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XIII Concurs Nacional de Cuina
Aplicada al Llagostí de Vinaròs

El restaurant Alamar, de
l'Hotel Vincci Selección de
Benalmádena, primer premi

La recepta guanyadora

Llagostins de Vinaròs
amb plàncton, umami
i algues

Mercatxef

Hazel Giné i Anna
Barceló, guanyadores
de la segona edició
del concurs de cuina
amateur

Un documental sobre les Columbretes, premi ‘Vinaròs en curt’
‘Aïllats, la memòria dels Columbretes’ es projectarà el dia 1d’octubre a les 21h a l’auditori Carles
Santos de la Fundació Caixa Vinaròs

El Casal Jove presenta la programació de l’últim trimestre

774 aniversari de la Carta de Poblament
Àmplia programació cultural per a conmemorar-lo

L'Aula de Teatre comença la seua novena temporada
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responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni
es fa responsable de l’autenticitat de la publicitat.
Vinaròs agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New Roman
(cp.12), excepte en el cas de partits polítics amb
representació municipal que tenen assignat un espai
fixe. En l’original, hi haurà de constar la firma i figurar
el nom, cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del DNI
de l’autor, o bé, en el cas d’entitats, del representant
responsable. No s’admetran pseudònims. La direcció
no es compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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El Centre de Dia d'AFA-Alzheimer de Vinaròs va celebrar la seua olimpíada, amb la participació d'usuaris i familiars. L'acte
va comptar amb la presència de la regidora de Governació, Mamen Ruiz Rueda, mostrant el suport de l'Ajuntament de
Vinaròs a la tasca d'AFA Castellón-Alhzeimer.
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ACTUALITAT

L'Aula de Teatre de Vinaròs comença la seua novena temporada
La inscripció per formar part de Les Mil i Una, Els Figurants o Teatrèmol romandrà oberta fins el 30 de setembre
Aquest serà l'últim any amb Josi Ganzenmüller com a director a l'haver decidit el consistori adjudicar el càrrec mitjançant concurs públic
Redacció

L'Aula de Teatre de Vinaròs, una iniciativa de
la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Vinaròs que complirà enguany la seua novena
temporada, està a punt de donar inici al nou
curs. La inscripció per a nous alumnes romandrà
oberta fins a finals de mes, tant en el cas dels
grups d'adults -Les Mil i Una i Els Figurants- com
en el cas de l'Aula de Teatre Jove, amb el grup
Teatrèmol. Per als grups adults, la inscripció té un
preu de 40 € anuals i es formalitza en l'àrea de
Cultura, al primer pis de la Biblioteca Municipal.
En el cas de l'Aula de Teatre Jove, amb un cost
per al alumnes de 20 € anuals, es realitza al Casal
Jove ubicat al carrer Carreró. El 2 d'octubre se
celebrarà una primera reunió informativa.
L'activitat de l'Aula de Teatre començarà amb
la col·laboració en la festa de Halloween
que se celebrarà al restaurant de l'Ermita
de la Misericòrdia. Seguirà al gener amb la
representació de l'obra dedicada al patró Sant
Sebastià per, finalitzar, al maig i juny amb les

representacions de les obres de final de curs.
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha
anunciat que aquest serà l'últim any amb Josi
Ganzenmüller com a director de l'Aula de Teatre,
a l'haver decidit el consistori començar un procés
d'adjudicació del càrrec mitjançant un concurs
públic. Albella agraïa el treball desenvolupat
per Ganzenmüller insistint que "en nom de les
anteriors corporacions i l'actual, cal recalcar la
tasca realitzada, que ha suposat recuperar una
cultura del teatre que s'havia perdut a Vinaròs".
Ganzenmüller recordava que, en aquests vuit
anys d'història, l'Aula de Teatre ha portat a escena
vint obres amb tres grups de teatre diferents,
deu actuacions fora del municipi i "la satisfacció
de veure molts dels actors que han passat per
aquí participant en altres companyies o fins i tot
en sèries de televisió ". Ganzenmüller finalitzava
assenyalant "amb un nou director o directora,
l'Aula de Teatre seguirà viva i això és l'única cosa
important".

El regidor de Cultura, Marc Albella i el director de l'Aula
de Teatre, Josi Ganzenmüller

El Casal Jove de Vinaròs presenta la seua nova programació de cursos
Es segueix apostant per cursos de formació o altres enfocats a l'oci,
la tecnologia i les facetes artístiques
Redacció

El Casal Jove de Vinaròs ja ha presentat la seua
nova programació de cursos per al quart trimestre
de l'any 2015. L'horari d'obertura del Casal Jove,
ubicat al carrer Carreró, és de dijous i divendres,
de 9.00 a 13.00hi de 17.00 a 21.00h i dissabtes,
de 9.00 a 13.00h i de 16.00 a 21.00h. El regidor de
Joventut, Marc Albella, destacava que "usuaris i
interessats en inscriure's en qualsevol dels cursos
poden adreçar-se per informar-se i formalitzar les
inscripcions".
Dins dels cursos oferts figura el Curs de monitor
de natura i senderisme, per a joves a partir de 16
anys. Consta de 50 hores de formació i és gratuït,
en comptar amb el finançament del Fons Social
Europeu. També es torna a apostar pel teatre
amb l'Aula de Teatre Jove, que impartirà les seues
classes tots els divendres fins al mes de juny, de
17.00 a 18.30h. Aquesta iniciativa està enfocada
per a joves a partir de 12 anys i fins als 16 i compta
amb una matrícula anual de 20 €. El curs de
maquillatge i caracterització de personatges de

terror se celebrarà els dies 23 i 24 d'octubre, com a
prèvia a l'exitós Passatge del Terror, que tindrà lloc
el 31 d'octubre.
Una de les novetats més interessants de la
programació és el Curs de Robòtica l'objectiu del
qual és facilitar als joves una formació continuada
en l'àmbit de la programació, millorant les habilitats
en la resolució de problemes, la lògica i la creativitat.
El curs se celebrarà els dies 17 d'octubre, 14 de
novembre i 12 de desembre i la inscripció finalitza
el 26 de setembre. Els seus continguts, en aquest
trimestre, giraran al voltant del Lego Mindstorms
2 i tindrà continuïtat en els dos primers trimestres
del 2016, amb introducció a la robòtica en Lego i
robots imprimibles Andruino-Android. Els cursos
se celebraran a l'Aula d'Informàtica del Vinalab.
Seguint amb l'oferta formativa enfocada a la
millora de competències laborals, el Casal Jove
torna a impartir el Curs en higiene alimentària,
manipulació d'aliments i gestió de al·lergògens,
dirigits a joves a partir de 16 anys, en situació d'atur.

Comença el 5 de novembre i també és gratuït.
Finalment, els joves estudiants d'ESO i Batxillerat
podran ampliar les seues tècniques d'estudi amb
un curs especialment dedicat conèixer i aplicar les
condicions òptimes per facilitar l'estudi personal
i millorar les habilitats cognitives i estratègies per
millorar el rendiment acadèmic.
El regidor de Joventut incidia en "el gran ventall
de cursos que ofereix el Casal Jove i que suposen
una oportunitat de formació i d'ampliar l'oferta
d'oci per als joves de Vinaròs".

Promocion de viviendas zona centro-playa de 2 y
3 hab, dos baños, cocina,
salón, terraza vistas mar,
parking, piscina, zonas
ajardinadas, acabados de
1º calidad. Vin-1389
Precio: desde
123.800 €

Piso 3 hab, 1 baño, cocina, salón,
lavadero,
amueblado,
equipado,
zona centro.
Vin-1310
Precio:
34.500 €

Tel. 673 820 961 - c/ Arcipreste Bono, 10 bajos VINARÒS - lorenafincasteruel@gmail.com - www.fincas-teruel.com
Piso como nuevo en el centro de
2 hab, 2 baños, cocina, salón, lavadero, parking, trastero, terraza,
aire frio-calor,
amueblado.
Vin-1312
Precio:
79.000 €

Casa en el pueblo de 5 hab, dos
baños, cocina, salón, terraza,
garaje, aire frio-calor, amueblado, perfecto
estado.
Vin-1337
Precio:
89.000 €

Casa adosada en el pueblo de 4
hab, dos baños, cocina, salón, terraza, lavadero, patio,
bien conservada.
Vin-1376
Precio:
94.000 €

Casa en dos vilas con terreno
de 1.500m con casa 2 hab, cocina-comedor, 1 baño, terraza,
barbacoa, piscina, agua, luz, en
perfecto estado y
cerca del pueblo.
Vin-1379. Precio:
123.000 €
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La regidora d'Educació de Vinaròs, Begoña López,
visita els IES i el CEE Baix Maestrat per l'inici decurs
L'Ajuntament de Vinaròs sol·licita una reunió amb el conseller d'Educació
per tractar els projectes pendents en infraestructures educatives
Redacció

La regidora d'Educació de l'Ajuntament de
Vinaròs, Begoña López ha visitat esta setmana
els instituts d'ensenyament secundari obligatori
i Batxillerat de la localitat, amb motiu de l'inici de
curs i per recollir les seues demandes pel que fa a
instal·lacions. López explicava que "la situació de
les aules prefabricades de l'IES José Vilaplana és
molt deficient. Si no es construeix l'ampliació del
centre, s'ha de valorar la possibilitat de renovarles".
En el cas de l'IES Leopoldo Querol, l'edil atenia les
peticions de millorar les instal·lacions i visitava
l'aula CYL -Aula de Comunicació i Llenguatge-,
una nova unitat específica experimental, amb
una ràtio baixa que permet que els alumnes
compartisquen la seua jornada amb l'aula
ordinària.

Respecte al CEE Baix Maestrat, López destacava
"el gran treball que, per part dels docents, es
desenvolupa en aquest centre, amb alumnes
amb necessitats especials, però on també és
evident un dèficit pel que fa a instal·lacions,
que fa necessària una remodelació del centre o
actuacions per a la seua millora ".
L'edil ha mostrat la intenció del consistori de
traslladar directament al conseller d'Educació,
Vicent Marzà, totes aquestes necessitats
en matèria d'infraestructures educatives.
Ja s'ha sol·licitat una reunió amb el màxim
responsable autonòmic, a celebrar a la major
premura possible, per tal de sol·licitar celeritat
en l'execució de projectes pendents com la
construcció del CEIPJaume I o l'ampliació de l'IES
José Vilaplana.
Foto: arxiu

Notícies breus
La regidoria d’Obres i
Serveis de l’Ajuntament
de Vinaròs ha finalitzat
els treballs de pintura
de la senyalització
horitzontal als carrers
Comte Benavent i
Quixot.

Continuen les accions de neteja
d'imbornals en previsió de fortes pluges.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, s'ha reunit amb integrants de
l'associació El Cau de Vinaròs per tractar diversos temes, com ajudes i noves
línies de col·laboració.
El regidor de Mediambient, Jordi Moliner, ha
visitat esta setmana les instal·lacions de la
planta de triatge de Cervera, on es tracten els
residus de la zona 1 i que, per tant, aquells
que generem al nostre municipi. La visita va
incloure explicacions sobre el funcionament
de la planta. Pròximament, es faran visites
per als ciutadans que estiguen interessats.
4

La regidoria d'Obres i Serveis ha decidit
instal·lar bidons per dipositar deixalles
en l'entorn del centre comercial Portal
del Mediterráneo, a la fi d'evitar l'estat de
brutícia actual i mentre s'estudia l'ampliació
del mobiliari urbà en la zona.
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El día de las paellas del carnaval se adelanta un mes y se celebrará el 8 de noviembre

BASES CONCURS CARTELL
CARNAVAL DE VINARÒS 2016

‘Les Agüeles’ aseguran su participación en la próxima edición de la fiesta

Organitza: Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs.
Patrocina: Ajuntament de Vinaròs

Redacción/E.Fonollosa

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”.

La Junta gestora del Carnaval ofreció la
semana pasada su primera rueda de prensa
para informar de diferentes aspectos que
atañen a la próxima edición de la fiesta, que
tendrá lugar muy pronto, del 29 de enero al 8
de febrero.
Uno de los temas que preocupa a la Comisión
del Carnaval, según señaló su presidente,
Abilio Segarra, es solventar problemas de
licencias y legislación, después de haber
tenido dificultades en este sentido en el
pasado Summer Carnaval. Este asunto se
lleva ya tratando con el Ayuntamiento desde
hace un mes. El presidente de la gestora de la
COC Abilio Segarra remarcó que en la junta
se cuenta con un representante de cada uno
de las 33 comparsas y avanzó que piensan
introducir novedades en la programación. Por
ahora, el primer cambio se refiere a la fecha del
tradicional encuentro de comparsas con el día
de las paellas. Así, se adelanta un mes, se va a
celebrar el 8 de noviembre intentado que no
perjudique el mal tiempo como ha ocurrido
con frecuencia. El Carnaval 2016 tendrá 33
comparsas, como confirmó la junta gestora,
después que Les Agüeles haya asegurado su
participación, incluida reina y a pesar de que
inicialmente se dijo que iba a desaparecer.
En el plano económico, aun no hay nada
decidido en cuanto al presupuesto que
desde el Ayuntamiento se destinará al
Carnaval. Ha habido, según se ha señalado,

una primera reunión con el equipo de
gobierno, concretamente entre Abilio
Segarra con el edil de Cultura, Marc Albella
y la concejala de Gobernación, Mamen
Ruiz. En ella se habló de cómo afrontar esta
nueva etapa de colaboración entre ambas
instituciones, aunque a nivel presupuestario
no se concretó nada, puesto que el equipo
de gobierno aún debe concluir la elaboración
de los presupuestos del próximo año y saber
exactamente la partida presupuestaria que se
dedicará a fiestas.
Por otra parte, el secretario de la gestora
Juanjo Bas informó de la convocatoria del
concurso de carteles anunciadores, en los que
deberán destacar las fechas de las fiestas, del
29 de enero al 8 de febrero y el tema debe
ser el circo. Hay de plazo para entregarlo
hasta el 15 de octubre. La novedad estriba en
que el que se lleve los 600 euros de premio
también será el encargado de elaborar el
cartel anunciador del Summer Carnaval 2016.
El responsable de la gestora también comentó
por otro lado que “hay muchas entidades
que se han puesto en contacto con nosotros,
dispuestas a colaborar…esta junta quiere que
sea un Carnaval abierto a las opiniones que
nos pueden hacer llegar por el correo info@
carnavaldevinaros.org”. La directiva de la
gestora se completa con Marisa Reverter,
como vicepresidenta; Jordi Navarro, tesorero e
Ivan Palacio, vicesecretario.

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

COC Ap. de Correus 142, 12500 Vinaròs

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2
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Vinaròs amplia la seua oferta gastronòmica amb una ruta del Dia Mundial
de la Tapa per 18 establiments
Del 25 de setembre al 12 d'octubre, tapa i beguda a un preu únic de 3 euros
Redacció

Vinaròs s'adhereix, un any més, a la celebració
del Dia Mundial de la Tapa, una iniciativa de
Saborea España i Turespaña que se celebra
a nivell internacional. Aquest any, són 18 els
establiments que se sumen a la ruta de tapes,
que podrà realitzar-se des del 25 de setembre al
12 d'octubre. Cada establiment participa amb
dues tapes i a un preu únic de 3 euros (tapa +
beguda).
El fullet editat per la Regidoria de Turisme,
que ja es pot recollir a la Tourist Info, inclou les
imatges de totes les tapes que s'ofereixen, així

com les dades dels establiments participants
-direcció, horari en què se serviran les tapes,
etc.-. A més, a la part posterior apareixen
els espais en què imprimir els segells dels
establiments participants als quals s'acudeix
a degustar les tapes, podent votar la que més
haja agradat. Per votar, cal segellar un mínim
de set establiments. Un cop emès el vot, es
podrà dipositar a la Tourist Info. Entre tots els
participants, se sortejaran 18 degustacions de
tapes per a dues persones.
El regidor de Turisme de Vinaròs, Domènec

Fontanet, recordava que "des de la Regidoria
de Turisme ens sumem a les diferents
iniciatives que s'organitzen des Saborea
España, organisme al qual pertanyem com a
destinació gastronòmica de nivell. Aquestes
activitats se sumen a les que, de forma habitual,
ja venim organitzant i que completen el nostre
calendari gastronòmic ". Fontanet animava a
"veïns i visitants a sumar-se a aquesta ruta de
tapes que ens permet degustar petites delícies
gastronòmiques, a un preu molt econòmic, i,
alhora, passejant i recorrent la nostra ciutat".

Carles Mulet diu a Vinaròs que Compromís

“no pararà fins assegurar-nos que Castor deixe de ser un perill”
El senador anuncia una batería de preguntes sobre el futur de la planta
Redacció

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, va
asegurar dilluns Vinaròs que la formació lluitarà des
de totes les institucions fins garantir que el projecte
Castor deixe de ser un perill potencial. “És un insult
que una planta que ha costat prop de 1.700 milions
d'euros seguisca sent un perill potencial per la
seguretat i la tranquil·litat dels habitants d'estes
comarques tot i estar en situació inertitzada i que
encara es contemple la possibilitat que puga posarse en funcionament”, ha declarat Carles Mulet.
Pel senador “el PP ha de manifestar-se ara sobre què
vol fer amb la planta i no deixar-nos un regal futur
enverinat acudint a unes eleccions sense clarificar si
el seu model per a les comarques del nord del País
Valencià i sud de Catalunya és el de Castor, o no”.
Segons Mulet l'experiència amb el PP al front de les
institucions ens han clarificat una vegada han perdut
les majories quines son les seues prioritats i per a quí
governen “ideologia que massa sovint no coincideix
amb l'interés dels veïns, com hem vist amb els

abocadors, fracking, rodalies, comunicacions o
amb l'infrafinançament al que ens han sotmés als
valencians”.
“Els informes encarregats a l'Institut de Tecnologia
de Massachussets ens fan tremolar”, ha dit i ha
afegit que “ens temem notícies una vegada passen
les eleccions catalanes”. Per mulet “la única garantia
per esvair per sempre la inquietud que ens provoca
veure les plantes del Castor, és que les forces del
canvi lideren el govern central”, de manera que els
partits com PP i PSOE mai més puguen ser captius
d'interessos d'energètiques i grans multinacionals
especialitzades en fer negoci a costelles dels diners
de la gent i a base de BOEs i Reals Decrets.
Segons Mulet el futur han de ser les energies netes
i s'ha preguntat “cóm haguera canviat el panorama
energètic si eixos 1.700 milions d'euros s'hagueren
invertit en energies renovables per tal que molts
families i institucions pugueren estalviar en les
factures de la llum i el gas i no a l'inrevés”.

El representant de Compromís ha anunciat que
presentarà al Senat una nova bateria de preguntes
dirigides a conéixer els terminis sobre els informes
encarregats a la Universitat d'Standford i l'Institut
Tecnològic de Massachussets, sobre els peatges
del transport que hauran d'abonar els consumidors
de gas, les possibles responsabilitats o sobre
la legalitat de que els consumidors comencen
a pagar pels costos d'una infraestructura a dia
d'avui,sobre els mitjans de que disposa el jutjat de
Vinaròs encarregat d'investigar el cas Castor o si
s'han modificat els procediments per evitar nous i
costosos fracasos com el Castor.
Compromís, ha recordat Mulet “ha estat la única
força a Vinaròs que es va oposar clarament al
projecte” i ha anunciat que investigarà a totes les
institucions on té representació tot el que envolta al
projecte energètic per tal que deixe de ser un perill
potencial, “ja siga des del Congrés, o be del Senat o
a la Unió Europea”, ha conclós.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net

Han sigut 7 mesos de treball,
entrenaments, xarrades, tallers pràctics
i aprenentatge de nous sistemes
d’entrenament i coneixements sobre
l’activitat física amb la culminació en
la participación en el II 10k Nocturn
de Vinaròs com una gran família.
L’associacio Repte 10k Vinarós vol
agraïr la col.laboració durant la
edició 2015 del C.M.E., l’oficina de
turisme, ajuntament de Vinarós,
Mercat
municipal,
Fotoprix,
Espectacles Maestrat, Base Moliner
6

Bernad, C+T Global, Talleres Mas Auto,
Jordi Febrer, Jaime i especialment
als nostres tècnics que han estat
assesorant i planificant, Carla Escuder
de Nutriestudio, Andreu Jiménez de
ajc fisioterapeuta, Rebeca Del Corte,
Alba Magallón, Sergi Viana de CIFPB,
Ana Gavala de Espai Ingravid i altres
membres de l’associació que en
diferents moments la seva ajuda ha
fet possible que es dugueren en les
activitats.
Però
sens
dubte
els
grans

protagonistes han sigut totes les
persones que durant aquets mesos
s’han esforçat per millorar la seva
forma física i han participat en el Repte
10k Vinaros. Gràcies i enhorabona
família.
Informació: dijous 1 d’octubre a les
20:30h al saló d’actes de la casa de la
cultura es durà a terme la presentación
i començament d’inscripcions del
Repte 10k Vinaròs edició 2016.
Us convidem a tots i totes i esperem la
vostra assitència.

26 setembre de 2015

ACTUALITAT

Acord Ciutadà considera que la proposta de nou reglament del 'Diariet'
“és una retallada a la llibertat d’expressió”
Redacció

Acord Ciutadà ha indicat que l’esborrany del nou
reglament del Diariet que ha proposat l’equip de
govern “és una retallada a la llibertat d'expressió
respecte als que han hagut fins ara”.
La coalició ha assenyalat en un comunicat que “la
introducció de la subjectivitat del Director/a en
considerar un article irrespectuós, poc elegant,
etc, és un exemple d'aquesta soterrada censura”.
També considera la formació que “deixar tres
pàgines als grups municipals i nomès una pàgina
per a altres opinions,on es dóna prioritat a partits
polítics davant de la ciutadania, talla camins
d'expressió d'aquesta última i això és gravíssim
en la publicació d'un govern Obert i participatiu”, i

que “l'eliminació, a més, de la paraula, “lliurement”
de l'anterior Reglament és tota una declaració
d'intencions”.
En tercer lloc, qüestionen que “la prohibició de
‘cartells i proclames’, que són vies d'expressió
d'una crítica a qui governa, és el signe d'identitat
d'aquest tripartit”, i consideren que “intentar fer
creure que el setmanari d'informació local Vinaròs
és un Butlletí d'Informació Municipal és ignorar la
centenària tradició periodística al nostre poble”.
Finalment consideren com a cosa més greu i
per la qual exigeixen la retirada del Reglament
de l'ordre del dia del ple de setembre “el fet que
el nou aparell propagandístic del nou PSOE i

PODEM, col.loca al mateix nivell jurídic la llibertat
d'expressió i el dret a l'honor, la qual cosa atempta
sempre contra la primera. Hi ha sentències tant
del Tribunal Suprem, una d'elles de 21 Octubre
de 2014, o sentències del Tribunal Europeu dels
Drets Humans que reiteren la prevalència de
la llibertat d'Expressió sobre el dret a l'honor,
i aquesta prevalència, paraules textuals, “se
incrementa aún más si la critica apunta hacia
personas o cargos públicos”, podem seguir “ la
libertad d'expresión, según su propia naturaleza,
comprende la crítica de la conducta del otro, aún
cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar
o disgustar a aquel contra quien se dirige(...)”

L'Ajuntament, multat Acord Ciutadà acusa el govern local de fer “política d’aparador”
per uns abocaments Acord Ciutadà ha realitzat algunes reflexions sobre el que La coalició liderada per Lluis Batalla apunta que en cent
que està sent la política del govern municipal dies “podem assegurar que, com en governs anteriors,
del 2013 que també que considera
passats cent dies des de la seua entrada a l’Ajuntament. només hi ha excuses, improvisació i l’actuació a salt de
Per a Acord, “ha hagut un canvi en les relacions a l’exterior, mata, i malauradament per a Vinaròs , més del mateix,
haurà de retirar
tant pel que fa al tracte amb treballadors de l'Ajuntament és a dir, cap Pla Estratègic d’Activació Econòmica, cap
Redacció

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs haurà de
pagar 3.000 euros de multa i retirar
els 10.000 metres cúbics de terra
dipositada procedent del dragatge
del port en un solar del PAI del IVSSA,
a la partida Capsades, a requeriment
de la Conselleria de Medi ambient.
La denúncia la va realitzar a principis
de l’any 2013 la Associació de Veïns
Migjorn, que va assenyalar que la zona
del port que s'estava dragant estava en
contacte amb l'espai on desembocaven
les clavegueres de les antigues
indústries de Foret i Fedesa, advertint
d'una possible contaminació en una
zona residencial del municipi.
L'edil d'Obres i Serveis, Guillem Alsina,
va recordar que al seu moment la
conselleria va recomanar retirar tota la
terra allí abocada, però l'ajuntament va
retirar llavors tan sols 78 metres cúbics.
Les analítiques van demostrar que no hi
havia perill de contaminació. “Ara estem
buscant documents que especifiquin
que l'ajuntament va autoritzar el
dipositar aquestes terres en aquest
lloc, però cap tècnic té coneixement de
l'existència de cap document d'aquest
tipus. Pel que sembla, va ser tot de
paraula”, va assenyalar l'edil d'Obres i
Serveis.
De la seva banda, des de Migjorn,
s'ha assenyalat que “d'una banda ens
alegrem de la normalització, neteja i
possible descontaminació del lloc on
s'havia abocat, però lamentem que
els costos els hagi d'assumir el poble”.
L'associació veïnal també demana
“responsabilitats a l'equip de govern del
PP, que va permetre aquest abocament”.

com amb la societat vinarossenca, i valorem positivament
aquest darrer aspecte per fer reunions amb veïns i veïnes
de les diferents zones de Vinaròs i conèixer la seua
problemàtica. Es el segell del nou govern. Però apegar un
segell és ben fàcil, no entranya cap dificultat, ara cal farcir
el sobre. Si no és així, les reunions veïnals com els plenaris
ciutadans seran pur meliquisme dels governants”.
Des d’Acord Ciutadà s’indica també que “encara que
excusats en que són pressupostos que ja venen donats ,
el cert és que hem vist en aquest 100 dies que quan cal
canviar el pressupost es fa”, posant com exemple que “va
ser la primera cosa que es va aprendre: la modificació
per al Pla d’Emergència Social, i el pla d’emergència per
a regidors amb l’aprovació de les seues nòmines. No hem
entès com aquells que criticaven la política com un modus
vivendi, a les primeres de canvi, se n’aprofiten d’ella. No
eren tan diferents, ni els del relleu del vell PSOE ni Podem.
Per això van junts”.

Pla Estratègic per al Camp,ni per al Comerç, etc, ...Res.
Cap previsió d’actuacions a mig termini”. I continuen
assenyalant que “tenim la seguretat que l’assignació de
certes regidories a certes persones són més que dubtoses
ja que la seua incapacitat creativa aboca una tasca de
Polític en mans de tècnics”
També acusen el govern municipal “ha engegat la llei de
Dependència, els que governen ara diuen que tot depèn
de València , de Madrid, o de Brusel.les...És un engany per
als que tenien esperança veure com el bus gratuït promès
ara depèn de Valencià, o la revisió de contractes per a
empreses privades o la municipalització de serveis que no
estan acomplint”.
La coalició conclou que “la sobreexposició als diferents
mitjans de comunicació algunes vegades per a parlar
de coses que ja venen del govern anterior com l’estalvi
energètic, o senzillament per aparèixer al costat del col.
lectiu corresponent només per aparèixer a les fotografies”

Totes les imatges

www.fotospai.com
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La comparsa 'Ara sí que sí', presidida
por Rafa Romero , despide a sus reina
s del 2015, Andrea y
Alexia y presenta a sus Reinas del 2016
, Alice y Romina.
Durante el próximo año la compars
a celebrará su 3er. Aniversario !!!

r una xarrada
l'Associació Criant en Tribu va organitza
El passat divendres 18 de setembre,
ito infantil.
ámb
al
a "Aromateràpia aplicada
molt interessant i divulgativa anomenad
ptica Callau
erà-Ó
Guim
àcia
impartida per Farm
Resolución de dudas de Visión Ocular",
da per la
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icipa
part
els
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a
dors, com
Volem agrair tant als nostres colabora
seua presència i col·laboració

Juanma Beltrán, gran aficionat al cine
ma, ha tingut
l'ocasió de viure per dins el món del
setè art en diverses
ocasions i en diferents rodatges com
: El secreto de
la porcelana, Mataharis, Amanecer de
un sueño, El Chiringuito
de Pepe, i ara també, ha estat seleccion
at per a tres dies, en
la famosa sèriede tv Juego de Tronos,
que està a punt de
començar a rodar-se a la ciutat de Pení
scola.

rem a
Els Nanos i Gegants de Vinaròs participà
im
càss
Beni
de
ts
Cabu
i
la Trobada de Gegants

26 setembre de 2015

SOCIETAT

Vinaròs celebra una nova edició dels Botigues al Carrer

La vintena edició de la iniciativa comercial va comptar amb la participació de 37 establiments. Fotos: E.Fonollosa

La vintena edició dels botigues al carrer
va comptar a Vinaròs amb la participació
de 37 establiments que van exposar els
seus articles en les carpes instal·lades a
la Plaça Parroquial, carrer Major i plaça
Sant Agustí, a preus excepcionals, per
tancar la temporada d'estiu.
Els comerços no van tancar al migdia

i, com és habitual, es van instal·lar
atraccions infantils a la Plaça Parroquial,
amb la finalitat de facilitar la jornada
comercial a les famílies. Entre els articles
que van poder trobar-se figuraven
moda infantil, juvenil, femenina i
masculines, sabateries i articles de pell,
articles per a la llar, etc.

Nanos i gegants, dolçaina i tabal,
moros i cristians de Peníscola
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

Com ja es costum els darrers anys part
de la colla de dolçainers i tabaleters
de Vinaròs, la dolçaina i tabal dels
nanos i gegants participarem en
les festes de Moros i Cristians de
Peníscola, ajudant als nostres amics
de la Colla de Dolçainers i Tabaleters
de Benicarló. Enguany en total ens
hem aplegat uns seixantena de
dolçaineres i tabaleteres, que a banda
de Benicarló, proveníem de les colles

“Xaloc” de Castelló, Santa Magdalena,
La Jana, i Amposta. En resum dos dies
de marxes mores a ritme de dolçaina
i tabal, una gran experiència per als
nous membres de la colla de Vinaròs
que debutaren i una xalera per als de
costum. Ara la Colla de musics dels
Nanos i Gegants estem assajant el
proper “Concert de la Carta Pobla” del
dissabte 17 d’Octubre al Mercat de
Vinaròs. Esteu tots convidats!

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

·
·
·
·

OCASIÓN

S e ve n d e L o c a l C é n t r i co e n V i n a r ò s .
P r ó x i m o a l Pa s e o M a r í t i m o .
I d e a l p a ra c u a l q u i e r t i p o d e n e go c i o .
Ta s ad o a p re c i o ac t u a l d e m e rc ad o . N e go c i a b l e .

CO N TAC TO - F r a n c i s co J i m é n e z : 6 2 9 2 5 5 5 1 7
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El espectáculo más nacional brilló en Cardona (Barcelona)

Curro Linares despertó expectación por su arte y valor
Juan Chaler

El libro titulado El Espectáculo Más
Nacional cuyo autor es el Conde de
las Navasl pone de manifiesto una
verdadera antología para definir el
toreo. Es una obra magistral y ambiciosa
de todo lo que podía saberse entonces
de la fiesta.
En el momento de buscar fórmulas de
organización de festejos taurinos, de
momento, no cabe la menor duda que
la fiesta de "bous al carrer" tiene una
fuerza enorme entre los pueblos de
nuestra provincia. Van a comprar para
correr por sus calles y plazas los toros
con más leña y romana en las dehesas
de más alta cotización. Los números
son contundentes si lo tradujéramos

en corridas de toros sólo le ganarían
ciudades con plazas de primera
categoría, quedando por delante
de muchas plazas de segunda. Todo
ello es perfecto y muy bonito, pero
todos los pueblos deberían intentar
compaginar estos espectáculos con
otros de lidia y más si tenemos en
cuenta que contamos con dos escuelas
taurinas en la provincia que ya han
dado sus frutos con alumnos, que con
la preparación necesaria, han tomado
la alternativa de matador de toros en
las plazas de Castellón y Vinaròs.
Pero para el fomento de la fiesta hace
falta que estos toreros de corta edad
se les den toros y plazas donde torear

sin que les cueste dinero. El apoyo de
todos es muy importante para que
estos toreros no caigan en el olvido
por no `poder avanzar. Solo falta
animar y animarse para que puedan
proliferar más festejos de la Escuela en
nuestros pueblos y demuestren que
son capaces.
El sábado 12 y el domingo 13 de
septiembre la localidad de Cardona
(Barcelona) en una gran plaza llena
de público celebró su tradicional
"correu bou" con gran presencia de
los alumnos de la Escuelas Taurinas de
Castellón y de Barcelona. En las clases
prácticas participaron los alumnos
Pablo Román, Hector Edo, Antonio

Cuadra y Curro Linares. Unos toreros
que quieren serlo. Los novillos de
Daniel Ramos.
El novillo que le correspondió a Curro
Linares al abrir el portón no embistió
de manera rápida y decidida, sinó
andando tras el engaño sin romper
en arrancadas. Mostró una merma de
facultades debida a la fuerte pelea
que tuvo antes en los corrales. Con
la muleta flaqueó y se defendió sin
alcanzar la ligazón necesaria, por lo
que tuvo más labor de lidiador que
de buen toreo. Se metió en su papel
de animador de la fiesta para rematar
con pases circulares invertidos sin
quebrantar entre grandes aplausos.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
L'alegria allarga la vida

per Julián Zaragozá

Per sant Miquel, la calor torna a
baixar del cel
Amoretes de cap d’any, per sant
Miquel afany
Amoretes de gener, per sant
Miquel bolquer
Els ceps per sant Miquel esperen
l’aigua del cel
Astora la casa per sant Miquel
abans que no baixa el fred del cel
Gall de llavor, per sant Miquel
cantador
La bona mel per sant Miquel
Per sant Miquel la figa no té pel
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Sant Miquel passat, tant mana
l’amo com el criat
Vent del port abans de sant Miquel,
el pagés torna a mirar al cel
Tardor verdadera per sant Miquel
la pluja primera
Si l`albada és bruta per sant
Miquel, tot l`octubre és brut del cel
A l`octubre, ametlles collides i al
novembre olives marcides
De llunes la de gener i la d`octubre
també
La pell d`octubre és la millor per la
samarra del pastor

L`octubre vinater pare del bon
gener trons d`octubre any de diluvi
Felicitació sense cistella, ni el cos
engrossa, ni el cor alegra
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Les guanyadores del concurs, Hazel Giné i Anna Barceló, al centre de la imatge amb el jurat, la presidenta del Mercat, Cinta Segura, el
regidor de Turisme, Domènec Fontanet i, al seu costat, la segona classificada, Eva Montserrat

Hazel Giné i Anna Barceló, guanyadores d'una nova edició de Mercatxef

Les Regidories de Comerç i Turisme recolzen aquesta iniciativa que acull el Mercat de Vinaròs
Redacció

El Mercat de Vinaròs acollia divendres 18 de
setembre la segona edició de Mercatxef, el
concurs de cuina amateur que segueix la
dinàmica de coneguts concursos televisius i
que compta amb el suport de les regidories de
Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
Finalment, van ser sis els plats concurs, amb
participants que es presentaven de forma
individual, en alguns casos, i altres per parelles.
L'equip format per Hazel Giné i Anna Barceló
s'alçava amb el primer premi, dotat amb un
xec de 100 € a consumir al Mercat de Vinaròs
i sopar al Restaurant Bergantín, gràcies al seu
plat 'Bacallà aromatitzat amb cítrics', pel seu
sabor agradable, bona cocció del peix i valor
nutricional, segons valoració del jurat. El segon
premi, xec de 60 € a consumir al Mercat, era Eva
Montserrat, per un 'All i pebre de rap i llagostí'.
La resta de participants van ser Adriana Petrescu
i Alexandra Petrescu amb 'Llagostins al cava i
ametlles', Rosa Camós i Katia Mogarra que van
preparar 'Arròs amb pop', Dolors Tobar i Pilar
Urruchima, amb 'Coctail de llagostins a l'estil
equatorià' i Teresa Dolz i Carmen Pérez amb
'Pilmenida amb salsa de carbassa i gingebre'.
El jurat va estar format per Roberto Belmonte,
xef de l'Hostal-Restaurant Teruel
-guanyador del Llapostí Tapa Tour 2014-, Inma
Albiol, xef del Restaurant Bergantín, Carlos
Bautista, concursant de MASTERCHEF Junior i
Carla Fonollosa, nutricionista.
El regidor de Turisme i Comerç, Domènec
Fontanet, destacava que "gràcies a iniciatives
com aquesta convertim al Mercat de Vinaròs
en un espai dinàmic i, sobretot, obert al públic.
D'altra banda, seguim promocionant la nostra
rica gastronomia i la matèria primera excel·lent
de què disposem a Vinaròs "

El jurat va estar format per Roberto Belmonte,
Inma Albiol, Carlos Bautista, i Carla Fonollosa

Les guanyadores, en acció

Molt va ser el públic assistent en esta edició del concurs, al mercat
11
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El restaurant Alamar, de l'Hotel Vincci Selección de Benalmádena, primer premi del

XIII Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs

Els Brancs de Girona obté el segon premi i el Club Nàutic de Saragossa aconsegueix el tercer
Redacció

El restaurant Alamar, de l'Hotel Vincci
Selecció Aleysa (Benalmádena,
Màlaga) ha estat el guanyador de XIII
Concurs Nacional de Cuina Aplicada
al Llagostí, organitzat per la Regidoria
de Turisme de l'Ajuntament de
Vinaròs. Els cuiners Daniel García
Peinado i Eva Moncayo han estat
els autors de la que s'ha considerat
com a millor recepta de les deu
presentades a concurs: Llagostins
de Vinaròs amb plàncton, umami i
algues. El premi té una quantia de
1.000 € i llagostí d'or.
El segon premi es concedia al
restaurant Els Brancs (Roses, Girona)
amb el plat Llagostí de Vinaròs
especiat i coco verd, cuinat en fulla
de plàtan, obra de Javier Aguilera
González i Javier Andrade, amb
500 € de premi i el llagostí de plata.
Finalment, el tercer premi era per al
Club Nàutic de Saragossa i el cuiner
José Miguel Sánchez Zampaña, la
recepta a concurs era Llagostí de
Vinaròs a la brasa d'alzina, puntallete
cremós i algues, amb llagostí de
bronze i 300 € amb premi patrocinat
per Coarvi.
El president del jurat, el xef Luis
Arrufat, que va ser guanyador
del concurs en l'edició del 2009
destacava "l'alt nivell dels cuiners
participants i del certamen".
Completaven el jurat el xef Miguel
Barrera, propietari del restaurant
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Cal Paradís de la Vall d'Alba -únic
restaurant de la província de Castelló
amb estrella Michelin-, el cuiner
Carlos Durán, capital de la Selecció
Nacional de Cuina, la blogguera i
crítica gastronòmica Cova Morales,
i el xef i propietari del restaurant
Chema de Guardamar del Segura,
Alejandro García.
El diputat provincial Juan Bautista
Juan, recordava que "aquest concurs,
en els seus tretze anys d'història
ha aconseguit situar Vinaròs en el
panorama de l'alta cuina nacional"
i destacava "el suport que se li
proporciona des de la Diputació
Provincial, amb iniciatives com
la Ruta dels Sabors". L'alcalde de
Vinaròs, Enric Pla, assenyalava
que "per aquest concurs han
passat, al llarg dels seus tretze anys
d'història, cuiners, que ja es troben
al capdamunt de la cuina a nivell
nacional" i recordava "el valor de un
producte de milla marina zero, com
és el nostre llagostí i la importància
que, en el seu recorregut, té el
sector pesquer de Vinaròs" així
com la promoció realitzada des del
consistori en la línia del turisme
gastronòmic.
En el transcurs de l'acte, es feia
entrega del premi a la tapa
guanyadora del Llagostí Tapa Tour
2015: Trio de llagostins, a càrrec del
restaurant Rafel lo Cristalero.

El cuiner Juanjo Roda va conduir esta edició del concurs i va
entrevistar els cuiners participants

26 setembre de 2015

El jurat, en plena deliberació

Els plats
1er premi
Els cuiners Daniel García Peinado i Eva Moncayo van rebre el llagostí d'or de mans del
president del jurat, el xef Luis Arrufat

Llagostins de Vinaròs amb plàncton, umami i algues, el plat guanyador.

2on premi

3er premi

Javier Aguilera González i Javier Andrade es van endur el llagostí de plata, i
el tercer premi va ser per al cuiner José Miguel Sánchez Zampaña

La periodista Emma Bas va presentar la entrega de premis, a la placeta del mercat

La tapa guanyadora
del Llagostí Tapa
Tour 2015: Trio de
llagostins, a càrrec
del restaurant Rafel
lo Cristalero
13
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Un documental sobre les Illes Columbretes guanya el premi ‘Vinaròs en curt’

Imatges de la gravació del documental, que compta amb testimonis vinarossencs

‘Aïllats, la memòria dels Columbretes’ es projectarà el dia 1d’octubre a
les 21h a l’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs
Redacció

El documental ‘Aïllats, la memòria
dels Columbretes’ ha resultat
guanyador per unanimitat del
jurat del premi ‘Vinaròs en curt’
que atorga la Fundació Caixa
Vinaròs.
En aquesta edició del ‘Vinaròs en
curt’, que s'atorga des de l'any
2006 i premia als treballs que
tinguin alguna cosa a veure amb
la localitat, s'han rebut quatre
curtmetratges, com va destacar
la coordinadora del cicle de
Curtmetratges Agustí Comes,
Nati Romeu, que va comparèixer
al costat de dos dels creadors del
documental, Patricia González i
Fernando Ramia, i el president de
la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel
Molinos.
La idea de ‘Aïllats’, com va explicar
González, “va sorgir juntament
amb els meus companys Xavi del
Señor i Eva Mestre, quan érem
tècnics de la reserva natural de
Columbretes i part del nostre
treball era donar a conèixer
a la gent històries de l’illa”.
Segons González, “teníem molta
informació, que anàvem ampliant
en base a les històries que la gent

ens explicava, i un dia vam decidir
guardar-la i realitzar-ne un dossier.
Això va arribar a companys de la
universitat i del món del cinema i
ens van dir que amb tota aquesta
documentació podia realitzar-se
un bon documental”.
‘Aïllats’ narra els sentiments
dels habitants d'aquestes illes,
situades a 33 milles de Vinaròs, i
alguns esdeveniments destacats
que han tingut lloc des que van
començar a estar habitades l’any
1856. El seu objectiu és recuperar
la memòria dels anys viscuts
per l'única colònia humana
estable, a través dels testimonis
de persones que van habitar les
illes i que expliquen el que va
ser la vida en el far, ja que durant
tot aquest temps l'única colònia
humana estable de Columbretes
van ser precisament els fareros i
les seves famílies, que romanien
en l'arxipèlag per llargs períodes
de temps.
En el documental hi ha presència
vinarossenca, ja que aporta
els testimonis de Carmen
Barreña García, vídua del farero
dels
Columbretes,
Tomás

Mancisidor, i de Ramon Roig, tio
del conegut pintor vinarossenc
amb el mateix nom, tal com va
informar Nati Romeu.
Nombrosos
han
estat
els
col·laboradors
en
aquest
documental, alguns d'ells són
coneguts escriptors o cineastes
com David Trueba, Manuel Vicent
i Vicent Usó, el poeta Josep Porcar
i músics com Tom Bombadil, José
Galindo, Manel Brancal o Lluís
Martínez Esbrí, entre d’altres.
El premi ‘Vinaròs en curt’ es podrá
visualitzar el proper 1 d'octubre
a les 21 hores a l'auditori Carles
Santos de la Fundació. Prèviament
a la projecció del documental
guanyador, es podrá gaudir del
curtmetratge ‘Un somni friki’,
d'Imma i Román Folch.

Blink, de Diego Latorre, volverá a proyectarse en el Festival de Sitges
Redacció

El cortometraje BLINK, de Diego
Latorre, se volverá proyectar este
año en el Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalunya como
uno de los 10 finalistas para los
premios TAC 2015. Blink fue elegido
mejor cortometraje del Festival de
cine Girona y ha ganado la octava
edición del premio "Vinaròs en
curt" que otorga la Fundació Caixa
Vinaròs. Rodada en Peñíscola y
Vinaròs, Blink es la primera incursión
cinematográfica del diseñador e
ilustrador vinarocense Diego Latorre.
El film fue seleccionado para el
festival de Sitges y en su reparto
hay tres nombres conocidos, como
Eduardo Casanova, Fele Martínez y
Macarena Gómez.
14
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Vinaròs celebra els seus 774 anys amb una programació
basada en la difusió de la seua història i tradicions
Els actes de la Carta Pobla inclouen un concert de Pep Gimeno 'Botifarra' amb la Banda
Simfònica de La Alianza, tallers històrics guiats i una retrospectiva de Puig Roda
Redacció

La Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions
de l'Ajuntament de Vinaròs ha preparat una
programació basada en el coneixement i difusió
de la història de la localitat, per commemorar
els 774 anys d'atorgament de Carta Pobla, amb
el 29 de setembre com a jornada central de les
celebracions.
L'edil Marc Albella ha assenyalat que "aquest any
hem volgut aportar un canvi de format i donar un
sentit més històric a l'aquesta celebració, que ha de
servir per sentir-nos orgullosos de ser de Vinaròs i
conèixer i difondre els nostres orígens, de manera
didàctica i divertida". Amb aquesta finalitat,
tenen un protagonisme destacat activitats com
els tallers històrics guiats, en què participaran els
més menuts a través dels centres escolars. També
figuren tallers enfocats a tot tipus de públic gràcies
als quals s'aprofundirà en aspectes com el Vinaròs
medieval, els ajuntaments de Vinaròs al llarg de la
història, l'Arxiu Municipal o els noms dels carrers.
La programació es compon també d'una exposició
dedicada al 150è aniversari del naixement del pintor
Gabriel Puig Roda, que es podrà visitar a la capella
de Santa Victòria, a partir del 26 de setembre; una
exposició fotogràfica a càrrec de 'Imatges de Vinaròs

i a els Seus Voltants'; una trobada de col·leccionistes
de monedes antigues i modernes i concerts, com el
recital de música barroca amb lectura de fragments
de la Carta Pobla, a càrrec de Bachenciana o el concert
de Pep Gimeno 'Botifarra' i la Banda Simfònica de la
Societat Musical La Alianza , el dissabte 3 d'octubre,
al Passeig Colom. Albella assenyalava que "sabem
que pot ser un acte multitudinari i per això hem
optat per programar-lo a l'aire lliure".
Els actes del 29 de setembre, dia en què es
commemora l'atorgament de la Carta Pobla,
giraran al voltant del concert d'aniversari a càrrec
de les corals García-Julbe, Orfeó Vinarossenc i
Coral Juvenil Sant Sebastià, a l'església Arxiprestal,
l'actuació del grup folklòric Les Camaraes i el
repartiment del pastís d'aniversari, a càrrec de
l'Associació de Pastissers de Vinaròs. Aquest any
no es lliurarà el premi Grinyó Ballester, en haver-se
convertit en un premi bianual. Des del consistori,
s'ha decidit no celebrar el Te Deum, "perquè
considerem que es tracta d'un acte litúrgic que
té sentit en dates d'especial rellevància i no tots
els anys i que, a més, no té perquè convocar
l'Ajuntament, donada la aconfessionalitat de les
institucions públiques ", explicava Albella.

Marc Albella i Amparo Chaler van presentar la programació

Els actes de celebració del Nou d'Octubre s'inscriuen
també en la programació de la Carta Pobla, amb
l'ofrena floral al monument de Jaume I, l'actuació de
la Muixeranga de Vinaròs i una jornada de Nanos al
carrer. El regidor assenyalava la intenció de l'equip
de govern de "eliminar els actes protocol·laris que se
celebraven al saló de plens i convertir la celebració
en una jornada festiva i de participació de la
ciutadania, sense protagonismes polítics".
La programació completa s'ha editat en un fullet en
el qual apareixen, d'una banda, els actes culturals,
festius i històrics i, de l'altra, les activitats que, en
aquestes dates, desenvolupen les regidories de
Comerç i Turisme, així com diferents entitats de la
localitat. Per tal de facilitar les consultes, els actes
apareixen etiquetats segons el tipus de públic al
qual van dirigits.

‘Espurnes’, exposició d’Isabel Serrano a la Fundació Caixa Vinaròs

Redacció

La sala d’exposicions de la Fundació Caixa Vinaròs
acull fins al 7 de novembre la exposició ‘Espurnes’
de la pintora Isabel Serrano, que va ser inaugurada
el passat 18 de setembre per la mateixa autora, el
president de la Fundació, Manuel Molinos i el regidor
de Cultura, Marc Albella.
En paraules de Isabel Serrano, “Espurnes és una
metàfora de les coses petites de la vida, que succeeixen
cada dia a tota hora i en qualsevol lloc, són espurnes
de vida”. Unes espurnes que “poden ser de mar, del
salnitre, poden ser del foc o del cel, com els estels que
des d’aquí veiem com a espurnes de la galaxia”.
La pintura de Isabel Serrano sempre ha estat
inspirada en la natura, i els llocs on ha viscut han
estat font d’inspiració. “Des del meu poble entre mar
i muntanya -Sant Vicenç de Montalt- a les muntanyes
del Garraf, ara Parc Natural del Garraf a Olivella, i
més tard, a Vinaròs, on vaig viure 10 anys i ara puc
tornar a disfrutar envoltada d’oliveres, garrofers,
palmeres, ametllers, tarongers i molt a prop de la mar,
d'aquestes meravelloses cales que recorden Grècia”.

La mostra es podrà visitar a la sala d'exposicions de la Fundació Caixa Vinaròs fins al 7 de novembre

Un recorregut que ha conformat la seua forma de
veure i viure, i la seua forma de pintar. “Tot això i el
que vivim, les experiències viscudes igual que deixen
empremta en la terra o en els arbres, la deixa en la
nostra forma de viure i veure la vida, la política, les
guerres, les pors, les alegries, les il·lusions”, assenyala.
“És per això que ara visc i plasmo en els meus quadres
aquesta etapa, m'agrada mesclar pigments amb
terres diferents, utilitzar-ho en forma de collage,
restes de palmeres, garrofes, llavors, és un tornar
a la Terra com a eix principal, d'on va començar el
meu periple”, explica l’autora. Mare Terra, Resseguir
petjades, Sembrar, Segar, Recollir, Mare Mar o Univers,
són alguns dels títols d’aquesta exposició que podeu
veure a la Fundació Caixa Vinaròs en horari de 17.30 a
20.30, de dimarts a dissabte i fins al dia 7 de novembre.
Des d’aquesta exposició, Isabel Serrano ha volgut retre
un petit homenatge a Alfred Giner Sorolla, a qui tenia
molta estima. “Sempre em va ajudar molt, animantme a seguir endavant, ara que fa 10 anys que ens va
deixar i mai ningú podrà omplir aquest buit”, conclou.

L'autora, Isabel Serrano
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El primitivo Vinaròs: En el aniversario de la Carta - Pobla
Uno de los temas principales en estos días es, sin duda,
el aniversario del otorgamiento de la Carta-Pobla a
Vinaròs en el año 1241, una constitución o conjunto
de disposiciones en las que se dice a los que van a
poblar la alquería como van a regirse, quien imparte la
justicia, quien cobra los impuestos y en qué cuantía, a
que propiedades tienen derecho, quien es el señor de
su pueblo, etc... Por encima de la carta no tienen más
ordenamiento que Los Fueros, cuyo garante y señor era
el rey.
Grinyó Ballester fue el cabecilla del primer grupo de
pobladores de Vinaròs. Parece lógico pensar que al
nombrarse el primer Justicia, de acuerdo a los Fueros
de Zaragoza, debió ser elegido para tal cargo el jurat en
cap, lo que hoy vendría a ser el alcalde y además juez de
paz. Al tiempo debieron nombrarse otros dos Jurados.
Este sería nuestro primer Ayuntamiento, es decir el
primer Consell de la Vila.
En nuestra Carta otorgada por Jaume I en el siglo XIII se
menciona claramente que se trataba de una alquería,
alqueream Bynalaros, dada a poblar a 50 familias, o sea,
unas 100 personas si aplicamos el coeficiente de 2 para
los pobladores en esa época.
Por lo que respecta a Vinaròs, la alquería sería un
pequeño lugar de carácter rural, sin duda formado por
un clan o grupo de familias bereberes emparentadas,
fuertemente unidas, que eran los Al-Arus, dedicados a
una agricultura de subsistencia, unido a una limitada
ganadería y con un complemento pesquero, aunque
los bereberes no solían practicar la pesca. Serían un
centenar de personas como máximo, a juzgar por la
pretensión de Jaume I de instalar aquí un grupo de
cristianos de similar o mayor amplitud en un lugar con
recursos de subsistencia ya garantizados. Grupo que,
lógicamente, debería de convivir con el clan que aquí
vivía, aunque hubiera desaparecido en buena parte ya

en 1234.
La alquería de los Beni Al-Arus, ubicada en
hipótesis en la zona de las actuales San Valente,
Santa Ana, San Cayetano debía comprender
unas 45 casas como máximo y unas 25 de
mínimo. Por lo cual pensamos que la primitiva
alquería no tendría más de 25 casas al otorgarse
la carta-pobla, muchas de ellas ya abandonadas
en esta fecha. No creemos que la alquería fuese
un núcleo compacto a modo de villa, sino un
conjunto de pequeñas casas de campo y de
pescadores diseminadas en un espacio sin
orden alguno.
El nombre oficial del lugar es lo que llevó al
notario que redactó la Carta de población
a escribir el nombre de Bynalaros, o sea, el
derivado de Ben-Al-Aròs. Ya está bastante
determinado por los arabistas que el nombre
de arus es la desposada, la novia o incluso la
buena paridora y no el lugar construido. Topónimo
que no es desconocido en el mundo árabe. Incluso en
Túnez hay varias referencias a Arús, como una ciudad y
una mezquita denominada “sidi Ben Arus”.
Este grupo de musulmanes siguieron viviendo junto
a los cristianos pero apartados en un rabat, un arrabal
que no llegaría ni siquiera a llamarse aljama.
Aquí, en nuestro territorio había bastantes musulmanes
en esa época, es decir, hispano-musulmanes; gentes
nacidas en estas tierras castellonenses desde hacía más
de cinco siglos, aunque desde la conquista de Tortosa
(1148) muchos habían emigrado, y tras serenarse la
situación quizás volvieron a sus casas, a aquellas que
no habían sido requisadas.
Como hemos apuntado, esas gentes árabes residían
aquí desde varios siglos antes de otorgarse la cartapobla. Eran verdaderos autóctonos, en muchos casos

Alfredo Gómez Acebes

fusionados con otros habitantes descendientes de las
anteriores culturas.
Nada sabemos de la situación religiosa de estos
musulmanes. Solo tenemos la certeza de que en la
vecina población de Sant Carles de la Ràpita había un
morabito con una tumba de un santón a los que los
vecinos de la zona, incluidos los de Vinaròs, acudían
en peregrinación. Luego en ese lugar se construyó una
Iglesia cristiana, en la que los musulmanes siguieron
entrando hasta que las autoridades de la época se lo
prohibieron.
Tras el Temple, en 1294, cuya presión debió de ser
abrumadora llegó Montesa, siendo expulsados muchos
musulmanes. Algunos se camuflaron cambiándose de
nombre, otros convirtiéndose al cristianismo. A finales
del siglo XIV aquí no quedaba ya ni un solo musulmán.
Sin embargo, muchas de sus costumbres, tradiciones y
sobre todo términos han perdurado hasta hoy en día.

Propera xerrada de l’Associació Cultural Jaume I
Associació Cultural Jaume I

Francesc Gil Lluch, es el nom de l’editor
I
fundador que des d’un principi s’ha preocupat de
Saldonar, de publicar de tant en tant llibres d’autors
del Maestrat i de les Terres de l’Ebre que tinguessin
interès general fugint de localismes que poden
perjudicar l’interès general. Aquesta fugida ha dut
a l’editor a publicar llibres clarificadors del projecte
Castor quan tothom, aparent –ment estava a favor
del projecte . És per això que, a més del llibre de
Jordi Marsal, “LA BOMBOLLA SÍSMICA” ha editat
enguany“MAXIMA DISCRECIÓ ” de Vicent Sanz Arnau,
un prodigi de novel·la negra ambientada sobretot al
Vinaròs del 1949, en què l’autor de Traiguera ha fet
una elaboració literària de la variant local del català
en els diàlegs dels personatges que ha cridat molt
l’atenció dels lectors i la crítica. Sanz, anteriorment

i també per a Saldonar, havia escrit La Font de
la Salut. L’any passat l’editorial va publicar el llibre de
poemes Terres i vents de la tortosina Conxa Jiménez.
Anteriorment, i amb molta satisfacció de l’editor,
havia imprès La Tercera Illa, una antologia de vint
poetes algueresos preparada pel vinarossenc JoanElies Adell.
Edicions Saldonar publica llibres a Barcelona des
del 2010 i es membre de l’associació d’editorials
independents “Llegir en Català” i de “l’Associació
d’Editors en Llengua Catalana”.
La col·lecció que millor defineix Saldonar és Periodistes,
en què s’ha publicat el llibre de Jordi Marsal Castor:
la bombolla sísmica, que va tenir molta repercussió a
banda i banda del Sénia per l’explicació rigorosa de les
implicacions polítiques i econòmiques del magatzem

Actuació de la Muixeranga a Peníscola
El passat divendres a poqueta nit
actuàrem a Peníscola, dins de les
seues festes Patronals, ens sentim
molt contents i molt orgullosos
d'aquesta actuació.
Els primers sorpresos vàrem ser
nosaltres mateixos per la gran
quantitat d'afluència de persones
que s'acostaren a veure'ns i
meravellats dels elogis rebuts pel
públic allí present, feliços de saber
que cadascuna d'aqueixes persones
es porta al seu lloc d'origen l'emoció
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de veure fer muixerangues,
emocions i sentiments que no
entenen de llengües ni orígens.
Nit esplèndida el públic demanava
silenci, tots expectants, agraïts per
les explicacions i delatat per la feina
i coordinació de la pinya els troncs i
nens. Molt bona feina, a tots gràcies
pel vostre esforç
Volem donar novament les gràcies
al poble de Peníscola i al seu
ajuntament per aquesta oportunitat
que ens ha brindat.

i plataforma marítima de gas de Vinaròs, i que va servir
a TV3 per documentar un 30 minuts que ha sigut líder
d’audiència les dues vegades que s’ha programat. És
una col·lecció que publica llibres d’actualitat sobre
qüestions silenciades o poc tractades pels mitjans de
comunicació, escrits per periodistes del Grup Barnils.
Ara mateix ha aconseguit un èxit editorial amb el
llibre de Lluc SalellasEl franquisme que no marxa. El
pròxim llibre de la col·lecció serà probablement un
document d’impacte, que hauria de generar molt de
debat social,Desmuntant Societat Civil Catalana, de
Jordi Borràs.
L’Associació Cultural Jaume I presentarà aquesta
Editorial, jove, valenta, vinarossenca, el proper dia 2
d’octubre a les 7de la tarde a la Biblioteca Municipal
de Vinaròs.
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Tras 58 años de estar presente cada sábado en Vinaròs

HA FALLECIDO
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EN EL SETMANARI VINARÒS
No pudo resistir el nuevo reglamento
aprobado por Tots i Totes Som Vinaròs,
PSPV-PSOE y Compromís
en el pleno del 24 de septiembre de 2015.
Quienes la hemos defendido y
disfrutado hasta ahora estamos
trabajando ya para que vuelva
a nuestra ciudad en 2019.

de Vinaròs

www.ppvinaros.es

ASSIGNATURES PENDENTS A L’EDUCACIÓ

El passat dimecres 8 de setembre, va tindre lloc
a la Casa de la Cultura una reunió convocada
per la Comissió de Cultura i Educació de Tots i
Totes Som Vinaròs. Centres educatius afectats
per grans mancances d’infraestructura, AMPES ,
sindicats i representants de l’Ajuntament de Vinaròs vam repassar
les deficiències de dotació als centres : aules prefabricades
que en alguns cassos porten més de 8 anys ( CEIP Jaume
I), ampliació i renovació de centres amb infraestructures
desfasades, creades per a una realitat que res té a veure amb
l’oferta educativa actual ( l’ IES Vilaplana va ser un centre previst
per a 400/500 alumnes i avui en dia dona cabuda a 800/900),
deficiències en la dotació de recursos humans i materials
per a l’aula d’atenció a alumnat amb problemes motòrics (CEIP
Manuel Foguet). Superar aquestes i altres situacions és el
repte i compromís de l’actual equip de govern. Fer-se ressó de
les mateixes amb les mesures que s’estimen oportunes ha de
ser una de les tasques del Consell Escolar Municipal. La gestió
política paral.lela a la conciència ciutadana són elements claus
en la superació de problemàtiques com aquestes i que afecten
a un dels pilars socials bàsics : l’educació.
La diagnòsi de mancances educatives anterior respon a
situacions del moment present. Però és clar que la llista és
més llarga. Des de Tots i Totes Som Vinaròs volem cridar
l’atenció d’altres circumstàncies heredades de les anomenades
retallades, que condicionen i molt ,el desenvolupament de la

tasca educativa . A saber :

Les ràtios ( nombre d’alumnes per aula) són excessives
per tal d’atendre els alumnes i més si tenim en compte
l’eliminació de professorat de suport.
Supressió de programes d’atenció a la diversitat .
D’aquesta manera l’alumnat amb més dificultats veu minvades
les seues possibilitats d’èxit.
Augment d’hores lectives en secundària amb la
conseqüent eliminació de temps dedicat a la coordinació
pedagògica.
Aprovació d’una llei educativa – i en van 7 des de
la transcició – sense consens i amb una (des)implantació
que dóna actualmente peu a situacions improvisades amb
el desconcert i frustació que tot això porta implicit en la
Comunitat Educativa.
Tot això també són qüestions, assignatures pendents,
que determinen la pràctica educativa al nostre municipi. És
fonamental que els diversos agents socials ens impliquem
en la demanda de solucions per tal de garantir el dret a una
educació pública i de qualitat. Imprescindible que tots i totes
reflexionem , participem i prenguem part per tal d’aconseguir
l’objectiu esmentat .
Això va per tots i totes. No oblidem que el dret a l’educació
no sap d’edats , ni de condicions.
17
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COOPERAR, TREBALLAR I ESCOLTAR: EL QUE DEMANA LA GENT
Cooperar: El nostre ajuntament
ha encetat una nova etapa de
col·laboració amb altres localitats
com la de Benicarló. És el moment
de deixar enrrere rivalitats
passades per treballar colze. És el moment del treball
col3·ectiu. És moment de comarca.
Treballar: La gran mentida de l'anterior equip de
govern popular, va ser l'inminent construcció del
Jaume I. Aquest, de moment, ni està ni se l'espera.
Ha sigut precisament un nou equip de govern
progressista a la nostra ciutat i al País Valencià, el que
ha posat en marxa iniciatives com la de un Manuel
Foguet accessible. Ara cal seguir treballant pel Jaume
I.
Escoltar: Han sigut nombroses les reunions amb
centenars de vinarossenques i vinarossencs al llarg del
terme municipal. Colònia Europa, Cala Puntal, Cossis...
La gent demana proximitat. I aquest nou equip de
govern està, més que mai, al costat de la gent.

La nova executiva de Compromís Vinaròs comença amb força
El passat dissabte dia 12 de setembre
a l'assemblea extraordinària local
de Compromís Vinaròs, van escollir
per unanimitat dels assistents, la
composició del nou Consell Executiu Local.
Josep Compte Saura com a nou Secretari Local i d'Organització i Jordi
Navarrete Pla com a nou Portaveu Local lideren aquesta nova executiva
a la nostra ciutat.
Josep Compte,va nàixer a Vinaròs fa 34 anys. Es titulat superior en Medicina
Tradicional Xinesa per l´Universitat Europea de l´Atlàntic, també es membre
de P.R ( "Practioner's Register: Registre d'acupuntors i professionals de la
Medicina Xinesa") i adscrit a PEFOTS ( “Pan European Federation of TCM
Societies”). Jordi Navarrete, va nàixer a Barcelona fa 43 anys. Va cursar
estudis de Enginyeria Electrònica Industrial, actualment es treballador del
PPIFGV (Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana
) i delegat sindical a l'empresa pública VAERSA.
En aquesta assemblea Jordi Moliner Portaveu Local sortint, va dir: " 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 ". 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 Vinaròs fa i farà polítiques amb sentit comú, en positiu, en
participació democràtica i de baix cap a dalt.
Aquesta nova executiva, vol començar amb força, aprofitant que ara
Compromís exerceix acció de govern a la Generalitat Valenciana i la força que
ens pot donar això a Madrid. Per a fer arribar , les problemàtiques,carències
i les propostes de solució que venen del nostre col·lectiu, com cap de
18

comarca i ciutat mes important al nord de la província.
La primera acció que hem aconseguit és, fer vindre al nostre Senador a les
Corts Generals, Carles Mulet. Per a que ens explique la situació actual de
diversos temes que afecten a la nostra comarca, però que malauradament,
sembla que no es decideixen sense tindre en compte l'opinió del territori,
com hauria de ser. Temes com. Que és farà definitivament amb el Projecte
Castor?. Per a quan trens de Rodalies al nord de la província? I per a quan la
solució al tema de les infraestructures viaries?. Com la N-232 / A-68, etc.
També l'executiva, li ha transmès, les preocupacions per la situació en la
que estan aquests temes per part de la gent de la comarca i transmetre-li
les propostes de solució proposades pels diferents col·lectius de la ciutat,
per a donar-li trasllat allà a on es prenen les decisions sobre els mateixos.
A més se li traslladen, com Carles Mulet ens ha senyalat, totes les peticions
que pugen ser traslladades després a les esmenes que farà com a senador
al proper debat del pressupostos generals de l'estat.

Foto, d'esquerra a dreta Josep Compte, Carles Mulet i Jordi Navarrete
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100 DIES DE GOVERN DONEN PER A SABER
QUÈ DONARAN DE SÍ?

La Política no és atzar. Si és atzar, es diu anar a “Salto de mata”.

La Política és, a més, previsió, plans a mig termini.

I de moment d’això , res de res..................

Promeses complides

Tal com vam prometre en campanya electoral, la regidora del PVI

1
1

Ha fet l’aportació del
25% de les percepcions
rebudes per la seua
tasca del mes d'agost
a l’ajuntament, a Creu
Roja de Vinaròs per
compra de material de
higiene.

de Vinaròs

19

26 setembre de 2015

OPINIÓ
NO ENTERAR-SE O NO VOLER-SE ENTERAR
“Pueden hablar
en castellano, así
nos enteramos
todos”. Així pràcticament comencen totes les
assemblees que han fet l’equip de govern en les
assemblees de veïns. I aquell que diu que s’expressa
millor en la nostra llengua, en l’autòctona, en la
d’aquí de tota la vida, en valencià, en català, és mal
mirat i fins i tot li diuen “maleducado” i altres coses
semblants. Com ens podem sentir en ser tractats
d’aquesta manera en la nostra casa, perquè hem
d’aguantar ser menyspreats per gent que, tot i tenir
la seua residència de forma habitual o temporal
durant molts anys, no saben ni volen saber res de
la nostra llengua?. Si, és cert, la societat va canviant
i Vinaròs ja no és aquell poble que ens coneixíem
tots, tots parlàvem de la mateixa manera i ens
enteníem sense haver d’emprar el castellà per a res.
Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

No volem canviar ni volem anar marxa enrere, la
gent que ha vingut ens ha fet més rics en les seues
aportacions de vida i cultura. No els volem girar
l’esquena i no volem de cap manera que marxen,
però ELLS han d’entendre que no venen a una
terra cremada i tot i que tenen els seus drets han
de pensar que els que vivim aquí, els que vivíem
aquí, seguim tenint unes normes, costums, llengua
i tradicions que no volem que ens ho varien. Si
tan volen estar en nosaltres, cosa que ens agrada,
pensen que ens han de respectar. Si volen viure en
nosaltres han d’acostar-se a la nostra llengua i les
nostres costums. No cal dir que els que vivim aquí
respectem a tothom, però pensen que nosaltres
no ens hem mogut de la nostra llar i que per
acostar-se a nosaltres els cal fer aquest petit esforç,
esforç d’entendre’ns, d’entendre que venen a un
lloc on la gent del poble tenim una llengua pròpia

GRINYÓ BALLESTER (Part I)
Tant en els successius i inoperants Consells de
Cultura que han anat passant sense pena ni glòria,
com públicament quan se m'ha preguntat, he
manifestat la meua discrepància en els criteris i
procediments que s'han seguit per a designarlo. Dit això, he d'afegir que de cap manera
sóc partidari d'anul·lar-lo, ni tan sols de fer-lo
bianual en l'absurd argument que davant de la
nostra limitada població si ho fem cada dos anys
tindrem millors candidats, ¡com si es tractara d'una
collita de melons o moniatos! Això no contribuirà
gens ni miqueta a afavorir la consciència identitària
popular d'unitat. I ja se sap, ... "allò que val és la
consciència de no ser res si no s'és poble”.
El GRINYÓ BALLESTER en la seua nominació anual,
és l'exaltació d'un símbol vinarossenc d'unitat
identitària més enllà de lògiques diferències
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que emprem de forma molt habitual i que no els
obliguem a parlar-la, però si a conèixer-la i a que
no ens obliguen a parlar la d’ells.
Si no s’obliga a ningú a utilitzar una llengua que
no vol, perquè als que volem parlar en valencià
ens veiem en el deure d’emprar el castellà. Han de
saber que el valencià també és llengua oficial i per
tan no deixem d’emprar una de les dues llengües
reconegudes .Si uns tenim l’obligació de saber,
conèixer i parlar el castellà, perquè hi ha gent que
no vol assumir que també ha de saber l’altra??. Ben
cert que si un vol, pot. I si li interessa algun tema
fa tots els esforços possibles per entendre allò
que parlen. El més greu i el que ens sap més mal
és que l’equip de govern no va posar cap però, va
claudicar, va reconduir el tema cap al castellà i a la
fi també el va acabar parlant. “así nos entendemos
todos”.
José Luís Pascual Plá

ideològiques, que contribuix cada any a fer poble
i a conscienciar-nos de les nostres peculiaritats
com a tal. Per tant a cohesionar-nos en una unió
de sentiment que hauria de ser independent
de polítiques de qualsevol signe. I si algú es vol
obnubilar en aparences enganyoses, que amaguen
una real carència de sensibilitat, bo serà que
reconsidere les bases de la seua anàlisi per aclarir
un futur que només serà possible des de les arrels
més enrocades de l’ànima vinarossenca.
Podem discutir el criteri de selecció del
Grinyó. És notori i conegut que no estic
d'acord amb els criteris que s'han seguit fins
avui i molt menys quan la motivació ha sigut
obertament clientelista, amiguista o partidista.
No hi ha dubte, no obstant això, que la nominació,
cada any d'un Grinyó, d'un símbol vinarossenc,

ajuda i contribuix a cohesionar-nos com a grup,
com a col·lectivitat i com a poble diferenciat.
Al·legar que cada dos anys tindrem millors
candidats em pareix en el millor dels casos una
ximpleria, com dirien els nostres veïns, i en el pitjor,
una malèvola estratègia, semblant a la d'aquell
personatge que repetia sistemàticament que a
Vinaròs no teníem patrimoni cultural, l mentres,
pergamins medievals o quadros de Puig Roda
s'amuntonaven totalment abandonats a la seua
sort i plens de brutícia, o tal vegada a l'espera del
seu espoli. I una vegada estratègicament sembrada
i consolidada la doctrina de l'encantador àugur... la
conclusió era òbvia i elemental: ¿perquè reivindicar
unes dignes instal·lacions pel nostre patrimoni?,
quina necessitat tenim de fer un Museu?... Si no
tenim res per a ensenyar...!!!
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Treballadors del Astillero Sorolla que construyeron el ‘Apolo’: Paco, Agustí, Lolo y Batiste.

Mar con dos estaciones para faenar

Comenzó la semana laboral con un par de jornadas de aguas veraniegas para finalizar con tres otoñales. El cambio
apenas se ha notado en el mar, ya que la ausencia de oleajes y corrientes hizo predominar la estabilidad marítima.
Se faenó los cinco días en las diversas modalidades que están operativas. Las capturas en general no fueron
abundantes. Y las cotizaciones resultaron con bastantes altibajos para las especies mas abundantes.
La pesca de arrastre desembarcó como siempre gran variedad de pescados y mariscos, como calamar, gall,
pescadilla, salmonete, rape, peluda, caracol, galera, dorada, móllera, caballa, jurel, sardina, aranya, pagel, pulpo
blanco y roquero, rubios y moralla.
El cerco el lunes entre una llum de Vinaròs y otra de Vélez (Málaga) pillaron 300 cajas de llisa y 300 de alatxa.
Al día siguiente partieron todas las traíñas hacia aguas de Gandía, pues al parecer por aquellas latitudes se
atrapaba boquerón.
La flota de artes menores, unos pocos trasmalleros aún pillaron langostino y sepia. Varios calan el trasmallo en
busca de lenguado, corvina y palaí. Y un par faena cerca de L’Illa para capturar langosta, bogavante, gallineta,
pagre, chopa y mamona. A última hora en alta mar sufrieron el azote del viento de mistral, que no dejó que
pescaran mar adentro. La recolecta de pulpo roquero con cadufo subasta a diario bastantes ejemplares. El
palangre de costa capturó con este arte de anzuelos lubina, dorada, sorella, lliri y congrio.

Desguace de un pesquero ‘foráneo’

Tras 46 años faenando en aguas catalanas, el bou denominado ‘APOLO’ fue desguazada en Vinaròs.
Se da la circunstancia que este bou lo construyeron en nuestra ciudad el año 1968 los astilleros Sorolla.
Fue botada para el armador Javier Figueres del puerto base de Palamós (Gerona). Sus principales características
son; Eslora 27 m. Manga 6,3 m. Puntal 4,7 m. y 97 de T.R.B. Material del casco; madera.
Este barco en su tiempo constituyó una gran primicia o pionera al abrirle la popa para el izado del arte sobre
cubierta. Así el día de su botadura resultó una novedad el ver a un arrastrero con una rampa a popa.
Casualmente el padrino el día que la botaron, y como es natural estrelló la botella de cava en la proa, fue
el entonces chaval, Juan Bta. Panís, que trabajaba de aprendiz en dichos astilleros. También trabajaban en
construirla otros vinarocenses y que ahora están en la foto que se adjunta, como el calafate Agustín Verdera y
otros dos aprendices más, Francisco Flores y Manuel Asensio.
Y se ha dado igualmente la casualidad o quizás se ha buscado, que este barco viniera a ‘morir’ al sitio donde
‘nació’, de manera que el varadero vinarocense de Juan Bta. Panís se hizo cargo para desguazarla.

Ecos de ‘Mar’; Vuelve el auge de los Astilleros.

Tras un parón de dos años ( 2012-13) de los astilleros (Pequeños y Medianos) privados españoles, a los que
suspendió el comisario de la UE el sistema de financiación para la construcción de buques o ‘taxe lease’, por las
infundadas denuncias años antes de Holanda. Así, después de una investigación, se demostró que las ayudas
del Gobierno Español a los constructores de estos navíos era legal, es más, se vió que gozaba desde hacía
tiempo del beneplácito de Bruselas en los exhaustivos controles que realizó. De manera que levantado el veto
por la Comisión Europea, a partir del 2014, la industria astillera española comenzó a cerrar más del doble de
contratos que el alcanzado por sus directos competidores europeos, o sea, con un balance anual en la cartera
de pedidos de 40 buques. Es más, las perspectivas de cara al presente año son formidables, ya que en 2015 solo
en el primer semestre, el aumento en el volumen de contrataciones superó un 12% al registrado en el mismo
periodo del año pasado. El origen de los encargos de los barcos es para armadores extranjeros, para situarse en
un 94% de las embarcaciones construidas para otros países.
La actividad de esta construcción naval se centró principalmente en buques dedicados a la industria offshore
y pesqueros, puesto que España mantiene una posición dominante en este tipo de buques, al tener un alto
grado de especialización por su excelencia constructiva de su complejidad, sofisticación, tecnología punta, etc.,
para liderar la contratación de embarcaciones de pesca y ocupar el tercer puesto en los buques, plataformas,
etc. que se instalan en el mar. En cuanto al cómputo global y a nivel mundial el año pasado ya escalamos
posiciones para ocupar el puesto 16. De esta forma se demuestra que superados los avatares que llevaron
a éste sector astillero al borde de la quiebra, dicha industria constructora española está ahora de nuevo en
primera línea.

Fals corrall negre

Se l'anomena així per les primeres restes
fòssils trobats que són de color negrós,
a pesar que viu és de to groc, blanc i
ataronjat.
Com el material corni que està compost no
s'adapta a ser treballat amb duresa, només
s'utilitza trossejat per a la confecció de
certs collars. Pescadors o submarinistes ho
tenen de trofeu ornamentat decoracions
en les seues cases, ja que pareix un pintat
arbre marí aplanat lateralment.
En castellà li diuen coral de oro i falso coral
negro, en anglés mediterranean zoanthid
i en francés faux corail noir. El seu nom
científic és Gerardia savaglia.
De la classe antozoa és un tipus de cnidari
octocolari amb pòlips que formen una
colònia arborescent fins a 1 m. d'altura,
amb suport corni elàstic, no calcari.
Els milers d'individus o pòlips que
constituïxen este coral, són d'uns 2 cm.,
amb 28 tentacles retràctils disposats en
una corona de color daurat- groguenc
que estan connectats entre si.
Viu en basamens rocosos o sobre
gorgories mortes en zones amb gaires
corrents marines, perquè els pòlips
puguen atrapar del plàncton nutrients
per a alimentar-se.
És una espècie gonocórica o de sexes
separats, amb colònies mascle o femella.
Es reproduïx a final de tardor. Expulsen
els productes sexuals al corrent per a
fertilitzar-se. Després es produïxen larves
que deambulen en la columna d'aigua,
fins a fixar-se al substrat per mitjà d'una
estructura basal i formar un pòlip per a
reproduir-se asexualment per gemmació i
erigir la nova colònia coral•lina. Pot arribar
a viure 2.700 anys, sent l'organisme mes
longeu.
La seua distribució batimètrica és dels
10 a 600 m., amb branques ramificades
i orientades en un sol pla, per a preferir
llocs amb poca llum o ombrius.
Té enemics naturals com les esponges.
D'escàs valor comercial.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Vinaròs presenta l'oferta formativa esportiva per a escolars
EMIARE (Escoles Municipals d'Iniciació, Animació i Recreació Esportiva) aunen
activitats d'iniciació i les MiniOlimpíades Escolars Caixa Vinaròs
Redacció

La Regidoria d'Esports i el Consell Municipal
d'Esports han presentat l'oferta esportiva per a
xiquets en etapa escolar, recollides en les EMIAREEscoles Municipals d'Iniciació, Animació i Recreació
Esportiva-. La regidora d'Esports, Begoña López,
ha destacat que el principal objectiu és que "els
menuts s'acosten a diverses modalitats esportives,
per tal de iniciar-los en la pràctica de l'esport". En
aquest sentit, l'oferta s'estructura en dos blocs:
D'una banda, educació física de base, per a P-4 i
P-5; iniciació a esports individuals i col·lectius, per
estudiant des de 1r a 6é de Primària; aeròbic infantil,
per a escolars de 6 a 14 anys i, com a novetat i en
col·laboració amb Bamesad, esport adaptat i per
a xiquets amb necessitats especials -poliesport i
natació adaptada-. El preu de les activitats és de 40
euros anuals, amb descomptes en cas de realitzar
dues activitats i si s'inscriuen germans.
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D'altra banda, se celebrarà una nova edició de
les V Miniolimpiadas escolars Caixa Vinaròs, una
competició en la qual poden participar tots els
nens de tots els centres escolars, des de 1r a 6è
de Primària. "La nostra intenció és que tornen
a celebrar-se competicions esportives entre els
centres escolars, sense que hagen de realitzar
desplaçaments fora de Vinaròs", explicava el tècnic
del Consell Municipal d'Esports, Nacho Chaler. Els
esports que es realitzen són futbol, futbol sala,
bàsquet, circuit multiesportiu, handbol, copbol,
balontiro, atletisme. Els entrenaments es realitzen
en horari de vesprada, als centres escolars i les
competicions tenen lloc els dissabtes al matí.
Chaler demanava "el compromís de les pares
que inscriguin els seus fills perquè no faltin a les
competicions". El preu de cada inscripció és de 10
euros a l'any per jugador incloent: equipament

esportiu, premis, un dia d'entrenament a la
setmana, dos dissabtes al mes de competició a
Vinaròs, en centres escolars o Pavelló Poliesportiu.
Per a ambdós casos, les inscripcions començaran
a partir del 21 de setembre, a les oficines del
Consell Municipal d'Esports, en horari de matí i de
vesprada. A la pàgina web del Consell Municipal
d'Esports www.cmevinaros.es figura tota la
informació sobre aquesta oferta formativa.
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Inferioridad vinarocense ante excompañeros
Andrus Albiol

Vinaròs; Nacho, Potrimba, Elías, Aleix (Fibla 73)
Abril, Roger (Galeote 68) Albert, Víctor Fone,
Espinosa y Grisales (Sebastián 73)
Segorbe; Dani, Héctor (David 63) Molés ( Eixea 71)
Miguel, Safont, Adrián, Vilar (Quirant 61) Nadal,
Amadeo, Moliner y Vilalta.
Árbitro; Alberto Gabriel Cornelles Vicente.
Ayudado en las bandas por Bosh Doménech y
Puchol David. Amonestó a Aleix y Espinosa de los
locales y a Moliner y Vilar de los visitantes.
Goles; 0-1 m. 4 Nadal, 0-2 m. 16 Moliner, 1-2 m.
18 Grisales, 1-3 m. 28 Miguel y 1-4 m. 32 Adrián.
Nueva derrota albiazul en la Ciutat Esportiva
y en esta ocasión por abrumadora diferencia
en el marcador, que da un reflejo de lo fue
en el campo, pues el conjunto blanco resultó
netamente superior, tanto en técnica como
en física, para ir imponiendo su juego desde el
inicio del choque. Se da la circunstancia que en
este equipo rival hay varios y buenos jugadores
que la temporada pasada estaban en el Vinaròs.
Y como es natural además de sumarse la suerte
de cara al gol, las buenas jugadas realizadas
por los foráneos encontraron pronto sus frutos,
pues aún no habían transcurrido un puñado
de minutos como ya tenían inaugurado el
simultáneo. Luego sobre el cuarto de hora
nos metieron el segundo ante la pasividad

del eje defensivo langostinero. Pero un par de
minutos después, nuestro delantero Grisales
acortó distancias en el luminoso y el encuentro
entró aparentemente en otra dinámica más
emocionante, dando el parecer o la ilusión que
se podía luchar por la ansiada igualada, pero
antes de los diez minutos volvíamos a estar a
las mismas, de nuevo nos alojaron el esférico
al fondo de nuestra portería y remataron la
faena sobre la media hora de partido con el
definitivo cuarto tanto que ya hizo inamovible
el resultado. Luego tras el descanso ya sobró
el segundo tiempo, pues los de la capital del
Alto Palancia salieron al césped un tanto a
la defensiva, para salvaguardar la ventaja, y
los vinarocenses como no teníamos un claro
dominio de macht optamos también por
intentar salir al contragolpe, que rara vez se
producía, ya que los rivales no dejaban huecos
en su bien repartida parcela entre los suyos.
Bien es verdad que, además del primer nefasto
arbitraje al comienzo liguero, al Vinaròs le han
tocado a principios de esta campaña en las
tres primeras confrontaciones tres potentes
equipos. En fin, el calendario de liga no mira
caracteres, pero ha propiciado un mal inicio
de temporada de los abnegados chavales
vinarocenses.

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs
FINAL DEL CIRCUITO DEL BAIX MAESTRAT DE AJEDREZ 2015.

RAMÓN SEGURA ,CAMPEÓN

El pasado sábado finalizó en San Mateu el circuito del Baix Maestrat
de ajedrez. Este último campeonato se disputo a 7 rondas de 10
minutos y contó con la asistencia de dos reconocidos Maestros
Fide, Pedro Zurano del Club Escacs de Reus que quedó en el
primer lugar de la clasificación y Eric Sos del Círculo Mercantil de
Castellón que obtuvo el subcampeonato. La tercera plaza fue para
José Miguel Garcia del Círculo Mercantil de Castellón. El primer
lugar para la categoría infantil Sub16 fue para Diego Zafra del
club Ruy Lopez de Vinaròs, el primer sub12 para Marc Lavernia de
Alcalà y el primer sub10 para Nicolás Bellón del círculo Mercantil
de Castellón. Hay que felicitar a la organización, encabezada por
Daniel Vaquer, que se proclamó como mejor jugador local, por
la excelente organización, la calidad de los premios ofrecidos
a los ganadores y el impulso del ajedrez en la localidad vecina
que esperemos que se afiance con nuevos campeonatos y
colaboraciones con los clubs del Baix Maestrat.
Finalizado el circuito del Baix Maestat y tras las 5 pruebas las
disputadas en Alcalà, Benicarló, Peñíscola, Vinaròs y San Mateu,
se alzó como vencedor absoluto Ramón Segura del Club Ruy
Lopez de Vinaròs, subcampeón Daniel Vaquer de San Mateu y
en tercer lugar y con solo doce años Marc Lavernia de Alcalà de
Xivert. El mejor infantil sub16 y ocupando el cuarto puesto de la
general, empatado a puntos con el tercer clasificado, Diego Zafra
del club Ruy López de Vinaròs. Finalmente el mejor sub10 fue
para Nicolás Bellón del Círculo Mercantil de Castellón. Gracias a
todos los participantes por asistir todas las semanas a los eventos
organizados, generar un nivel de participación tan alto y crear el
buen ambiente en que se desarrollan todas las competiciones.

TENIS. Club de Tenis Vinaròs

El divendres 18 d’octubre el Club Natació
Vinaròs va celebrar l’assemblea general. Aquest
any es va fer al Salo d’actes de la Caixa Rural.
Es va iniciar l'assemblea amb la lectura i
aprovació de l'acta anterior, amb la votació
per majoria absoluta, després es va fer
bàlans econòmic de la temporada 2014-15, on
aquest any amb l'esforç econòmic fet per tots els
pares s’ha arribat a final de temporada amb un
saldo positiu, on la pròxima temporada el club
es farà càrrec de les llicències federatives tant
en l'àmbit autonòmic com en l'àmbit nacional
de tots els nedadors, amb una temporada

d'antiguitat.
També es va aprovar que per aquesta
temporada només es repartirà un dècim
de loteria per família (amb l'opció de què la
família que vulgui més dècims podrà demanarlos a la junta) per altra banda s’està mirant
d'arribar amb un acord en el C.N. Benicarló de
compartir Autobús per als desplaçaments de
les competicions d’aquesta temporada.
Per part de la junta volem agrair la col·laboració
dels pares i voluntaris, com de les entitats que
han col·laborat amb la temporada 2014-15.
Gràcies a tots!!!!!

Taekwondo. Club Taekwondo Atencia Vinaròs

El sabado dia 19 de septiembre se hizo entrega a los ganadores
de los " Jocs Esportius de Taekwondo 2014-2015", de los Trofeos
que les acreditan como vencedores absolutos de esta temporada.
Dicha entrega tuvo lugar durante la Trobada de Clubs que se realizó
en el Pabellón Polideportivo de l' Alcora. Los galardonados fueron:
Lupe Beltran en categoría Junior femenino -49 kg., Kevin Atencia
Cadete masculino -45 kg., Joan Fabregat Junior masculino de -67
kg., Alex Atencia Junior masculino -55 kg., Nadine Gomez Cadete
femenino -47 kg., Alba Atencia Cadete femenino -37 kg., Alba Isabel
Gasulla Pre-cadete femenino -34 kg. Felicidades a todos y a por otra
temporada!!!!

Esta semana se esta jugando la CHAMPIONS BOWL GRIP 2
GESTIÓN DEPORTIVA de TENIS de las categorias
prebenjamin,benjamin,infantil y cadete
con los mejores
jugadores Futuro y Presente de la COMUNIDAD Y Terres del Ebre,.
De Lunes a Domingo podras ver el mejor tenis en estado Puro y
apoyar a los nuestros.
Ya estamos preparando el 40 Aniversario del Club de Tenis Vinaròs
del 12 al 18 de octubre con muchisimos actos y activaidades para
conmemorar este aniversario para cerca de estos 600 socios que
configuran este Gran Club de Tenis.

TENIS. Club de Tenis La Closa

Joanna Miralles, Berta Miralles, Inés Fuster, Álvaro Fuster y
Didac Chalé, éxito en el Champions Bowl de Vinaròs.
Cinco han sido los alumnos del Tenis Closa que han disputado las
finales del Champions Bowl celebrado en el C.T. Vinaròs:
Joanna Miralles campeona infantil frente a Sandra Ginés, cabeza de
serie nº1, 5/7 – 6/2 – 10-8, en un encuentro de buen nivel nacional,
ya que las dos jugadoras se clasificaron para el Campeonato de
España el año anterior, y esto es lo que realmente marca el nivel de
los jugadores, las clasificaciones para el campeonato de España.
Berta Miralles e Inés Fuster se enfrentaron en categoría sub-9 con
victoria para Berta 6/4– 7/5, en un bonito partido.
Álvaro Fuster en categoría sub12, derrotó al buen jugador de
la Coma Jacobo Ruíz por 6/2 – 6/1 en una final sin demasiada
historia.
En categoría sub11, Didac Chalé logró su victoria más importante
hasta la fecha, y a la vez más difícil, ya que disputó la semifinal y la
final con el dolor que representa la pérdida de un ser tan querido
como era su abuelo, al que estaba muy unido. Desde aquí nuestro
más sentido pésame a toda su familia.
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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
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a las
personas de más de cincuenta y cinco años de
conocimientos,
compartir
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conseptiembre
la Universidadpara
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del 7 experiencias
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el 23 de
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se especifica
en el “Curso
SéniordedeVinaròs,
Ciencias2nHumanas
primer
en que
la Seu
Nord (Biblioteca
Municipal
pis). y Sociales”. Estos
estudios constan de 50 créditos que deben ser cursados en dos cursos académicos.
El estudiante deberá matricularse obligatoriamente de las asignaturas troncales, que en el caso de la Seu
del Nord se realizarán normalmente los miércoles de 16h a 19h y algunos martes de 17h a 19h. El plazo
de matrícula es del 7 al 24 de septiembre y el 23 de septiembre para los estudiantes de primer
acceso en
la Seu
(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

Emma Fernández
Manuel Quixal
Josep Benedicto
Manuel Fábrega
Mamen Pastor

Botánica y cultura
Origen y desarrollo del valenciano
Las ciudades romanas valencianas
Neurociencia afectiva y social

Emma Fernández
Manuel Quixal
Josep Benedicto
Mamen Pastor

El paisaje y su relación con la personas
Taller de Salud y Taller de Astronomía
El paisaje y su relación con la personas

Taller detoda
Saludlayinformación
Taller de Astronomía
En la página web; www.mayores.uji.es encontrarás
actualizada.
Taller de Cine y Taller de Innovaciones Tecnológicas

La Universitat per a Majors oferta para todos los estudiantes, tendrán una validación académica de 5
créditos y un coste de 44 euros. El estudiante debe de realizar un mínimo de cuatro horas lectivas a la
semana y tener unos conocimientos medios de utilización de las TICS a nivel de usuario.



Espacios Naturales de Castellón: geografía y patrimonio. Del 29 de septiembre al 9 de febrero.
Dirigido por el Prof. Javier Soriano.
Las Revoluciones motor de la historia. Del 16 de febrero al 14 de junio.
Dirigido por el Prof. Raúl Marín, Roger Esteller y Jorge Sales.

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


Aprendiendo y disfrutando de nuestra
gastronomía



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.

CONCERT INICI DE CURS
ESCOLA DE MÚSICA DE LA SOCIETAT MUSICAL “LA ALIANZA” DE VINARÒS

Dissabte 26 de Setembre a les 12:00
Auditori Municipal Venceslao Ayguals d’Izco

- Duet per contrabaix i violoncel (1r moviment) ………………….……………………. D. Dragonetti
David Milian i Nacho Verdera

- El granger feliç …………………………………………..…………………………………………… R. Schumann
- El llac dels cignes ………………………………………………………….………….………… P. I. Tchaikovsky
- Quan els sants van marxant …………………………………………………………………….... Tradicional
Grup de flautes, oboès i fagots

- Cànon en re major ………………………………………………………..………………………….. J. Pachelbel
Grup de metalls

- L’oboè de Gabriel (B.S.O. La Misió) …………………………………………………………. E. Morricone
Oboè Solista: Dani Lozano
- La vídua alegre ……………………………………………………………………………………………….. F. Lehár
Jove Orquestra de la Societat Musical “La Alianza”

- El cicle de la vida (B.S.O. El rei lleó) …………………………………………………….………… H. Zimmer
- La pantera rosa ……………………………………………………………….….……………………… H. Mancini
- Indiana Jones …………………………………………………………………………..…………………. J. Williams
Banda Juvenil de la Societat Musical “La Alianza”
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Curs 2015/16
CALENDARI
INSCRIPCIONS

Les inscripcions a cada curs s’obriran els dies indicats a
continuació. A partir del dia d’obertura us podeu
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

24 de setembre
de 16 a 21h

25 de setembre
de 10 a 15h

ANTICS ALUMNES
CURSOS DE
PRÀCTICA
ESPORTIVA

ANTICS ALUMNES
CURSOS DE
PRÀCTICA ESPORTIVA

Escola municipal d’Art
de Vinaròs

MATRICULA OBERTA

CURS 2015-16

Des del 14 de Setembre

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

Horari de matriculació
de 10:00 a 13.00h.
de Dilluns a Divendres
fins a omplir places
Ceràmica

També disposem de

CURSOS INFANTILS
de dibuix, pintura,

Gravats

torn i ceràmica

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

NOUS ALUMNES
CURSOS
D’ENTRENAMENT DE LA
MEMÒRIA I BOIXETS

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

INFORMÀTICA,
FOTOGRAFIA I
COMPTABILITAT

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

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

14 d’octubre
d’10 a 14h

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

19 d’octubre
d’10 a 15h

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

CURSOS D’ACTIVITATS
MANUALS, CUINA I
ALTRES

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

Torn

Dibuix i Pintura

HORARI:
Mati de 12:15 a 13:15h.
Vesprada de 18:00 a 19:00h.

Esmalts al foc
Retrat

Talla de fusta

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

Figura humana amb model

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

Més informació:

Els horaris dels cursos s’aniran anunciant a mesura que es vagen concretant. Més informació:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

http://escoladartvin.blogspot.com.es
www.vinaros.es
escola.art@vinaros.es
C/ Fray Pere Gonell, 7 - VINARÒS
Tel.: 964 45 38 02

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”

Cartelera

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

escola

Saldonar

Una editorial valenta interessada per la realitat
Presentada per Francesc Gil Lluch, editor

www.jjcinema.es

(2Digital)

www.jjcinema.es

www.jjcinema.es

''PINOCHO''
Y SU AMIGA COCO
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE
DILLUNS

:día:25
:día:26
:día:27
:día:28

18:30:h
16:30:h
16:30:h
18:30:h

Classificació: Tots els pùblics

www.jjcinema.es

''MA MA''
DIVENDRES: día:25
22:15:h
DISSABTE:
día:26
20:30:h
DIUMENGE: día:27
20:30:h
DILLUNS:
día:28
22:15:h
DIMARTS:
día:29
21:15:h
DIMECRES: día:30
21:15:h
Classificació: Majors de 16 anys

Preu:5€

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

(2Digital)

(2Digital)
www.jjcinema.es
''EL CORREDOR DEL LABERINTO''

www.jjcinema.es

''LAS PRUEBAS''
DIVENDRES: día:25
20:00:h
DISSABTE:
día:26
18:15:h - 22:15:h
DIUMENGE: día:27
18:15:h - 22:15:h
DILLUNS:
día:28
20:00:h
DIMARTS:
día:29
18:45:h
DIMECRES: día:30
18:45:h
Classificació: Majors de 12 anys

Preu:5€

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

Divendres 2 d’octubre a les 19 h
Biblioteca de Vinaròs

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

Organitza: Associació Cultural Jaume I

Preu de l’entrada: 5 euros
www.jjcinema.es

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros

Col·labora: Ajuntament de Vinaròs

Pròximament:

(no s'apliquen els dies festius)
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ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MÚSICA DE VINARÒS
Matrícula Oberta
Sensibilització musical a partir de 2 anys. Solfeig.
Instrument. Cant. Adults. ESMUVI Batucada. Dansa.
Aquest any com a novetat tenim grups gratuïts d'iniciació per als alumnes
matriculats a la nostra escola. Preu matrícula 40€.
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

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

Dia internacional de les persones majors

Jornada “grans i menuts”
Dijous 1 d’octubre, de 16 a 19 h
Aula al 1r pis del Centre Municipal de la 3a Edat

16.00h- Cuidar als néts.

El

paper

dels

iaios

a

la

família.

Millorar

la

comunicació

apropant

generacions.

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

17.30h- Pausa-café
(l’Associació d’Alumnes us convida)
17.45h- Com funciona el meu mòbil? Alumnes dels

Instituts ens ensenyaran com trucar, enviar missatges,
whatsapp... (no t’oblides portar el mòbil)

Jornada especialment adreçada a persones majors de 60 anys
Inscripció socis: 1€ No socis: 2 €

Inscripció a partir del 14 de setembre a l’antiga escola Sant Sebastià. Tel 964 40 74 93
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activitats culturals
DIJOUS 24 - 19.00 hores
Inauguració de l'exposició "El llibre valencià"

29 de setembre

774

Aniversari de l’Atorgament de la
Carta de Poblament de Vinaròs
Programació del 25

de setembre al 9 d’octubre de 2015

Cultura, història, tradició i llengua
Vinaròs
és turisme

DIVENDRES 25 - 19.00 hores
Xerrada a càrrec de Sergi Ferreres
sobre el concepte de patrimoni
cultural. «La construcció del patrimoni cultural a Vinaròs. Una recerca del relat de la identitat social».
Sala d’actes Providència García
de la Biblioteca Municipal
DISSABTE 26 - 12.00 hores
Concert d'Inici de Curs de La Societat Musical La Alianza
Auditori Municipal
17.30 hores
III Trobada de grups de danses
tradicionals infantils.
Rebuda i concentració dels grups
participants. Plaça Parroquial.
18.00 hores
Espectacle infantil Vendo pitos,
vendo flautas
Companyia Los Navegantes
Auditori Municipal
Idioma: Espanyol
18.00 hores
Cercavila des de la plaça Parroquial fins al passeig de Colom.
En arribar, actuacions dels grups
participants.
Passeig de Colom.
20.00 hores
Inauguració de l’exposició «150
aniversari del naixement del pintor
vinarossenc Puig Roda»
Capella de Santa Victòria.
DIUMENGE 27 - De 10.00 a 13.00 h
XVI Trobada de puntaires amb
actuació del grup folklòric Les
Camaraes
Passeig marítim.
20.30 hores
Sainet Del meu raval a càrrec del
Grup de Teatre Fadrell de Castelló. XIV Campanya Provincial de
Teatre per a persones majors.
Auditori Municipal
Idioma: Valencià

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

DILLUNS 28 - 09.30 hores
Taller històric guiat: Coneix la
teua ciutat
CEIP Assumpció
Plaça Parroquial
Organitza: Amics de Vinaròs
11.00 hores
Taller històric guiat: Coneix la
teua ciutat
CEIP Assumpció
Plaça Parroquial
Organitza: Amics de Vinaròs
11.00 hores
Taller històric guiat: Coneix la
teua ciutat
CC Consolació. Plaça Parroquial
Organitza: Amics de Vinaròs
DIMARTS 29 - 09.30 hores
Taller històric guiat: Coneix la
teua ciutat
CEIP Jaume I. Plaça Parroquial
Organitza: Amics de Vinaròs
11.00 hores
Taller històric guiat: Coneix la
teua ciutat
CEIP Jaume I. Plaça Parroquial
Organitza: Amics de Vinaròs
19.00 hores
Concert d’aniversari de la Carta
de Poblament a càrrec de les
corals García Julbe, Orfeó Vinarossenc i Coral Juvenil Sant
Sebastià

Església Arxiprestal
19.00 hores
Presentació del llibre Juego de
quimeras de Marta Tena Subirats,
editat per l'Editorial Dauro.
Saló d'actes Providència García
de la Biblioteca Municipal
20.00 hores
Actuació del grup folklòric Les
Camaraes. Plaça Parroquial
20.30 hores
Pastís d’aniversari, elaborat per
l’Associació de Pastissers de
Vinaròs. Plaça Parroquial.
DIMECRES 30 - 09.30 hores
Taller històric guiat: Coneix la
teua ciutat
CC Divina Providència
Plaça Parroquial
Organitza: Amics de Vinaròs
DIJOUS 1- 19.00 hores
Presentació del llibre Vivencias de
un alma joven de Juan Antonio
Vinuesa, editat per l'Editorial La
Plana.
Saló d'actes Providència García
de la Biblioteca Municipal
20.00 hores
Taller històric guiat: Vinaròs
Medieval
Sortida: Plaça Parroquial
21.00 hores
Lliurament del premi "Vinaròs en
curt" al curtmetratge guanyador
d'aquest apartat del XIV Cicle
Curtmetratges Agustí Comes de
Vinaròs
Fundació Caixa Vinaròs - Auditori
Carles Santos
EXPOSICIONS
- Auditori Ayguals d'Izco
Pl. Sant Agustí.
Horari: de dimarts a diumenge
de 18:00 a 21:00 h.
Entrada gratuïta.
Exposició Fotogràfica del grup
de Facebook Imatges de Vinaròs
i Voltants. Del 20 setembre al 18
d'octubre.
- Capella Santa Victoria
Horari: de dimarts a dissabte de
17:30 a 20:30 h.
Entrada gratuïta.
Exposició «150 aniversari del
naixement del pintor vinarossenc
Puig Roda». Del 26 de setembre
al 20 d'octubre.
- Fundació Caixa Vinaròs
C. Socors, 64.
Horari: de dimarts a dissabte de
17:30 a 20:30 h.
Entrada gratuïta.
Bodegons. Exposició De Fernando Peiró Coronado. Del 25 de
juny al 31 de desembre.
Processos. Exposició de Núria
Beneyto. Del 12 de setembre al
3 d'octubre.
Espurnes. Exposició d'Isabel Serrano. Del 18 de setembre al 7 de
novembre.
- Biblioteca Municipal
C/Pilar, 26 bis
Horari: de dilluns a divendres
9.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.00
hores.
Exposició "El llibre valencià", del
24 de setembre al 16 de octubre.
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¿ESTÁS BUSCANDO

EMPLEO?
1. TALLER CLAVES PARA SUPERAR UN PROCESO
DE SELECCIÓN: ADMINISTRATIVOS/AS
Del 19 y 20 de octubre, de 9.30 a 13.30 horas
Salón de actos de la Biblioteca Municipal

Programa:
• Principales fuentes de reclutamiento empresariales
• Cómo hacer llegar tu candidatura a la empresa
• Test psicotécnicos
• Entrevista personal por competencias: motivación y confianza, imagen, protocolo y
habilidades de comunicación
• Entrevista telefónica y dinámicas de grupo
• Puesta en práctica: role-playing entrevista

2. TALLER CLAVES PARA SUPERAR UN PROCESO DE
SELECCIÓN: ATENCIÓN AL/LA CLIENTE Y COMERCIALES
Del 21 y 22 de octubre, de 9.30 a 13.30 horas
Salón de actos de la Biblioteca Municipal

Programa:
• Principales fuentes de reclutamiento empresariales
• Cómo hacer llegar tu candidatura a la empresa
• Test psicotécnicos
• Entrevista personal por competencias: motivación y confianza, imagen, protocolo y
habilidades de comunicación
• Entrevista telefónica y dinámicas de grupo
• Puesta en práctica: role-playing entrevista

3. TALLER PARA EL FOMENTO DE LA
INSERCIÓN LABORAL
Del 2 al 4 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas
Salón de actos de la Biblioteca Municipal

Programa:
• Sitúate en el mercado laboral
• Hazte visible en el mercado laboral
• Desarrolla tu potencial para la búsqueda de empleo

4. TALLER BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
A TRAVÉS DE INTERNET
Del 9 al 11 de noviembre, de 9.30 a 13.30 horas
Aula de informática del Vinalab
Programa:
• Mi proyecto profesional
• El Curriculum Vitae en Internet
• Las ofertas de empleo on line
• La carta de Presentación en la red
• Prepara tu entrevista de trabajo
• Portales de Empleo y recursos de empleo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Agencia de Desarrollo Local (ADL)
del Ayuntamiento de Vinaròs
C. San Ramón, s/n. Tel. 964407700

'/2.'1

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.

28

Tauler Municipal

26 setembre de 2015

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

Vols ser voluntari/a ?????
3a. edició

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».
La segona Convocatòria serà el Dimarts 6
d'octubre 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.

Programa de Recolzament Educatiu
en Secundària I Batxillerat
NECESSITEM PERSONES QUE DESITGIN COL·LABORAR EN
AQUEST PROGRAMA EN TASQUES DE REFORÇ A l'ALUMNAT
D'ESO I BATXILLERAT.

ADREÇAT a alumnes de l'ESO i batxillerat amb altes dificultats econòmiques o en risc
d'exclusió social que necessiten d'un reforç curricular o d'orientació educativa .

Amb l’objectiu de posar a l'abast de l'alumnat seleccionat un recurs formatiu que permeta
compensar mancances curriculars bàsiques .

A desenvolupar entre finals d’octubre i principi de juny del curs
2015-2016 en sessions entre les17.30 i 19h.
Si estàs interessat/da en participar , adreça’t a

La Regidoria d’Educació de Vinaròs : Tel. 964407961
fcruz@vinaros.es
ENTITATS ORGANITZADORES :

Xarxe
rxes

ENTITATS COL·LABORADORES

+ Regidoria Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament de Vinaròs ,
i Departaments d’Orientació dels Centres de Secundària

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.

L'Ajuntament de Vinaròs informa
L'Ajuntament de Vinaròs informa que no es poden
donar cites per a expedir el DNI a la Comissaria de Policia
Nacional. Únicament s'estan tramitant els documents
d'aquells que ja estaven citats. S'avisarà quan el servei
torne a prestar-se en normalitat.
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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

SE OFRECEN
CLASES DE INGLÉS
a particulares y grupos
reducidos durante
este nuevo curso escolar.
¡ Precios muy económicos !
¡ Aprender Idiomas
nidades !
te dará nuevas oportu

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610

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
zona turística nord, 11
26
Setembre
VALLS
27

Setembre

MATEU

28

Setembre

TORREGROSA

29

Setembre

MARTÍNEZ

30

Setembre

FERRER

1

Octubre

ROCA

2

Octubre

GUIMERÀ

c. Sant Francesc, 103
av. Llibertat, 9
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11

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

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

 VINARÒS-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):VINAROS
9.10, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberEl Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Origen:
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
Residència
Origen:
VINAROS
Origen: de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hVINAROS
Destino:
CASTELLO
DE LA PLANA/CASTELLON DE
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20,
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
LA
PL.
Destino:
VALENCIA (*)
Destino:
BARCELONA
(*)
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
bíblic: 20 h
Trenes
para
el
día:
martes
22
septiembre
2015
Trenes
para
el
día:
martes 22 sep
TrenesEvangèlica
para el(av.
día:
22 (*)Els
septiembre
2015
Església
Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 10 h martes
i 12 h
diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

TRENS A BARCELONA
ANADA Tren
18084 R. EXPRES
99402 MD
01102 TALGO
00460 TALGO
01142 TALGO
99056 MD
00694 TALGO
18096 R. EXPRES
00264 TALGO
01202 TALGO

Salida

Llegada

07.10
10.25
11.43
14.37
15.25
16.47
17.40
18.40
18.45
22.10

10.05
13.05
13.39
16.39
17.39
19.35
20.00
22.05
21.09
23.59

1

Número de viajeros:

A CASTELLÓ

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

14018
2 h.R.
55EXPRES
min.
00697
2 h.TALGO
40 min.
18093
1 h.R.
56EXPRES
min.
01111
TALGO
2 h.
2 min.
00463
2 h.TALGO
14 min.
14022
2 h.R.
48EXPRES
min.
00165
2 h.TALGO
20 min.
01171
3 h.TALGO
25 min.
14304
2 h.REGIONAL
24 min.
01191
1 h.TALGO
49 min.

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

08.04
14,6011.56
29,4013.18
29,4013.45
20,6014.29
14,5014.57
29,4017.30
17,0519.50
26,7520.12
26,7521.40

1

Número de viajeros:

1

A VALÈNCIA

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

54EXPRES
min.
14018 R.
34 min.
00697 TALGO
51EXPRES
min.
18093 R.
45 min.
01111 TALGO
34 min.
00463 TALGO
51EXPRES
min.
14022 R.
40 min.
00165 TALGO
47 min.
01171 TALGO
51 min.
14304 REGIONAL
39 min.
01191 TALGO

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

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

09.11
17,8012.50
8,1014.25
17,8014.40
17,8015.28
8,1016.03
16,1518.28
16,1520.43
7,1521.29
12,4522.45

Duraci

2
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
2
1h

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

EL
MILLOR
FINANÇAMENT
Emprenedors
Empreses
Particular
Economia Social

Inversió Empresarial
Consum
Vivendes
Refinançament
Economia Sostenible

Caixa Vinaròs t’ajuda a emprendre el negoci,
rebaixar costos financers.
Tenim el millor producte per a tu, informa´t!

