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La Universitat de València realitzarà accions formatives al Vinalab
La UV i l'Ajuntament signaran un conveni marc per impulsar el pilar formatiu del centre de coneixement
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs i la Universitat de València han
arribat a un acord per signar un conveni marc i poder
realitzar en un futur formació no reglada al centre de
coneixement Vinalab. L'alcalde, Enric Pla, i el vicerector de
Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat
de València, Ramon López Martín, van comparèixer dimarts
al consistori vinarossenc, després de realitzar una visita a les
instal·lacions del Vinalab. López Martín va assenyalar que
el centre té “unes instal·lacions amb enormes possibilitats
i unes condicions per a la formació espectaculars i al
dia per al segle XXI” i que podrien realitzar-se “accions
formatives no reglades que realitza la Universitat de
València per a la comunitat en general”. Unes accions
formatives que es concretaran en els propers mesos. El
Vicerectorat de Polítiques de Formació i Política Educativa
gestiona la realització d'activitats formatives no reglada,
tant per a la comunitat educativa com per a la societat, a
través de diferents accions com cursos per a personal de
l'Administració, cursos per a gent gran, jornades d'estiu, etc.
“Volem donar un nou aire al Vinalab, que no només siga
un centre que albergue un viver d'empreses, sinó també
potenciar-lo en la part de formació, que ens interessa
impulsar per la importància que té”, va assenyalar de la
seva banda l'alcalde, Enric Pla. El primer edil va insistir
que “molta gent creu amb raó que la immediatesa de
crear un viver és important, però la formació, el viver de
coneixement, és fonamental i pot donar a la llarga també
un viver d'empreses”. L'Alcalde ha recordat que "l'acció del
Vinalab passa per les sinergies entre l'administració local,

L'alcalde, Enric Pla i el vicerector de la UV Ramon López Martín

les empreses i la Universitat. Considerem que el xicotet
viver d'empreses ja existent és important però també ho
és apostar pel coneixement i fer-ho mitjançant la formació
a emprenedors i a la ciutadania en general, entesa com un
dret contemplat en la Constitució Espanyola".
El Centre del Coneixement-Vinalab ja compta amb un
conveni signat en el seu dia amb la Universitat Jaume I, a
través del qual s'han desenvolupat accions com Gámesis
-trobada sobre videojocs per universitaris-, cursos d'estius
i accions pilot com jornades destinades per informar de
l'oferta formativa universitària a alumnes de Batxillerat. En
aquest sentit, tant l'alcalde com el vicerector han assenyalat
que "es buscarà la cooperació amb la Universitat Jaume I
i també amb el govern autonòmic, per tal de reforçar les
diferents accions a desenvolupar".
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Els veïns de la costa nord de Vinaròs traslladen les seues problemàtiques
a l'equip de govern municipal
Com acció immediata, se instarà a Correus i al Cadastre a utilitzar
les denominacions correctes del vials de la zona
Redacció

Els veïns de la zona turística nord de
Vinaròs han pogut traslladar les seues
principals queixes i suggeriments
als integrants de l'equip de govern
i representants municipals, en
una nova reunió veïnal dins de les
accions de la Regidoria de Govern
Obert i de Participació Ciutadana.
L'alcalde, Enric Pla, va estar present
en la trobada, al costat del regidor
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina; el
regidor d'Urbanisme, Jan Valls; l'edil
d'Hisenda, Maria Cano, i el regidor de
Medi Ambient, Jordi Moliner. Per part
del grup municipal del Partit Popular,
assistien els regidors Elisabet
Fernández, Anabel Matamoros i
Miquel Àngel Vidal.
Dins de les principals problemàtiques
que preocupen als veïns figura la
confusió existent amb la denominació
dels carrers, que va canviar el 2008

adoptant noms d'espècies marines.
Des de l'equip de govern, s'estenia
el compromís d'enviar de forma
immediata requeriments a Correus
i Cadastre perquè modifiquen
les antigues adreces utilitzant les
denominacions en vigor, evitant així
la confusió existent en l'actualitat. A
més, es col·locaran mapes indicatius
en diferents punts, amb tota
l'extensió de la zona turística nord,
per tal d'afavorir l'orientació a veïns
i visitants.
Deficiències en la pavimentació dels
vials, les olors que desprèn l'estació
depuradora d'aigües residuals al
costat del riu Cervol o un increment
de la presència policial són altres de
les qüestions que es van traslladar
en el transcurs de la reunió. A més,
la Regidoria d'Obres i Serveis es
comprometia a realitzar una visita

Més de mig centenar de veïns van acudir a la convocatòria. La pròxima serà el 6 d'octubre

nocturna amb Elecnor, l'empresa que
gestiona l'enllumenat, per a futurs
canvis en la potència i col·locació de
lluminàries. Per part dels veïns, es va
traslladar també el perill que suposen
les inundacions que es produeixen
de forma recurrent en algunes zones,
a causa de la urbanització d'alguns
trams de barrancs.

El dimarts 6 d'octubre, a les
19.00horas, tindrà lloc una nova
reunió amb la zona turística nord
també com a objecte però, en aquest
cas, se celebrarà al carrer Volantí, al
costat de El Garrofer, per tal de tractar
les problemàtiques que afecten les
partides i urbanitzacions situades
més al nord.

Vinaròs comptarà amb una nova unitat rural mediambiental de la Policia Local
Les Regidories de Medi
Ambient i Governació
creen aquesta nova figura
de control i mediació en
l'àmbit rural
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha posat
en marxa una nova unitat rural
mediambiental
que
exercirà
funcions de control i vigilància en
el terme municipal. La unitat es crea
amb un agent de la Policia Local,
en segona activitat, i l'oficial de
camins que actualment ja exercia
la tasca d'inspecció i control en
el camp. Es preveu que la unitat
pugui anar augmentant de forma
progressiva, amb major nombre
d'agents. De moment, realitzaran les
seves funcions en el vehicle amb què
ja comptava l'oficial de camins i que
s'ha retolat amb el distintiu 'Unitat
rural mediambiental.
El regidor de Medi Ambient, Jordi
Moliner, explicava que "és necessari
comptar amb agents que es
dediquen exclusivament a aquesta
tasca de vigilància en el camp, per tal
de tenir més seguretat i que siguen
coneixedors d'aspectes relacionats
amb les activitats agrícoles, la
propietat de les finques, etc". Dins

Els regidors de Mediambient, Jordi Moliner, i de Governació, Mamen Ruiz, van presentar la nova unitat a l'entorn de l'ermita

de les funcions que desenvoluparà
aquesta nova unitat figuren el control
d'abocaments il·legals, la vigilància
de l'estat de la flora i la fauna,
l'ampliació del catàleg d'espècies
protegides, accions de coordinació
amb el SEPRONA de la Guàrdia Civil,
control d'edificacions, compliment
d'ordenances, mediació en conflictes
veïnals i control de traçabilitat de
productes agrícoles, en previsió de
possibles robatoris al camp. Moliner
recordava que "comptem amb un
extens terme municipal en el qual,
en els darrers anys, s'ha perdut un

important patrimoni, tant d'arbres
monumentals com de construccions
tradicionals, i són qüestions que hem
de preservar".
Per a l'edil de Governació, Mamen
Ruiz, "aquesta nova unitat de
vigilància rural i mediambiental
neix amb tota la il·lusió per part dels
regidors però també dels agents que
es dedicaran, que s'estan preparant
per poder exercir les seues funcions
de la manera més eficaç possible".
Ruiz explicava que "la principal
novetat d'aquesta unitat, respecte a
altres sistemes de control del camp

que s'han aplicat anteriorment, és
que estarà durant tota la jornada de
treball de l'agent en el camp, sense
haver de dedicar-se a altres comeses,
com succeïa anteriorment ".
Per part de les dues regidories està
previst, a més, treballar de forma
conjunta amb les poblacions
limítrofes, per tal d'unir esforços
en el control i la vigilància al
camp. "Les finques no entenen de
límits municipals i, per tant, hem
de treballar coordinats, per ser el
més efectius possible", remarcava
Moliner.
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Tot a punt per celebrar el XIII Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs
Deu restaurants de tota Espanya participen el proper dilluns
21 al certamen que acollirà el Mercat de Vinaròs
Redacció

Vinaròs tornarà a convertir-se en
referent de l'alta cuina dilluns 21
de setembre, amb la celebració de
la XIII Concurs Nacional de Cuina
Aplicada al Llagostí. Deu restaurants
provinents de diferents punts del país
participen en aquesta cita, que ja s'ha
convertit en una cita molt valorada
dins del circuit gastronòmic nacional.
La selecció dels participants ha tingut
en compte el grau d'innovació de la
recepta a l'hora de preparar i realçar
les qualitats del llagostí de Vinaròs, la
presentació del plat, haver participat
en anteriors edicions i comptar amb
representació de diverses comunitats
autònomes. La preparació de les
receptes donarà inici a les 17.00 hores,
a la zona posterior del Mercat de
Vinaròs i de forma totalment oberta
al públic. A més, de 18.30 a 20.00
hores, els assistents podran degustar
la tapa guanyadora del Llagostí Tapa
Tour 2015, una creació del restaurant
Rafel lo Cristalero. Les deliberacions
del jurat començaran a les 19.00
hores a partir de les 20.30 hores,
està prevista l'entrega de premis.
La recepta que compte amb major
puntuació aconseguirà 1.000 euros,
llagostí i d'or i diploma. El segon
premi està dotat amb 500 euros,
llagostí de plata i diploma i el tercer,
300 euros, llagostí de plata i diploma.
Les escultures que es lliuraran són una
creació del joier Luis Gozalbo. Com

ja és habitual, el Concurs compta amb
un jurat compost per noms propis de
la cuina en l'àmbit nacional i experts
gastronòmics, a nivell formatiu i de
comunicació. El president del jurat és
el xef Luis Arrufat, cuiner de Castelló
que exerceix actualment tasques
formatives al Basque Culinary Centre
i que, curiosament, es va alçar amb el
primer premi del Concurs l'any 2009.
Miguel Barrrera, cuiner i propietari
de Cal Paradís -únic restaurant de la
província de Castelló amb una estrella
Michelin- l'acompanyarà com a vocal.
Al costat d'ells, estaran Cova Morales,
periodista i bloggera gastronòmica,
Carlos Durán -cuiner, docent i capità
de la Selecció Espanyola de Cuina- i
Alejandro García -cuiner i gerent del
restaurant Chema, de Guardamar del
Segura-. Un any més, la repercussió
que s'aconsegueix a través d'aquest
concurs, actua com a reclam i difon
i promociona al llagostí de Vinaròs,
en particular, i la gastronomia de
Vinaròs, en general. El regidor
de Turisme, Domènec Fontanet,
insistia que "seguim treballant en
la línia de consolidar Vinaròs com a
destinació gastronòmica rellevant" i
animava a veïns i visitants a "assistir
al desenvolupament del Concurs,
provar la tapa guanyadora del Llagostí
Tapa Tour i observar com es treballa i
es converteix el llagostí de Vinaròs en
un ingredient de plats d'alta cuina ".

Els participants

Restaurant Palau del Duc (Sagunt)
Restaurant La Cúpula (Tenerife)
Restaurant Sirimiri (Ermua, Biscaia)
Restaurant Alamar, Hotel Vincci Selecció Aleysa
(Benalmádena, Màlaga)
Restaurant Los Jardines del Plaza (Borja, Saragossa)
Quinoa Restaurant (Falset, Tarragona)
Club Náutico (Saragossa)
Restaurant Lienzo (València)
Centro de Formación de Cocina de Cáritas Diocesana
Cartagena (Múrcia)
Restaurant Els Brancs (Roses, Girona)

Les Regidories d'Obres i Serveis de Vinaròs i Benicarló plantegen
línies de col·laboració per optimitzar recursos
Reunió dels regidors d'Obres i Serveis i Festes de tots dos municipis
Redacció

Els regidors d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, i Cultura, Festes
i Tradicions, Marc Albella, s'han
reunit amb el regidor d'Obres
i Serveis i Festes i Falles de
l'Ajuntament de Benicarló, Ilde Añó,
per tal de comentar i comparar
les línies de funcionament de les
seues regidories i concretar accions
conjuntes entre els dos ajuntaments.
Dins de les qüestions a tractar,
s'ha plantejat la possibilitat de
compartir recursos humans i tècnics
de les dues Brigades municipals.
"En no coincidir temporalment les
dates festives, podriem compartir

equipaments i materials, afavorint
així a les entitats dels dos municipis
i optimitzant despeses", comenta el
regidor de festes de Vinaròs, Marc
Albella.
Analitzar com funcionen les dues
Brigades municipals i resoldre
problemàtiques comunes ha estat
una altra de les qüestions en què ha
s'ha insistit. "En tots dos municipis,
ens trobem que la Brigada
municipal s'ha d'encarregar de
nombrosos comesos i atendre les
demandes de totes les regidories de
manera que s'han d'implementar
noves formes de funcionament en

Ilde Añó, amb els regidors vinarossencs Guillem Alsina, i Marc Albella, durant la reunió

les quals, des de l'Ajuntament de
Vinaròs, estem treballant des de
l'inici de la legislatura ", explicava
Alsina. Añó qualificava de "molt
positiu comprovar de primera mà
com funcionem els dos municipis
i aplicar el que veiem que ens pot

Seguiu al Vinaròs.News

interessar".
Aquesta trobada s'emmarca en la
ronda de contactes que, des de
l'Ajuntament de Vinaròs, estan
mantenint diferents regidors amb
els seus homòlegs de municipis de
la comarca.

www.vinarosnews.net
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Vinaròs torna a rendir homenatge a la cuina marinera
amb les V Jornades del Ranxo Mariner
Del 18 de setembre al 12 d'octubre, onze restaurants ofereixen amb plats com el suquet de peix o l'arròs a banda

Redacció

Vinaròs torna a oferir les Jornades de Cuina
del Ranxo Mariner, que arriben enguany a la
seva cinquena edició, després de consolidar-se
com una fusió de la millor cuina marinera, els
productes acabats d'arribar del mar i el bon fer
dels restauradors locals. Del 18 de setembre al 12
d'octubre, un total d'onze restaurants ofereixen
menús que giren al voltant dels suquets de
peix, els arrossos a banda i els rossejats, plats
tradicionals que se segueixen cuinant tal com
es feia, per part dels mariners, en les barques de
Vinaròs. Els menús donen inici amb un vermut
a base de bicicleta -també de gran tradició a

Les jornades es van presentar al mercat municipal

la localitat- i es componen d'altres productes,
íntimament lligats a la cuina local, com els
llagostins, el sepionet de la punxa o el pop. Tots
afegeixen postres casolanes, cafè i celler, per un
preu de 28 euros.
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet,
destacava la qualitat de la matèria primera que
trobem en els menús que componen aquestes
jornades. "A l'atractiu de tastar plats cuinats a
l'antiga forma marinera, s'uneix la qualitat del
peix i marisc, productes de quilòmetre zero que
trobem i que van directes de la llotja, al Mercat i
d'aquí al restaurant", explicava.

Les jornades del Ranxo Mariner tenen un
protagonisme destacat en aquest mes de
setembre d'ampla activitat gastronòmica a
Vinaròs, ja que se sumen el Concurs Mercatxef,
que celebrarà la seua segona edició aquest
divendres 18 al Mercat de Vinaròs; el Concurs de
Cuina Aplicada al Llagostí, el dilluns 21, també al
Mercat; i els actes del Dia Mundial de la Tapa.
També segueix vigent la campanya 'Si compres
aquí, bon profit "que, precisament, sorteja menús
d'aquestes jornades del Ranxo Mariner, per a
aquells que realitzen les seues compres en els
comerços adherits del 5 al 26 de setembre.

Dins del marc de col·laboració entre les regidories de Cultura i Medi Ambient i Amics de Vinaròs, s'està netejant i retirant les herbes de l'entorn del poblat íber del Puig de
la Misericòrdia, a la fi de millorar aquest indret d'alt valor patrimonial.
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Els consistoris de Vinaròs i Benicarló posen en comú
la seua nova política de participació ciutadana
Els regidors Hugo Romero i Susana Pérez es reuneixen per iniciar una línia de treball conjunta
Redacció

Els regidors de Participació Ciutadana de Vinaròs i
Benicarló, Hugo Romero i Susana Pérez, s'han reunit
amb la finalitat d'aproximar postures i de posar en
comú quina és l'activitat i els diferents instruments,
en forma de reglament, que poden aplicar-se a les
accions que desenvolupen els seus departaments.
El principal objectiu de la trobada és donar els
primers passos per crear una línia de treball
paral·lela basada en idees i objectius d'interès
comú, unificar posicions en el funcionament del
procés participatiu de la ciutadania i compartir

mecanismes per a regir els nous òrgans que
està previst posar en marxa, com les assemblees
ciutadanes, entre d'altres.
El regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana
de Vinaròs, Hugo Romero, destacava que "aquesta
és una primera presa de contacte, que ha servit
d'inici a una llarga llista de projectes i col·laboració
entre els dos ajuntaments i, en particular, en
aquesta nova àrea d'acció centrada en crear nous
sistemes de governança basats en la participació
dels ciutadans ".
Hugo Romero i Susana Pérez

Vinaròs celebra diumenge 20 una nova edició
de Les Botigues al Carrer
Redacció

Vinaròs tornarà a celebrar una nova edició de Les Botigues
al Carrer el proper diumenge 20 de setembre. Des de les
9.00 i fins a les 20.00 hores, 37 establiments exposaran els
seus articles a les carpes instal·lades a la Plaça Parroquial,
carrer Major i plaça Sant Agustí, a preus excepcionals per
tancar la temporada d'estiu. La presidenta de l'Associació de
Comerciants de Vinaròs, MªÁngeles Pereda, explicava que
"estem molt satisfets de com funciona aquesta iniciativa,
que arriba a la seva 20a edició i que és molt esperada pels
nostres clients".
Els comerços no tancaran al migdia i, com és habitual,
s'instal·laran atraccions infantils a la Plaça Parroquial, per
tal de facilitar la jornada comercial a les famílies. Entre els
articles que podran trobar figuren moda infantil, juvenil,
femenina i masculina, sabateries i articles de pell, articles
per a la llar, etc.
El regidor de Comerç i Promoció Econòmica de l'Ajuntament
de Vinaròs, Domènec Fontanet, qualificava de "plenament
consolidada aquesta cita comercial" i destacava "el
consistori està al costat d'iniciatives com aquesta amb les
quals donem suport al comerç de proximitat de la nostra
ciutat, un els nostres motors econòmics ".

La presidenta de l'Associació de Comerciants, MªÁngeles Pereda i
el regidor de Turisme, Domènec Fontanet, van presentar la nova
edició de la iniciativa comercial

37
establiments
tancaran la
temporada d'estiu
liquidant els seus
articles a preus
excepcionals

Aprovada per unanimitat la nova comissió executiva de Compromís a Vinaròs
Redacció

La recentment aprovada Comissió
Executiva de Compromís a Vinaròs
ha escollit a Jordi Navarrete com
a Portaveu Local i a Josep Compte
com a secretari d’organització.
L'Assemblea de Compromís a la
capital del Maestrat, va tindre lloc a
la seu del col·lectiu, al carrer Carme,
4. El resultat de les votacions van ser
per unanimitat amb les següents
persones en la nova Comissió
Executiva Local de Compromís
Vinaròs:
Portaveu Local, Jordi Navarrete
Secretari Organització i secretari
local, Josep Compte
Secretària de Relacions, Judit
Álvarez
6

Secretari institucional, Miquel
Miralles Pitarch
Secretària de Comunicació, Helena
Román
Altres secretàries, Antoni Josep
Zaragozà Sorlí
Vocals, Política Municipal,
Domènec Fontanet i Jordi Moliner
Jordi Moliner, com actual Portaveu
Local, va assenyalar que a causa de
les responsabilitats de govern que
han adquirit tant ell com Domènec
Fontanet, és hora de deixar pas a
altres membres del col·lectiu per a
continuar creixent. Tant Moliner com
Fontanet van oferir tot el seu suport i
ajuda a la nova executiva.
El nou portaveu local, Jordi Navarrete

va assegurar que les línies de treball
de la nova executiva són continuació
de l’anterior i que Compromís
“es presenta com una proposta
que s'acosta a la realitat, i per això
són tres els eixos que articulen la
iniciativa política d'aquest projecte:

apliquem el sentit comú i la política
en positiu, volem estar al costat de
les persones, i prioritzant sempre
millorar el futur de Vinaròs, guiats
pels principis de solidaritat, igualtat
en la pluralitat, sostenibilitat i foment
de la participació democrática”.

ACTUALITAT
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LINER DOMINGO
DESPEDIDA DE LARA MOron
los Locu-amigos de

Una gran velada fue la que pasa
ncia, pasando por
Lara, viajando desde las fallas de Vale
hechizar por las
rse
deja
iro,
Jane
de
Río
el Carnaval de
ar por el Safari
acab
y
a
exóticas danzas del norte de Áfric
inmejorable
la
o
com
Lara
con
,
zona
la
más divertido de
n.
dició
capitana de la expe
Un día para no olvidar nunca!
VIVA LOS NOVIOS!
Lara) Día B : 26-09-15.
per(Sam

Cena del colegio San Sebasti

án, quinta del 75

L'alegria allarga la vida

per Julián Zaragozá

Tardorada vertadera, per sant Mateu l’aigua
primera
Si fa bò per sant Mateu, prepara les botes i
el arreu
Per sant Mateu, tant llarga la nit com el dia
trobareu
Santa Tecla patrona dels avisats i també dels
descuidats
Agost i setembre no duren sempre
Pel setembre cull les pomes abans que no
vinguen les bromes
Raves i espinacs, pel setembre sembrats
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En setembre, les cabres a la serra i el vi a la
gerra
A la tardor cauen les fulles a muntó
A la tardor, sembra si hi ha saò
A la tardor surt el caçador
Bou de tardor cavall de primavera
Estiu que dura, tardor assegura
L’hort de tardor manté el bon señor
Quan plou pel setembre la tardor entra bé
Tardor entrada panxa tibada

Despedida de Ingrid
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El dissabte dia 12 la comparsa "NIFU NIFA" va fer la presentació del tratge per al pròxim Carnaval que celebrarà el seu 30 ANIVERSARI, així mateix es va triar les
noves Reines del Carnaval 2016 (Reina major: Olga Calvo i les infantils: Raquel i Aura) , despedint amb honors a les d'enguany (Reina major: Alexandra Albella i la infantil:
Verónica) . Tot això amenitzat amb un bon sopar al Club de Tenis i la música del "DJ" Carlos Martorell."

Helen y Toñi, en
el estreno del
aeropuerto de
Castelló

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2
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SOCIETAT

Xarrada sobre odontologia preventiva infantil
El passat divendres 11 de setembre, l'Associació Criant en Tribu va organitzar, amb molt d'èxit de públic gran i menut, una xarrada sobre Odontologia Preventiva Infantil, a càrrec de
professionals de la Clínica Dental Dents Dentis.

CAMPAÑA “VUELTA AL COLE SOLIDARIA” 2015
Salvador Quinzá Macip, Voluntario de Cruz Roja Vinaròs

Tal como se lleva realizando a través de los últimos años, las Asambleas Locales de “Cruz Roja” de
Benicarló y Vinaròs, se han unido para que el pasado viernes día 04 del presente mes, realizaran
la campaña de este gran proyecto solidario bajo
el título de “Vuelta al cole solidaria”, concretamente en el “Supermercado Carrefour” del “Portal del
Mediterráneo” de Vinaròs.
Desde estas líneas, solo cabe dar las gracias a

Novetat

todos los que han colaborado en
esta campaña: al “Supermercado
Carrefour”, a los clientes del mismo
que han colaborado, y a los voluntarios de “Cruz Roja” de Benicarló y
Vinaròs.
Con los materiales obtenidos en
esta campaña, se hará posible que
los niños/as que lo necesiten, tengan los materia-

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

La
Regnat
d’Alfonso XIII

18€
Vinaròs 1902-1909

Ramon Puig Puigcerver

3

10

antinea

volum 3

Vinaròs 1902-1909

Regnat D’alfonso XIII

Restauració

“Regnat d’Alfonso XIII” de Ramón Puig

La Restauració

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

les necesarios para el inicio de este curso.

Agradecimiento
La familia Beltrán del Toro agradece y reconoce la rápida
actuación, profesionalidad y esfuerzo de todo el personal, tanto
policía local de Vinaròs como personal sanitario, que el pasado
dia 26 de agosto a las 20h. atendieron a Aleix Beltrán Ronchera
en la plaza Constitución de Vinaròs al sufrir un paro cardíaco,
continuando su atención en el Hospital Comarcal de Vinaròs.
A veces el agradecimiento es algo obvio cuando suceden este
tipo de hechos, pero en este caso en particular, es necesario
resaltar la gran calidad humana demostrada por todos ellos y su
implicación en salvarle la vida.
Este reconocimiento va dirigido a José Díaz Crisol ( enfermero
Samu del C.Salud de San Mateo), Jéssica ( médico Samu H.C.
Vinaròs), M. José ( enfermera Samu H.C. Vinaròs) y a los agentes nº
63 Vicente Reig y agentes nº 36, 31, 40, 83 y 59 de la Policía Local
de Vinaròs tanto por su profesionalidad como por el continuado
interés demostrado por la salud del paciente.
Agradecer al personal sanitario del helicóptero medicalizado (
Amparo,Vicente y Pablo), médicos y sanitarios de la UCI y de la
2ª planta del H.C.de Vinaròs por todo el esfuerzo realizado que
hace que hoy en dia Aleix se recupere satisfactoriamente en el
Hospital.
Muchas gracias a todos.
Familia Beltrán del Toro
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SOCIETAT

Els usuaris del centre de dia disfruten d’una nova jornada de teràpia amb animals

Redacció

La semana pasada els usuaris del centre de dia
municipal L’Onada van tornar a disfrutar de la
visita dels voluntaris de l’associació protectora
d’animals El Cau de Vinaròs, de nou per tal de
passar la tarde junts i gaudir de la companyia
dels animals.
Aquesta vegada, els voluntaris de El Cau David
i Pepi van portar un lloro gris de cola roja, una
cacatúa i un gos que van fer les delícies dels
majors, donat que la teràpia amb animals té
grans beneficis psicosocials per a la persona.

La platja del Fortí va ser escenari d’una concentració en suport als refugiats i al poble sirià
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CULTURA

Vinaròs entrega els premis del IV Concurs de Fotografia Turística
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, destaca la important
repercussió dels recursos turístics de Vinaròs a travès de les xarxes socials
Redacció

El saló de plens de l'Ajuntament de
Vinaròs ha acollit avui l'acte oficial de
lliurament de premis del IV Concurs de
Fotografia Turística, organitzat per la
Regidoria de Turisme. El seu objectiu de
donar repercussió i difondre els principals
recursos turístics de la localitat i les
activitats que es programen durant els
mesos d'estiu, per dinamitzar l'oferta
lúdica i cultural per a visitants i veïns.
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet,
ha fet entrega dels diplomes acreditatius a
les guanyadors: Beatriz Brau, en la categoria
Premi del Jurat, per la imatge 'Reflejo
veraniego' i Eli Puchal, en la categoria Premi
del Públic -concedit a través de les votacions
a la fan page de Turisme Vinaròs en Facebook-

per la seua imatge 'Abans, ara ... sempre'.
Fontanet agraïa "als quaranta participants,
amb més de setanta imatges presentades
que recullen els racons especials i
paisatges de la nostra ciutat, així com les
activitats que organitzem. També agraïm
a tots aquells que han anat visitant la
pàgina de Turisme Vinaròs per votar la seua
fotografia preferida i compartir-la". Durant
les setmanes en què el concurs va estar
en vigor, el passat mes d'agost, la fanpage
va augmentar en 299 el seu nombre de
seguidors, aconseguint pics d'abast de
més de 15.000 usuaris. Per això, Fontanet
informava que "aquest concurs tindrà
continuïtat i l'any que ve celebrarem ja la
seua cinquena edició".

‘18+1’ de Maverick, entre los
discos más vendidos de España

Beatriz Brau i Eli Puchal, amb el regidor Domènec Fontanet

'Reflejo veraniego', premi del jurat, i 'Abans, ara ... sempre', premi del públic

Exposició del riu Sénia a l’Auditori Municipal

Redacció

El vinarocense ocupa la cuarta posición de la lista de discos más
vendidos en España, justo detrás de la tercera de Antonio José,
ganador del concurso. Su «coach», Pausini, está de 29 en la misma
lista. “Princesa descalza” es el single con el que Maverick ha colocado
su primer álbum «18+1» en las listas de lo más vendido.

De comú acord l'Ajuntament de
Vinaròs i la Mancomunitat de la Taula
del Sénia organitzen l'Exposició
del riu Sénia, que estarà a l'Auditori
Municipal de Vinaròs del dia 10 al 20
de setembre de 2015. Esta exposició
de la Mancomunitat sobre el riu
Sénia, consta de 20 panells expositors
i en ella es fa un recorregut per tot el
riu i el seu entorn: pobles, recursos
naturals, culturals, fauna, flora, etc. És
un recorregut per aquest menut riu

mediterrani que té la singularitat de ser
el límit entre Catalunya i la Comunitat
Valenciana. Hi ha 5 panells dedicats
als 10 municipis que toquen el riu: La
Sénia, La Pobla de Benifassà, Rossell,
Canet lo Roig, Ulldecona, San Rafael
del Río, Traiguera, Sant Jordi, Alcanar i
Vinaròs.
Els horaris de visita són de dimarts a
diumenge de les 18 a les 21 hores.
La inauguració va ser dijous 10 de
setembre a les 19 hores.

Exposició de Román Doménech a Espai Mariola Nos

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig

12:30 a
13:30
12

Dissabte dia 12 va quedar inaugurada l'exposició de Román Doménech a Espai
Mariola Nos. L'exposició romandrà oberta fins al 28 de novembre.
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CULTURA

L'Ajuntament crea la marca ‘Vinaròs viu’ per englobar diferents activitats
Redacció

Els regidors de Cultura, Marc Albella, i de Turisme,
Domènec Fontanet, van presentar dimarts la
nova marca corporativa ‘Vinaròs viu’, sota la qual
s'englobaran totes les activitats que es generen en
el municipi quant a cultura, tradicions, formació,
festes, joventut, comerç, turisme i gastronomia.
“A Vinaròs hi ha molta activitat en aquestes àrees,
però el problema era que no hi havia una difusió
correcta, es dispersava i no arribàvem al ciutadà,
que és a qui li interessa. Pensem llavors a crear
una marca que englobés totes aquestes activitats
que es generen a la ciutat”, va explicar Albella.
Aquesta difusió agrupada d'activitats s'ha iniciat
ja al setmanari Vinaròs, que compta amb esta nova
secció. Albella va indicar que, a més, es vol anar
més enllà i ja s'està estudiant la viabilitat de poder
posar aquesta informació en muppies, obrir una
pàgina amb un perfil exclusiu a les xarxes socials
i fins i tot la possibilitat de realitzar una aplicació
per a telèfon mòbil. El disseny gràfic de la marca
‘Vinaròs viu’ ha estat realitzat a la imprenta Castell
per David Aguado.
D'altra banda, Fontanet va indicar que per arribar
al major nombre de ciutadans, es vol també
editar flyers que puguen ser repartits en l'oficina
de turisme i que engloben aquestes activitats
sota la marca ‘Vinaròs viu’.

Els regidors de Turisme, Domènec Fontanet, i de Cultura,
Marc Albella, van presentar la nova iniciativa

La difusió agrupada d'activitats s'ha iniciat ja al
setmanari Vinaròs
La nova marca té un disseny propi

Exposició de Núria Beneyto a la Fundació Caixa Vinaròs
L’espai Sebastià Miralles
de la Fundació Caixa
Vinaròs acull des del
passat 12 de setembre la
exposició ‘Processos’, de
Nuria Beneyto. La mostra
romandrà oberta fins al
proper 3 d’octubre.

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

6,50€

+ de 40 tapas,

Menú noche
viernes y sábado
Ensalada + Tapa
Plato Carne ó Pescado
Bebida
Postre- Café - Chupito

11€

14€

bocadillos, torradas,
hamburguesas,
ensaladas, platos
combinados

Avd. Barcelona, 12 (antigua Casa Encarna) 12500 VINARÒS
Tel. 964 45 02 09 - Movil 692 87 69 69
Els Nanos i Gegants de Vinaròs participàrem a la trobada de Gegants de Sant Carles de
la Ràpita
13

D

es del passat 25 de juny, Cocemfe
Maestrat té nou president. Després
de més de 15 anys al capdavant de
l'associació, des de la seva fundació
l'any 2000, Manolo Celma, després
de meditar-ho amb la seva família, va decidir
finalment no presentar-se a la reelecció. La seva mà
dreta, Ramón Meseguer, li ha succeït en el càrrec,
en un relleu que es va produir per unanimitat. Al
llarg d'aquests més de 15 anys, Vinaròs ha passat
de ser una ciutat plagada de barreres a convertirse en una de les ciutats més accessibles de tota la
Comunitat Valenciana. Conversem amb tots dos de
l'aconseguit i del que queda per fer.
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Ramón Meseguer

“Cal potenciar el turisme accessible
i posar en marxa el centre
d'ocupació del Pou de Mangrano”
Xavi Flores

Quins objectius t'has fixat per a
aquesta nova etapa al capdavant
de l'associació?
Anem a seguir treballant per
l'accessibilitat de tota la comarca i
la total integració de les persones,
amb la sensibilització social i lluitant
perquè hi hagi més ocupació que
tingui en compte als discapacitats.
A nivell global, què li falta a
Vinaròs quant a accessibilitat?
Aquests anys enrere s'ha fet
moltíssim en matèria d’accessibilitat.
Falta molt per fer, clar que sí, perquè
aquí no val a relaxar-se. Rebaixos en
diferents carrers i el manteniment de
tots els ascensors dels edificis públics
són també molt importants.
Com definiries l'etapa de Manolo
Celma al capdavant de l'associació?
Crec que la seva labor ha estat
fonamental, i està reconeguda per
tothom. Lluita, dedicació, sacrifici,
esforç...per això tenim una de les
millors ciutats accessibles de la
Comunitat Valenciana.
Li demanes consells a Manolo?
Tenir al costat un veterà per demanarli consells és un luxe. Però bé, porto
molts anys al seu costat i he après
molt d'ell.
Els problemes de la gent
amb mobilitat reduïda són
variats. No només quant a
accessibilitat. També lluiteu per
la total integració, i el treball és
fonamental en aquest sentit.
Quants
curriculums
acumula
14

l'associació de gent il·lusionada
amb trobar feina?
És molta la gent amb discapacitat que
s'apropa fins a la nostra Associació
per demanar-nos ajuda per trobar
treball. Cocemfe Maestrat està duent
a terme un programa d'inserció
sòciolaboral, amb el qual assessorem
i intentem aconseguir una feina
a les persones amb discapacitat a
través d'una psicòloga especialitzada
en la matèria. En aquest moment
els currículums que té la nostra
associació de gent que espera trobar
una ocupació són més de 120.

és també una prioritat i anem a
treballar junts per a fer-ho possible.
Són a punt les instal·lacions o hi
ha por que es deterioren per falta
d'ús?
Les instal·lacions estaven molt bé
al principi quan es van construir,
però ara al no haver-se-li fet un
manteniment, caldria realitzar
algunes millores.
També l'esport és molt important
per a aquesta integració. Quins
esports es poden practicar gràcies
a Bamesad i quants usuaris hi ha
en aquest moment?

“El turisme accessible caldria potenciar-lo més, però
a Vinaròs hi ha encara molt poc allotjament adaptat”
Es va posar en marxa la passada
legislatura un centre especial
d'ocupació,
però
ho
vau
considerar insuficient, i seguiu
reivindicant el centre del Pou de
Mangrano Hi ha novetats?
El que es va posar en marxa li van
dir centre especial d'ocupació, però
no és del tot cert. Tenim al Pou de
Mangrano unes instal·lacions que
es van fer pensant a realitzar el
que havia de ser el centre especial
d'ocupació. De moment no s'ha fet
res quant a la seva gestió, i posarlo en marxa serà uns dels objectius
que tindrem per al proper any. Ens
consta que per a l’equip de govern

En el nostre club es pot practicar
tennis de taula, natació, boccia,
bàsquet en cadira, hand-bike i
atletisme. Amb la novetat que
enguany hi haurà un equip d'hoquei
que es juga amb cadira elèctrica.
L'actual regidor de Turisme,
Domènec Fontanet, ha assenyalat
que el turisme accessible és una
de les prioritats de l'equip de
govern. Què li falta a Vinaròs
per ser una referència en aquest
sentit?
El turisme accessible cal potenciarlo més, sens dubte, perquè són
molts els discapacitats que van de
vacances. A Vinaròs li falten moltes

coses per ser una ciutat referent
en el turisme accesible, però el
principal, és tenir tots els hotels,
pensions, i apartaments adaptats
i amb habitacions adaptades.
Em consta que actualment són
pocs els que ho tenen, i no es pot
potenciar el turisme accessible si
no tens establiments on es puguen
allotjar persones amb discapacitat.
Respecte a l'accessibilitat de la
ciutat faltaria fer simplement
algunes modificacions en alguns
rebaixos i voreres.
S'ha solucionat el tema de
l'ús correcte de les targetes
d'estacionament?
Cocemfe Maestrat en anys anteriors
va realitzar diverses campanyes,
conjuntament amb la Policia Local.
No ens agrada el mal ús de les
targetes. Les campanyes van donar
els seus fruits, però encara hi ha
un 15 o un 20 % de persones que
fa un mal ús de la targeta. Gent
que no és discapacitada i usa
indegudament la d'un familiar. Per
això, estem ja preparant una nova
campanya que retransmitarà per
les televisions comarcals on posarà
l'accent en el bon ús de la targeta
d'estacionament.
En quines altres coses esteu
treballant en aquest moment?
Tenim molts programes en marxa,
set concretament, en els quals
estem treballant amb un gran esforç
i dedicació.

Manolo Celma
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“Vinaròs era una ciutat plena
de barreres i ara és una de les
més accessibles”
pressupostària per arreglar aquest
10% de passos de vianants que, o
bé no estan adaptats o bé estan mal
executats.
Falta alguna cosa més?
Treballar per un turisme accessible, ja
que és un turisme per tots i totes. El
més important és que els governants
de la nostra ciutat es conscienciïn
que el tema de la discapacitat va
més enllà de l'eliminació de barreres.
Encara que esta eliminació és el
primer pas per a una inclusió real del
col·lectiu, encara veiem que obren
establiments sense complir amb
la Llei d'Accessibilitat i se'ls dóna
llicència d'obertura. A l'ordenança
municipal
d'accessibilitat
van
modificar un punt que ens va
perjudicar molt al col·lectiu, perquè
si un local tancava i el tornava a obrir
una altra persona amb la mateixa
llicència no feia falta adaptar-lo.
Per això vaig demanar que almenys
l'entrada al local fos accessible. Però
no, veiem que molts locals d'oci estan
oberts sense haver de fer-ho.
Què et va decidir a fer el pas per no
presentar-te a la reelecció?
Va ser una decisió meditada amb
la meva dona. Eren molts anys en
primera línia i això desgasta molt si
vols portar bé l'associació. Cocemfe
Maestrat no només treballa en el
municipi de Vinaròs, que és on tenim
la seu principal. També a Benicarló i
Peñiscola hi ha seu. A més, els anys no
passen debades i cal deixar treballar
als més joves.

“L'any 1999, a Vinaròs era
impossible poder anar a cap
lloc en cadira de rodes sense
ajuda. Ara és una de les ciutats
de la Comunitat Valenciana
més accessibles”
Què ha estat el millor de tot aquest
temps?
El suport que he tingut a l'hora
de reivindicar els temes de la
discapacitat
Amb quines obres et quedes de
totes les realitzades?
Amb l'adaptació de l'estació de
Vinaròs, que ens va portar molts
anys de reivindicacions al costat
dels senadors Cardona i Ortiz per
aconseguir-ho. També amb l'execució
del Pla d'Accessibilitat de Vinaròs, i
espero que l'any que ve es comenci
a executar el Pla d'Accessibilitat de

Benicarló i l'eliminació parcial del
Castell de Peníscola.
Se t'ha quedat alguna espina
clavada, alguna cosa que no hagis
pogut aconseguir com a president
a Vinaròs?
La posada en funcionament del
Centre Especial d'Ocupació del Pou
de Mangrano, en el qual es van
invertir 174.000€ i a dia d'avui està
tancat. Es dirà que a Vinaròs s’ha
creat un Centre Especial d'Ocupació,
però no és el que jo creia que es
faria. El que jo vaig reivindicar era de
jardineria i havia de donar treball a
40 persones amb discapacitat. El que
van crear només dóna ocupació a set
persones. Espero que el nou equip
de govern es posi les piles i ho faci
realitat.
Quines mancances tenia Vinaròs
quan vas començar a liderar
l'associació?
Totes. Era una ciutat plena de
barreres. L'any 1999, a Vinaròs era
impossible poder anar a cap lloc en
cadira de rodes sense ajuda.
I en tots aquests anys, com
ha canviat la ciutat quant a
accessibilitat?
Vinaròs és actualment una de les
ciutats de la Comunitat Valenciana
més accessibles. No hi ha cap dubte.
I això en gran part és a causa de
l'execució del Pla d'Accessibilitat. Tots
els edificis públics están adaptats i les
voreres també en un 90%. Per això,
encara cal seguir reivindicant que
cada any destinen alguna partida

“Marxo satisfet, però amb
l'espina clavada de no haver
aconseguit encara la posada
en funcionament del Centre
Especial d'Ocupació del Pou de
Mangrano”
Com a president has conegut
diverses corporacions municipals
Quin ha estat la més sensible a les
vostres reivindicacions?
Totes les corporacions municipals
que jo he conegut i he tractat
han estat sensibles al tema de la
discapacitat, encara que és cert que
amb algunes he hagut de ser més
insistent que amb unes altres.
Algun alcalde ha pogut veure les
vostres manques pujant-se a una
cadira de rodes?
Jacinto Moliner ho va fer. Va pujar a
una de les nostres cadires i el vam
acompanyar per diferents parts de la
ciutat que havien de ser millorades.
Va poder comprovar ell mateix que
eren inaccessibles, i gràcies a això
es van aconseguir coses importants.
També Juan Bautista Juan ha pujat a
una cadira de rodes.
Quina és la clau per haver
aconseguit tant?
Precisament, ser la ‘mosca collonera’
dels polítics, no cansar-me mai de
reivindicar una i mil vegades els drets
del discapacitat i les seves famílies. I
això crema. I molt.

La conscienciació és un altre dels
vostres objectius. Campanyes com
la que publicàveu al Diariet perquè
la gent aparqués correctament,
unes altres a peu de carrer
conjuntament amb la policia local,
el concurs de dibuix, les xerrades
als
col·legis,
exposicions...La
societat de Vinaròs està més
conscienciada avui dia en aquest
aspecte?
Jo crec que sí. Tots aquests anys
de conscienciar a la població estan
donant els seus fruits, encara que no
es pot baixar la guardia. Cal seguir
sensibilitzant a la població i encara
més als centres educatius, que són el
futur. El que aprenguin ara ho tindran
en compte quan siguin majors.
N’estic segur.
Com definiries al teu successor en
el càrrec, Ramon Meseguer?
El vaig conèixer just després del seu
accident. Quan li vaig proposar entrar
a l'associació i ser el vicepresident,
va acceptar. Des de llavors ha estat
sempre al meu costat. És una persona
molt tranquil·la, i per ser president
has de ser-ho, perquè cal capejar
molts temes i amb tranquil·litat
s'aborden molt millor.
Quins consells li has donat?
Que seguisca els meus passos i
siga reivindicatiu en els temes de la
discapacitat. I que mantingui tots els
programes que porta l'Associació de
Persones Discapacitades Cocemfe
Maestrat. Que insistisca als polítics i
que quan es dirigisca a ells vaja amb
alternatives, perquè això és molt
important.

“La clau per haver aconseguit
tant és no cansar-se mai de
reivindicar una i mil vegades
els drets del discapacitat i les
seves famílies. Continuaré
fent-ho”
Què ocupa ara el teu temps?
La música. Formo part del Grup
Folklòric dels Camaraes i dels Tigres
del Servol, i vull realitzar algun curs
a la EPA, però això no vol dir que si
Ramón em demana el seu suport
l’ajudi de bon gust. I com a ciutadà
que sóc, amb les meves obligacions
i els meus drets, seguiré reivindicant
la plena inclusió de la persona
amb discapacitat a la comarca del
Maestrat. Una altra cosa que em
ronda pel cap és tornar a sortir
desfilant en el Carnestoltes, m'ho
estic pensant….
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PESCA
ESPORTS
Cap-roig verinós
Andrés Albiol

Desembarcos del bou

Marejadillas y chubascos mermaron la pesca

Otro periodo semanal inestable en estos últimos compases veraniegos. A causa
del oleaje se faenó a medias en las diversas pesquerías, siendo las extracciones de
pescados y mariscos mediocres. Las cotizaciones resultaros estables.
La pesca de arrastre fue la única que trabajó los cinco días de la semana. Desembarcaron calamar
de diversos tamaños, pescadillas, salmonetes, rapes, gall, peluda, caracoles, móllera, sardina,
galera, caballa, jurel, pulpo blanco y roquero, sardina, boquerón y morralla.
El cerco al amenazar a diario con el mal tiempo, optaron por faenar en fondos diferenres del peix
blau, para localizar y pescar otras especies, como el lunes que entre dos traíñas pillaron 200 cajas
(7 Kg./caja) de sorella, 50 de llisa, 50 de lliri y 50 de pagel. El martes entre tres atraparon 100 cajas
de sorella y 50 de sargo. El miércoles como consecuencia del trangol no salieron al atardecer. Y el
jueves tampoco salieron por mala mar. La procedencia era; dos de Vinaròs y una de Vélez (Málaga)
La flota artesanal trasmallera faenó solo un par de jornad bien, ya que los oleajes cambiantes les
deterioraban sus frágiles redes. Las capturas fueron de langostino y sepia para las barquitas que
aún se dedican cerca del litoral a calar al crustáceo ‘rey’. Otros llevaron lenguado, rombo y letxa. Y
dos xarciers pescaron cerca de Columbretes langosta, bogavante, gallineta y mamona.
El palangre de costa capturó con este arte de anzuelos lubina, dorada y congrio.
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo subastaron bastantes ejemplares de 1 a 4 kg.

Ecos de ‘Mar’; Análisis consumo pescado en la UE (III)

Según los resultados de la última encuesta realizada a los países comunitarios, vimos que España
es el mayor consumidor de pescados, tanto por frecuencia como por volumen, lo cual podría
interpretarse como el resultado de las muchas campañas realizadas por el Gobierno Español
para ensalzar el tipo de condiciones del pescado, como lo bueno que es para la salud, sabroso,
digestivo, pescado de temporada más económico, etc.
En cuanto al tratar de saber cuales serían las razones por lo que un consumidor habría dejado de
comer productos pesqueros, en el conjunto comunitario un 50% lo hizo por el precio, mientras
que los españoles fuimos en este aspecto un 45,9% y los polacos tocaron el techo con el 60,1%.
Por la inexistencia de una buena oferta no consumen pescado el 16% de los encuestados y en
particular España está en el 14,9%, en Italia el 9,4%. En cambio Alemania es el que mas con el
23,6%.
Por no saber prepararlo no lo comen el 9% de los comunitarios, porcentaje que llega al 13,3%
en España y que nos hacer estar en la parte más alta de todos las naciones. Dinamarca está en la
zona baja con el 6%. Y por no saber cocinarlo en Holanda sólo es el 4% de su población.

La perillositat de les espines defensives que cuirassen el seu
cap, dors, flancs, abdomen i cua, és perquè estan connectades
a glàndules verinoses, però només les utilitza quan és agredit
per algun enemic depredador, etc. La seua picada en la mà
o peu pot produir un gran unflor amb molts dolors. Primer
s'aplica aigua calenta per a desintegrar la toxina. I després
es recomana tractament mèdic. Els seues punxes són mes
perilloses i verinoses en la fase amorosa. En castellà li diuen
cabracho venenoso, en gallec escaparote bravo, en francés
li criden cotte à longes espines, en alemany Seebulbe i
en anglés long-spined sea scorpin. El seu nom científic és
Acanthocottus bubalis.
Este rar peix pertany a la família dels Cótids i dits també
Escorpins mediterranis. És escàs en el nostre mar, però comú
en l'Atlàntic nord.
El seu cos s'aprima cap a la part posterior. El cap és ample,
fort, deprimid, eriçad amb crestes i espines fortes. Boca
gran, llavi superior protàctil. En el cantó bucal té un penjoll
de pell i en la gola posseïx un istme. Dents xicotetes en les
mandíbules, vòmer i palatins. Amples galtes amb 4 espines
en el preopercle, sent la espina superior més gran. Els ulls
estan situats en una posició alta de la depressió frontal. Al
voltant dels orificis nasals té xicotets tentacles supraculars.
Sense bufeta natatòria.
Té de 29 a 33 vèrtebres.
En la seua línia lateral hi ha protuberàncies òssies.
Composició aletes; 1ªD VII/VIII. 2ªD 10/14 i unides per una
membrana. A 8/11. P 14/16. V I-3 i C 13.
Les pelvianes toràciques amb tres ràdios segmentats.
Talla 16 cm.
És de color marró rogenc amb els flancs més clars i la regió
ventral groguenca. Està recobert de taques irregulars
blanquinoses-verdoses per tot el cos. La cavitat interna de la
boca és blavosa.
Madura a partir dels dos anys. La femella és més alta. A
la primavera el mascle fecunda els ous internament que
porta ella. Esta els deposita en xicotets grups entre algues.
El mascle els cuida fins que naixen al cap de 5 setmanes.
Primer les larves porten una vida pelàgica entre el plàncton.
Després canvien a peixos i baixen a viure sobre el fons en
llocs pedregosos prop de la costa. A l'hivern busquen aigües
mes profundes i de vells per zones encara mes allunyades.
Voraç. Té un bon mimetisme amb l'entorn. Caça a l'aguait
peixets, crancs i cefalòpodes.
Es captura amb arts d'arrossegament, tremall i palangre. A
l'eixir de l'aigua emet grunyits al vibrar els seus opercles. La
seua carn és blanca i saborosa.

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES D’AGOST DE 2015 (i II)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
Seitó (Boquerón)
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Rallat (Bonito)
Caballa
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San. Pedro)
Orá (Dorada)
Musoles (Escualos)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Esparall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
16

3.322 Kg.
22.150
79
10
7
4
106
130
342
32
520
152
296
62
246

Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Panagal (Gallineta nórdica)
Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
Peluda
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serrano, etc)
Sardina
Mero
Letxa (P. limón, Serviola)
Bacoreta
Sorella (Jurel real)

513
170
9
181
1.631
3
125
374
161
191
6
2.334
42
13
116
681

Llisa (Mújol)
Pagre (Pargo)
Vis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palometa blanca
Corvina (Reig)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)

857
10
4
62
116
12
5
35
144
85
15
155
3
50
40
5

Rom (Rémol)
Total.............................
CRUSTACIS:
Llagostí
Galera
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Sipia
Polp roquer (Pulpo roquero)
Cargol (Caracol, Cañailla)
Total……………………
Total Porductivitat……

11
______
35.504
1.252
340
475
20
_____
2.088
116
5.094
10
______

5.220
42.808
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Las obras de la plaza jardín del convento San Francisco siguen avanzando

Un nuevo espacio para todos los vinarocenses
de Vinaròs

www.ppvinaros.es

Quienes antes de las elecciones criticaron esta inversión aprobada por el Partido Popular
ahora ya empiezan a destacar que Vinaròs ganará un espacio verde pensado para todos

Con el tripartito vuelve la etapa del BLANCO Y NEGRO
EL DIARIET

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

Núm. 2.897 · 1,50 €
19 setembre de 2015

El nuevo reglamento del Setmanari Vinaròs que quiere aprobar el tripartito impone la censura
La izquierda de Vinaròs no tolera la crítica y por ello recorta la libertad de expresión

REFUGIATS, UN VIATGE , MASSA VEGADES, SENSE RETORN
Segons estudis , Europa espera 900.000 refugiats
només en 2015
A l’espai d’avui de Tots i Totes som Vinaròs ens farem
ressó d’una petició de l’ ONG Metges sense Fronteres .
Aquesta organització , mitjançant un correu electrònic
demana la difussió d’una carta on es reflexiona sobre els refugiats . Alguns
dels seus paràgrafs diuen :
“Moltes de les persones que rescatem fugen de la guerra, l'opressió i la tortura;
unes altres, de la pobresa, la persecució i les violacions dels drets humans.
Totes elles volen una vida millor i més segura. Però les seves rutes de sortida
cada vegada són més escasses, ja que els països que acullen refugiats, com
el Líban, Turquia i Jordània,
estan desbordats.
No obstant això, Europa està tancant les seves fronteres. Les categories
“migrant”, “refugiat” o “sol·licitant d'asil” no descriuen de manera
adequada o justa la realitat que empeny a aquestes persones a
embarcar-se en un llarg i perillós viatge. Cada persona té una història
diferent per la qual s'ha vist obligada a arriscar la seva vida per arribar
a Europa. Si una persona necessita cura mèdica, menjar, aigua o recer,
ha de rebre aquesta assistència sense importar el seu estatus legal.
Celebrem la recent decisió d'alguns estats membres de la UE d'obrir
les seves fronteres i ajudar a frenar el sofriment d'aquells que creuen
el continent per via terrestre; però se segueixen perdent vides en el
mar, en la part posterior dels camions i en els campaments on la
gent viu en condicions inacceptables en el cor de la Unió Europea.
És hora de posar fi a aquestes polítiques de fre. Han convertit una afluència
previsible i manejable de persones que fugen per sobreviure en una tragèdia

humana a les platges, les fronteres, les andanes i les autopistes d'Europa.
Estan posant en perill el dret a sol·licitar asil. L'enfocament actual de “norecepció” i tancament de fronteres està
causant mort, danys i caos.
S'ha d'oferir accés a uns procediments d'asil coherents, així com assistència
en els punts d'entrada, per tota Europa i al llarg de les rutes migratòries. A
l'arribada dels refugiats, cal proporcionar un registre ràpid i una protecció
temporal. Han de crear-se vies de migració legals i oferir-se condicions
d'acolliment dignes per a tots.”
Plantejaments com els anteriors els fem nostres i ens porten a
comprometre’ns amb aquesta problemàtica . Compartim la demanda de
fer de Vinaròs una ciutat d’acollida de refugiats . En aquest sentit, a més
de la declaració institucional per part del Consistori , cal no deixar de
donar passes per tal d’oferir una resposta adient davant d’un fet que mai
hauria de produir-se. El treball que fem des les instàncies de la corporació
municipal està adreçat a concretar i posar en marxa, per part de les àrees
municipals implicades estratègies com :
1.- Obrir un registre on la població puga oferir les seues aportacions (
vivenda, acompanyament, assessorament, recursos humans i materials,...)
2.- Coordinar estaments territorials implicats : Sanitat, Educació,
Assessorament jurídic,...
3.- Unir esforços amb altres entitats i col.lectius que treballen amb el
mateix objectiu.
4.- Informar a la població de les diferents vesants d’aquesta problemàtica,
prioritzant els principis de solidaritat i justícia social.
( Diumenge 13 de setembre , Forges publicava una vinyeta on un home
que plorava deia :” Frabricar fronteras..... un trabajo con futuro” . Pot ser no si
anem canviant el present.
De tots nosaltres també depén..)
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VINARÒS: POC A POC, MÉS NET

GUILLEM ALSINA: 1r TINENT ALCALDE I REGIDOR D'OBRES I SERVEIS

1- Neteja de tots els barrancs del terme en previsió de possibles gotes fredes.
2-Manteniment i neteja de la totalitat dels imbornals de la nostra ciutat.
3-Augment de la freqüència en la recollida de restes de poda.
4-Augment de la frequència en la neteja del passeig marítim. D'un baldeig
setmanal, a un baldeig diari fins a finals setembre.
5-Augment de la freqüència en la neteja de la plaça “La Mera”.

Ens trobem damunt d'un estiu el qual esta donant els seus últims
sospirs, quant a la temporada mes important estival ens referim, una
temporada que ha vingut marcada per canvis quant a la manera de
procedir, d'escoltar a totes aquelles persones i col·lectius implicats a
intentar fer més agradable l'estada dels nostres discapacitats i gent
major.
Amb el nou equip de govern, Compromis Vinaros s'ha fet càrrec de
la posada en marxa de la platja accessible realitzant-se alguna de les
demandes sol·licitades des de fa anys pel col·lectiu de discapacitats i
que mai van arribar, i a pesar que ens trobem amb uns pressupostos
per a enguany ja tancats, es van instal·lar punts accessibles per a
les cadires de rodes i acompanyants a peu de platja per a prendre
el sol, i es van col·locar ombrel·les en les mateixes perquè fera més
agradable la seua estada.
Un altre aspecte a assenyalar, ha sigut el nul manteniment que
s'ha fet fins a la data de material existent, arreplegant les queixes i
observacions dels usuaris, que són els que en definitiva més entenen
de l'ús de cadires amfíbies i crosses, la qual cosa ha motivat per part
de la regiduria a adquirir unes noves i a procedir al canvi de rodes
i elements de flotabilitat en les cadires amfíbies. El nostre regidor,
sensible amb totes les demandes dels usuaris, continuarà treballant
des de la regiduria per a continuar convertint la platja accessible de
Vinaros en un referent Comarcal quant a accessibilitat de persones
amb mobilitat reduïda, platja que és visitada per geriàtrics i
col·lectius de discapacitats d'altres poblacions, i continuar treballant
per la idea de... "Pera Nosaltres un Poc, És Mitja Vida".
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ANEM PER FEINA!!

Propostes per registre d'entrada que hem fet en aquests darrers 97 dies ,a més de les 60 mesures Urgents que vam entregar en mà (3a Part)
.SOL.LICITEM, donada la dificultat del veïnat del casc
més antic de Vinaròs(carrers travessers del C/Major),i
degut a que aquest veïnat moltes ha de ser acompanyat
pels seus familiars degut a la seua mobilitat reduïda, que
AL C/ SOCORS SIGUIN POSADES DUES PLACES PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
.SOL.LICITEM Informe escrit sobre els barems que
s'han utilitzat per a concedir beca de transport als
IES, per la possible existència d'errors en veïns que viuen
a la mateixa zona.
.SOL.LICITEM L'AVANÇAMENT D'UN PLENARI
EXTRAORDINARI per tractar la problemàtica dels
refugiats i establir línies d'actuació com la Moció que
va presentar Acord el 7/09/15.(Sol.licitat el 10/9/2015)
.SOL.LICITEM, al acceptar el govern municipal la
proposta de l'autonòmic de la gratuïtat dels llibres
de Primària i ESO,informe escrit sobre el càlcul de la
despesa que finalment suposarà per al govern local.
.SOL.LICITEM que es verifique per part de Serveis
Tecnics si un local situat a l'avinguda Jaume I, té els
corresponents permisos administratius així com
permís de sortida de fums per part del veïnat de
l'immueble. Sol.licitem que siga extensiu a tots els locals
oberts a Vinaròs.
. SOL.LICITEM l'eliminació de les pissarres de peu
que posen alguns negocis de restauració a la vorera
de l'Avinguda Jaume I,i que impedeixen ,per exemple, el
pas de les persones amb dificultat de mobilitat.

.SOL.LICITEM que s'arreglen les irregularitats a la
vorera de l'Avgda. Jaume I per trobar-se en males
condicions( tolls,etc)
.SOL.LICITEM INFORME escrit i dades referents a
la Revetlla d'Estiu que es va fer a finals d'agost a
l'Avgda de l'Atlàntic: 1.- Assistència i relació de cadires
ocupades/cadires buides; 2.- Lloc de residència dels
assistents; 3.-Despeses ocasionades a l'erari públic
(Orquesta, mà d'obra,...); 4.- En quins llocs i de quina
manera s'ha publicitat l'event; 5.- Relació de les queixes
veïnals degut al soroll.
. SOL.LICITEM el retardament dels plenaris Ordinaris
i dels Plenaris ciutadans a les 21 hores, ja que
entenem que si es vol que el poble participe, difícil
és fer-ho si el plenari es fa quan encara està oberta la
jornada laboral(19'30 h).
. SOL.LICITEM que es pose solució a la brutícia que
genera la fauna que viu a l'arbre monumental del
Passatge Doctor Santos als vianants i negocis dels
voltants i que , en cap cas, ha de suposar la seva
desaparició.
.SOL.LICITEM que s'eliminen les diferents barreres
arquitectòniques/urbanes a l'Avgda. Gil d'Atrocillo, a
l'altura dels diferents passos de vianants, convertintles en rampes
.SOL.LICITEM Informe Escrit sobre la despesa(
Seguretat Social, IRPF)anual que suposarà a
l'Ajuntament dels vinarossencs i vinarossenques, els

sous dels regidors del govern així com del personal
contractat posteriorment.
.SOL.LICITEM. Informe escrit, deguts a les queixes
que ens han fet arribar usuaris, dels motius per actuar
als HORTS SOLIDARIS, aplanant-lo tot i tornant
a començar.A banda d'una despesa inncessària, no
s'enten que les culpes d'uns pocs puguin afectar a tots
usuaris, sobretot als que porten pocs mesos.
. SOL.LICITEM que s'inste a qui gestiona el Portal
Mediterràneo a que engegue mesures de prevenció ja
que es costum dels camions que aparquen de convertir
la cuneta en abocador, que es netege la cuneta que
dóna a la N-340, que s'omple de brutícia des la part del
Portal. És la imatge de Vinaròs el que està en joc.
.SOL.LICITEM que es consciencie als propietaris de
xalets i urbanitzacions, sobretot de la Costa Nord, a
que mantinguen els seus setos i tanques vegetals dins
dels seus límits i que no envaeixen les voreres i passos
de vianants posant en perill la seguretat d'aquests.
.SOL.LICITEM que siguen col.locats a la Costa Nord
i Costa Sud cartells preventius que recordin als
vianants la necessitat d'anar sempre per l'esquerra,
evitant per inconsciència ,situacions de perill innecessari
si van per la dreta.
. SOL.LICITEM siguen considerades les al.legacions
que ACORD CIUTADÀ ha elaborat al nou reglament
del Diariet, reglament que conté clars atemptats a la
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ.

VERGONYA!

Cada vegada que veiem
la televisió, escoltem la
ràdio, o llegim la premsa,
comprovem horroritzats,
com milers i milers de persones fugen dels seus països,
com a conseqüència de la pobresa i de la guerra.

Hem escoltat quan els entrevisten que el lloc d’on
venen no és segur, que estan aterrats perquè en
qualsevol moment un bombardeig pot acabar en
ells..., Aleshores arrepleguen el que poden endurse, paguen a màfies per a aconseguir creuar el
Mediterrani fins a arribar a Europa, sense qüestionarse els mitjans utilitzats perquè qualsevol és vàlid per
a arribar aconseguir el seu somni, malgrat que molts
d’ells perden la vida.
També cal dir, que una xifra nombrosa d’aquests
ciutadans no són persones pobres o membres del tercer
món que intenten sortir de la misèria. Hi ha molts d’ells
que abans tenien una vida estable i acomodada, com
la que posseïm qualsevol de nosaltres. Però, hem de
recordar, que tots ells s’han vist obligats a abandonar

la seua llar, a l'igual que els nostres avantpassats van
fer durant la Guerra Incivil Espanyola, i és que com bé
sabem, ells no han estat els primers.
Tot aquest estiu hem sigut testimonis de primera mà
dels fets més terribles i deshumanitzats viscuts, perquè
les imatges i les notícies en les que hem convivint
i que ja són part de la nostra vida diària, són les més
vergonyoses del que s’entén respecte a les democràcies
occidentals.
Per això, les nostres institucions europees i nacionals
que són les competents en matèria d’immigració, han
d’impulsar l’acollida d’aquestes persones no sols com
a exigència de la seua dignitat, sinó en memòria dels
milers de refugiats que el nostre país va expulsar. Sort
d’aquells que podran arribar fins al nostre país, ja que
d'ací a uns mesos, celebrarem les eleccions nacionals,
i que bé li ha vingut a més d’un per a canviar la seua
opinió, ja que li ajudarà a obtindre vots arran d’una
desgràcia humana i d’una envergadura increïblement
històrica, que no se'n recordava des de la fi de la Segona
Guerra Mundial.
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LA ZONA BLAVA

Associació de veïns Migjorn

“No dieu res de
la zona blava. Ara
l’han ampliat i dels veïns de la zona centre ni
se’n recorden”. Així ens abordava una veïna afectada
que, molt cert, va venir algunes vegades a les assemblees
quan els Senyors del PP la van fer de dimensions
immenses. Li recordarem que efectivament vàrem
recollir més de 5.000 signatures en contra d’aquest abús
i que el PP no ens va fer cas, no van escoltar al poble.
Ara com a conseqüència de fer fora a tots els vehicles
de la plaça del Convent de Sanjacinto, perdó de Sant
Francesc (no se en qui estaria pensant), i segons el
contracte que tan bé ens van vendre que van fer, l’actual
Ajuntament sols ha pogut apaivagar l’ampliació de
la zona blava llevant de davant del Mercadona aquell
invent tant imaginatiu que va ser la zona taronja. Tenen
la promesa de negociar un altra cosa que tots demanem,

www.avmigjorn.org

la mitja hora gratuïta en els pàrquings soterrats. També
sabem, perquè ho hem preguntat i escoltat en mitjans
públics, que el contracte s’acaba l’any vinent i llavors en
parlaran de tot en global.
Cert que aquell que pateix el tenir que buscar-se la
vida en aparcar el cotxe lluny de sa casa veu com
s’ha de desplaçar cada vegada més per deixar-lo
en algun lloc lliure de pagament. Ara quan torna a
moure la cosa se’n recorden, però fins ara han estat
calladets, sofrint i pagant. “... com els que manen
ara són d’esquerres, escolten al poble i ho han de
resoldre enseguida”. Afirmació que corroborem, els
de dretes escolten més altres sorolls que els són més
afins.
La resposta va sorgir de forma automàtica a l’igual
que sorgiria per aquell que vulgues reivindicar algun
problema que li puga afectar. Vine a la nostra assemblea

i en parlem. Igual que aquest tema en hi ha molts que
en el seu dia els vàrem donar més protagonisme per
l’actualitat que tenien i perquè creiem que mereixien
la nostra atenció. No hem oblidat res, ho tenim ben
present però cal que ens ajudeu i seguiu reivindicant
amb nosaltres.
Nosaltres, MIGJORN, sempre sabeu on som I QUI SOM,
ho hem dit de moltes formes i maneres que ens reunim
tots els dilluns a la Casa de la Cultura, en l’Avinguda de la
Llibertat, a partir de les 20 h. No defugim de cap tema, ens
comprometem, com sempre hem fet, en acompanyarvos, assessorar-vos i donar-vos la nostra opinió. Estarem
en el vostre costat en la lluita, reivindicació, queixa o
qualsevol acció que ens plantegeu. El que necessitem
i us ho diem de bon grat és que vingueu a les nostres
assemblees i participeu. Tu també pot ser de MIGJORN.
Entre tots ho farem tot. Vine i ens ajudarem.

RECUERDEN LA FECHA 12 DE MARZO DE 1812
Pertenezco a un partido que
es muy antiguo y que se
fraguó allá en las CORTES
DE CADIZ, llamada LA
PEPA, por ser día12 día de
San José en 1812 en plena guerra contra la
ocupación de Francia y estando Cádiz sitiada.
Españoles de bien, verdaderos patriotas,(años
mas tarde, perseguidos y asesinados) acordaron
y pusieron su firma en la CARTA MAGNA,
catalanes, extremeños y de todas las regiones,
haban ricos, pobres, militares, nobles y clérigos
con un único fin, abolir la monarquía (presa
voluntaria, por peleas entre el Rey Carlos IV y su
hijo el reconocido como rey Fernando VII, y que

España fuera
LA GRAN NACION LIBERAL,
Y para que así conste amigo lector, ahí les va los

tres primeros capítulos, en especial para los que
piensan que España era tercermundista o de
guitarra y pandereta o que Los Liberales eran o son
como piensan o dicen algunos ignorantes que EL
SER LIBERAL ES SER DE EXTREMA DERECHA, cuando
somos y más ahora de EXTREMA NECESIDAD para
una ESPAÑA DIGNAY JUSTA PARA TODOS.
. Art 1º LA NACIÓN ESPAÑOLA ES LA REUNIÓN DE
TODOS LOS ESPAÑOLES, DE AMBOS HEMISFÉRIOS,
INCORPORABA Y DABA CIUDADANIA TODOS
LOS HABITANTES DE AMERICA ESPAÑOLA ( LOS
VIRREINATOS)
Art. 2º. LA NACIÓN ESPAÑOLA
ES LIBRE E
INDEPENDIENTE, Y NO ES NI PUEDE SER DE
NINGUNA FAMILIA NI PERSONA.
Art. 3º. La SOBERANIA RESIDE ESNCIALMENTE EN
LA NACIÓN, Y POR TANTO PERTENECE A ÉSTA

EXCLUSIBAMENTE EL DERECHO A ESTABLECER

REGULARITZACIÓ CADASTRE-SOCIAL
Vasall és un terme encunyat en l'Edat Mitjana i que
establia la relació entre la pleb i la noblesa. El vassall
depenia del noble.
Ara a la nostra ciutat, està emmarcat i subratllat el terme
igualtat i protegit per la Constitució. Hi ha places i carrers
dedicats a la Llibertat i a la Constitució, però de llibertat
i de igualtat no en tenen, per manifestar-se en una
mobilització o per escriure-la a una pancarta, cal lluitar
cada dia i en tots els espais socials per aconseguir-la.
En obrir el nostre Diariet s'observa:
a.- Els partits en representació a l'Ajuntament tenen tres
pàgines per a la propaganda electoral, són els senyors
de la premsa local.
b.- Els articles d'opinió, es troben condensats en un
espai molt més petit amb relació a la classe política
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ASI, QUEREMOS A LA NACIÓN SIN AUTONOMIAS.
NOVENTA MIL MILLONES DE EUROS, CON
3,5 MILLONES DE FUNCIONARIOS, SOBRAN 2
MILLONES DE “”ENCHUFADOS””
NO ALAS AYUDAS A SINDICATOS, PATRONALES, A
PARTIDOS POLÍTICOSUNA SOLA EDUCACIÓN, UNA
SOLA SEGURIDAD SOCIAL, Y UN CIUDADANO UN
VOTO,.
UN SOLO TRIBUNAL SUPREMO, LA CORRUPCIÓN
DE TODOS LOS PARTIDOS ESTAN A LA ORDEN
DEL DIA Y A NADIE SE CASTIGA LOS ETARRAS
CAMPEAN CHULESCOS, CON DINEROS QUE LES
DAMOS Y QUE USAN PARA INDEPENDENCIAS Y
SEPARACIONES ES TIEMPO CIUDADANO DE VOX, ES
HORA DE QUE NO VOTEN PON LA NARIZ TAPADA,
SEA DIGNO CONSIGO MISMO, PIENSE EN LOS
SUYOS, Y VOTARÁ A VOX.
Vicent Torres

anteriorment esmentada i amb una lletra tan petita
que algunes persones no poden llegir-la si no disposen
d'una lupa, són els escrits i comentaris dels vassalls (la
lletra petita indica el rang de les persones que exposen
les seves idees) .Mister BIM necessita una regularització
politic-social.
Cadascun dels veïns de Vinaròs pot saber si la seva
situació és la de vassall o senyor:
-Si quan va a l´Ambulatori, l'atenen a l'hora que li han
citat o ha d'esperar-molt més temps.
-Si des de l'Ajuntament, quan sol·licita un permís o
llicència, passa molt temps fins que rep una resposta.
-Si quan necessita una intervenció quirúrgica, el temps
d'espera és prudencial o no.
-Si les famílies amb fills i les mares han de treballar, hi ha

¿NACIONES ESPAÑOLAS?
Esta pregunta va especialmente dirigida al Sr. Juan
Carlos Benet, acérrimo del PSOE. Como ciudadana
de Vinaròs en la Comunidad Valenciana de España
y de acuerdo a la Constitución Española que
es la Ley Suprema de todo el país, insisto en la
pregunta ¿naciones españolas? Por mucho que
visualice Vd. desde dos ópticas la legalidad es la
legalidad desde la mano derecha o desde la mano
izquierda. En la mayoría de países del norte de
Europa, a los que consideramos más demócratas
que al nuestro, se castiga con cárcel a quien haga
apología secesionista. O sea, que Artur Mas y los
suyos estarían en prisión hace muchos meses.
Nuestra Constitución permite en la actual situación
intervenir la autonomía, dejarla temporalmente en
suspenso y dictar prisión contra el Sr. Mas. ¿Y dice
que se les trata con intransigencia? Según usted

SUS LEYES FUNDAMENTALES.

guarderies que facin compatible la vida familiar amb la
vida laboral.
-Si el nostre poble està net i a l'altura dels impostos que
paguem d'escombraries i reciclatge.
La llista podria ser més llarga, si cada un dels veïns de la
nostra ciutat posés el seu cas particular.
Si les seves respostes són positives, és un senyor, però
si la majoria de les seves respostes són negatives,. es un
vassall.
A l'època en què vivim es necessita una regularització
dels serveis que disposem, amb els mateixos impostos
, estaríem millor.
Amb canvis sense ruptures i respectant el que s'ha fet
bé, podem passar de vassalls a senyors.
Cal regularitzar el CADASTRE SOCIAL

Cecilia Miguel

Rajoy “está utilizando todas las artimañas posibles
judiciales para que Artur y los suyos se apeen de sus
ilusiones”, será que se apeen de la ilegalidad ¿no? Y
¿le parece mal recurrir a la justicia?
Si ETA no se aclaro con Aznar, tampoco lo había
hecho con Felipe González que le recuerdo es del
PSOE, y si ETA se aclaró con Zapatero fue porque
este cedió a que entrarán en las instituciones a
gobernar trazando una vergonzosa hoja de ruta
que ha seguido a rajatabla Rajoy. Ya me dirá usted
si eso es dialogar o bajarse los pantalones. En
cuanto a Canal 9, si Ximo Puig consigue una TV que
no sea deficitaria, estupendo, si no fuera Canal 9 y
ese dinero para sanidad, educación y servicios al
ciudadano.
No sé si sabe Sr. Benet que nuestro Estado de
Autonomías da más “autonomía”, libertad de acción y

él % de dinero a gestionar a las CC.AA. que cualquier
otro estado federal del mundo. Su genial Pedro
Sánchez lo sabe, o debería saberlo, y su discurso es
pura demagogia, ya que no importa el nombre que
se le dé a la distribución territorial que es el ente
político y administrativo sobre el que se constituye
el estado nacional: Cantones en Suiza, Länder o
Bundesland en Alemania, Estado federal en EEUU y
Comunidades Autónomas en España. En Alemania
el 65,2% del gasto público corresponde al estado, el
20,3% a los landers y el 14,5 % a los ayuntamientos.
En Suiza el 51,5% corresponde al estado, el 27,6%
a los cantones y el 20,9% a la administración local.
En España el gasto del estado es el 23,5%, el de las
autonomías 63,7% y el de los ayuntamientos solo
de12.8%. Compare Sr. Benet y dígame por qué
estado federal cambia nuestras CC.AA.
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Las palabras se las lleva el viento
Quienes ahora nos gobiernan
prometieron
escuchar
a
los
vinarocenses y después de tres
meses de gobierno vemos que
ni escuchan ni tienen ganas de
escuchar a nadie. A Enric Pla, alcalde que lo es sin
ganar las elecciones, le gusta escucharse a si mismo,
lo vimos la pasada semana en la entrevista que le
realizaron en Canal 56 y en la que no tuvo reparos en
colgarse medallas ajenas olvidándose de todos los
charcos que ha pisado de forma irresponsable.
La Asociación de vecinos y cívica Raimundo d’Alós
por lo visto somos ciudadanos de tercera porque
ninguna de nuestras solicitudes o demandas han sido

atendidas en los tres meses de gobierno. El gobierno
local no nos contesta porque no les aplaudimos su
gestión, porque no somos los palmeros y aduladores
que ellos desean que dominen la sociedad civil de la
localidad.
Hemos visto que Acord Ciutadà ha levantado la voz
ante el nuevo reglamento del diariet que tienen en
las manos. Un reglamento que no ha sido debatido
en ningún órgano consultivo ni tampoco abierto a
las opiniones de los ciudadanos o de los lectores.
Los tres partidos que nos gobiernan han redactado
de espaldas a las personas un reglamento que no
convence ni al concejal Batalla.
En tres meses tenemos un alcalde que cobra más

100 DIAS DE UN NUEVO GOBIERNO LOCAL ACTIVO
PERSISTE EL ABUSO Y ROBO LABORAL EN VINARÓS
Hay un dicho “ANARCOSINDICALISTA “ que define
la situación inmoral e injusta del acoso y abuso a los
Trabajador@s y su llamada a la soliralidad de la defensa
de sus legítimos derechos que dice “SI LUCHAS PUEDES
PERDER. SI NO LUCHAS, YA ESTAS PERDIDO”.
Desde C.G.T. podemos deciros por la experiencia histórica del Mundo Obrero que todos los Derechos Sociales,
Laborales Económicos, Salud y Jubilaciones, nunca ha
sido otorgadas sin lucha Obrera por los Gobiernos de
ninguna Ideología Política y menos de las tendencias
Capitalistas y por supuesto de la Extrema Derecha Radical de este País el actual Gobierno de la Nación el Partido Popular que no solo no ha otorgado ningún derecho
sino que como un vulgar ladrón ha robado los mínimos
de supervivencias a millones de familias.
Los trabajador@s de Vinarós deben saber que este GOBIERNO LOCAL SI NO POR GANAS SI POR FALTA DE COM-

POTENCIA DESEO Y FUERZA MORAL O JURIDICA NO VA
A SOLUCIONAR LOS SALAROS DE LAS EMPRESAS PRIVADAS PERO ESPERAMOS POR DIGNIDAD HUMANA Y
DERECHO SOCIAL QUE LOS TRABAJADORES DEL ATYO.
RECIBAN UN SALARIO DIGNO Y ESPERAMOS QUE LA
EXCUSA NO SEA QUE AHI ESTA LA REFORMA LABORAL
PORQUE SI ESTAN GOBERNANDO ES PORQUE LES VOTARON POR EL CAMBIO SOCIAL NO HAY EXCUSAS. NO
QUEREMOS UNA CIUDAD BONITA QUEREMOS UNAS
FAMILIAS CON UNA VIDA DIGNA.
C.G.T. –Vinarós y grupos sociales y otros sindicatos en
asambleas en el 1º DE MAYO y el DIA DE LA MUJER TRABAJADORA han manifestado todos los concurrentes la
continuación de la Lucha Obrera y sus derechos constitucionales por encima de Banderas Partidos y GOBIERNOS el objetivo es la razón humana y el derecho a la
libertad a decidir y a la vida digna y no renunciaremos a
ello, el problema para los trabajadores es la conciencia-

VAN CANVIANT COSES
En el ple ordinari del mes d'agost vam poder
comprovar que, “ van canviant coses.”
En el mateix barem comprovar que els dos regidors
que estan assentats al costat de l'alcalde ja parlen, no
estan només per a fer de gerro. El regidor representant
del Partit Socialista ja va parlar i va exposar algun
tema. El regidor del BLOC, més conegut com el de
la “GALERA,” per fi es va decidir i ba parlar exposant
algun tema de responsabilitat del seu càrrec. Cosa
que no va ocórrer en les dos legislatures anteriors ja
que no tènia ni càrrecs ni responsabilitat. Però bo en
algo “ van canviant coses.”
En el que també s'ha notat canvit i segons la meua
opinió en positiu és en la forma de fer les preguntes
la ciutadania després del ple, ja que es poden fer
directament a l' alcalde sent contestades pel mateix

C.G.T-VINARÓS (Carlos Martín)

ción personal del individuo de su perdida de derechos y
su conformismo con las migajas que le da el empresario
a cuenta de su esfuerzo laboral diario que en un 90% es
superior a las horas de contrato laboral.
Es tremendamente triste e inhumano que un ser libre
ponga como excusa que 400 euros es lo que hay y sino
nada aunque trabaje mas horas que un reloj aceptar el
exclavismo voluntario con cara de pena y asimilación
no le va a llevar a la solución del problema es todo lo
contrario hará que el Empresario se envalentone y siga
explotando a otros compañer@s eso solo empeorara
la situación laboral y eso el P.P. y los Empresarios explotadores lo saben y se parten el culo con vosotros.
COMPAÑER@S por orgullo por derecho y por dignidad
lucha por ti y los tuyos iremos todos juntos.
C.G.T. esta elaborando una lista de casos abusivos superando a la asquerosa reforma laboral y si hay que denunciar denunciaremos y lo expondremos.

Manuel Villalta

o pel que decidisca segons el tema. I més inclús sent
retransmés en directe per la televisió local, perquè la
ciutadania des de les seues cases es puga assabentar.
On hem continuat veient i escoltant que per a ells
NO “van canviant coses,” és en el Partit Popular,
seguixen amb la seua mateixa tàctica de quan estan
en l'oposició, i se suposa que així seguiran amb l' únic
objectiu de recuperar la butaca, que és l'única cosa
que els interessa.
En el mateix ple s' va aprovar el punt de l' orde del
dia. Vinaròs s' adhereix a l' Observatori Internacional
de Democràcia Participativa. Em pareix molt bé i
necessari l'aprovació d' este punt. Encara que em
pareixerà molt millor el compliment del mateix.
El Partit Popular va justificar la seua abstenció al dit
punt argumentant que el contingut del mateix ja s'

El PP y los sentimientos de las personas
En este pequeño artículo de prensa daré mi visión del
Partido Popular.
Pues bien… El PP como su nombre indica desea como
hecho primero la popularidad, el poder, el ser visto en
todos los lugares de relevancia.
Además los populares están formados por los votantes
más ricos, que más buena situación social poseen, que
no necesitan tanta ayuda de servicios sociales porque
por sus arcas ya tienen posibilidad de pagarlos. A ellos
no les importa el estado de los más necesitados, de
favorecer las distintas atenciones.
En lugar de permitir el acceso por igual a todos los
miembros de la sociedad a los distintos recursos,
intentan evitar la recaudación de sus impuestos y así
hacerse con unos dividendos mayores en el extranjero.

que el anterior, otros cinco ediles que tienen 14
pagas, una afrenta a un exalcalde, un engaño a
una asociación cultural, más zona azul, ausencia
de políticas de empleo o industriales, sumisión a la
Generalitat Valenciana… un despropósito tras otro
fruto de la improvisación y la incapacidad.
ACRA seguirá aportando ideas a la ciudad y
ofreciendo la información que el ayuntamiento
esconde. ¿Saben las familias de Vinaròs que la
Generalitat Valenciana, progresista según ellos,
quiere reducir las ayudas a las guarderías? ¿Han oído
al alcalde o algunos de sus concejales con catorce
pagas levantar la voz ante este atropello educativo?
Esperen sentados.

estava complint en la legislatura anterior del Partit
Popular.
Bueno púes, después d' haver escoltat açò em vaig
haver de prendre un pot de ix de fruites per a poderho digerir. Com es pot tindre tan gran dosi de cinisme
per a dir que en la legislatura anterior s'aplicava la
democràcia participativa. “Un poc de respecte per
favor.”
!Avís a navegants.He de recordar que el nou curs
polític ja ha començat. Els 100 dies de confiança ja
s'han acabat. I els problemes, deficiències i necessitats
que Vinarós vènia patint continuen estant ahí. No
sols amb bones intencions alguns canvis i algunes
reunions populars se soluccionen.Esperem altres
canvis, una altra tàctica i sobretot soluccions. Només
així es podrà continuar dient.” Van canviant coses.”

Juan Carlos Benet, acérrimo del PSOE.

No les incumbe si un joven con menos posibilidades
económicas no puede facilitarse los estudios
universitarios. Tampoco les molesta si hay excesiva lista
de espera en un hospital público, porque el privado no
se lo puede pagar, para realizarse una intervención de
urgencia.
Todo porque el Estado no ha recaudado suficientes
fondos para poder pagar una Sanidad y Educación
públicas en condiciones. Además de promocionar la
cultura como la música y el deporte.
Tampoco les agobia demasiado, a los populares, si el
salario del obrero es precario de manera que él y su
familia llegan justos a final de mes. Que el cabeza de
familia tenga un horario de faena tal que no pueda tan
apenas alternar con su mujer y sus hijos…

Finalmente yo quiero mencionar unas citas bíblicas
idóneas en este caso.
Mateo 6 19-20: “No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde
ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones
no minan ni hurtan”. Antes que atesorar grandes
cantidades de dinero, en la tierra, de donde de aquí no
pasa, es mejor formarse un buen carácter, con buenas
acciones y sentimientos hacia los demás; ya que el
espíritu es lo que pasa al otro mundo.
1 Corintios 6 10:” ni los ladrones, ni los AVAROS, ni
los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios.”Mateo 24 51: Y allí donde
no estará Él…”será el lloro y el crujir de dientes”.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

DIA:
HO RA
10,00
12,00

D IS S A B T E , 1 9 ,0 9 ,1 5

17,00
19,00

PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

DIA:
HO RA
11,30

D IU M E N G E , 2 0 ,0 9 ,1 5

D IA :

D IS S A B T E , 1 9 ,0 9 ,1 5
LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA

ES P O RT
FUTBOL
FUTBOL

CAT EG O RIA
CADET
JUVENIL

16,00
16,00
17,15
17,15
18,30
18,15

CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

ALEVÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
BENJAMÍ

D IA :

D IU M E N G E , 2 0 ,0 9 ,1 5

DIA:
HO RA
9,00
10,30
12,30

D IS S A B T E , 1 9 ,0 9 ,1 5
LLOC
ESTADI
ESTADI
ESTADI

ES P O RT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

16,30
16,30
18,00

ESTADI
ESTADI
ESTADI

FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

DIA:
HO RA
9,00-14,00

D IU M E N G E , 2 0 ,0 9 ,1 5
LLOC
ESTADI

ES P O RT
FUTBOL

17,00

ESTADI

FUTBOL

HO RA
10,00
11,30

HO RA
11,00
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LLOC
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

LLOC
PISTA SINTÈTICA

LLOC
CIUTAT ESPORTIVA

P A V E L L Ó P O L IE S P O R T IU

ENCO NT RE
CAT EG O RIA
INFANTIL MASC CB VINARÒS SERVOL – NOU BASQUET
CADET FEM
CB VINARÒS SERVOL – NOU BASQUET

ES P O RT
BASKET
BASKET

BASKET
BASKET

JUNIOR
SENIOR

P A V E L L Ó P O L IE S P O R T IU
ES P O RT
HANDBOL

CAT EG O RIA
SENIOR

C IU T A T E S P O R T IV A

C IU T A T E S P O R T IV A

ES P O RT
FUTBOL

CAT EG O RIA
SENIOR FEM.

E S T AD I

CAT EG O RIA
INFANTIL
CADET
CADET
ALEVÍ
ALEVÍ
JUVENIL

E S T AD I

CB VINARÒS SERVOL – ULLDECONA
CB VINARÒS SERVOL – ULLDECONA
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ESPORTS

FUtbol. Categoría Regional Preferente

Otra derrota por la mínima

1 0

Andrus Albiol

Almazora; Rubén, Querol, Cifu, Roberto,
Bovea (Castell 65) Troncho, Raimon, Iván
Dominguez, Andrés (Rafael 70) y Jonathan
(Fandos 62)
Vinaròs; Nacho, Potrimba (Victor 64) Julio,
Polo, Abril (Iván 89) Aleix, Rocher, Josep,
Sánchez, Fone y Espinosa.
Árbitro Néstor Ribes Barreda. Ayudado en
las bandas por Iván Trenco Bellés y Héctor
Ferrer Remolar.
Gol; 1-0 m. 66 Andrés.
Tajeta amarilla a Andrés m. 65 del conjunto
local y a Polo doble cartulina m. 85 por parte
visitante.
A tenor del juego desarrollado por ambos
equipos, el resultado final fue de una justicia
rara, puesto que si los locales desarbolaron
la zaga visitante haciendo resaltar el
cancerbero albialzul que impidió junto a sus
defensores bastantes tantos caseros, tuvo

Almazora

Vinaròs

que ser la decisión del juez de turno en no
pitar un posible fuera de juego en el gol,
y que a la postre supuso la victoria de los
albinegros.
El partido tuvo unos cauces de dominio mas
que suficientes de los propietarios del José
Manuel Pesudo, que tuvo un poco más de un
centenar de seguidores que increparon de
lo lindo a la trencilla arbitral. Bien es verdad
que a la postre, los de negro, se vieron
influenciados en conceder la diana local
ante la protestas vinarocenses. Tampoco hay
que desmerecer el gran juego y dominio del
equipo anfitrión. El Vinaròs se defendió bien,
se luchó bastante en la línea media, pero
arriba llegaron pocos balones para definir.
Esperemos que con los entrenos y las
venideras confrontaciones el conjunto
langostinero coja ritmo de competición y
los chavales vayan a mas, en física, técnica y
plantilla.

FUtbol. Campeonato Veteranos Catalunya Sud

FUTBOL VETERANOS LIGA
TERRES DE L´EBRE

El sábado día 12 de septiembre se disputó la 1ª
eliminatoria XIII Copa Terres de L´Ebre. El Vinaròs disputó
un triangular con los equipos de Amposta y Jesus
Catalonia. Se perdió 2-1 con el Amposta a pesar de haber
realizado muy buen partido. Se ganó al Jesús Catalonia
por 2-0. Quedó clasificado el Amposta.

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

TRIATLÓ. Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

Diego Zafra, campeón infantil en
Alcossebre y Vila-real.

III marxa BTT de Canet Lo Roig

El pasado sábado tuvo lugar en Alcossebre
el Campeonato Infantil de ajedrez de
Fiestas que congregó a jugadores de toda
la provincia. Se disputaron 7 rondas a 5
minutos finish y tuvieron como vencedores
en la categoría sub10 a David Doñate del
Circulo Mercantil de Castellón, en segundo

y tercer lugar, a Albert Robles y Rubén
Vinuesa respectivamente, ambos del Ruy
López de Vinaròs; y en categoría sub14 el
campeón fue Diego Zafra del Ruy López
Vinaròs, seguido de Elies Alberich de
Peñíscola y Pau Morales también del Club
Ruy López.

Diumenge13 de setembre, tres dels nostres
representants del Club Triatló JijiJaja Vinaròs van
prendre la sortida juntament amb 180 ciclistes a la III
edició de la marxa BTT de Canet Lo Roig.
Sergio Giner ha aconseguit fer 2:20:00 i la 24 posició,
seguit de Victor Miralles en la possició 66 i amb 2:40:11
i finalitzant en Santi Matamoros, que ha assolit la 80
possició en 2:47:00.
Enhorabona als nostres corredors i al Club Serrasola BTT
de Canet, organitzador de la competició.

TENIS. Club de Tenis Vinaròs

TENIS. Club de Tenis La Closa

Liga de Pádel del Club de Tenis Vinaròs

ÁLVARO FUSTER SUBCAMPEÓN
DE ESPAÑA POR EQUIPOS

De aquí nada volvemos a ver con
la liga de Pádel del Club de Tenis
Vinaròs desde el 13 de octubre
hasta el 16 de enero 2016.
Liga masculina y femenina para
todos los públicos y todos
los niveles,con un partido
semanal
con el horario a
convenir entre las parejas
participantes
este año con la NOVEDAD de la
participación de los NO SOCIOS.
Esta vez no tienes excusas
ven y participa , en un paraje
fantástico para practicar tu
deporte favorito y cada dia el de
más gente.

Recordamos
los
últimos
campeones y subcampeones de
la última Liga Social de Padel del
Club de Tenis Vinaròs.
GRUPO A
Campeones Argi
Gomez /Joaquin Martins
Subcampeones Javi Febrer/
Nestor Zaragoza
GRUPO B
Campeones Javier
Vidal/Isaac Hiraldo
Subcampeones Tomas Espuny/
Benjamin Espuny
GRUPO C Campeones Tomas
Espuny/Rafa Carmon
Subcampeones
Francis
Laserna/Juansa Llado

El vinarocense Álvaro Fuster
Serret se ha proclamado
subcampeón de España alevín
por equipos, defendiendo
al Club de Tenis Valencia. El
torneo se celebró en el Club
Cordillera de Murcia. Para
llegar a la final derrotaron al
C.T. Pamplona, Club de Campo
de Murcia, C.T. Barcelona y la
final la disputaron en el C.T. Montemar de Alicante.
Nuestra más cordial felicitación por tan notable
éxito del joven jugador del Tenis Closa, que junto
con Joanna Miralles defienden los colores del Tenis
Valencia por equipos.
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Curs 2015/16
CALENDARI
INSCRIPCIONS

24 de setembre
de 16 a 21h

ANTICS ALUMNES
CURSOS DE
Les inscripcions a cada curs s’obriran els dies indicats a
PRÀCTICA
continuació. A partir del dia d’obertura us podeu
ESPORTIVA

matricular els dies següents mentre queden places. La
inscripció es tanca quan es completen les places
disponibles. En eixe cas es passa a formar part d’un llistat
de reserva

25 de setembre
de 10 a 15h
ANTICS ALUMNES
CURSOS DE
PRÀCTICA ESPORTIVA

28 de setembre
de 10 a 15h

29 de setembre
de10 a 14h

30 de setembre
de 10 a 15h

1 d’octubre
de 16 a 21h

2 d’octubre
de 10 a 14h

NOUS ALUMNES
CURSOS DE PRÀCTICA
ESPORTIVA

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

CURSOS DE
CASTELLÀ PER A
ESTRANGERS I
VALENCIÀ QUE
COMENCEN DINS DE
2015

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

ANTICS ALUMNES
CURSOS
D’ENTRENAMENT DE
LA MEMÒRIA I
BOIXETS

5 d’octubre
d’11 a 15h

6 d’octubre
d’11 a 14h

7 d’octubre
d’10 a 15h

8 d’octubre
de 16 a 21h

ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MÚSICA DE VINARÒS

NOUS ALUMNES
CURSOS
D’ENTRENAMENT DE LA
MEMÒRIA I BOIXETS

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

INFORMÀTICA,
FOTOGRAFIA I
COMPTABILITAT

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

Sensibilització musical a partir de 2 anys. Solfeig.
Instrument. Cant. Adults. ESMUVI Batucada. Dansa.

13 d’octubre
de 10 a 15h
IDIOMES
ESTRANGERS
QUE COMENCEN
DINS DE 2015

14 d’octubre
d’10 a 14h

19 d’octubre
d’10 a 15h
CURSOS D’ACTIVITATS
MANUALS, CUINA I
ALTRES

Matrícula Oberta

Aquest any com a novetat tenim grups gratuïts d'iniciació per als alumnes
matriculats a la nostra escola. Preu matrícula 40€.

16 d’octubre
d’11 a 14h

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

15 d’octubre
de 16 a 21h
CURSOS DE
BALLS, DANSES I
MUSICALS

20 d’octubre
d’11 a 14 h

21 d’octubre
d’11 a 14 h

22 d’octubre
de 17 a 20 h

23 d’octubre
d’11 a 14 h

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

Els horaris dels cursos s’aniran anunciant a mesura que es vagen concretant. Més informació:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Antiga escola Sant Sebastià. Av. Colom s/n 964 40 74 93
consellepa@yahoo.es www.epa.vinaros.es
Facebook: busca’ns al grup “Consell Epa Vinaròs”
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Grup d'iniciació de Violí i Viola. +6 anys. Divendres de 17:15h a 18:15h
Grup d'iniciació a la percussió +5 anys. Dimarts de 19h a 20h
Grup d'iniciació a la Dolçaina +7 anys. Dilluns de 19h a 20h.
Grup d'iniciació a la guitarra +6 anys. Divendres de 17.30 a 18.15
ESMUVI Batukids +7 anys. Dimecres de 19h a 19:45h
Esmuvi Coral +6 anys. Dimecres de 17:15h a 18:15h
Informa't i matricula't a esmuvi.com o vine a l'escola totes les tardes de 17h a 19h.
info@esmuvi.com
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Escola municipal d’Art
El Programa de Formación Permanente, Univesitat per a Majors, de la Universitat Jaume I, ofrece la
posibilidad a las personas de más de 55 años de ampliar conocimientos, a través de la oferta académica
queElse
especifica
en el “Curso
Sénior
de Ciencias
Humanas
y Sociales”.
estudios
Programa
de Formación
Permanente,
Univesitat
per a Majors,
de la Universitat
JaumeEstos
I, a través
de las constan de
50 diferentes
créditos que
deben
ser cursados
enposibilidad
dos cursos
académicos.
sedes
universitarias
ofrece la
a las
personas de más de cincuenta y cinco años de
conocimientos,
compartir
y establecer yvínculos
conseptiembre
la Universidadpara
a través
la
El ampliar
plazo de
matrícula es
del 7 experiencias
al 24 de septiembre
el 23 de
los de
estudiantes
de
ofertaacceso
académica
se especifica
en el “Curso
SéniordedeVinaròs,
Ciencias2nHumanas
y Sociales”. Estos
primer
en que
la Seu
Nord (Biblioteca
Municipal
pis).
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
(Biblioteca Municipal de Vinaròs, 2n pis).
Grandes
temas
deNord
la filosofía
Manuel Fábrega

Botánica y cultura
Origen y desarrollo del valenciano
Las ciudades romanas valencianas
Grandes temas de la filosofía
Neurociencia afectiva y social
Botánica y cultura
Origen y desarrollo del valenciano
Las ciudades romanas valencianas
Neurociencia afectiva y social

Emma Fernández
Manuel Quixal
Josep Benedicto
Manuel Fábrega
Mamen Pastor
Emma Fernández
Manuel Quixal
Josep Benedicto
Mamen Pastor

de Vinaròs

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
Ceràmica

El paisaje y su relación con la personas

També disposem de

Taller de Salud y Taller de Astronomía

CURSOS INFANTILS

El paisaje y su relación con la personas
Taller detoda
Salud
Taller de Astronomía
En la página web; www.mayores.uji.es encontrarás
layinformación
actualizada.
Taller de Cine y Taller de Innovaciones Tecnológicas

de dibuix, pintura,
torn i ceràmica
HORARI:
Mati de 12:15 a 13:15h.
Vesprada de 18:00 a 19:00h.

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



Fotografía artística: cuadros a través de
imágenes



Encuentros con la música y el teatro



Aprender viajando: conoce tu entorno



La UJI investiga

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

Torn
Gravats
Dibuix i Pintura
Esmalts al foc
Retrat

Talla de fusta
Figura humana amb model

INICI DEL CURS:
1 D’OCTUBRE DE 2015
Consulteu horaris dels tallers a la nostra Web

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

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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a les

h

18:00

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

Didac tiene 4 años y una enfermedad
rara que afecta a su sistema inmunológico
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!

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

28014

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

www.yoinvestigo.org
* 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.
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activitats culturals
DIVENDRES 18
17.30 hores

Xerrada sobre aromaterapia aplicada a l'àmbit infantil.
Resolució de dubtes de salut visual. Sala d'actes de la
biblioteca. Organitza: Criant en tribu.

20.00 hores

Inauguració de l'exposició d'Isabel Serranos, Espurnes
Fundació Caixa Vinaròs

21.00 hores

Espectacle de Locura. Santuari de la Misericòrdia.
Organitza: Restaurant L’Ermita.

TAPA
+
DIMECRES 23
19.00 hores
BEGUDA
3€
EXPOSICIONS
DIUMENGE 20
Les Botigues al Carrer

Lloc: Pl. Parroquial, C. Major i Pl. Sant Agustí
Organitza: Associació de Comerciants de Vinaròs
Col·labora: Regidoria de Comerç

Inauguració de l'exposició Fotogràfica del grup de
facebook Imatges de Vinaròs i Voltants.
Auditori Municipal

- 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.
Exposició Fotogràfica del grup Imatges de Vinaròs i
Voltants. Del 20 setembre al 18 d'octubre.
Inauguració, 23 de setembre a les 19.00 hores

29 DE SETEMBRE

- Fundació Caixa Vinaròs

Cartelera

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Pròximament:
www.jjcinema.es

www.jjcinema.es

''EVEREST''
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE
DILLUNS

:día:18
:día:19
:día:20
:día:21

20:00:h
20:00:h
20:00:h
20:00:h

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.
Espurnes. Exposició d'Isabel Serrano. Del 18 de
setembre al 7 de novembre.
Inauguració, 18 de setembres a les 20.00 hores. TA+PA
BEGUDA
3€

TAPA
+
BEGUDA
3€

29 DE SETEMBRE

Classificació: + de 12 anys

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

Día,l’espectador dilluns 6€ no s’apliquen els díes festius

www.jjcinema.es

''EVEREST''
DIVENDRES:día:18
DISSABTE :día:19
DIUMENGE :día:20
DILLUNS :día:21

TAPA
+
BEGUDA
3€

VINARÒS

Preu:7€
www.jjcinema.es

29 DE SETEMBRE

17:30:h – 22:30:h
17:30:h – 22:45:h
17:30:h – 22:30:h
17:30:h – 22:30:h

VINARÒS

DELFitxa
25 DE SETEMBRE
AL 12 D’OCTUBRE DE
2015
de participació
de
restaurants/barsVINARÒS
en el Dia
DEL 25 DE SETEMBRE AL 12 D’OCTUBRE DE 2015

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:

Classificació: + de 12 anys

Preu:5€
Día, l’espectador dilluns 4€ no s’apliquen els díes festius

Ubicació i telèfon:
Nom de la Tapa 1:
Nom de la Tapa 2:

VINARÒS
Preu de l’entrada: 5 euros

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

Beguda (especifiqueu marca i/o DO de les cerverses i vins):
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BASES CONCURS CARTELL
CARNAVAL DE VINARÒS 2016
Organitza: Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs.
Patrocina: Ajuntament de Vinaròs
La Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs convoca les bases del cartell
anunciador del Carnaval de Vinaròs 2016 i que es regiran per les següents bases:
I. El tema del concurs del Cartell del Carnaval és “EL CIRC”.
II. Els treballs presentats a concurs poden utilitzar qualsevol procediment creatiu i tècnica
que sigue tècnica i fàcilment reproduïble.
III. El cartell contindrà el següent text de manera que quede integrat en el cartell i en un
tamany que permeti una visualització del text fàcil i ràpida:

“Carnaval de Vinaròs, del 29 de gener al 8 de febrer de 2016”
IV. El cartell estarà en vertical i amb les mides de 56cm x 80cm i presentar-se muntat en un
bastidor rígid per a la seua exposició. Seran desqualificats aquells treballs presentats que no
compleixquen aquest requisit.
V. Els treballs es presentaran a sobre tancat on s'inclourà: títol del treball, nom i cognoms de
l'artista, així com la seua adreça, NIF, telèfon de contacte i un email.
VI. El plaç de presentació dels cartells comença el dia 21 de setembre i acaba el 15
d'octubre de 2015 a les 14h. Es presentaran al Registre d'entrada de l'Ajuntament de Vinaròs
de manera presencial o bé per correu o paqueteria. En tot cas, han d'estar a les oficines de
l'ajuntament de Vinaròs el dia 15 d'octubre abans de les 14h. Els treballs entregats fora de
plaç seran desqualificats. Només pot presentar-se un cartell per persona participant al
concurs.
VII. La deliberació i entrega de premis, així com el lloc i data es comunicarà als interessats
pels diferents mitjans de comunicació.
VIII. El jurat estarà format pel secretari de la comissió organitzadora del Carnaval de
Vinaròs que certificarà l'acta del concurs que no tindrà vot i estarà presidit pel President de
BASES CONCURS CARTELL
la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs, i format per: representants de
l'Ajuntament de Vinaròs, el guanyador
del Cartell de Carnaval
del concurs anterior
DE VINARÒS
2016i
CARNAVAL
persones relacionades amb el món artístic, plàstic i vinarossenc. Cap membre del jurat pot
presentar-se al concurs.
IX. El premi del concurs és de 600€ que dona l'Ajuntament de Vinaròs. Aquest premi està
subjecte a les retencions fiscals corresponents. El guanyador es compromet a dissenyar el
cartell del Carnaval d'estiu 2016 «Summer Carnaval» sense cap cost extra per als
organitzadors i patrocinadors.
info@carnavaldevinaros.org
X.
El jurat tindrà en compte per a donar el premi, la finalitat publicitaria del cartell així com
Ap.desert
de Correus
142,
12500 Vinaròs
carnavaldevinaros.org
la
seua qualitat artística. El jurat del concurs potCOC
declarar
el premi
si considerà
que els
treballs no són de suficient qualitat o no s'ajusten al propòsit del concurs.
XI. El jurat no coneixerà el nom de l'autor fins l'entrega del premi. És farà una única votació
on cada membre del jurat votarà dos dels treballs presentats identificats amb un número i es
sumaran els vots emesos. En cas d'empat, el vot de qualitat del president del jurat desfarà
l'empat.
XII. Si el guanyador no està present durant l'entrega de premis, se li comunicarà el resultat
per telèfon movil o correu electrònic. El guanyador ha d'acceptar les bases del concurs per
escrit en el plaç d'una setmana màxim.
XIII. L'original premiat quedarà en propietat de la Comissió Organitzadora del Carnaval de
Vinaròs que l'utilitzarà en les seues activitats futures. En cas de ser premiat un treball
realitzat mitjançant ordenador, l'autor estarà obligat a presentar el mateix en suport
informàtic, amb tots els arxius , fonts tipogràfiques utilitzades i amb una resolució mínima
de 300pp per polzada i ajustant-se a les mides del tamany sol·licitat.
XIV. Els originals no premiats estaran guardats per la Comissió Organitzadora del Carnaval
de Vinaròs i seran tornats als seus creadors el mateix dia d'entrega del premi, personalment
mitjançant l'autentificació de la persona o persones autoritzades, com per altres mitjans de
transport i sempre sense cap despesa o cost per a la Comissió Organitzadora del Carnaval
de Vinaròs i prèvia sol·licitud de l'interessat.
XIV. La Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs no es la responsable dels
possibles plagis o còpies, sent únicament responsabilitat de la persona que presenta el
treball. La Comissió pot realitzar modificacions al treball per a facilitar la reproducció i
visualització del treball depenent del format que s'utilitze.
XV. La participació en el concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i la renuncia a
qualsevol reclamació tant pel procediment com pel resultat del concurs. Les incidències no
previstes seran resoltes per la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs. Si el
guanyador no accepta en algun moment aquestes bases perdrà el premi que se li donarà al
següent treball amb més vots i així de manera successiva.
A Vinaròs, a quinze de setembre de 2015

info@carnavaldevinaros.org
carnavaldevinaros.org
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Regidoria de Recursos Humans informa:

Convocatòria procés selectiu borsa treball oficial
primera pintor
Per Decret d’Alcaldia, núm. 2163, de data 15 de setembre de 2015 es va
aprovar la convocatòria i bases específiques que han de regir el procés
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'oficial primera
pintor, pel sistema de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web
de l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de
Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptats a
partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria
al Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Procés selectiu contractació laboral temporal d'un
lloc de treball d'oficial primera fuster.
Per Decret d’Alcaldia, núm. 2159, de data 15 de setembre de 2015 es va
aprovar la convocatòria i bases específiques que han de regir el procés
selectiu per a la contractació laboral temporal d'un lloc de treball d'oficial
primera fuster, pel sistema de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria,
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i la pàgina web
de l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de
Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptats a
partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria
al Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Participa!

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

Tauler Municipal
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L' Ajuntament de Vinaròs informa:

L' Ajuntament de Vinaròs
informa:

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.

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.

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 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

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

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

1.
T R A M I TA C I Ó
DE
LA
TARGETA
DAURADA
Es comunica a les persones
interessades a obtenir la
targeta daurada per poder
accedir al transport públic
urbà de manera gratuïta,

que el proper dia que
es durà a terme la seva
tramitació serà el dia 2
d'octubre de 2015
Requisits:

Estar empadronat
Vinaròs.

a

Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.

Lloc:
Regidoria
de
Política Social, Igualtat i
Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-baix
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA:

JORNADES HISPANO FRANCESES DE SEGURETAT SOCIAL
S'ofereix la possibilitat de rebre atenció personalitzada sobre jubilació i altres
prestacions a càrrec d'experts de les entitats franceses de la Seguretat Social. Les
jornades estan adreçades a:
- Persones que han treballat a Françai vullguen conèixer els seus drets futurs.
- Pensionistes que desitgen rebre informació sobre la pensió francesa.
Les jornades es duran a terme a Castelló (Plaça Jutge Borrull, 14), del 16 al 20 de
novembre de 2015, però només s'atendrà amb cita prèvia.
Per concertar la cita heu d'omplir prèviament el qüestionari que us facilitarem a les
dependències de la Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat (Pl. de Sant
Antoni, 19), de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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ESQUELES

PUBLICITAT

Seguiu al Vinaròs.News
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agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
av. Llibertat, 9
19
Setembre
TORREGROSA
20

Setembre

MARTÍNEZ

21

Setembre

FERRER

22

Setembre

ROCA

23

Setembre

GUIMERÀ

24

Setembre

ADELL

25

Setembre

SANZ

av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

 VINARÒS - BARCELONA

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

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

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
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30 22,35
 MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00

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

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

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

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

 ZONA SUD

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

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

TRENS A BARCELONA

ANADA Tren

Salida

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

07.10
10.24
11.33
12.53
14.31
15.39
16.56
17.33
18.38
18.55
21.45

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

1

Número de viajeros:

Duración

A CASTELLÓ

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

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

1

Número de viajeros:

A VALÈNCIA

Duración

Tren
Salida
Precio desde*

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

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

1

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

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

Duración

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

* Precios válidos, según disponibilidad, p

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

El nostre equip

Centre Col·laborador de

ARA ES EL MOMENT!

Preveniu la Leishmaniosis Canina amb LA VACUNACIÓ,

CONSISTEIX EN TRES INJECCIONS APLICADES A INTERVALS DE 3 SETMANES.
Només es necessita una revacunació anual per mantenir la immunitat.

Vacunacions

Neurologia

Inseminació artificial

Urgències

Medicina interna

Ecografia

Microxips

Exòtics

Radiologia

Dermatologia

Diagnòstic per imatge

Cirurgia i traumatologia

Oftalmologia

Electrocardiogrames

Patologia del
comportament

Anàlisi clínic

Neteja bucal

Hospitalització

URGÈNCIES 24 HORES

Perruqueria

canina i felina

606 569 836

Pl. Hort dels Escribano, 2 cantonada C/ de Vila-real

Tel. 964 45 65 31

