i l'usuari Manuel Pantaleón

Els treballs van a càrrec de l'empresa concessionària del 
servei de neteja viària 
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El Centro Comercial Portal 
Mediterráneo de Vinaròs contará con 
un nuevo espacio de venta. Y no se 
trata de una simple nave, sino de un 
edificio de diseño proyectado por el 
estudio Arnau Arquitectos.
Su aspecto exterior es el de un gran 
poliedro en el que se conjugan los 
macizos de hormigón y acero con 
grandes superficies acristaladas. 
Con más de mil metros cuadrados 
construidos, en su interior 
encontraremos una gran superficie 
diáfana cuya amplitud se acentúa 
con su altura, marcada en su acceso 
por un gran lucernario cenital. 

También existirá una segunda 
planta orientada al Este con un gran 
ventanal panorámico que goza 
enteramente de vistas al mar.
Será un pequeño pero llamativo 
hito dentro del Portal Mediterráneo, 
equipado con todas las instalaciones 

necesarias, zona de aparcamiento 
ajardinada y en contacto con las 
futuras ampliaciones del Centro 
Comercial.
A todo este nuevo espacio, le 
sumamos la afluencia de visitantes a 
nuestra comarca y a nuestro centro 

comercial. Con un mes de agosto 
de records respecto al mes de julio 
con una entrada de más de 255.908 
vehículos que nos han visitado.
La creación de esta nueva futura 
ampliación, servirá para dar un 
mayor servicio a nuestros clientes.

El Centro Comercial Portal Mediterráneo crece en agosto en visitas y en superficie
Nuevo espacio en el Centro 
Comercial Portal Mediterráneo

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament 
de Vinaròs ha creat dos bancs de 
professionals locals dels quals nodrir-se a 
l'hora de realitzar encàrrecs per a treballs 
de disseny i impremta, de manera que el 
repartiment siga el més equitatiu possible 
i en igualtat d'oportunitats per a tots 
els professionals i empreses del sector 
interessats. Els bancs quedaran aglutinats 
sota la marques "Imagina Vinaròs", en 
el cas de dissenyadors, il·lustradors i 
professionals del disseny gràfic i "Plasma 
Vinaròs" per impremtes.
El regidor de Cultura, Marc Albella, explica 
que "en moltes ocasions, l'Ajuntament 
de Vinaròs necessita de professionals per 

realitzar diferents treballs de disseny i 
il·lustració i també es convoquen concursos 
de cartells, pel que considerem molt positiu 
comptar amb un llistat de professionals. 
D'aquesta manera, també vam aconseguir 
crear una relació detallada amb tota l'oferta 
d'ambdós sectors -disseny i impremta-. "
Els professionals i empreses interessats en 
formar part d'aquest projecte, poden fer 
arribar les seves dades lliurant per escrit a 
l'OIAC, per registre d'entrada. La sol·licitud 
arribarà a la Regidoria de Cultura on es 
recolliran i es crearan els llistats. Només 
s'acceptaran els professionals que estiguen 
donats d'alta a la Seguretat Social, per tal 
d'evitar l'intrusisme professional.

La Regidoria de Cultura crea dos bancs de 
professionals per a treballs de disseny i impremta

On presentar les dades?
Els professionals i empreses interessats en 
formar part d'aquest projecte, poden fer arribar 
les seves dades lliurant per escrit a l'OIAC, per 
registre d'entrada.
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El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, aseguró 
el miércoles no entender la posición del equipo de 
gobierno respecto a la adjudicación de la gestión 
del alumbrado público. “Hace un año PSOE y 
Compromís advertían que se generaría un grave 
perjuicio para las arcas municipales y criticaron 
de forma sistemática esta decisión y ahora sacan 
pecho de los éxitos derivados de esta adjudicación”, 
señaló. Amat consideró que el alcalde, Enric 
Pla, y el edil de Obras y Servicios, Guillem Alsina 
“reconocieron en su comparecencia exactamente 
lo que dijimos cuando gobernábamos, certificando 
que el ahorro de energía será de la mitad del que se 
gasta actualmente y que el Ayuntamiento pagará 
menos de lo que pagaba”. El edil popular cifró en 

260.000 euros anuales este ahorro “que a partir de 
ahora podrán destinar a otros conceptos”. 
También señaló Amat que “el PP no privatizó 
este servicio porque el Ayuntamiento no tiene 
un equipo de 25 electricistas, y hasta ahora 
contrataba empresas privadas que dieran solución 
a las problemáticas que surgían en el alumbrado 
público”. Y continuó explicando que “nuestra 
intención fue tratar de reducir estos costes a través 
de una fuerte inversión que el ayuntamiento no 
podía hacer, redactando unos nuevos pliegos”.  
“Es un éxito de la gestión del PP y los que lo 
criticaron ahora sacan pecho”, apuntó, calificando 
de “surrealista” que tanto Pla como Alsina “hayan 
dicho que es una herencia recibida un contrato del 

que luego ponen en valor lo que se hará”. “Es una 
bendita herencia, pero el problema del equipo de 
gobierno son sus prejuicios ideológicos”, concluyó.

En una reunió celebrada esta setmana a Madrid, Càritas 
Espanyola, la Comissió Episcopal de Migracions, CONFER, 
el Sector Social de la Companyia de Jesús i Justícia i 
Pau han acordat desenvolupar una estratègia estatal 
conjunta com a entitats d'acció social de l'Església 
catòlica a Espanya per organitzar una resposta generosa 
i coordinada a la crida que el Papa Francisco ha dirigit 
aquest diumenge a les “parròquies, les comunitats 
religioses, els monestirs i els santuaris de tota Europa” per 
acollir als refugiats.

Proposta conjunta d'acolliment
En aquesta trobada, les entitats d'església han acordat 
anar de la mà en cadascuna de les respostes que es 
vagin articulant per organitzar l'acolliment en el marc 
del compromís de protecció internacional que assumeixi 
finalment l'Estat espanyol. Per a això, s'ha decidit posar a 
punt una proposta conjunta quan el procés d'acolliment 
de refugiats al nostre país estigui definit en el si de la Unió 
Europea. Aquesta proposta prendrà en consideració els 
generosos oferiments que des de les diferents Diòcesis, 
Parròquies, congregacions religioses i comunitats estan 
arribant a cadascuna de les nostres entitats. Convidem, 
en aquest sentit, al fet que als diferents espais de l'Església 
es participi en aquest procés d'acolliment als refugiats de 
forma tranquil·la per garantir una resposta coordinada i 
comuna. 
“Les nostres entitats compten amb una llarga experiència 
de treball sobre la realitat de la migració i el refugi, 
tant a les regions d'origen com als països de trànsit i 
d'acolliment. Coneixem tant les seves causes com les 
necessitats d'acompanyament i protecció de cadascuna 
de les persones que abandonen les seves llars a la recerca 
de justícia, llibertat i dignitat”, assenyalen.
Càritas Espanyola, Comissió Episcopal de Migracions, 
CONFER, Sector Social de la Companyia de Jesús i Justícia i 
Paz apunten que “serem generosos en la resposta fraterna 
que articulem a nivell estatal. Com a entitats d'Església 
oferim la nostra col·laboració als poders públics en aquells 
aspectes de l'acolliment i l'acompanyament als refugiats 
on l'Estat, com a màxim garant de la protecció d'aquestes 
persones, no pugui assumir. Una vegada definit quin 
serà  l'itinerari de col·laboració podrem concretar, amb 
la major urgència possible, el pla d'actuació comuna que 
com a Església haurem de desenvolupar a mitjà i llarg 
termini en cadascun dels àmbits diocesans”.

Les entitats d'acció social de l'església a Espanya uneixen els seus recursos 
per impulsar un acolliment generós i coordinat als refugiats

Amat acusa de incongruente al equipo de gobierno por criticar la gestión del 
alumbrado y alabar el ahorro que generará

Tarjetas Banners
Folletos Posters
Revistas Libros

Invitaciones
PERSONALIZADAS 

10%
dto.

Bodas, Bautizos, Comuniones...

Tu Imprenta de siempre

12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Dr. Fleming nº 6 

Especialistas en diseño y creatividad

Nutrition in it’s purest form

www.energyfruits.es

Tentorium Energy S.L.
c/ Santa Catalina 41, bajos08014 BarcelonaSpain

931.764.886 / 931.935.609 / 931.935.612

La nutrición en su forma más pura

¡  O F E RTA  !
del 10 al 28 de febrero de 2014

RENDIMIENTO       INTELECTUAL

RECUPERADORMUSCULAR

Brain Shake

Andean Protein

10
Dto.

%

OFERTA       SUPERSHAKES

videojuegos • videoconsolas • retro • articulos 

nuevos y de ocasion •  modificacion y servicio tecnico

videojuegos desde 3€todo al mejor precio

 964 82 77 
28

  StartGame
.Vinaròs

startgamevi
naros@gmail

.com

C/Sant Vice
nt nº15 · V

inaròs

Impresión de

FOLLETOS y FLYERS
con DISEÑO GRATIS INCLUIDO 

+ ENCARTE DE REGALO
en el 7dies Vinaròs, Benicarló y Diariet

¡ Haz PUBLICIDAD

GRATIS !
y Distribúyela

¡¡  ABRIMOS NUEVA TIENDA 

OUTLET EN BENICARLÓ !!!

¡¡¡ Grandes Rebajas y Descuentos !!!
1€ 2€

3€ 4€ 5€

Hombre

Mujer

Niño/a

Bisutería
Complementos

Colonia

MODA:

Mañanas:
10:00 h

a
13.30 h

- - - - - - - - -
Tardes:
17:30 h

a
21:00 h

C/ Mayor, 5 - BENICARLÓ

1-  Ensalada catalana   
 

 
   7,50 €

2-  Ensalada verde   
 

 
 

   6,00 €

3-  Alitas de pollo + ensalada + patatas + huevos fritos     7,50 €

4-  Hamburguesas + ensalada + patatas + huevos fritos     7,50 €

5-  Huevos con patatas fritas  
 

 
   7,50 €

6-  Mejillones rellenos + ensalada + patatas fritas   
   6,50 €

7-  Croquetas de cocido   
 

 
   4,00 €

8-  Nuggets de pollo   
 

 
   3,50 €

9-  Cordón bleu + ensalada + patatas fritas   
   7,50 €

10-  Alitas de pollo barbacoa  
 

 
   5,50 €

11-  Huevos con alitas + patatas fritas   
 

   6,00 €

12-  Patatas bravas  
 

 
 

   3,50 €

13-  Patatas fritas  
 

 
 

   3,00 €

14-  Ternera + ensalada + patatas fritas  
 

   7,00 €

15-  Pollo + ensalada + patatas fritas  
 

   7,00 €

16-  Pollo + ensalda + patatas fritas + arroz blanco  
   7,50 €

17-  Plato mixto de pollo y ternera + ensalada + patatas fritas    7,50 €

18-  Calamares a la romana  
 

 
   5,00 €

19-  Plato de embutido  
 

 
   8,00 € 

20- Plato de falafel + ensalada + patatas fritas    
   6,50 €

21-  Plato de samosa + ensalada + patatas fritas  
   6,00 €

22- Durum Carne de pollo + lechuga + cebolla + tomate + pepino + salsa     5,00 €

23- Durum Carne de ternera + lechuga + cebolla + tomate + pepino + salsa     5,00 €

24- Kebab de Falafel   
 

 
   3,50 €

25- Kebab de ternera + lechuga + cebolla + tomate + pepino + salsa   3,50 €

26- Kebab de pollo + lechuga + cebolla + tomate + pepino + salsa     3,50 €20
21 22

23
25

24

SABIÑÁNIGOC/ Sánchez Gascón, 21En el cruce con C/ ZaragozaPEDIDOS: 974 481 33 
de 10.30 de la mañana a 12.30 de la noche

TRANSPORTE +1,50 € - pedidos de mas de 10€ GRATIS

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat
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La Diputación de Castellón ha dado un paso más 
en la coordinación con los ayuntamientos contra 
las plagas de mosquitos y ha anunciado que el 
próximo mes de octubre formalizará la creación 
de un grupo de trabajo que los integre, junto a 
otros técnicos y especialistas, para empezar así 
a preparar la campaña contra los mosquitos de 
2016.  Con ello, la institución da un paso más en 
el trabajo de coordinación que ha emprendido, 
a la espera de que la Conselleria le transfiera las 
competencias, para atender y dar una respuesta 
lo más ágil y eficaz posible a esta necesidad 
planteada por los pueblos. A la reunión acudió el 
concejal de Medio ambiente del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Jordi Moliner y el diputado provincial, 
Juan Bautista Juan.
El diputado de Sostenibilidad, Mario García, explicó 
al concluir la reunión  con alcaldes, concejales y 
técnicos de 20 de los municipios más afectados 

que “hemos acordado bajo la fórmula del grupo 
de trabajo, una permanente coordinación que nos 
permita adelantar en la articulación del Servicio 
Provincial de Prevención de Plagas y Mosquitos 
que aglutinará todas las actuaciones a llevar a cabo 
para responder a esta problemática.
García hizo hincapié en que  “en materia de 
competencias, no vamos a hacer ninguna injerencia 
ni con las competencias municipales ni con las 
empresas, y es por ello que vamos a evaluar muy 
bien cómo ha contratado los tratamientos cada 
municipio. Pero, en cualquiera de las situaciones, 
la Diputación va a responder a los municipios 
siéndoles útiles, porque esa es nuestra vocación, 
y buscaremos la fórmula de actuación que más 
útil le sea a los pueblos de Castellón para que no 
se vuelvan a repetir las situaciones que hemos 
vivido en nuestra provincia con los mosquitos este 
verano”.

Envío de un cuestionario a los 135 municipios
La Diputación de Castellón recogerá a través de un 
completo cuestionario que enviará en las próximas 
horas a los 135 municipios de la provincia todas las 
necesidades y experiencias que hayan registrado 
por la  afección  de  la plaga de mosquitos.  Una 
información que dará a conocer al grupo de trabajo 
cuando se constituya para articular de forma eficaz 
un Servicio Provincial de Prevención de Plagas y 
Mosquitos que responda a las prioridades  de los 
ayuntamientos,  en parte ya  planteadas por los 
concejales y alcaldes que han participado en la 
reunión en el Palacio Provincial.

La Diputación se coordina con los ayuntamientos y prepara ya la estrategia 
de una campaña antimosquitos para 2016
La institución adelanta la articulación del Servicio Provincial de Prevención de 
Mosquitos a la espera de la respuesta de Generalitat

Redacció

La  Diputación de Castellón ha 
informado que estudiará implantar 
un servicio de autobús que una el 
Aeropuerto de Castellón con los 
municipios turísticos del norte de la 
provincia. A través de esta iniciativa, 
la institución provincial facilitaría 
la movilidad de los visitantes y 
garantizaría un mayor beneficio 
del turismo, especialmente el 
internacional, en los pueblos de esta 
zona. Es una de las medidas que prevé 
llevar a cabo la Diputación tras la 
reunión de coordinación mantenida 
entre el presidente provincial, Javier 
Moliner, y el director general del 
Aeropuerto, Alain Russel.
Cabe señalar que el motivo de que 
la Diputación estudie implantar este 
servicio en la zona norte se debe a 
que actualmente ya hay confirmado 
un servicio de transporte en autobús 
que cubriría la línea  Aeropuerto-
Oropesa  del Mar- Benicàssim-
Castellón-Valencia, con lo cual con esta 
iniciativa completaría la vertebración 
de buena parte del territorio provincial 
con la infraestructura.

“Estamos analizando los costes y las 
necesidades que plantea este servicio 
que creemos que abre muchas 
oportunidades a los municipios del 
norte de la provincia para poder 
plantear su puesta en marcha cuanto 
antes”, ha indicado el diputado de 
Turismo, Andrés Martínez.

La Diputación  estudia implantar autobuses para unir los municipios 
turísticos del norte de la provincia con el aeropuerto

En octubre se empezará a preparar la cam-
paña del próximo año

L'aeroport de Castelló
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DESPEDIDA DE LARA MOLINER
 Després d’esmorzar el dissabte 5 de setembre a Sant Jordi vam emprendre ruta cap a Valencia per pegar una volteta amb catamarà i una vegada arribada la nit, soparet amb 

espectacle a. I per finalitzar vam fer cap  a una discoteca. El #equipodespediab# desitja a Lara moltes felicitats en esta nova etapa de  la teua vida.

40 aniversario de Santi!

Segueix la neteja de barrancs en previsió a la 
possibilitat de fortes pluges.

El saló de plens de l’Ajuntament de Vinaròs ha canviat tot l’enllumenat per nous led de baix consum
Amigos holandeses visitaron de vacaciones nuestra ciudad

Porque contigo la vida era más 
fácil, porque tú lo dabas todo por 
nosotros sin esperar nada, te has ido 
de nuestras vidas, enseñándonos 
muchísimas cosas ahora quizá el 
tiempo me permita aprender aquello 
que nunca me enseñaste... como 
no estar preparada para echarte de 
menos.

TE FUISTE DE NUESTRO LADO 

AGONIOSA FUE TU PARTIDA 
NUESTRO CORAZÓN SE HA 
DESANGRADO 
POR TU TRISTE DESPEDIDA 
TU ESPÍRITU LUCHADOR 
A LA VIDA SE AFERRABA 
PERO DIOS DESESPERADO  
A SU LADO TE LLAMABA.

Siempre estarás en nuestro corazón.
María José

Te quiero yaya
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Trobada anual d’amics i amigues del carrer sant Josep –carrer l’Astisoreta- el 4 de setembre en 

una reunió molt entranyable i esperem trovar-nos l’any que ve

Sopar de la Penya Playera

Sandra celebró su despedida de soltera!

Por vosotros con cariño: La amistad es ese gran sentimiento que me une a 

vosotros. Gracias por ser tan especiales. Sin importar que haya tormentas 

siempre me tendréis a vuestro lado porque yo jamás os dejaré caer. Juntos ahora 

y hasta el final en las buenas y en las malas cuando nos toque reir y llorar. En 

pocas palabras amigos sois vosotros. Os quiero mucho. Gracias por ser así

Raquel

Cena quinta 
del 76

Que bé ens ho vam passar el passat 29 a la boda de Bego i 

Jordi, va ser tot un plaer poder compartir amb vosaltres este 

gran i especial dia. Moltes moltes felicitats en este nou camí.

Encara que ha complit 82 anys està com una xiqueta de 28. Moltes felicitats Lolin!!!!
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per Julián Zaragozá

El Destino suele regalarnos sorpresas de vez 
en cuando. Siempre podemos apartar la rutina 
de nuestras vidas y hacer realidad algunos de 
nuestros sueños. El participar en un Mundial 
de atletismo veterano ya representa una gran 
satisfacción. Llevar el cartel con el nombre 
de tu país en un inolvidable desfile y en un 
estadio abarrotado, un orgullo. Y conocer 
a nuevos amigos de cualquier parte del 
mundo, no tiene precio. Pero, sin duda, lo que 
más me marcó de esta excitante experiencia 
es conocerte a tí:
Ocurrió por puro azar y en ese momento 
todo cambió. Tienes 50 años más que yo y, sin 
embargo, tu energía parece inagotable. ¿Cuál 
es tu secreto?
Cruzaste el Atlántico en avión en un agotador 
viaje de más de 11 horas. Llegaste a Lyon 
de madrugada, sola y cargando una pesada 
maleta. Tu hotel estaba delante del mío y 
me vistes con mi equipación de la selección 
española. A partir de ahí, nos hicimos 
inseparables. Nuestra soledad dejó paso a 
la mejor compañia posible. El día que corrí 
los 200 metros lisos viniste a verme con tu 
primera medalla de oro. No sería la última. 
Ganaste otras dos, además de superar un 
récord del mundo en tu categoría: de 90 a 95 
años...
Nunca olvidaré el día que teníamos libre y 
visitamos juntos Lyon. Apuramos hasta la 
saciedad   el último minuto:  nos perdimos 
por las callejuelas del Viejo Lyon, subimos en 

funicular a la Basílica de Fourvière, además 
de 5 museos: Gadagne, Marionettes du 
monde, Miniature et Cinema, Galo-Romano 
y por último, el Instituto Lumiere. A pesar de 
tener más de 90 años parecías una niña. No 
dejaste de sonreir en ningún momento y solo 
estuviste cansada casi al anochecer, después 
de andar más de 15 kilómetros. En aquellos 
días me contaste que tus padres eran de 
Castellón, pero que después de la Guerra Civil 
os fuísteis a América. También que te levantas 
a las 5 de  mañana  para irte a trabajar... y 
entrenas 2 días a la semana.
Siempre he creído que nuestra lucha contra 
el tiempo es una batalla perdida, y de hecho, 
así es...pero también surgen guerreros que 
le desafían, que demuestan que el tiempo 
puede deternerse.
Y tu eres una de nuestras mejores guerreras, 
la hija del viento. Demuestras con tu fuerza 
de voluntad que nada es imposible, que 
nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, 
nuestra lucha contra el tiempo...y otra 
lección muy importante: no olvidemos a 
nuestros mayores. Son las personas que 
más han luchado por conseguir lo que 
ahora tenemos, tienen mucho más sentido 
común, son más sabias que nosotros. 
Merecen que les escuchemos, que les 
cuidemos con el mismo cariño que ellos 
nos han regalado, que nunca se sientan 
solos, que no les falte el amor. Sin ellos, 
ninguno de nosotros estaríamos aquí.

La hija del viento

Luis Miguel López Vargas

Lluna setembral la més clara de l’any
Del setembre a la tardor torna el calor
Pel setembre el temps és de tembre
Setembre sense saó, collita sense braó
Verema sense cabra com núvia sense arracada
Vi de setembre a les dones fa estendre
Setembre assolellat bon vi assegurat
Setembre molt humit molt vi, pero aigualit
La garrofa de setembre és la més tendra
Pel setembre els melons pels racons
Si canta la cigala pel setembre no compres blat per revendre
Si el setembre no té fruita l’agost se n’emporta la culpa 

L'alegria allarga la vida
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56 aniversario Peña Taurina Pan y Toros

Novillada sin picadores en la 
modalidad de clases prácticas de 
la Escuela Taurina de Castellón.
Temperatura agradable y cielo 
amenazante, con lluvia durante el 4º 
con el que tenía que cerrar el festejo 
Curro Linares. PLaza llena.
Se lidiaron novillos de Pedro Jovaní, 
cómodos de presentación , en 
general la raza les hizo mover mucho, 
resultando manejables para los 
noveles 
Curro Linares de Vinaròs
Sedano Vázquez de Alcora y

Daniel Martínez de Valencia
Curro Linares desplegó ante un 
añojo de infinita calidad y fuerzas 
escasas un toreo de sentimiento 
basado en la mano zurda. Curro 
trazó naturales plásticos y bellos 
entendiendo la condición del 
antagonista y pasándolo a mucha 
altura para no forzarlo más de la 
cuenta. Hubo gusto en aprovechar 
las arrancadas ligeras, las condujo 
con pulso a ras del suelo, de mano 
baja, y la técnica de llevarlo con 
ajustado temple, por alto y por bajo 
para dar variedad. Cuajó una faena 

muy torera. En su labor descubrió a 
la afición una dimensión hasta ahora 
desconocida de su toreo. Dejando 
la huella del puro clasicismo. Antes 
con el capote, cumplió a la verónica 
y por chicuelinas, y en el epílogo se 
dio a los rodillazos, al desplante y a 
las manoletinas por ver si calentaba 
unos tendidos hasta entonces frios. 
No lo consiguió y pese a matar 
pronto se fue, injustamente, de vacío. 
Pero en su interior debe quedar la 
satisfacción de una actuación que ha 
de ser una prueba de inflexión en su 
toreo.

A Curro Linares se le vio en Alcora proyección de futuro
Juan Chaler y Vicent Climent de la revista La Puntilla

Impecable composición estética en el 
pase natural de Curro Linares

Fe d’errates
En el Diariet 2.895, a la pàgina 10, es va publicar 
la setmana passada una informació de Creu 
Roja amb el logotip de Cáritas Vinaròs. Preguem 
disculpeu l’error.

Avd. Barcelona, 12 (antigua Casa Encarna) 12500 VINARÒS
Tel. 964 45 02 09 - Movil 692 87 69 69

Menú diario 1
 

Ensalada 
 Plato del día

ó Plato combinado 
 Bebida 

Postre ó Café

Menú diario 2
Ensalada

 Tapa (a elegir: + de 30 tapas) 
Plato del día

ó Plato combinado
(entrecot, solomillo, lenguado, atún plancha,etc...) 

Bebida - Postre
 Café

+ de 40 tapas, 
bocadillos, torradas, 
hamburguesas, 
ensaladas, platos 
combinados

6,50€ 11€

14€

Ensalada + Tapa
 Plato Carne ó Pescado

 Bebida 
Postre- Café - Chupito 

Menú noche
viernes y sábado
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Els passats dies 29 i 30 d’agost, 
la banda simfònica de la Societat 
Musical La Alianza vam realitzar un 
viatge a la ciutat d’Alcañiz, tornant així 
la visita que la Asociación Musical La 
Lira Alcañizana de dita ciutat va fer-
nos el passat any 2014. L’expedició 
vinarossenca vam sortir del port a les 
vuit del matí del dissabte. Una vegada 
a Alcañiz, vam realitzar una visita 
guiada pels llocs més emblemàtics 
de la ciutat, com el Castillo de los 
Calatravos, actualment Parador 
de Turisme Nacional, o l’església 
de Santa Maria la Mayor. Durant la 
tarde i nit vam poder disfrutar de 
l’ambient d’Alcañiz, ja que la nostra 

visita va coincidir amb el primer 
cap de setmana de les seves festes. 
Ja el diumenge a la tarde, va tenir 
lloc el concert de les dues bandes. 
La Banda Simfònica de la Societat 
Musical La Alianza vam interpretar el 
pasodoble Cielo Andaluz, de Pascual 
Marquina, l’Overtura Alvamar, de 
James Barnes, i la obra Persis, de 
James L. Hosay. Després del concert, 
la Lira Alcañizana ens va convidar a 
un piscolabis que vam poder gaudir 
tots els músics. Un cap de setmana 
ple de música i bons moments 
compartits amb la gran família que 
formem La Alianza. Esperem repetir 
ben prompte!

Viatge de la banda simfònica de la Societat Musical 'La Alianza' a Alcañiz
Redacció

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs va 
inaugurar dimecres a la seua seu del carrer 
de sant Ramon 13 la exposició ‘Caricatures 
II’, de Pepe Palacios Bover. La mostra consta 
de 29 caricatures que l’autor ha fet de 
coneguts personatges vinarossencs. La 
inauguració va comptar amb la presència 
de l’alcalde, Enric Pla, el president de 
l’associació cultural, José Luis Pascual, 
Alfredo Gómez i el mateix autor. 
Els personatges que caracteritza Palacios 
estan acompanyats dels seus elements 
quotidians, destacant els trets més 
característics de cadascun. L’autor va 
destacar que l’exposició agrupa les 
caricatures per temàtiques i va assenyalar 
que el president d’Amics de Vinaròs, José 
Luis Pasqual “té part de culpa en que jo 
face caricatures”. En este sentit, Palacios 
va explicar que l’any 1980  “tenia molta 
documentació sobre la historia de la plaça 
de bous, que va arribar-li a Pasqual als inicis 
de l’associació i em va convèncer per fer un 
llibre, i a partir d’aquell momento em vaig 
animar”.
La exposició romandrà oberta fins al 30 
de setembre i será visitable de dimarts a 
dissabte de 10 a 12 hores i dissabte de 17 
a 19 hores.

Exposició de caricatures de  a la seu d’Amics de Vinaròs
Redacció

La inauguració va ser dimecres i va comptar amb la presència de l'autor, Pepe Palacios, 
el president d'Amics de Vinaròs José Luis Pascual, l'alcalde, Enric Pla i Alfredo Gómez
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Redacció

El IV Concurs de Fotografia Turística ja té 
guanyadors. El premi popular, que s'atorga a 
través de les votacions al Facebook, és per a la foto 
'Abans, ara ... sempre' d'Eli Puchal i el premi del jurat 
s'ha adjudicat a la imatge 'Reflejo veraniego' amb 
Beatriz Brau com autora. Tots dos premis estan 
dotats amb 150 euros i es lliuraran pròximament 
en un acte públic a l'Ajuntament de Vinaròs.
En el cas de la fotografia que ha comptat amb major 
nombre de vots populars, s'han comptabilitzat 
un total de 549 M'Agrada, que s'han reflectit 
en l'àlbum que contenia la fanpage de Turisme 
Vinaròs amb les setanta fotos a concurs. La imatge, 
en blanc i negre, mostra una vista de la platja del 
Clot i de la plaça de Toros.
El jurat, format per professionals de la fotografia, el 
turisme i la comunicació digital, determinava que 
la foto guanyadora era 'Reflejo Veraniego' valorant 
la seua originalitat, frescor i dificultat tècnica en la 
seua execució. La fotografia té com a protagonista 
una vista de la platja del Fortí reflectida en una lent 
d'ulleres de sol.

Com a aspectes positius a tenir en compte en 
la realització del Concurs, destaca l'augment 
d'usuaris i el tràfic de seguidors a la pàgina de 
Facebook de Turisme Vinaròs. El pic més alt 
d'abast orgànic de la pàgina va arribar a més de 
15.000 usuaris, en el transcurs del concurs, amb un 
augment de 299 M'Agrada de la pàgina. A més, el 
constant trànsit en l'àlbum ha generat la difusió 
dels diferents recursos turístics de Vinaròs.
Des de la Regidoria de Turisme, es valora de forma 
molt positiva que, en aquesta edició, s'haja detectat 
un augment de les fotografies que retraten les 
diferents activitats incloses en la programació 
turística d'aquest estiu i la viralització d'aquests 
continguts. El regidor Domènec Fontanet 
destacava que "aquest concurs tindrà continuïtat 
perquè ens ajuda a promoure i donar a conèixer 
imatges que retraten de forma excepcional les 
nostres platges, monuments i activitats festives, 
culturals i turístiques de l'estiu, alhora que la 
nostra presència a les xarxes socials es segueix 
consolidant".

El Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs premia 
les fotografies 'Reflejo Veraniego' i 'Abans, ara…sempre' 

Durant  aquest caps de setmana els Nanos i Gegants de Vinaròs, acudirem al Pregó 
d’Alcalà de Xivert, Trobada de Gegants d’Ulldecona i de Tortosa.

Se'ls trobava a faltar però de nou ja són 
a casa. Després d'un llarg i complicat 
procés de restauració, molt més 
complex del que es preveia inicialment, 
el "gegant" i la "geganta" de Vinaròs, la 
parella antiga de gegants de Vinaròs, 
han tornat a casa i ho han fet saber 
amb un especial cercavila des de la 
plaça Parroquial i pels principals carrers. 
L'Ajuntament donat el seu avançat 
deteriorament s'ha vist en la necessitat 
de restaurar aquesta parella de egrègies 
figures que acompanya l'altra parella i 
els "nanos". El restaurador Toni Mujal, de 
Cardona, ha estat l'artista restaurador, 
el mateix que ha actuat en gegants 
d'altres poblacions de la província. Ja 
en el seu dia es van restaurar els vells 

nanos, també molt perjudicats pel 
pas del temps, i des de maig, es van 
iniciar els treballs de restauració que 
no han acabat fins ara. Comptava el 
cap de colla dels nanos i gegants Jordi 
Beltrán que des dels any 90 que no se'ls 
havia practicat cap manteniment. S'ha 
actuat en la seua integritat, ja que tant 
al seu interior com a l'exterior estaven 
parcialment corcats; així, s'han renovat 
els caps, mans i fins i tot el cavallet, 
que torna a ser de forma quadrada 
com abans. Ara podran participar ja en 
qualsevol cercavila i "trobada", perquè 
s'han fet desmuntables, com passa amb 
el Tio Gori i la Tia Caballera (construïts el 
2001).
Aquests dos gegants que, suposadament, 

representen els Reis Catòlics tenen ja 71 
anys d'antiguitat, Qui vulga veure com 
llueixen ara després de passar per la 
"ITV", poden acudir al mercat municipal 
on estaran fins als actes del 9 d'octubre.

Els "gegants" de Vinaròs tornen a casa restaurats
Emili Fonollosa

Activitat Nanogegantera de l’agost

La fanpage de Turisme Vinaròs a Facebook aconsegueix una important 
repercusió en el transcurs del concurs
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Los fotógrafos en el Vinaròs del siglo XIX Alfredo Gómez Acebes

En la década de 1880 no había aún 
ningún fotógrafo con estudio propio 
establecido en Vinaròs. Aquellos que 
deseaban una foto de familia habían 
de desplazarse a Castellón, Valencia 
o Barcelona, o bien aprovechar que 
a la ciudad llegase algún fotógrafo 
ambulante. 
A tal efecto, en el mes de agosto del 
año 1886 se desplazó a la casa de los 
Escribano - Mayó de la calle del Pilar 
el fotógrafo Teodoro Jacquemin, 
procedente de Zaragoza. Ofrecía 
“toda clase de trabajos como medallón, 
tarjeta bijou, tarjeta visita, tarjeta 
álbum, tarjeta paseo, tarjeta salón, 
ampliaciones de todos los tamaños. 
Grupos de familia, retratos de enfermos 
y difuntos. Grupos de músicos y niños 
de escuelas”. 
Dicho fotógrafo se instaló en la 
casa de los Escribano en sus idas y 
venidas, y durante bastantes años 
estuvo retratando a todas aquellas 
personas que solicitaban sus 
servicios. Su horario laboral era desde 
las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, 
garantizando “un trabajo igual en los 
días nublados que despejados”. La casa 
tenía un excelente jardín que servía 
de marco a las instantáneas, sobre 
todo de grupos escolares. Debió de 
tener tal éxito que todavía venía a 
Vinaròs en el año 1920 hasta que fue 
eclipsado por el fotógrafo Ratto. 
También se desplazó en más de una 
ocasión a Vinaròs, en la década de 
1890, el fotógrafo L. Escolá, también 
de Zaragoza. Un reconocido retratista 
que fue fotógrafo de la Casa Real, el 
cual tenía su taller de fotografía en la 
capital aragonesa. Buena parte de los 
retratos de personajes vinarocenses 
entre 1880 y 1899 los hizo Escolá. 
Desde finales del XIX a principios del 
XX tenemos constancia del fotógrafo 
Adrián Barberá, cuyas instantáneas 

llevan en la parte posterior el sello con 
el lema “Centro Fotográfico Vinaroz. 
Adrián Barberá fotógrafo”, instalado 
en la calle Ràfels García, 45 (actual 
calle Pilar). Adrián Barberá ejerció 
también de fotógrafo en la ciudad 
vecina de Benicarló tal y como consta 
en algunas postales firmadas con su 
nombre.
Otro de los fotógrafos locales del 
Vinaròs del siglo XIX fue Joaquín 
Ferrer Sanjuán, nacido en 1853 
(no en Vinaròs) y fallecido el 16 
de febrero de 1923. Firmaba 
como “Joaquín Ferrer-Fotógrafo, 
Vinaroz”. En el sello de caucho que 
estampaba en la parte posterior de 
sus fotos  podemos leer que tenía 
su estudio en la calle del Angel, nº 
15, y más tarde en el nº 20 de la 
misma. Es posible que trabajase 
primero en su domicilio y luego 
montase su estudio unas casas más 
allá. Se anunciaba como “Fotografía 
Artística de J. Ferrer. Especialidad en 
retratos para niños, ampliaciones 
y reproducciones. Se conservan los 
clisés”. En la parte posterior de 
las fotografías pegaba un cartón 
impreso con su nombre y dirección, 
con el pie “Vinaroz. Imprenta “El 
Ideal” a cargo de Angel F. Tormo” 
y posteriormente de la Imprenta 
Botella. Una de las fotografías más 
antiguas que conservamos de su 
estudio data del año 1895. En la 
barcelonesa revista “La Hormiga de 
Oro” del 13 de noviembre de 1903 
aparecen tres fotografías suyas de la 
riada que sufrió Vinaròs en aquel año.
La primera fotografía que tenemos 
documentada publicada en la prensa 
local (Revista San Sebastián) data del 
año 1908 cuando se publica en su 
primer número una fotografía de la 
talla del santo por el fotógrafo Ratto. 
Rodolfo Ratto de Marchena nació 

en la República Dominicana en 
1875 y falleció en Vinaròs en 1964. 
Desconocemos el porqué vino a 
nuestra ciudad, pero es posible que 
tuviese aquí familia o descendencia, 
ya que el apellido Ratto era bien 
conocido en Vinaròs desde mediados 
del XIX, procedentes de Savona 
(Italia). Hermano del farmacéutico 
Fabián Ratto, Rodolfo estuvo en 
activo hasta el final de sus días (las 
últimas fotografías documentadas 
datan de finales de los años 1950) 
siendo posiblemente el fotógrafo 
que más vistas tomó de Vinaròs en 
la primera mitad del pasado siglo. 
En el año 1915 ya se anunciaba su 
estudio de la plaza de San Antonio nº 
10, con las fotografías “preferidas de 
los inteligentes”, como competencia 
a los fotógrafos que venían de fuera, 
y en el año 1919 adquirió un equipo 
alemán “Globus”, de los mejores de la 
época, para establecerse de manera 
definitiva. 
El último fotógrafo documentado es 
Alejandro Garrido, establecido a 
principios de siglo en la calle Dozal, 
nº 6. Ya que no consta en los archivos 
parroquiales sabemos que no nació ni 
falleció en Vinaròs pero desempeñó 
durante unos años su labor como 
fotógrafo en nuestra ciudad.
Por último, se conservan numerosos 
retratos de vinarocenses de la 
década de 1880 del fotógrafo 
Antonio García de Valencia, aunque 
no tenemos constancia de que 
se desplazara a Vinaròs, sino que 
debieron ser realizados en su estudio, 
en el cual realizaba “fotografías 
instantáneas con procedimientos e 
impresiones inalterables, al carbón, 
platino y esmaltes al fuego con 
los procedimientos de autotípia 
y platinotípia”, para soportar el 
degradado de la luz.  

Actuación de Gentsana 
en la ermita de Vinaròs, 
el domingo día 6 de 
septiembre. 
Fotos: Mariano Castejón

Actuación de Gentsana en la ermita de Vinaròs
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No podemos fiarnos de un alcalde que miente
OPINIÓ 

Obrir la política, obrir el debat públic, enriquir el diàleg 
baix la tolerància i el respecte com a punt d'eixida

www.ppvinaros.es
de Vinaròs Quien gobierna puede equivocarse pero no puede mentir para 

ocultar sus decisiones. Enric Pla, alcalde de Vinaròs, ha mentido 
para justificar su decisión de no subvencionar el premio de 

investigación histórica Borrás Jarque que organiza Amics de Vinaròs y que 
siempre, hasta ahora, ha contado con la ayuda económica del ayuntamiento. La 
partida presupuestaria aprobada para este premio está disponible al 100%, ha 
sido una decisión del tripartito que el alcalde intentó disfrazar con una mentira. 

El tripartito se opuso al nuevo contrato de gestión del alumbrado público y 
ahora reconocen que los vinarocenses nos ahorraremos un 48%. Se atribuyen 
los méritos de una gestión que criticaron.                       Ver para creer.

Des de l'Agrupació d'Electors Tots i Totes SOM 
Vinaròs, creiem en la participació, creiem 
en la participació com a eina de gestió de 
les institucions, creiem en una participació 
real i directa a les administracions, i no hi ha 

millor espai de on fer-la que en la institució més propera 
al ciutadà, l'Ajuntament, el municipi.
En el treball d'aquesta línia volem obrir nous espais 
de debat, nous espais on els veïns i veïnes de Vinaròs, 
puguen debatre i aportar de primera mà les seves 
opinions i arguments, espais en els que s'amplie i 
s'enriqueixi el debat públic. Des de SOM treballem per 
una societat molt més rica i valenta en els debats i vida 
política, apostem pel diàleg com a pilar fonamental de 
la democràcia participativa. Creiem que tots els veïns 
i veïnes tenen molt a dir mes enllà de declaracions 
esporàdiques a les xarxes socials. Volem establir nous 
mecanismes de participació i de gestió col·laborativa, i 
en aquests lo essencial és la voluntat de la ciutadania a 
poder decidir i opinar respecte a les seves vides.
En aquest camí de recerca de la participació com a eina 
de gestió trobem el Ple Ciutadà, un nou espai de debat i 
opinió. Els plens ciutadans són espais de debat entre veïns 
i representants polítics, un espai on els temes a debatre 
els marcarà la mateixa ciutadania, enviant un correu amb 

la proposta de punt per a l'ordre del dia, a participa@
vinaros.es . L' Ordre del Dia es publicarà uns dies abans del 
Ple Ciutadà per tal que la ciutadania conegui els temes 
que es debatran. Una vegada al Ple Ciutadà la persona 
que fa la proposta de punt per a l'ordre del dia, exposarà 
el tema davant la ciutadania i s'obrirà un torn de debat 
per a tots aquells que vulguin participar.
En aquest primer Ple Ciutadà, Dijous 1 d'Octubre a 
les 20:00 hores al Auditori Venceslau Ayguals d'Izco, 
s'exposara un mínim marc de funcionament per 
tal d'obtenir d'aquest nou espai un debat ordenat, 
ric i productiu. I a continuació es passarà a debatre 
els diferents punts de l'Ordre del Dia que aporte la 
ciutadania, al finalitzar aquest, també s'obrirà un torn 
de precs i preguntes dirigides als representants polítics 
presents. Representants polítics que estaran tots invitats 
a participar en aquest Ple Ciutadà.
Des de Tots i Totes SOM Vinaròs, animem a tots els veïns i 
veïnes de Vinaròs a participar, a que prenguen consciencia 
de que no som res si no som poble, de que no som res si 
no fem poble. Els animem a empoderar-se i es creguen 
que poden decidir sobre les seves vides. Els animem a 
dir la seva i aprofitar els espais d'opinió i de debat que es 
creen, perquè només tenen un objectiu, escoltar la veu 
del poble.
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LOS SOCIALISTAS TENEMOS UN PROYECTO PARA ESPAÑA

Avui parlarem de la segona edició 
de la caminada popular de carrets 
de bebè. Aquest any, la regidoria 
de Turisme va incorporar algunes 
novetats. La primera va ser 
el canvi del recorregut per a 
potenciar i dinamitzar el comerç i 
el turisme de la nostra ciutat. Es va 
començar des de el passeig Blasco 
Ibáñez davant de la Biblioplatja. 
Seguidament es va passar per 
la plaça de la Mera per girar cap 
a Travessia Safont i anar cap a 
una de les arteries comercials de 
localitat: el carrer Major des de on 
es va passar per el nou passatge 
al costat de l´església Arxiprestal 
per anar cap al carrer Sant Tomàs 
i una molt bona iniciativa que va 
ser entrar per el Mercat municipal. 
Després es va continuar per 
el Passeig Colón passant per 
Passeig Sant Pere i Passeig Fora 

Forat per a finalitzar a la carpa 
de l´Atlàntic on es va obsequiar 
a tots els participants amb un 
gelat i un pitet de promoció de 
Vinaròs. Aquest fet suposà la 
segona novetat d´aquesta edició. 
Destacarem també com a novetat 
la rifa de tres lots per als infants 
i la realització d´un “photocall” 
per a les nombroses famílies que 
van assistir a l´acte. Finalment, 
el regidor de Turisme,Comerç 
i Consum va concloure l´acte 
amb unes paraules d´agraïment 
per a tots el col·laboradors i 
participants. 
Des de Compromís Vinaròs 
estem molt satisfets per com es 
va desenvolupar l´acte i l´alta 
participació amb 110 inscrits. 
Per a l´any vinent esperem que 
més famílies s´apunten i puguen 
gaudir d´aquesta jornada familiar.

•	 Los socialistas estamos obligados a ganar, nuestro deber es poner 
fin a un gobierno y un presidente incapaz de liderar y tejer complicidades 
para modernizar España.

•	 “La cuestión migratoria es una cuestión de Estado que exige de la 
cooperación de todos”.

•	 La letal combinación de reforma laboral y reforma de pensiones ofrece un futuro 
desolador para las generaciones más jóvenes: ser trabajador pobre hoy, y pensionista 
pobre mañana.

•	 La educación será la gran apuesta como gobierno y como sociedad: lograr el 7% del 
PIB en inversión educativa y de ciencia en dos legislaturas.

•	 Sólo debemos temer a la resignación, a la cobardía y a la pereza. Si hay un partido que 
no merece gobernar a los españoles es aquel que apela al voto del miedo.

•	 Somos el partido de la experiencia y somos el partido de la esperanza. Y sabemos muy 
bien que sólo tenemos un enemigo, la resignación.
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La problemàtica de la plaga de mosquits

ANEM PER FEINA!!
SOL.LICITEM que siga publicada també a la web de l'Ajuntament de 
Vinaròs l'agenda de vacances dels regidors amb nòmina, i la data de 
reincorporació al treball de regidor.
-SOL.LICITEM que siga publicada a la web de l'Ajuntament i les xarxes 
socials d'aquest , l'activitat política de tots els grups de la Corporació,no 
només de l'equip de govern. Ajuntament no és sols Govern.
- SOL.LICITEM la relació dels col.lectius ( Religiós? Sanitaris? , Personal 
Ajuntament als aparcaments públics?,......) que puguen estar utilitzant 
una placa d'autorització semblant a la que utilitzaven abans alguns 
regidors,així com la durada que té (24 hores?, només jornada laboral?)
- SOL.LICITEM la redistribució del Registre d'Associacions Veïnals(105 
registrades), que ara mateix estan en un “totum rebolutum”, i que s'apliquen 
criteris més racionals( De Veïns, Culturals,Religioses, Sociosanitàries,etc); 
així mateix que ressenye la diferenciació entre Associacions Veïnals, 
que englobaria a totes, i l'específica Associació de Veïns de caire més 
reivindicatiu.Finalment, que s'establisca l'obligatorietat d'actualitzar 
anualment les seues dades(Tresorer, President,...) i que entreguen en 
format digital els seus estatuts.
-SOL.LICITEM  QUE ES PUBLIQUE AL DIARIET L'ESBORRANY DEL 
REGLAMENT  que té projectat l'equip de govern, per tal que el poble faci 
aportacions, correccions, així com habilitar fins el dia del plenari una bústia 
on poder dipositar-les.
-SOLI.CITEM  que siga admesa per la pròxim plenari la MOCIÓ PER 
L'APLICACIÓ DE POLÍTIQUES REALS DE RECOLZAMENT ALS REFUGIATS.
-SOL.LICITEM que es REVISE A LA BAIXA LES TAXES DE LA ZONA BLAVA 
QUE A L'HIVERN  ens fa pagar als vinarossencs i vinarossenques més que 
a l'estiu. 
-SOL.LICITEM que es restablisca per part de l'empresa concessionària de 

la VIGILÀNCIA D'APARCAMENTS SOTERRATS LA VIGILÀNCIA PRESENCIAL 
LES 24 HORES del dia, ja que el el servei, en aquest sentit ha perdut qualitat 
i seguretat al fer-se ara només 10 hores/dia.
-SOL.LICITEM que es recupere la proposta que en el seu moment es va fer 
des del Grup Municipal ESQUERRA de les VIES VERDES.
-SOL.LICITEM que s'habiliten als APARCAMENTS SOTERRATS, prop del 
vigilant, PLACES D'APARCAMENT GRATUÏTES PER A BICICLETES.
-SOL.LICITEM que s'assenyalen al terra del casc urbà de Vinaròs, CARRILS 
DE PREFERÈNCIA BICI; Així mateix, als carrers de més amplada, assenyalar 
camí que han de seguir les bicicletes, en sentit contrari als dels cotxes.
-SOL.LICITEM, donada la inactivitat de les oficines del DNI i Passaport al 
2n i 3r pis del Pirulí, que , EN EL CAS QUE EL SERVEI ES SUPRIMISCA, ES 
TRASLLADE A  ALGUNA DE LES PLANTES LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ , que 
ara mateix està a la Biblioteca.
-SOL.LICITEM , dins dels paràmetres de transparència compromesos per 
l'equip de govern, EL CALENDARI QUE FINS ARA HA TINGUT EL REGIDOR 
DE TURISME AMB REPRESENTANTS DEL SECTOR TURISME LOCAL I 
PROVINCIAL
-SOL.LICITEM el CALENDARI DE LES PROPERES REUNIONS DEL CONSELL 
LOCAL DE TURISME.
-SOL.LICITEM que siga contemplada la possibilitat que els GRUPS 
MUNICIPALS PUGUEN FER LES SEVES COMPAREIXENCES PÚBLIQUES A LA 
SALA DE PLENARIS, lloc fins ara reservat a l'equip de govern.
-SOL.LICITEM que es RACIONALITZEN ELS ESPAIS QUE HI HA A LA SEGONA 
PLANTA DE L'EDIFICI DE BENESTAR SOCIAL(Plaça de Sant Antoni), destinats 
a associacions i entitats, ja que no és comprensible d'alguns espais grans 
només s'utilitzen dos dies a la setmana i unes poques hores; d'aquesta 
manera, compartint-los, es donaria espai a altres associacions.

Propostes per registre d'entrada que hem fet en aquests darrers 90 dies ,a més de les 60 mesures Urgents que vam entregar en mà( 2a Part)

L’Ajuntament de 
Vinaròs, en el plenari 
ordinari del mes 
d’agost, va aprobar 

una moció conjunta de tots els els grups 
municipals sol.licitant mesures urgents a 
la Generalitat Valenciana i a la Diputació 
Provincial, per abordar la problemàtica de la 
plaga de mosquit negre que afecta sobre tot a 
les localitats  del litoral.
 La nostra provincia, amb una superficie major 
de 6600Km2 i més de 100 Km. de costa, hi han 
grans aiguamolls, llits de rius , barrancs i zones 
com desguassos d’estacions depuradores i 
altres infraestructures , llocs que s’ha convertit 
en focus importants per la proliferació de 
plagues. Cal dir també que les condicions 
climàtiques dels últims mesos, amb pluges 
constats, han estat clau per la propragació de 
les plagues i que els tractaments aplicats no 

haguen pogut tenir efecte. 
Tots els grups municipals som sabedors 
que l’impacte en la salut dels nostres veÏns 
és indiscutible, perquè ens consta que les 
consultes als diversos centres de salut aquest 
any han augmentat respecte a les de l’any 
passat. També som conscients, que a dia 
d’avui , el turisme és una font d’ingressos molt 
important per a la majoria dels municipis 
afectats, per tant, tots els plans d’estímul del 
sector turístic engegat per les institucions i 
pels ajuntaments no serviran de res si no es 
dóna una soluciò a aquest problema.
És fonamental que tots els municipis i 
altres entitas supramunicipals actúen d’una 
manera conjunta i global per tractar aquesta 
problemática i també es requereix la col.
laboració dels ciutadans a l’hora d’evitar 
acumulació d’aigua estancada en les seues 
propietats.
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Las dudas ante los 200 euros

¿ PISCINA O CARRIL LÚDICO DEPORTIVO ? Juan Bautista Patón Silva

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

HISTÒRIA DE LES CASES DE CAMP

OPINIÓ 

Las Naciones Españolas Juan Carlos Benet, acérrimo del PSOE.

Les cases de 
camp del nostre 
terme cada una 

és una història   diferent d'acord a la distància que 
està de Vinaròs i l'època de l’any. Tenien el corral per 
la cavalleria, la cuina menjador amb tots els apers 
penjats a les parets. Havien també altres habitacions 
que servien per passar la nit al camp.
Les casetes properes a la mar a més tenien la sènia on 
la cavalleria estava hores i hores fent-la voltar, vessant 
l’aigua a les sèquies que l’anava repartint per tot l’hort.
En l’evolució dels temps les cavalleries han 
desaparegut, o no?, sempre queda algun burro de 
dues potes. On estava el corral i la pallissa es va arreglar 

el terra per guardar el motocultor o el tractor. En altres 
el que era corral dels animals es modificà per entrar 
la furgoneta. També la sènia va tenir modificacions 
doncs a falta d’animals, va adaptar-se per instal·lar 
motors de gasoil o elèctrics.
Be, els cavallers governants eliminaren la guarderia 
rural i començaren els robatoris. Motocultors, tractors, 
instal·lació elèctrica dels pous de reg, etc., etc., material 
i genere que desapareixia i la major part de les vegades 
sense deixar rastre. 
Avui la majoria de les cases de camp estan en la porta 
oberta o sense porta dons no serveix per a molt quan 
algú decideix entrar.
Ara, ara precisament en quan el problema aquest dels 

robatoris és més gran és quan rebem UNA CARTA 
EN LLENGUA DE FORASTERS, per anunciar-nos en 
primer lloc que hem de pagar 60 € “la liquidación de 
la tasa de regularización catastral”. 
Pot ser que algú s’haga pogut fer-se una mansió de la 
vella casa de camp, cosa que tampoc negarem, però 
moltes d’aquestes que ara han rebut aquesta missiva 
no passen de ser una caseta d’aquestes que hem 
descrit. I ja vorem quan vinga el pagament de l’IBI si 
l'ensurt encara serà més gran.
Veïns, cal recórrer tots aquest pagaments, demanar 
vigilància al camp i a les casetes doncs les finques 
rústiques són patrimoni arruïnat i els cavallers sense 
vergonya ens volen rematar.

No hay peor mentira que aquella que 
intenta jugar con los sentimientos de 
las personas y peor todavía es aquella 
media verdad que intenta engañar 
a quien más necesitado está. La 

Generalitat Valenciana, aquella que está gobernada 
por PSOE y Compromís con el apoyo de Podemos, 
ha engañado a las familias valencianas tomando una 
decisión que de hacerlo otros la hubiesen calificado 
como discriminatoria, clasista y mil adjetivos más de 
esos que suelen utilizar en sus múltiples, diversas y 
siempre escasas de gente manifestaciones.
Los padres y madres de Vinaròs, alumnos de primaria 
o secundaria, creyeron entender que la Generalitat 
les dará 200 euros como beca de libros. Mentira. La 
Generalitat ha dicho que aprobará una ayuda de 

200 euros pero que pagarán un tercio la Generalitat 
(66 euros), un tercio la Diputación de Castellón (66 
euros) y otro tercio el ayuntamiento de Vinaròs (66 
euros). Curiosa forma de aprobar becas si quienes 
pagan son otros.
Además antes de fin de año se ha anunciado un 
pago de 100 euros que no sabemos cuál de las 
tres administraciones pagará ni con que fondos. 
Para más INRI los restantes 100 euros se entregarán 
a final de año si los libros se devuelven en buenas 
condiciones. ¿Quién decidirá si un libro está en 
buenas condiciones o no? ¿Con qué criterios se dirá 
si un libro está apto para dar esa segunda parte de 
la ayuda? La publicidad está lanzada, las medallas 
ya cuelgan de algunas chaquetas pero la realidad, 
según nuestro entender, presenta más dudas que 

certezas. El ayuntamiento de Vinaròs se ha sumado a 
la iniciativa como no podía ser de otra forma pero sin 
resolver ninguna duda ni ninguna pregunta. A salto 
de mata, pensando más en el hoy que en el futuro.
Desde ACRA también estamos deseosos de conocer 
la opinión de la izquierda local, de la asamblea de 
Podemos, al ver como un gobierno llamado de 
izquierdas regala 200 euros a las familias con dinero. 
No hay mayor injusticia que repartir por igual los 
recursos de la sociedad. ¿Es lógico que cobre 200 
euros el alumno con sus dos progenitores en el paro 
que el alumno con unos progenitores con ingresos 
que suman 3.000 euros al mes? La izquierda en 
Vinaròs no la entiende nadie y después de aplaudir 
medidas improvisadas e injustas como esta, todavía 
menos.

Vinaròs  una ciudad turística que mira al mar 
mediterráneo con grandes zona de playas,, si yo 
tuviera que votar , piscina ó carril no habría ninguna 
duda CARRIL.
Carril porque Vinarós vive del turismo, 
principalmente en verano, porque hay mas personas 
subiendo a la Emita,  tanto a pie como en bici para 
disfrutar al final de una  bella panorámica  de un  
VINAROS, AGRÍCOLA, PESCADOR Y TURÍSTICO.
Las piscinas  particulares y otras semipúblicas, 
solventan el problema  que hasta hoy han 
prevalecido. Tiene mayor prioridad, y creo que el 
coste de la obra del carril seria menor que el coste 
de la Piscina y su mantenimiento Un carril bici  y 
peatonal por la  lógica razón del incremento turístico 

y  para el propio vecino que semana tras semana  
sube y baja de la Hermita, bien para contemplar el 
paisaje, bien para visitar el lugar religioso t también 
para disfrutar el día  matando tres pájaros de un 
tiro,.Contemplar, visitar la Ermita y disfrutar del 
Restaurante  que allí está.
 No estamos para gastos que no sean de UREGENTE 
NECESIDAD, pero si por parte de la Diputación o La 
Generalidad  pone  a disposición de Vinaròs unos 
miles de euros para estas obras, aprovechemos  cual 
de ellas es la de mas importancia.
En referencia a la edificación de nuevos colegios, no 
sé hasta que punto es importante, el típico colegio 
de hierro  hormigón , hierro,  cuando en los actuales 
tiempos, y en las ciudades como LOS ANGELES 

,los edificios son de madera y de playdur  edificios 
de  hasta tres módulos de altura prefabricados de 
menos coste  y mas ecológico: si hay  terrenos o 
espacios municipales se podrían fabricar de un solo 
módulo , colegios en dos o tres diferentes puntos. 
PERO DOTADOS DE calefacción, aire acondicionado, 
cocina, sanitarios, y zona de recreo, evitando 
costosos edificios y tiempo de construcción
Recuerdo mi  mis tiempos, éramos 60 alumnos 
por aula, oíamos  sin problemas al profesor 
cuando hablaba  ó escribía en una u otra pizarra y 
aprendimos. Por eso, tantos dimes y diretes sobre 
la educación, la cantidad de alumnos por clase, a 
menos alumnos, mas módulos o clases, decir mas 
gastos, mas profesorado.

Estamos a un paso de las elecciones catalanas. El 27 
de este mes de septiembre nuestros vecinos de la 
costa norte votarán para elegir el máximo dirigente 
catalán y ello por lo que se ve influirá mucho en la 
tarea independentista de esa comunidad. Yo como 
siempre lo visualizaré de dos ópticas: la  mano derecha 
intransigente y autoritaria del PP y la mano izquierda 
caracterizada por ser más suave y dialogante del 
PSOE, olvidándome de otros como los de Artur Mas 
que lo único que quieren es la independencia de 
Catalunya por intereses económicos como engrosar 
grandes cantidades de capital en terreno extranjero 
como el antecesor Jordi Pujol.
Me sitúo primeramente en la región Vasca en 
tiempos de que ETA matara. Pues bien en el período 
de mandato de Aznar no se aclararon las posturas y 
fue con el posterior dirigente español Zapatero para 
que los ultras sanguinarios dejaran las armas. Esto 
se debió seguramente a que las fuerzas del PSOE 
son más dialogantes y entendedoras de la idea de 

nación y Estado, porque ante todo el PSOE es español 
como sus siglas de partido indican.
Ahora pasamos a la región valenciana, la nuestra, y me 
sitúo al punto en el que el anterior mandatario, Fabra, 
nos quitara de un bandazo nuestro canal televisivo 
valenciano, Canal 9, en el que podíamos enterarnos 
y comentar las cosas propias de la comunidad. Tollo 
ello porque no era rentable. Yo creo que fue por el 
hecho de que no le dieron la importancia merecida 
dados los gastos comunitarios. En la actualidad, el 
dirigente valenciano, del PSOE, Ximo Puig, ya está 
encabezando negociaciones para que más o menos 
dentro de un año, ya volvamos a tener televisión 
autonómica propia VALENCIANA.
Ahora voy a hablar en términos generales para 
el conjunto del Estado Español, en vistas ya de 
las próximas elecciones de diciembre en que nos 
jugamos mucho: quién mandará los próximos 4 años 
si el PP o la Izquierda.
Lo vemos una vez más en el caso catalán, el PP tiene 

claro que ha de imponer la mano intransigente, 
dura e inamovible frente a las pretensiones 
independentistas. Está utilizando todas las artimañas 
posibles judiciales para que Artur y los suyos se apeen 
de sus ilusiones. En cambio, nuestro genial Pedro 
Sánchez propone un retoque de la Constitución en la 
cual al menos se modifique el tema de las autonomías 
porque el actual estado de las cosas a nivel regional 
está pasado de moda. Este cambio no es de tipo 
radical en la Transición  pero si supone un trato 
diferencial de las distintas singularidades regionales 
así como de su financiación. Es lo que llaman, ya 
desde Álfredo Perez Rubalcaba, la construcción de 
un modelo federal para España.
Finalmente acabo con que no sé yo si este tipo de 
modelo es similar al de los Estados Unidos. Sólo sé 
que está en debate. Pero por qué no negociar con 
los catalanes (y las otras distintas comunidades 
autónomas) antes que darles la puerta en las 
narices?
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Andrés Albiol
Estela de sorra groc-blanca

Desembarco matinales de peix blau

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES D’AGOST DEL 2015 (I)

Alterada mar de finales de verano
Comenzó de nuevo la semana con unas aguas inestables a causa de los 
constantes chubascos. Luego volvió la calma y a lucir el sol en estos últimos 
compases de ésta calurosa estación veraniega. Las capturas en general fueron 
buenas y con variedad de pescados y mariscos.
La pesca de arrastre está faenando a diario para llevar a lonja por las tarde calamar, pescadilla, 
salmonete, rape, caracol, peluda, pagel, dorada, pota, caballa, jurel, sardina, p. blanco y roquero, 
aranya y morrallas.
El cerco el lunes dos traíñas pillaron 50 cajas de boquerón (8 Kg/caja) 500 de llisa y 100 de 
sorella. El martes dos llums atraparon 400 cajas de llisa y 300 de seitó. El miércoles dos barcas 
desembarcaron 300 cajas de llisa, 200 de sorella y 100 de alatxa. Y el jueves una embarcación 
atrapó 600 cajas de llisa.
Las barquitas trasmalleras, muchas siguen calando las redes cerca del litoral para capturar 
langostino y sepia. Cuatro se dedican al lenguado, rombo y mabre. Y dos operan en el gran fondo 
rocoso para extraer langosta, bogavante, gall, gallinete, chopa y mamona.
El palangre de costa pescó con este ancestral arte de anzuelos lubina, dorada, sargo, lliri y congrio.
La recolecta de pulpo roquero con estos recipientes de arcilla o plástico llamados cadufos sigue 
con buenas subastas. Son ejemplares de 1 a 4 kg.

Ecos de ‘Mar’; La Acuicultura española
España es deficitaria en la balanza comercial de pescado, ya que nuestros barcos pesqueros 
no pueden cubrir la demanda del país, por ello la acuicultura procura paliar en parte de este 
negativo desfase. Evidentemente la piscicultura marina intenta producir las especies más caras 
y demandadas del mar. Unas ventajas que tiene este novedoso sector sobre el pescado salvaje, 
es que lo puede suministrar con regularidad, elegir el tamaño del pez y tener el precio estable.
Con todo ello vemos que esta nueva producción acuícula en 2014 comercializó (exceptuando el 
mejillón) 43.597 toneladas, lo que supone un crecimiento del 11% con referencia al año anterior. 
Así, con estos datos, los españoles seguimos encabezando la productividad de la acuicultura en 
la Unión Europea.
Si lo desglosamos sólo por la producción de peces somos los terceros por detrás de Reino Unido 
y Grecia. 
En cuanto a diferentes clases de especies hemos producido 17.376 toneladas de lubina, 16.230 
t. de dorada, 7.808 t. de rodaballo, 1.090 t. de corvina, 551 t. de lenguado, 366 t. de anguila, 
172 t. de besugo y 4 t. de langostino. Y por comunidades vemos que la mayor productora es la 
Valenciana con 14.040 t., luego va Murcia con 9.434 t., la Canaria con 6.713 t., Andalucía con 4.191 
t. y Cataluña con 952 t.

En castellà li diuen estrella de mar de arena.
El seu nom científic és Astropecten bispinosus.
Pertany a la classe Asteroidea.
Este equinoderm marí és un invertebrat amb simetria 
radial pentaradial i un exoesquelet calcari.
Té el cos aplanat, amb 5 braços que es van diferenciant 
del disc central i apuntats, que posseïxen uns solcs 
longitudinals amb mucosa per al transport de partícules 
alimentàries, etc. En cada un del seu esmolat extrem 
hi ha un ull simple. Esta massa corporal està formada 
per plaques articulades i entrellaçades, que estan 
compostes per carbonat càlcic i al seu torn estan unides 
per teixit muscular.  
Espècie amb plaques marginals dorsals amb grànuls i 
una espina en punta en cada placa. Les plaques ventrals 
estan nues i el bord amb espines. La boca es troba en 
el centre de la part inferior. L'anus estroba a la part 
contraria. Les plaques ambulacrals posseïxen 3 espines 
amb solcs interns i 2-3 externes.
La zona superior és coriàcia i robusta. En la part inferior, 
en cada braç té 3-4 files de podis amb ventosa i en 
punta per a caminar com un centcames, o per a enfilar i 
per a agarrar les víctimes. 
És de color oliva fosc pel dors i clar en la regió ventral. 
Les espines dels bords són groguenques i blanquinoses.
La seua talla va dels 8 a 19 cm. de diàmetre.
Madura a la primavera i estiu. Es reproduïxen per cessió 
lliure a la corrent marina d'esperma i ous perquè es 
fertilitzen. Per a això s'alcen amb el suport de la punta 
dels braços. Després quan eclosionen les larves entre 
el plàncton naden uns dies, fins que baixen sobre el llit 
marí i s'establixen canviant la forma i convertir-se en 
diminutes esteles. 
Nocturn. És un gran depredador. Igual menja plantes 
com a carronya o localitza a bivalves soterrats, que 
abraça per a apegar les seues ventoses i amb força 
separa les valves, per a deixar al descobert el cos 
carnós de la cloïssa, etc. Després trau el seu estómac i 
ho introduïx entre les valves de la víctima per a engolir 
la carn. Preferix fons arenosos junt amb vegetals per 
profunditats de 10 a 60 m. Si se li arranca un tros de 
braç, l'estela ho regenera, i inclús del tros trencat pot 
fer una altra estela.

PEIXOS
Escrita (Raya)                                            79 Kg.
Mantes (Batoideos)                                    10
Rallat (Bonito)                                             7
Caballa                                                       4
Congre (Congrio)                                      106
Gall (Pez de San. Pedro)                           130
Orá (Dorada)                                             322
Musoles (Escualos)                                   32
Gallineta (Cabracho)                                 520
Esparall (Raspallón)                                 296
Palá (Lenguado)                                       62
Sarg (Sargo)                                           244
Lliri (Anjova)                                             160
Llobarro (Lubina)                                      163
Panagal (Gallineta nórdica)                         9
Mabre (Herrera)                                        181
Pagell (Breca)                                          270
Peluda                                                      5

Lluç (Pescadilla, Merluza)                        125
Rap (Rape)                                             374
Aspet (Espetón)                                       14
Moll (Salmonete)                                       191
Morralla (Serrano, etc)                                  6
Mero                                                          42
Letxa (P. limón, Serviola                             13
Bacoreta                                                   116
Sorella (Jurel real)                                      25
Llisa (Mújol)                                              845
Pagre (Pargo)                                             10
Vis (Estornino)                                             4
Gatet (Pintarroja)                                         62
Roncador                                                   116
Rata (Miracielo)                                            12
Palometa (Palometón)                                   5
Tigre (Lenguado portugués)                         35
Corva (Corvallo)                                          144
Mamona (Brótola de fango)                           16

Déntol (Dentón)                                            15
Chopa                                                         155
Palometa blanca                                             3
Corvina (Reig)                                                50
Vidriá (Mojarra)                                               32
Rom (Rémol)                                                  11                                                                 ______    
Total.............................                             5.077

CRUSTACIS:                  
Llagostí                                                       1.252
Galera                                                            340
Llagosta (Langosta)                                        475
Llomàntol (Bogavante)                                     20                                                                   _____
Total......................................                     2.087

MOL•LUSCOS:
Sipia                                                            116
Polp  roquer (Pulpo roquero)                       5.094

Cargol (Caracol, Cañailla)                           10                                                             ______
    Total……………………                   5.220
Total Tremall i d’altres Arts……      12.384

PEIXOS
Alatxa (Alacha)                                3.222
Seitó (Boquerón)                              22.150                       
Orà (Dorada)                                            20
Sorell (Jurel, Chicharro)                          152
Lliri (Anjova)                                          353
Llobarro (Lubina)                                      9
Pagel (Breca)                                      1.362
Aspet (Espetón)                                     147
Sardina                                                2.334
Sorella (Jurel real)                                  655
Llises (Mújoles)                                       12
Vidriá (Mojarra)                                       9 
                                                         _______
     Total Cèrcol ………………       30.424
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

En la localidad de La Pesquera 
(Cuenca) se celebró el pasado fin 
de semana la última prueba del 
autonómico de Enduro, con gran 
éxito de público y de participantes, 
todo el recorrido, muy divertido, con 
grandes desniveles como el tramo y la 
especial estaban dentro del Complejo 
Rural Multiocio LA PESQUERA, la cita 
arrancó el  Domingo  a las nueve de 
la mañana, todas las categorías dieron 
cuatro vueltas al recorrido excepto las 
Féminas y los Aficionados con tres. 
Un terreno en perfectas condiciones 
para la prácrica del Enduro sobre 
todo gracias a la lluvia caida la noche 
anterior, primaba para los pilotos 
conseguir un buen resultado pues 
como indicaba el reglamento, esta 
prueba puntuaba doble y estaban en 
juego los títulos finales en casi todas 
las categorías.

La victoria Scratch y en Senior fue 
a parar al piloto Israel Escalera, 
sin duda el más rápido en casi 
todas las pasadas por el tramo y 
la especial. En lo que se refiere a 
los pilotos del M.C.Vinaròs, cinco 
fueron los que se dieron cita en la 
prueba, Cristian Solsona terminó 
quinto en la categoría Senior, David 
Vinuesa  de Torreblanca con licencia 

del M.C.Vinaròs en categoria Senior B 
terminó en octava posición, Eduardo 
Casino de Teruel con licencia del 
M.C.Vinaròs, en categoría Senior C 
4T, tercer clasificado, Javier Castejón 
en categoría Master 40 ganador de 
su categoría y Humi Palau ganadora 
en Féminas.
Ya finalizado el Campeonato 
Territorial de Enduro, resaltar 

que tenemos dos vencedores del 
M.C.Vinaròs en sus respectivas 
categorías que han sido, HUMI PALAU 
en categoría FEMINAS y JAVIER 
CASTEJON en categoría MASTER 40.
Desde estas líneas felicitarles por los 
resultados obtenidos así como al resto 
de pilotos del Moto Club Vinaròs por 
el esfuerzo realizado y llevar nuestro 
nombre tan alto. Gracias.

Excelentes resultados de los pilotos del Moto Club Vinaròs
MOTOCROSS.  

El vinarocense Alvaro Fuster Serret 
se proclamó, el pasado sábado 29 
de agosto, finalista representando 
al Club de Tenis Valencia en la final 
del Campeonato de España por 
Equipos celebrado en el Club de Tenis 
Cordillera (Murcia).
Gran torneo de Alvaro Fuster Serret, 
jugador del Club de Tenis La Closa 
(Vinaros) que está realizando un muy 
positivo año de logros, habiéndose 
proclamado Semifinalista en el 
Campeonato de España Individual 
celebrado dos meses antes en La 
Ciudad de La Raqueta (Madrid).
¡Enhorabuena Alvaro y a seguir 
trabajando en la misma linea!

TENIS. 

El pasado sábado se celebró en el Bar Classic Prisma de 
Vinaròs el tradicional torneo de rápidas de verano, con 
una más que notable participación, ya que un total de 46 
jugadores provenientes de toda la provincia de Castellón 
y de les Terres de l'Ebre se dieron cita en nuestra ciudad 
para este torneo, donde el disfrute del mejor ajedrez y 
del buen ambiente entre participantes y acompañantes, 
hacen de él uno de las mejores ocasiones del verano para 
todos los aficionados al juego-ciencia de nuestras tierras.
Se impuso nuestro amigo y antiguo compañero del Club 
Escacs Masdenverge Anselm Espuny Sanchis al conseguir 
6 puntos de un total de 7 posibles. Hay que destacar 
también la buena actuación de los jóvenes jugadores que 
cada vez con más frecuencia se "cuelan"·en las primeras 

plazas.
Si ya en Alcalá pudimos ver a Diego Zafra consiguiendo 
nada menos que el subcampeonato absoluto, en 
este torneo tenemos que destacar la gran actuación 
de  Yannis Ochovo Gaubert  (7º y 1º Sub 16) quien se 
mantuvo firme durante todo el torneo en los primeros 
lugares, así como al jovencísimo Nicolás Bellón de 
Castellón (9º y 1º Sub 10).
Desde el Ruy Lopez de Vinaròs, estamos muy satisfechos 
con el torneo, tanto por la participación conseguida, 
como por el buen desarrollo del mismo. La semana 
próxima el Circuito Baix Maestrat se dará cita en la 
vecina localidad Peñíscola, coincidiendo con sus fiestas 
patronales.

Campeonato de rápidas de VinaròsÁlvaro Fuster, finalista 
en el campeonato de 
España por equipos

Participaron 46 jugadores de toda la provincia
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TRIATLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

ESPORTS
ATLETISME.  Club Esportiu Vinaròs

Antonio Adell Reverter 
logró el pasado fin de 
semana algo inaudito y 
con repercusión mediática 
nacional.
El  sábado corrió en 
Vichy (Francia) el medio 
IRONMAN 1'9km de 
natación, 90km de bici 
(media de 38km/h a pesar 
de los 5' parado por una 

sanción) y 21km corriendo 
(1h27'00").
Sin tiempo para sacar 
la bici de boxes la deja 
y al día siguiente corre 
el IRONMAN de 3'8km 
nadando, 180km de bici 
(36km/h de media) y 42km 
Maratón en 3h11'10", 
realizando el mejor parcial 
de todo su grupo de edad 

corriendo y llegando el 4°.
En dos días se clasificó 
el  sábado para el Mundial 
de medio IRONMAN en 
Australia y el domingo para 
el Mundial IRONMAN en 
Hawaii.
Agradecer sobre todo el 
apoyo de Davima Renta a 
Car, CEV Aigües de Vinaròs 
y 226ERS.

Antonio Adell se clasifica para los mundiales 
Ironman de Australia y Hawai

Els nostres triatletes del Club Triatló JijiJaja Vinaròs han 
fet esta semana un dels entrenaments d'equip que 
servirà de tancament de la temporada competitiva per 
donar pas a la pretemporada de cara al 2016. Després 
de l'entrenament, on també s'ha aprofitat per marcar 
objectius a curt i llarg plaç, han esmorçat en germanor

Durante la semana del 14 al 18 de 
Septiembre,  la Consejera de Belleza de 

La Prairie estará a su disposición en
Perfumería Yolanda

en la c/Socorro, 1 VINARÒS. Llame 
previamente al 

tel.: 964 45 57 22 para concertar día y 
hora de su tratamiento promocional.

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

El espléndido efecto tensor y reafirmante de Skin 

Caviar se presenta ahora en una crema tan fina, 

tan ligera que le hará preguntarse cómo puede 

aportar tanto con tan poco esfuerzo. Con el poder 

del preciado extracto de caviar y nuestro exclusivo 

Complejo Celular, remodela y alisa la piel.

skin caviar
luxe cream ·sheer

Antonio Adell
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Andrus Albiol

Totes les imatges a 
www.fotospai.com

ESPORTS

Se disputó con una gran participación  donde se 
disputaron partidos a 30 minutos en dos categorías 
La clasificación para semifinales fueron muy reñidas 
donde solo pasaban los dos primeros de grupo y se 
decidieron por una pequeña diferencia de juegos a 
favor,tanto en primera como en segunda categoria 
las semifinales quedaron de la siguiente manera:

1ª Categoria
David Marmaña -Parra vs Diego Alberto
Javi Feber Nestor VS Victor Febrer Migue Martin 

2ªCategoria
Enrique Manu vs Quere Fernando
Manolo Cristian Vs Javi Adell Choe
Las semifinales y finales se dipsutaron el primero 
que llegaba a 9 juegos donde los partidos siguieron 
siendo muy reñidos y se decantaron por pequeños 

detalles con partidos de más de 1 hora
Las finales las  disputaron  
1ª Categoria
David Marmaña Parra VS Javi Febrer Nestor 
2 categoria 
Enrique Manu Vs Javi Adell Choe
Los ganadores fueron David Marmaña Parra de 1ª 

Categoria y Javi Adell Choe de 2ª Categoria
En definitiva, pasamos una tarde extraordinaria 
de risas ,buen rollo y mucho pádel con puntos 
espectaculares que parecian del WORLD PADEL TOUR. 
La organización contribuyó regalando fruta fresca y 
agua para todos los participantes. La noche terminó 
con una cena espectacular en el restaurante del club 
de Tenis Vinaròs a cargo del chef Antonio Aran

Torneo de pádel final de verano

Neta superioridad técnica y física de la UDE, que 
era contrarestada con coraje y contragolpes por 
parte albiazul. A pesar de acosarnos y nuestro 
guardameta ser la estrella del partido, supimos 
decantar la balanza a nuestro favor, sólo que el 
colegiado en dos jugadas clave inclinó el fiel hacia 
los rojiblancos. 
Vinaròs; Aguilar, Miralles, Polo, Elías, Potrimba 
(Martín 45) Fone, Galeote, Roger, Aleix, Espinosa y 
Grisales.
Vall de Uxó; David, Karim, Álvaro, Ramir, Giménez, 
Casino (Darío 78), Pastor, Tolo, Joel (Ximet 52) Juanito 
y Milián (Ferrán 52)
Árbitro; Patxi Barreda. Ayudado en las bandas por 
Pablo García y Sergio Plomer.
Tarjetas amarillas; m. 29 Fone. m. 59 Abril y m. 86 
Polo por parte local y de los visitantes en el m. 88 a 
Giménez. 
Goles; 0-1 m. 3 Joel, 1-1 m. 44 Espinosa, 2-1 m. 46 
Espinosa, 2-2 m. 59 Juanito, 3-2 m. 75 Galeote, 3-3 m. 
82 Darío, 3-4 m. 89 Juanito.
Tras un constante dominio foráneo con felices 
intervenciones del portero vinarocense, un centro 
chut visitante tocó en un defensor y se coló en 
nuestra meta. En Vinaròs salía como podía y 

chutaba de lejos al cancerbero contrario pero sin 
peligro. 
Y instantes antes del descanso, una falta a la frontal 
fuera del área (hicimos 16 faltas y nos hicieron 10) 
Espinosa lanzó para que el balón pegara a la barrera 
y descolocara al guardavallas e inauguráramos el 
marcador empatando el choque.
En la reanudación, cuando aún no se había 
cumplido el minuto de juego, sacamos rápido 
por bajo una falta en el centro del campo, para 
que el ariete Espinosa recibiera al espacio, y ante 
la salida del portero lo batiera a ras de césped. 
Acto seguido, nuestro extremo izquierda Grisales 
pilló el esférico y en contraataque se plantó en 
el área y cuando estaba regateando al meta, un 
defensor por detrás lo zancadilleó, a lo que el 
colegiado no se quiso saber nada y dejó jugar la 
bola con ventaja para ellos. ¡Un atraco descarado! 
Entonces los rivales cogieron de nuevo alas y con 
trenzadas jugadas con remate final, nos igualaron 
la contienda. Pero lejos de desfallecer, los jóvenes 
vinarocenses se fueron arriba para forzar un au y 
un saque de esquina (lanzamos 4 y encontra 7) que 
después del rechace de la defensa visitante al área, 
Galeote empalmó para alojar el cuero al fondo de 

la red ¡Era el delirio! Se volvía a ganar, pero poco 
dura la dicha en casa del pobre, pues en otra 
constante internada visitante, como no nos podían 
marcar legalmente, tras un remate a la salida de 
nuestro meta, el balón fue de nuevo chutado por 
un rival, y rematado por un compañero, pero se 
daba la casualidad que delante de él solo había 
un defensor local, ya que el portero había salido, 
y el reglamento dice que para que no haya fuera 
de juego tienen que haber dos defensores. O 
sea, un robo. Así que nos empataron. Y con este 
tanto encajado vino otro bajón físico, ya que solo 
aguantaban con la ilusión de la victoria, al no poder 
hacer cambios el entrenador Hilari Rodriguez por 
tener cubiertas las fichas de juveniles, de manera 
que con la guardia bajada a falta de un minuto 
para el tiempo reglamentario, en una preciosa 
(como no) combinación nos volvieron a batir y se 
llevaron el regalado botín.

3 4
Vinaròs        Vall de Uxó

FUTbOL.  Categoría Regional Preferente

Robo en la Ciutat Esportiva
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Vinaròs viu... viu Vinaròs

Si voleu rebre setmanalment la programació cultural per correu electrònic,  tant sols heu 
de demanar-ho a cultura@vinaros.es Per a més informació vinaros@touristinfo.net

MATRICULA OBERTA

CURS 2015-16
Des del 14 de Setembre

Horari de matriculació
 de 10:00 a 13.00h.

de Dilluns a Divendres
fins a omplir places

Més informació:
http://escoladartvin.blogspot.com.es

www.vinaros.es
escola.art@vinaros.es

C/ Fray Pere Gonell, 7 - VINARÒS
Tel.: 964 45 38 02

escola

Escola municipal d’Art
de Vinaròs

                  Ceràmica

                  Torn

                  Gravats

                  Dibuix i Pintura

                Esmalts al foc

             Retrat

       Talla de fusta

  Figura humana amb model

També disposem de
CURSOS INFANTILS

de dibuix, pintura,
torn i ceràmica

HORARI:

Mati de 12:15 a 13:15h.

Vesprada de 18:00 a 19:00h.

INICI DEL CURS:
1 D’OCTUBRE DE 2015

Consulteu horaris dels tallers a la nostra Web

 
El Programa de Formación Permanente, Univesitat per a Majors, de la Universitat Jaume I, a través de las 
diferentes sedes universitarias ofrece la posibilidad a las personas de más de cincuenta y cinco años de 
ampliar conocimientos, compartir experiencias y establecer vínculos con la Universidad a través de la 
oferta académica que se especifica en el “Curso Sénior de Ciencias Humanas y Sociales”.  Estos 
estudios constan de 50 créditos que deben ser cursados en dos cursos académicos.  
El estudiante deberá matricularse obligatoriamente de las asignaturas troncales, que en el caso de la Seu 
del Nord se realizarán normalmente los miércoles de 16h a 19h y algunos martes de 17h a 19h. El plazo 
de matrícula es del 7 al 24 de septiembre y el 23 de septiembre para los estudiantes de primer 
acceso en la Seu Nord (Biblioteca Municipal de Vinaròs, 2n pis). 

Grandes temas de la filosofía  
 

Manuel Fábrega  
Botánica y cultura  

 

Emma Fernández 
Origen y desarrollo del valenciano  

 

Manuel Quixal 
Las ciudades romanas valencianas  

 

Josep Benedicto 
Neurociencia afectiva y social  

 

Mamen Pastor 
 

El paisaje y su relación con la personas  
 

Taller de Salud y Taller de Astronomía  
 

Taller de Cine y Taller de Innovaciones Tecnológicas  
 

 

La Universitat per a Majors oferta para todos los estudiantes, tendrán una validación académica de 5 
créditos y un coste de 44 euros. El estudiante debe de realizar un mínimo de cuatro horas lectivas a la 
semana y tener unos conocimientos medios de utilización de las TICS a nivel de usuario.  
 
 Espacios Naturales de Castellón: geografía y patrimonio. Del 29 de septiembre al 9 de febrero. 

Dirigido por el Prof. Javier Soriano.  
     Las Revoluciones motor de la historia. Del 16 de febrero al 14 de junio.  

    Dirigido por el Prof. Raúl   Marín, Roger Esteller y Jorge Sales.  
 

En conexión con las Aptitudes Tecnológicas, Lingüísticas y de Análisis se ofertarán de forma trimestral, 
diferentes talleres que completarán la formación del estudiante, tendrán una duración mínima de 1.30 h. y 
máxima de 12 h y el coste de las inscripciones variará, en función de la duración del mismo. 
 
 Aprendiendo y disfrutando de nuestra 

gastronomía  
 Encuentros con la música y el teatro  
 La UJI investiga  

 Fotografía artística: cuadros a través de 
imágenes  

 Aprender viajando: conoce tu entorno  

 
En la página web; www.mayores.uji.es encontrarás toda la información actualizada.  
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del Nord se realizarán normalmente los miércoles de 16h a 19h y algunos martes de 17h a 19h. El plazo 
de matrícula es del 7 al 24 de septiembre y el 23 de septiembre para los estudiantes de primer 
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diferentes talleres que completarán la formación del estudiante, tendrán una duración mínima de 1.30 h. y 
máxima de 12 h y el coste de las inscripciones variará, en función de la duración del mismo. 
 
 Aprendiendo y disfrutando de nuestra 

gastronomía  
 Encuentros con la música y el teatro  
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 Fotografía artística: cuadros a través de 
imágenes  

 Aprender viajando: conoce tu entorno  

 
En la página web; www.mayores.uji.es encontrarás toda la información actualizada.  

 

Obert el termini de matriculació 
per a l'aula de teatre
-De 12-16 anys han de passar pel Casal Jove. 
Camí Carreró, 51.
Obert al públic de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i dijous 
de 16:00 a 21:00 hores.
964400314

-Mil i una, adults i figurants, han de passar pel Despatx de Cultura i 
Joventut
Carrer Pilar, 26 bis. (Biblioteca Municipal)
Obert al públi de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

al primer pis de la Biblioteca Municipal, al Carrer Pilar
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç

Si voleu rebre setmanalment la programació cultural per correu electrònic,  tant sols heu 
de demanar-ho a cultura@vinaros.es Per a més informació vinaros@touristinfo.net

a les
 18:0

0h

Col·labora:

Associació d’Alumnes del  Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
 

Dia internacional de les persones majors 

Jornada “grans i menuts” 
 
 

Dijous 1 d’octubre, de 16 a 19 h 
Aula al 1r pis del Centre Municipal de la 3a Edat 

 
16.00h- Cuidar als néts. El paper dels iaios a la família. Millorar la comunicació apropant generacions.                                       

A càrrec de Noemí Leon (mediadora i especialista en resolució de conflictes i 
resiliència) i Alma Garcia (psicopedagoga i experta en desenvolupament infantil i 
teràpia familiar) 

17.30h- Pausa-café  (l’Associació d’Alumnes us convida) 
17.45h- Com funciona el meu mòbil? Alumnes dels Instituts ens ensenyaran com trucar, enviar missatges, 

whatsapp... (no t’oblides portar el mòbil) 
 
Jornada especialment adreçada a persones majors de 60 anys 
Inscripció socis: 1€ No socis: 2 € 

 
 
 
 
 
 
 

Inscripció a partir del 14 de setembre a l’antiga escola Sant Sebastià. Tel 964 40 74 93 
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Vinaròs viu... viu Vinaròs

DEL 25 DE SETEMBRE AL 12 D’OCTUBRE DE 2015
VINARÒS

TAPA 
+ 

BEGUDA
 3€

29 DE SETEMBRE

DEL 25 DE SETEMBRE AL 12 D’OCTUBRE DE 2015
VINARÒS

TAPA 
+ 

BEGUDA
 3€

29 DE SETEMBRE

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):

DEL 25 DE SETEMBRE AL 12 D’OCTUBRE DE 2015
VINARÒS

TAPA 
+ 

BEGUDA
 3€

29 DE SETEMBRE

DEL 25 DE SETEMBRE AL 12 D’OCTUBRE DE 2015
VINARÒS

TAPA 
+ 

BEGUDA
 3€

29 DE SETEMBRECartelera

activitats culturals

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç

Si voleu rebre setmanalment la programació cultural per correu electrònic,  tant sols heu 
de demanar-ho a cultura@vinaros.es Per a més informació vinaros@touristinfo.net

Preu de l’entrada: 5 euros     w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

      www.jjcinema.es             (2 Digital)     www.jjcinema.es   

     ''CAPITÁN'' 
    DIENTE  DE  SABLE     
  DIVENDRES :día:11  17:45:h                  
  DISSABTE  :día:12   17:45:h              
  DIUMENGE  :día:13   17:45:h   
  DILLUNS   :día:14  17:45:h      
 Classificació: Majors de 7 anys                                                                                                           

       Preu:5€ 

 Día,l’espectador dilluns 4€ no s’apliquen els díes festius                                                                                                       

www.jjcinema.es                 (2Digital)             www.jjcinema.es  

''UN DÍA PERFECTO''    
DIVENDRES :día:11   19:30:h-21:30:h                   
DISSABTE   :día:12   19:30:h-22:00:h 
DIUMENGE   :día:13   19:30:h-21:30:h 
DILLUNS   :día:14    19:30:h-21:30:h         
Classificació: Majors de 12 anys 

     Preu:5€           

Día, l’espectador dilluns 4€,no s’apliquen els díes festius                                                                                                 

DIVENDRES 11
17.00 hores
Xerrada sobre lactància. Preparació de l'espai amb 
coixins per a bebés . Sala d'actes de la biblioteca. 
Organitza Criant en tribu.
21.00 hores
Espectacle de flamenc a càrrec de Los Kañeros 
Flamencos. Santuari de la Misericòrdia. Organitza: 
Restaurant L’Ermita.

DISSABTE 12
21.00 hores
Concert a càrrec de Los Tigres del Sèrvol. Santuari de la 
Misericòrdia. Organitza: Restaurant l'Ermita.

DIUMENGE 13
19.30 hores
Concurs de Mascotes. Santuari de la Misericòrdia. 
Organitza: Restaurant l'Ermita.

EXPOSICIONS
- Auditori Ayguals d'Izco
Pl. Sant Agustí.
Horari: de dimarts a diumenge de 18:00 a 21:00 h.
Entrada gratuïta.
•	 Exposició El Riu Sénia. Del 10 al 20 de setembre 
de setembre.
10 de setembre - 19.00 hores Inauguració.

- Fundació Caixa Vinaròs
C. Socors, 64.
Horari: de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30 h.
Entrada gratuïta.
•	 Bodegons. Exposició De Fernando Peiró 
Coronado. Del 25 de juny al 31 de desembre.
•	 Processos. Exposició de Núria Beneyto.  Del 12 
de setembre al 3 d'octubre.
12 de setembre - 19.00 hores Inauguració
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ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS RELATIU A L'ACTUALITZACIÓ CADASTRAL

Regidoria de CULTURA- BANC DE PROFESSIONALS DE DISSENY I IMPREMTA

2801428014
y estarás colaborando con la investigación en 
inmunodeficiencias primarias en Vall d’Hebron

* Donativo íntegro de 1,20€ a Fundación Vall d’Hebron Institut de Recerca. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, 
Yoigo y Euskaltel. Servicio de SMS solidario operado per Altiria TIC y la Asociación Española de Fundraising, n. at. 
Cliente 902 00 28 98, Apartado de Correos 36059 – 28080 Madrid.

Didac tiene 4 años y una enfermedad

Gracias a la generosidad de personas como tú, la 
investigación ha conseguido acercarse a la cura de 
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

rara que afecta a su sistema inmunológico

www.yoinvestigo.org

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

Por desgracia este tipo de males requieren de 
una investigación constante que pueda ayudar 
a los afectados actuales y futuros, investigación 
que elimine la etiqueta de "enfermedades raras" y 
pasen a ser conocidas y combatibles.

AHORA es un gran momento para ayudar a la 
campaña que esta familia, entre otras, ha puesto en 
marcha. Un sencillo SMS puede ser determinante.
En concreto el dinero recaudado de los sms 
irá destinado al procesado de muestras 

para el recientemente creado BIOBANCO DE 
INMUNOLOGÍA del Hospital Vall d'Hebron de 
Barcelona. Ha sido creado por los médicos de 
Didac y es el primero y único biobanco de déficits 
inmunitarios en Español y Europa.

En Vinaròs viven Julia e Iván ambos son los 
padres de Didac, un pequeño afectado de 
Inmunodeficiencia Primaria, una de esas 
enfermedades raras, que ya afectó a esta 
misma familia, y frente a la que se encuentran 
actualmente en lucha diaria.

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 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 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.

Adreçat a: Cuidadors/es no professionals de 
persones dependents majors de 60 anys.

Data: Setembre: dies 15, 17,  22, 24 i 29
Octubre: dies 1 i 6

Horari: 9:30 – 13:00 hores
Duració: 25 hores.

Lloc: Biblioteca Municipal de Vinaròs. Saló d’actes.

Contingut: Mòdul I. Recursos existents
Mòdul II. Desenvolupament Personal. 
Paper del cuidador/a, mesures higiènic sanitàries 
per al cuidador o cuidadora. 
Atenció psicosocial.
Mòdul III. Competències i Habilitats per a la cura. 
Formació específica: Dependència derivada de 
l’edat.

La Direcció General de Serveis Socials i Persones 
en situació de dependència de la Generalitat 
Valenciana elaborarà els diplomes pertinents.

Organitza: Regidoria de Política Social, Igualtat i 
Discapacitat de l’Ajuntament de Vinaròs.
   Inscripcions: Serveis Socials. 
                     Plaça Sant Antoni, 19.
                     Telèfon: 964450075

CURS DE FORMACIÓ PER A CUIDADORS NO PROFESSIONALS DE PERSONES AMB DEPENDENCIA DERIVADA DE L’EDAT

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 

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

Per a entrar a forma part, presentar les següents dades a l'OIAC
En el cas de dissenyadors i il·lustradors:
 dades de l'empresa o particular
- currículum 
- breu memòria-resum dels treballs realitzats. 

En el cas de les impremtes: 
- dades de l'empresa
- serveis que presta
- breu memòria dels treballs realitzats.
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L' Ajuntament de Vinaròs 
informa: SERVICIO GRATUITO 

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

En el mes de 
setembre, es 
prestarà el servei els 
dies 17 i 22. 
Horari: 10.00-14.00h 
Edifici Serveis 
Socials. Plaça Sant 
Antoni.
Telefon els dies que es presta el 
servei: 964.45.52.57 
Telefon per informació i cita 
prèvia: 964.72.57.17

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.

Participa!
Fes la teva pregunta al Ple 

Ordinari d'aquest mes

Envia-la a participa@vinaros.es

Convocatòria veïns i veïnes Costa Nord
Seguint amb el procés de recollida de problemes i 
mancances que té la ciutat de Vinaròs, ens acostem 
aquesta vegada a la «Costa Nord».
Aquest cop dividirem en dos dies les convocatòries 
per a rebre i atendre als veïns i veïnes que es vulguen 
apropar. La primera Convocatòria serà per al Dimarts 
15 de Setembre,  a les 19:00 hores a la Cala dels Cossis 
i la segona el Dimarts 29 de Setembre també a les 
19:00 hores al carrer Volantí, (al costat del restaurant «el 
Garrofer».)
Estem treballant per conèixer de primera mà els 
problemes de Vinaròs i de les seves zones, una fase de 
diagnostic del territori que marcara algunes de les línies 
d'actuació del consistori.
En aquestes convocatòries estaran presents l'Alcalde 
Enric Pla, i els regidors; Guillem Alsina d'Obres i Serveis, 
Jordi Moliner de Medi Ambient, Jan Valls d'Ordenació 
del Territori, Mamen Ruiz de Governació i Hugo Romero, 
Regidor de Govern Obert.

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ESQUELES

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

PUBLICITAT



agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Ermita de Vinaròs                964 45 68 47
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

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

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

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h. 
Dissabte: 9.00, 20.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 10 h  i 12 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
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
BARCELONA - VINARÒS
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. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 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

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 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

 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 (HORARI ESTIU)

 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

 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

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

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

Información consultada el  26 agosto 2013 17:26:35

Origen: VINAROS
Destino: BARCELONA (*)
Trenes para el día: lunes 26 agosto 2013
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18184 R. EXPRESS 07.10 10.23 3 h. 13 min. 16,40
99402 MD 10.24 13.22 2 h. 58 min. 13,60
01102 TALGO 11.33 13.39 2 h. 6 min. 29,40
05490 ALVIA 12.53 14.39 1 h. 46 min. 29,60
00460 TALGO 14.31 16.37 2 h. 6 min. 29,40
01142 INTERCITY 15.39 17.39 2 h. 21,30
99056 MD 16.56 19.53 2 h. 57 min. 13,60
00694 TALGO 17.33 20.05 2 h. 32 min. --
00264 TALGO 18.38 20.39 2 h. 1 min. 29,40
18096 R. EXPRESS 18.55 22.22 3 h. 27 min. 16,40
01202 INTERCITY 21.45 23.46 2 h. 1 min. 21,30

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

Información consultada el  26 agosto 2013 17:25:39

Origen: VINAROS
Destino: CASTELLO DE LA PLANA
Trenes para el día: lunes 26 agosto 2013
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRESS 07.20 08.14 54 min. 7,80
00697 TALGO 11.22 11.56 34 min. 17,80
18093 R. EXPRESS 12.27 13.18 51 min. 7,80
01301 INTERCITY 12.50 13.42 52 min. 9,20
01111 INTERCITY 12.55 13.38 43 min. 9,20
00463 TALGO 13.50 14.25 35 min. 17,80
14022 R. EXPRESS 14.04 14.55 51 min. 7,80
05481 INTERCITY 15.50 16.30 40 min. 9,20
00165 TALGO 16.50 17.32 42 min. 17,80
01171 TALGO 18.58 19.40 42 min. 17,80
05581 ALVIA 19.10 19.53 43 min. 17,90
14304 REGIONAL 19.14 20.12 58 min. 6,95
01391 INTERCITY 21.29 22.10 41 min. 9,20

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

Información consultada el  26 agosto 2013 17:24:29

Origen: VINAROS
Destino: VALENCIA (*)
Trenes para el día: lunes 26 agosto 2013
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRESS 07.20 09.07 1 h. 47 min. 13,10
00697 TALGO 11.22 12.40 1 h. 18 min. 23,90
18093 R. EXPRESS 12.27 14.12 1 h. 45 min. 13,10
01301 INTERCITY 12.50 14.36 1 h. 46 min. 15,50
01111 INTERCITY 12.55 14.30 1 h. 35 min. 15,50
00463 TALGO 13.50 15.15 1 h. 25 min. 23,90
14022 R. EXPRESS 14.04 15.50 1 h. 46 min. 13,10
05481 INTERCITY 15.50 17.22 1 h. 32 min. 15,50
00165 TALGO 16.50 18.21 1 h. 31 min. 23,90
01171 TALGO 18.58 20.26 1 h. 28 min. 23,90
05581 ALVIA 19.10 20.43 1 h. 33 min. 24,00
14304 REGIONAL 19.14 21.17 2 h. 3 min. 11,45
01391 INTERCITY 21.29 23.03 1 h. 34 min. 15,50

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

12 Setembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

13 Setembre ROCA c. Sant Francesc, 6

14 Setembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

16 Setembre SANZ c. Pont, 83

17 Setembre VALLS zona turística nord, 11

18 Setembre MATEU c. Sant Francesc, 103



¡Vuelve al Gym! 

Promoción Familiar

3x2

c/ Ntra. Señora dels Desemparats, 5 - Vinaròs
Tel. 964 45 58 21

PROMO SEPTIEMBRE
Mayores de 20 años
MATRÍCULA GRATIS

¡Vuelve a bailarla vida!

Carrer del Pont, 6 | 964 45 05 44 | Vinaròs

Nou curs, nova imatge!Av. País Valencià, 11 - VINARÒS

Tel. 964 455 442

Material escolar
Motxilles i carpetes

Quaderns
Llibres

i molt més

TOT EL QUE NECESSITES
PER A LA VOLTA A L’ESCOLA

lisboator@gmail.com

PREMSA   REVISTES
PAPERERIA

Ja estem a Setembre !


