
Fo
to

  @
pa

ric
io

EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

3 octubre de 2015

Núm. 2.899 · 1,50 €

Vinaròs celebra el 774 aniversari 
de l’atorgament de la Carta de Poblament

El centre 
de dia per 
a majors 
compleix 
un any

El parc de Foret tindrà una zona 
infantil amb gronxadors adaptats

La pluja obliga a ajornar al Nou d’Octubre el repartiment del pastís d’aniversari i l’actuació de Les Camaraes 

Vinaròs ja és per unanimitat ciutat 
d'acolliment de refugiats

L'equip de govern valora els seus 
100 dies de gestió

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

Totes les imatges 
www.fotospai.com

Totes les imatges 
www.fotospai.com

Redacció

L'equip de govern municipal de Vinaròs ha realitzat 
el balanç dels seus 100 primers dies al capdavant del 
consistori. L'Alcalde, Enric Pla, ha volgut insistir que 
"seguim treballant amb la il·lusió del primer dia i amb el 
convenciment que la participació és fonamental i s'ha de 
convertir en decisiva. Per això, volem que l'Ajuntament 
estiga obert a tothom, perquè tant el suport com 
l'exigència, per part de la ciutadania, han d'estar 
presents". De cara a les pròximes actuacions, segueixen 
vigents compromisos com el transport escolar gratuït; 
l'augment de les ajudes socials -amb actuacions com el 
parc de lloguer social-; plans de dinamització en àrees 
com la formació -amb el Vinalab com epicentre-, el 
comerç de proximitat i el turisme especialitzat o els nous 
horaris d'atenció a la ciutadania al consistori. L'Alcalde 
també incidia en el paper actiu del consistori per seguir 
encapçalant reivindicacions com l'augment dels serveis 
sanitaris a l'Hospital de Vinaròs, la realització d'exàmens 
teòrics de conducció en el municipi o el correcte 
funcionament de l'oficina d'expedició de documents a la 
comissaria de Policia Nacional.
Respecte a la situació econòmica del consistori, Pla 
ha admès que "la realització dels pressupostos 2016 
serà complicada" i informava que "l'Ajuntament té una 
capacitat limitada d'inversió i per fer front a despeses 
imprevistes, donada la baixada d'ingressos i les 
obligacions en amortització de deute". En aquest sentit 
"l'Ajuntament de Vinaròs s'adhereix a la demanda del 
canvi del model de finançament municipal, que esperem 
donen suport a la Generalitat Valenciana i la Diputació 
Provincial ja que els consistoris hem de fer front, en 
molts casos, a despeses sobre competències que no ens 
corresponen".
L'Alcalde, Enric Pla, i els dos tinents d'alcaldia, Guillem 
Alsina i Domènec Fontanet, han estat els encarregats de 
recordar les diferents actuacions desenvolupades per 
cada àrea del consistori. En nom del grup municipal de 
Compromís, Fontanet ha assenyalat, com a principals 
accions de les regidories Medi Ambient, Agricultura, 
Pesca i Sostenibilitat, la reducció de l'ús d'herbicides, la 
neteja mecànica i manual de camins i cunetes, la rotació 
d'empreses locals en la realització de treballs, la creació 
de la Unitat rural mediambiental i l'estudi de viabilitat 
sobre l'autoconsum energètic d'edificis municipals. A les 
àrees de Turisme i Comerç, destaquen l'optimització de 
recursos econòmics en diversos actes -en alguns casos, 
de fins al 90% -, la descentralització d'actes al Passeig 

Marítim, la millora en equipaments accessibles a la platja 
del Fortí o el inici d'un document marc per a la posada 
en marxa d'un pla de dinamització del Mercat Municipal.
Alsina, portaveu del Grup Municipal Socialista, ha 
recordat que la regidoria d'Obres i Serveis ha finalitzat 
i continua amb obres vials i de millora de l'accessibilitat; 
s'ha actuat per millorar la seguretat vial en el carrer Benet 
XIII, amb la construcció d'un nou carril bici i una zona de 
vianants; ha augmentat la freqüència de neteges, neteja 
viària, barrancs i embornals; ha millorat l'enllumenat en 
zones com Colònia Europa i s'ha apostat per un canvi en 
la jardineria ornamental del centre urbà, com a mesura 
d'estalvi. A les àrees de Cultura, Festes, Tradicions i 
Joventut, destaquen els nous criteris en la programació 
d'actes culturals, la creació de la marca Vinaròs Viu 
o la conservació de patrimoni històric. La regidoria 
d'Educació ha coordinat les millores d'instal·lacions 
escolars, així com l'augment de la dotació econòmica 
per a beques de llibres. A l'àrea d'Hisenda, es treballa 
en la creació de noves borses de treball, la posada en 
marxa imminent de tallers d'ocupació i la redacció dels 
pressupostos 2016.
Enric Pla, en nom de Tots i Totes Som Vinaròs, destacava 
la tasca de la regidoria de Govern Obert "com a nou 
segell que es vol imprimir a la tasca de l'equip de 
govern". Les reunions veïnals, l'augment de la informació 
sobre la gestió municipal, convocatòries i concursos, 
l'adhesió de Vinaròs a l'Observatori Internacional de 
Democràcia Participativa i l'augment dels ítems de 
transparència al web municipal són les principals accions 
de l'àrea. En Serveis Socials, destaquen l'augment de les 
partides econòmiques per cobrir necessitats bàsiques 
de ciutadans i la renovació i millora de convenis amb 
diferents institucions. A l'àrea d'Urbanisme, eliminació 
de zona taronja d'aparcament i gestions per tornar a 
la primera mitja hora gratuïta, la redacció d'un nou 
pla integral de viabilitat ciclista o plans per evitar la 
inundabilitat. A l'àrea de Governació, Pla incidia en la 
reordenació de l'ocupació de la via pública, la creació de 
la Unitat rural i la revisió de contractes.
La reducció sistemàtica de despeses protocol·làries i de 
representació, l'eliminació de privilegis dels integrants 
de l'equip de govern o la publicació de l'agenda pública 
dels regidors són altres de les qüestions que, segons el 
primer edil, "s'han introduït en aquests 100 primers dies 
de govern de Tots i Totes Som Vinaròs, Partit Socialista i 
Compromís i que mantindrem i augmentarem".

L'equip de govern fa balanç dels seus 100 dies de gestió 
apelant a la participació ciutadana como a motor de decisió
L'Alcalde, Enric Pla, es reafirma en compromisos com el transport escolar gratuït, l'augment 
d'ajudes sociales i els plans de dinamització

L'alcalde, Enric Pla (Som Vinaròs), amb Guillem Alsina (PSPV) i Domènec Fontanet (Compromís). Els portaveus de l'equip de govern van 
valorar els cent dies al front del consistori
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Redacció

La Regidoria d'Educació de Vinaròs ha informat que 
la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esports ha resolt obrir un nou termini extraordinari 
per a sol·licitud d'ajudes individualitzades per al 
transport escolar, amb la finalitat que l'alumnat 
que no ho va sol·licitar i puga ser ara beneficiari, en 
haver-se modificat els còmputs de distància, puga 
optar a les beques. El nou període de sol·licitud 
serà de deu dies hàbils des de la publicació de 

l'ordre en el DOCV, 23 de setembre -6 d'octubre-.
Els beneficiaris són alumnes d'Educació Primària 
i Educació Secundària Obligatòria am domicili 
habitual -degudament acreditat- situat a una 
distància superior o igual a 3 quilòmetres del 
centre educatiu en què estguen escolaritzats, 
seguint la trajectòria de menor distància 
accessible i segura.
La sol·licitud s'haurà de formalitzar segons el 

model inclòs en l'annex denominat 'Sol·licitud de 
transport escolar (ajudes individuals)' que els serà 
facilitat pel propi centre. També poden recollir-la 
a les dependències de la Regidoria d'Educació, 
al primer pis de la Biblioteca Municipal. Les 
sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del 
centre educatiu.
En cas de requerir més informació, poden dirigir-
se a la Regidoria d'Educació.

La Regidoria d'Educació informa de l'ampliació del període de sol·licitud 
de beques de transport escolar 
Segons l'ordre publicada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per adaptar-se al nou còmput de distància 

Vinaròs ja és oficialment ciutat 
d'acolliment dels refugiats de la 
guerra de Síria després de l'acord 
per unanimitat aconseguit en el 
Ple municipal corresponent al mes 
de setembre. En la sessió es va 
aprovar aquesta moció presentada 
conjuntament per tots els grups 
municipals perquè la localitat 
s'adherisca a la xarxa de ciutats 
d'acolliment.
Encara que la forma concreta en 
la qual es traduirà l'ajuda està per 
determinar, en funció del que 
decidisquen els governs nacional i 
regional, Vinaròs ha mostrat ja la seva 
predisposició a facilitar l'acolliment 
de persones i la creació d'un vincle 
entre els serveis socials municipals, 
Creu Roja i altres organitzacions 
locals que treballen amb persones 
refugiades per definir aquestes 
ajudes.
La regidora de Benestar Social, 
Mabel Vives, va assenyalar que “no 
podem acceptar com a inevitables 
les tragèdies humanes que viuen 
els refugiats” i que “l'ajuntament de 
Vinaròs vol contribuir amb decisió, 
iniciativa i la millor disposició, 
perquè donar l'esquena a qui més ho 

necessita és injust en si mateix”.
Una altra de les mocions aprovades va 
ser la que instava al govern a adoptar 
i aprovar un acord social, polític i 
institucional contra la violència de 
gènere, que es dotin suficientment 
les partides pressupostàries i els 
recursos destinats a l'assistència 
social de les víctimes, crear la unitat 
de coordinació contra aquest tipus 
de violència en cada comunitat 
autònoma i crear un fons de suport 
en els consistoris per reforçar la 
xarxa de serveis públics, així com 
posar en funcionament els jutjats 
especialitzats en violència de 
gènere de l'acompanyament judicial 
personalitzat o l'establiment de 
protocols específics per a l'atenció 
integrada de les dones, entre d’altres.

Modificació d’horari
En el ple també es va aprovar, 
amb els vots a favor de TSV, PSPV i 
Compromís i el vot en contra de PP, 
Acord Ciutadà i PVI, la modificació 
de l'horari de les jornades parcials 
dels regidors Domènec Fontanet 
i Jan Valls, que van argumentar la 
necessitat de compaginar les seves 

responsabilitats laborals amb les de 
les diferents àrees de les quals estan 
a càrrec dins l'Ajuntament de Vinaròs 
i que el seu treball en aquestes 
regidories no es veuria en cap cas 
afectat. Va ser un punt especialment 
debatut entre els grups. L'oposició va 
ser molt crítica i tant PP, com Acord 
Ciutadà i PVI van coincidir que es 
tractava d'un “privilegi”. Per part del 
PP, Juan Amat va assenyalar que 
“s'han fet un tratge a mida” i va acusar 
a l'equip de govern d’“haver distribuït 
les dedicacions parcials sobre la base 
de la situació personal dels regidors, 
la qual cosa és obscena” i va qualificar 
d’“escandalosos” els motius pels 
quals ara es canvia el seu horari de 
dedicació. Des d’ Acord Ciutadà, 
Lluis Batalla va dir que “es tracta d'un 

privilegi cap a aquests regidors” i va 
acusar a l'equip de govern de “voler 
convertir la política en una professió”. 
Per part del PVI, Maria Dolores 
Miralles va qualificar la proposta 
de “falta d'ètica” i de “vergonyosa” 
i va proposar que “si no poden 
compatibilitzar el seu càrrec amb el 
seu treball, deixin les dedicacions 
parcials i cobrin per assistències”.
Va tancar el punt l'alcalde, Enric Pla, 
que va assenyalar que “la falta d'ètica 
contínua és un argument que mostra 
el doble raser del que l'aplica” i va 
acusar a l'oposició d'haver-se repetit 
en arguments i d'haver pronunciat 
“fal·làcies continuades”.”Quan en una 
intervenció hi ha poca argumentació 
és perquè no hi ha arguments”, va 
concloure.

Vinaròs ja és per unanimitat ciutat d'acolliment de refugiats
L'oposició qualifica de "privilegi" el canvi d'horari en les dedicacions parcials de dos regidors

Redacció

El ple ordinari de setembre va ser seguit per molt de públic assistent

www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
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Vinaròs segueix registrant xifres positives 
d'ocupació turística. El passat mes d'agost es va 
mantenir la xifra del 95%, la mateixa que l'any 
passat. A més, totes les tipologies d'allotjament 
-hotels, apartaments i cámpings- han mostrat 
índexs molt positius i amb tendència a l'alça.
Respecte a la Tourist Info, el nombre total de 
visites ha estat de 9.296 persones, el que suposa 
un creixement de 2.44%. El nombre de consultes 
també s'ha incrementat un 14.72%, amb un 
augment significatiu en el públic estranger. El 
segment de públic espanyol que més ha augmentat, 
en les seues visites a la Tourist Info, ha estat el de 
valencians, madrilenys, catalans i navarresos. Pel 
que fa als estrangers, l'augment de públic francès 

segueix sent el més significatiu, amb un 2.36%. A 
més, cal remarcar un nou i sensible augment de 
visitants procedents d'Holanda.
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, 
mostrava la seva satisfacció per aquests resultats 
que "confirmen el turisme com un dels motors 
econòmics del nostre municipi i la bona gestió que 
es realitza des del consistori, al costat del treball 
continuat del sector privat".
La temporada no acaba amb l'agost ja que, durant 
el mes de setembre, Vinaròs ha continuat registrant 
visites i ocupació notables. De fet, els rentapeus 
i infraestructures de les platges del Fortí i El Clot 
seguiran funcionant fins al 12 d'octubre, aprofitant 
el pont festiu.

Vinaròs manté un 95% d'ocupació turística en el mes d'agost
La Tourist Info ha registrat 9.296 visites, el que suposa un augment del 2.44%

Els veïns de Vinaròs interessats a 
conèixer in situ el funcionament de 
la planta de tractament de residus 
de Cervera podran participar en una 
jornada mediambiental, organitzada 
per les Regidories de Medi Ambient 
i Govern Obert i Noves Tecnologies 
de l'Ajuntament de Vinaròs i el 
Consorci de Residus de la zona 1. 
La visita, totalment gratuïta, amb 
transport inclòs i oberta als ciutadans 
que vulguen assistir, comença amb 
una recepció a les instal·lacions, 
presentació amb el visionat d'un 
power point, xerrada-debat dels 
assistents, realització d'un test sobre 
la petjada de carboni i visita guiada 
per les instal·lacions -amb parades 
explicatives al moll de descàrrega, 
la sala de control, la bassa d'aigües 

depurades, la nau de residus 
voluminosos, la zona de recuperació 
de materials i la zona de premsat i 
rebuig-. La jornada es completa a l'aula 
ambiental, on els assistents poden 
posar en comú el que els ha semblat 
la visita i reben un pack ecològic, amb 
bosses per reciclar i reutilitzables.
La visita tindrà lloc el dissabte 7 de 
novembre, amb sortida a les 9.00 hores 
des de la plaça de bous de Vinaròs i 
retorn previst a les 13.00-13.30 hores. 
Els interessats a inscriure's poden fer-
ho directament a l'OIAC o, a través 
del correu electrònic mediambient@
vinaros.es, indicant nom, cognoms, 
DNI i telèfon. El nombre de places 
previst és de 52 però, en cas de cobrir-
se, podria organitzar-se una altra 
jornada.

Des de les Regidories de Medi Ambient 
i Govern Obert i Noves Tecnologies, 
animen els ciutadans interessats a 

acudir per conèixer la planta en què 
es tracten els residus que generem al 
nostre municipi.

Ciutadans de Vinaròs podran participar en una jornada mediambiental 
amb visita a la planta de residus de  Cervera
Les Regidories de Medi Ambient i Govern Obert i Noves 
Tecnologies coordinen l'activitat que té lloc el 7 de novembre 

La Regidoria de Govern Obert i Noves 
Tecnologies de l'Ajuntament de 
Vinaròs segueix implementant noves 
eines per afavorir la difusió de l'acció 
municipal entre la ciutadania. En 
aquest sentit, ja s'ha posat en marxa 
un nou espai al web municipal que 
permetrà publicar els nous reglaments 
que prepare el consistori. La secció 
apareix a l'apartat 'Per al ciutadà' 
situat a la part esquerra del menú 
principal i sota l'epígraf 'Documents 
destacats'. A més, els continguts s'han 
de reflectir de forma periòdica en la 
secció de Destacats, a la part central 

superior del web.
Les primeres publicacions 
corresponen a la proposta de 
reglament del ple ciutadà i a la 
proposta de reglament del Setmanari 
Vinaròs. El regidor de Govern Obert, 
Hugo Romero, explicava que "anirem 
publicant aquests documents, per tal 
que els ciutadans tinguen al seu abast 
com es van regir, en aquest cas, el ple 
ciutadà, d'una banda, i el Setmanari 
Vinaròs, per una altra. També amb 
la finalitat que, en cas que vulguen 
traslladar-propostes i suggeriments, 
sobre això, puguen fer-ho ".

El web municipal de Vinaròs incorpora un espai per publicar nous reglaments i propostes 
Les primeres en aparèixer seran les propostes de reglaments del ple ciutadà i del Setmanari Vinaròs  

Vista de la platja del Clot

La secció apareix a l'apartat 'Per al ciutadà' situat a la part esquerra del 
menú principal
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La Regidoria d'Obres i Serveis instal·larà 
nous gronxadors adaptats per a xiquets 
amb mobilitat reduïda, al parc de Foret. 
L'actuació, que tindrà un cost de 13.000 
euros, ja s'ha aprovat per part de la junta de 
govern, i consistirà en la retirada del vaixell 
pirata i la instal·lació, en aquest espai, de dos 
balancins que permetran l'ús de menuts que 
es desplacen en cadira de rodes.

El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, 
mostrava la intenció d '"anar incrementant 
els parcs infantils adaptats a diferents zones 
de la localitat" i recordava que "es compleix 
amb la instal·lació d'aquests nous gronxadors 
una demanda que se'ns va traslladar des de 
Cocemfe i que considerem prioritària, per 
garantir que tots els xiquets puguen comptar 
amb espais per a l'oci".

El parc de Foret de Vinaròs comptarà amb una nova 
zona infantil amb gronxadors adaptats
La Regidoria de Obres i Serveis atén així una demanda de Cocemfe i mostra 
la seua intenció d'incrementar aquest tipus d'instal·lacions per a xiquets amb 
mobilitat reduïda

El PP de Vinaròs ha pedido al equipo de gobierno 
que reconduzca su postura sobre el carril lúdico 
deportivo que los populares introdujeron dentro 
del llamado Plan Confianza en el año 2013, 
sustituyendo el proyecto de una piscina cubierta 
municipal que era el que el gobierno de PSPV y PVI 
solicitaron originalmente.
Cabe recordar que el nuevo equipo de gobierno, 
formado por Tots i Totes Som Vinaròs, PSPV-
PSOE y Compromis, solicitaron la reversión al 
proyecto original de la piscina en un reunión 
con la  consellera de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, María José Salvador.
 El proyecto de piscina cubierta original suponía 
una inversión cercana a los 3 millones de euros, de 
los que la Generalitat, mediante el Plan Confianza, 
aportaba  2’4 millones, mientras que el consistorio 
se hacía cargo de invertir el medio millón restante.
El portavoz municipal del PP, Juan Amat, explicó 
que en el proyecto del carril lúdico se contemplaba 
la demolición y construcción del Pont Roig sobre 

el río Cervol, el cual puede causar de probables 
inundaciones en la población y afectar a la zona 
del cementerio municipal. Sobre la piscina recordó 
que  “el PP cambió de proyecto en base a informes 
técnicos que desaconsejaban ese proyecto por 
los elevados costes de mantenimiento”, y dijo que 
ahora no hay informe técnico que avale este nuevo 
cambio y apuntó que “no dicen donde la quieren 
instalar, pero está claro que no en la ciudad 
deportiva”. Para los populares “hay que valorar la 
viabilidad de la piscina” y Amat pedía al equipo de 
gobierno “a que reconduzcan su postura”.

Vinalab
Por otro lado, Amat también mostró su 
preocupación por el futuro del centro del 
conocimiento Vinalab, cuyo contratado de gestión 
con la empresa Init finaliza en octubre, “y nos 
parece preocupante que aún no se sepa quién 

gestionarÁ el Vinalab”.
 Amat dijo que “los usuarios del Vinalab han 
mostrado su preocupación por su futuro”. Así, el edil 
dijo que “en el Vinalab hay un vivero de empresas, 
se desarrollan actividades económicas, hay 
empresas que ejercen una actividad económica 
en una dependencias municipal gracias a que está 
reglamentado y hay una empresa gestora. ¿Si se 
va la empresa en que situación quedarán estas 
empresas, los viveristas, como estará regulado?”.

El PP pide al equipo de gobierno que reconsidere el carril lúdico 
y muestra su preocupación por el futuro del Vinalab

El portavoz adjunto, Lluís Gandía, ha spedido al 
equipo de gobierno que “en lugar de publicar 
su propuesta de reglamento del Setmanari en 
la web lo modifique y elimine la censura que 
ha impuesto”.
El portavoz adjunto del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
acusado al equipo de gobierno de “dominar 
a la perfección la política mediática y saber 
acaparar titulares, pero cuando ya han pasado 
más de 100 días todavía no han empezado a 
trabajar en los proyectos que necesita nuestra 
ciudad para encarar con garantías el futuro”.
Gandía ha señalado que “quieren demostrar 
que son los más transparentes con la 
publicación del borrador del reglamento del 
Setmanari Vinaròs en la web municipal cuando 
lo que estamos esperando en beneficio de la 
democracia y la libertad de expresión es que 
retiren ese borrador que impone la censura 
y recorta la libertad de expresión tanto de 

asociaciones, particulares y los partidos 
políticos que estamos en la oposición”.
Desde las filas populares también se ha 
indicado que “por más notas de prensa que 
se emitan desde la concejalía de Gobierno 
Abierto, en Vinaròs hoy no tenemos un 
gobierno más transparente porque la 
transparencia en las administraciones se 
demuestra con hechos y no con simples 
operaciones de marketing y apariencia que 
no llevan a ninguna parte”.
Gandía concluyó que “fue en la anterior 
legislatura con un gobierno del Partido 
Popular cuando se pusieron en marcha el 
correo electrónico, el teléfono de atención 
ciudadana las 24 horas del día, los canales 
en redes sociales o las app Vinaròs informa y 
Vinaròs incidencias, además de abrir el portal 
de transparencia que no es mérito ni idea de 
la izquierda vinarocense sino una obligación 
por ley del gobierno”.

El PP exige al gobierno de Vinaròs “más transparencia de verdad y menos apariencia”
Redacción

L'actuació tindrà un cost de 13.000€

Juan Amat

Lluis Gandia y Juan Bautista Juan
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La coalició formada per Els Verds del País Valencià, 
Esquerra Unida i Esquerra Repùblicana de Vinaròs 
ha fet una anàlisi “molt positiva” del seu treball 
conjunt en aquest 100 dies a l'Ajuntament, 
destacant que han presentat per registre d’entrada 
més de cent propostes i mesures al govern 
municipal. 
 Des d’Acord Ciutadà s’ha indicat que “malgrat la 
desil·lusió que ens han provocat certes mesures del 

govern, com la eliminació d'uns petits privilegis, 
que està molt bé, per uns grans privilegis, la qual 
cosa no està gens bé, pensem que la nostra tasca 
ha de ser també de col.laboració i de fiscalització”. 
Segons aquesta coalició, “a hores d'ara 
desconeixem tota la ciutadania quin és el seu 
acord de govern programàtic i nomès coneixem 
pinzellades com el de les nòmines”. “Es obligació 
d' ACORD CIUTADÀ incidir en aquets part fosca de 

l'acord, però sí som conscients i també  és la nostra 
obligació en no parar d'oferir idees com així hem 
fet, en fer critica ,com aixó hem fet. Vam votar a 
Enric Pla com alcalde el 12 de juny, però no era un 
xec en blanc”, apunten.
La coalició també ha qualificat de molt valuoses 
les aportacions dels ciutadans que s’han apropat 
a la seua seu dilluns de 18'30 a 20'30 a l'Avgda 
Llibertat,22. 

Acord Ciutadà destaca que han aportat més d’un centenar de mesures 
en els primers tres mesos de govern municipal
Batalla:“Ens reafirmem en el nostre compromís amb els nostres votants en fer aportacions, fer crítica i mantenir l'excel.lent esperit d'equip"

La coalició Acord Ciutadà ha acusat l’equip de 
govern de “continuar la política d’aparador de 
governs anteriors” quant al Consorci de Residus. 
“Continuen el que han fet els altres governs 
anteriors, els de la casta, però ara corregit i 
augmentat amb una visita a la Planta de Residus 
de Cervera com a gran primera mesura dins del 
Consorci d'una nova manera de fer política”, ha 

assenyalat el seu portaveu, Lluis Batalla. Una 
activitat complementària que Acord Ciutadà 
qualifica d’”interessant” matitzant que “no és, però, 
la que s'esperava d'un govern on alguns dels seus 
membres han estat anys criticant el cost d'aquesta 
Planta a les butxaques de tots i totes”. La coalició 
ha exigit a l’equip de govern més descomptes amb 
la targeta que es presenta als abocadors mòbils, la 

modificació immediata de la manera de bonificar, 
adaptar la taxa de reciclatge que paguen moltes 
llars (78'19€), a les persones que hi viuen, engegar 
una campanya informativa de com el Consorci ha 
calculat la taxa que cobra als vinarossencs, i per 
part dels representants al Consorci, cal que facen 
públiques periòdicament les dades de quilos 
recollits a Vinaròs i els quilos reciclats.

Acord Ciutadà demana “menys visites a la planta de residus 
i més explicacions de perquè es paga tant”

El Partit de Vinaròs Independent (PVI) planteará 
el equipo de gobierno la revisión integral del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 
esta legislatura al considerar, en palabras de su 
portavoz municipal, Maria Dolores Miralles, que “es 
un buen momento para hacerlo”. Miralles señaló 
que esta revisión debe realizarse “hablando y 
consensuándolo con los máximos agentes sociales 
de la localidad”. Por otro lado, la portavoz del 
PVI discrepó del PP respecto a que se realice el 
carril lúdico deportivo a la ermita, en la inversión 
pendiente aun en el municipio del Plan Confianza 
de la Generalitat. Miralles recordó que el PVi ya 
apostó por una piscina municipal, pero ubicada 
en la ciudad deportiva y no en otro lugar, como 
ahora propone el equipo de gobierno. “La ciudad 
deportiva mejorará en accesos en un futuro, más 
aun cuando la actual carretera N-340 pase a ser 

municipal, y si se cambia la ubicación habrá un 
grave problema, porque implicaría volver a iniciar 
la tramitación, lo cual lo retardaría aún más todo o 
incluso podría perderse la subvención”. 

Balance
La concejala del PVI también hizo un balance de 
estos cien días del equipo de gobierno al frente del 
Ayuntamiento, señalando que ha habido “aspectos 
positivos y decepcionantes”. Como positivo destacó 
“el cambio de cara a la sociedad que ha habido, 
con reuniones públicas con vecinos de diferentes 
zonas de Vinaròs”, y en la parte negativa citó “los 
sueldos y dedicaciones parciales que se han 
puesto” y algunas decisiones “tomadas de forma 
improvisada y que no están en la línea de lo que 
dijeron en campaña electoral”. Aun así, señaló que 
cien días “es poco tiempo para saber qué líneas de 

trabajo tendrá este equipo de gobierno”, y aseguró 
que el PVI “sí que será más crítico y riguroso en el 
presupuesto de 2016, que será cuando realmente 
se verá la intención del equipo de gobierno en las 
diferentes áreas”.
También informó Miralles del correo electrónico 
al que pueden dirigirse los ciudadanos para 
contactarla, y que es mdmiralles@vinaros.es.

El PVI pide la revisión del PGOU y la piscina municipal en la ciudad deportiva
Maria Dolores Miralles señala que ha habido aspectos "positivos y decepcionantes" en estos cien primeros días de gobierno

Redacción

La Asociación de vecinos y cívica 
Raimundo d’Alós ha solicitado 
al ayuntamiento de Vinaròs 
la creación de la comisión de 
investigación sobre el proyecto 
Castor “que durante tantos meses 
reivindicó Compromís y que 
tras pasar a gobernar con los 
socialistas han olvidado de forma 

misteriosa”.
 “Nuestra asociación volverá a pedir 
por escrito en el ayuntamiento 
de Vinaròs la creación de la 
comisión de investigación que 
los concejales de Compromís 
exigieron en la anterior legislatura 
de forma reiterada y que ahora 
han olvidado”, concluyen.

ACRA pide crear la comisión de 
investigación sobre el Castor

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Carlos Roger y Maria Dolores Miralles
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El juzgado de primera instancia e instrucción 
número 4 de Vinaròs, que investiga supuestos 
delitos de prevaricación medioambiental y 
contra el medio ambiente y recursos naturales 
por presuntas irregularidades en la tramitación 
de la concesión de explotación del proyecto 
Castor, seguirá investigando la causa al 
considerar que es competente para hacerlo. 
De esta forma, rechaza las peticiones de la 
concesionaria de la explotación --Escal UGS S.L.-
- y su presidente, Recadero del Potro, para que 
se inhiba.
Escal UGS y Recaredo del Potro habían solicitado 
que la competencia para la instrucción recayera 
en los juzgados de Madrid, al considerar que 
los hipotéticos delitos se habrían cometido allí, 
petición a la que se adhirió la Abogacía del Estado, 
mientras que tanto el ministerio fiscal como el 
resto de las partes abogaron por mantener el 
conocimiento de la causa en Vinaròs, costa frente 
a la cual está situada la plataforma.
El juzgado de Vinaròs explica en un auto respecto 
al delito contra el medio ambiente que "parece 

claro" que la plataforma que producía las 
inyecciones de gas, y estas mismas inyecciones, 
se produjeron en el término ubicado en el partido 
judicial de Vinaròs, como describe la denuncia.
Al respecto, señala que el hecho de que los 
resultados se hayan dejado sentir en otros lugares 
--en alusión a movimientos sísmicos-- no excluye 
la competencia del juzgado de Vinaròs y tampoco 
se podría atribuir a Madrid, "donde no consta que 
se produjeran consecuencias de la actividad de 
inyección".
Así mismo, afirma respecto al presunto delito 
de prevaricación que la toma de decisiones 
se produjo en Madrid, así como la tramitación 
de los distintos procedimientos y las distintas 
resoluciones administrativas.
El juzgado concluye que se investiga la supuesta 
comisión de una pluralidad de delitos conexos 
que habrían sido cometidos en distintos lugares 
y que, por ello, la regla de determinación de la 
competencia es la del artículo 18.1 de la LECRIM.
El órgano judicial señala que la investigación parte 
de la posible comisión de delitos contra el medio 

ambiente en la modalidad agravada del artígulo 
326 del Código Penal por las características y 
magnitudes del riesgo ocasionado, según los 
datos que obran en la causa por el momento.
Al tener el artículo 326 establecida una pena 
más grave que la del delito de prevaricación, 
aplicando el criterio que da el citado artículo 18.1 
de la LECRIM, procede mantener la atribución de 
competencia de los juzgados de Vinaròs.
El juzgado de Vinaròs (Castellón) abrió la causa 
por supuestas irregularidades en la tramitación de 
la concesión de explotación del proyecto Castor y 
imputó 18 personas por presunta prevaricación 
medioambiental y contra el medio ambiente y los 
recursos naturales tras una denuncia interpuesta 
por la Fiscalía.
La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, 
contra los responsables del Instituto Geológico 
y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y 
del Ministerio de Industria que intervinieron en 
la tramitación de la concesión de explotación de 
tal proyecto, así como contra la mercantil Escal 
UGS.

El juzgado de Vinaròs se declara competente para seguir investigando Castor

Alrededor de 200 personas, en su mayoría 
procedentes de las comarcas del Montsià y Baix 
Ebre cortaron el jueves 24 de septiembre de 
18.15 a 19 horas el tráfico de la Nacional 340 a la 
altura del río Sénia, frontera natural entre Alcanar 
y Vinaròs.
La manifestación fue convocada por la Federación 
de Amposta de asociaciones vecinales debido 
a los muertos que se han producido en poco 

tiempo en la N-340, considerando urgente que las 
reivindicaciones de la gratuidad sean escuchadas 
por las administraciones para evitar más muertes 
por accidente. 
Al igual que en el norte de Castelló, desde 
Torreblanca hasta Vinaròs, en estas dos comarcas 
catalanas no hay ningún tramo de autovía 
gratuita. Por ello, si no se quiere circular por la 
N-340 hay que ir por la autopista de pago. En esta 

concentración se decidió realizar nuevos cortes 
en la carretera nacional en próximas semanas y 
en diferentes poblaciones por donde pasa este 
vial.
En el cruce de la N-340 con la N-238, en Vinaròs, 
se señalizó una vía alternativa en la que bien se 
podía acceder a la AP-7 por la entrada de Vinaròs 
o continuar por la TV-3321 y regresar a la N-340 
por Alcanar.

Manifestación ciudadana en la N-340 
para reclamar la gratuidad de la AP-7 y evitar más muertes por accidente

12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 
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SAMPER & LARA  
A l’Ermita Sant Sebastià  de Vinaròs, el passat dissabte dia 26 de Setembre va 
tindre lloc el casament de Samper i Lara. 
Ceremonia molt emotiva i amb moltes sorpreses. Plena d’alegria i il.lusions per a 
tots; on van passar familiar i amics un gran dia. Ple d’emocions. 
El convit es va celebrar en un conegut restaurant de Benicarló, on en un 
photocall tots van poder immortalitzar la seua assistència amb els nuvis, a 
més a més totes les sorpreses que van rebre els nuvis dels  amics  a la vegada 
de “locura” que no podia faltar. Per a la Lara va ser una gran sorpresa que no 
s’esperava. 
Desitgem a Samper i a Lara un meravellós “safari” i de ben segur que la vostra 
mel estarà dolsa com la mel, no us farà falta ni un granet de sucre. 
ENHORABONA PARELLA!!!                            Fotos Jordi Febrer

RESUM CLIMATOLÒGIC SETEMBRE  2015  A VINARÒS
Temperatura Pluja Vent

 ºC Dia Hora  l/m2 Dia Hora  Km/h Dia Hora Direcc. 
dominant

Mitjana 21,7 -- -- Dia més plujòs 38,6 29 -- Mitjana 2,2 -- -- SE
Mínima 14,6 25 6:30 Màx. Intensitat 228,6 30 0:15 Màxima 57,9 16 15:15 S
Màxima 29,1 1 13:30 Total Mes 116,1  --  --

Aquest setembre ha estat més fresc de l'habitual, com ja hauran notat, si ho comparem al del passat any, la diferència de la mitjana mensual 
és de 2,2 ºC més baixa.

La pluja d'aquest mes contínua la mateixa línia que la resta de l'any, sent generosa, si ho traslladem en xifres, direm que ha plogut un 79,72 
% mes que la mitjana dels mesos. Respecte a l'acumulació de l'any en curs, tenim un 71,47 % mes que en el mateix període de l'any passat.

Els mestres del col·legi Sant Sebastià de Vinaròs celebraren la 

jubilació del seu gran company i amic Pere Fàbrega Cano, a qui 

notaran molt a faltar però que s'ha guanyat de sobra aquestes 

vacances permanents.

Visita episcopal del obispo ortodoxo rumano 
de España y Portugal a Vinaròs

La Regidoria de 
Medi Ambient, 

dirigida per 
Jordi Moliner, 
ha recuperat 

el conveni de col·laboració signat 
amb l'Ajuntament 

d'Alcanar per 
a netejar i 

posar en valor 
conjuntament 

l'entorn del pont 
dels Estretets.

El día 4 de octubre el Obispo Timotei, del Obispado Ortodoxo Rumano 
de España y Portugal, celebrará Santa Liturgia Baptismal para el hijo del 
párroco de Iglesia Ortodoxa Rumana “San Mártir Haralambio” de Vinaròs, 
sita en la ermita San Roque. También en la misma se oficiará la ordenación 
sacerdotal del dácono de la iglesia ortodoxa rumana de Tarragona. 
La ceremonia dará comienzo a las 10.30h con el recibimiento del sr 
Obispo.

Per Domingo Callariza
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·  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  P a s e o  M a r í t i m o .
·  I d e a l  p a r a  c u a l q u i e r  t i p o  d e  n e g o c i o .
·  Ta s a d o  a  p re c i o  a c t u a l  d e  m e rc a d o .  N e g o c i a b l e .

C O N TA C T O  -   F r a n c i s c o  J i m é n e z  :  6 2 9  2 5 5  5 1 7

O C A S I Ó N

Nova senyalització de la Plaça Maria Conesa i Santa Barbera, vella política 
lingüística errònia: EL BILINGÜISME MAL ENTÉS, REPETICIONS INNECESSÀRIES

Dissabte passat al Círculo Mercantil i Cultural es va celebrar un sopar de 

comparsa de la Penya València, on es va procedir al canvi de reina. La 

reina sortint, Melody Peinado Yeves, va donar pas a la reina entrant, Maria 

Caballer Pablo. També es va presentar el tratge del 2016. 

Informa: Pepo Morillo. Fotos: Aparicio

Bodas de oro de Jose María y Paquita, celebradas el 13 septiembre en la parroquia de Santa Magdalena

Reunió a l'Ermita per calentar motors per al Carnaval 2016

AAVV Migjorn



10

3 octubre de 2015

SOCIETAT

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

El passat divendres 25 de 
setembre vam celebrar 
una festa al Centre de Dia 
Municipal en motiu del 
primer aniversari. Cert és que 
prompte complirem un any i 
des del dia que vam obrir hem 
viscut moments molt bonics 
tots junts; moments plens de 
somrires, companyerisme, 
entusiasme, esforç i motivació 
per continuar endavant. I és 
per tots aquests motius que 
quan pensem en el centre de 
dia a nosaltres sermpre ens ve 
el mateix sentiment: l'alegria.
Què millor que el circ per tal de 
representar el que és l'alegria? 
Pallassos, malabaristes, 
acròbates, ballarins... artistes 
tots, ens apropen amb les 
seves actuacions al món de 
la fantasia i dels somnis. El 
nostre somni és continuar 
tant feliços o més com ho 
hem sigut des de fa un any 
fins ara, i que aquest centre 
segueixi sempre ple d'il·lusió. 

Per aquest motiu la festa va 
estar ambientada en aquest 
espectacle, comptant-hi amb 
la col·laboració d'artites locals 
com l'Udol Teatre i l'equip de 
Dancing Dream. Des d'aquí 
volem aprofitar per a felicitar-
los per la seva actuació 
així com agrair-los la seva 
voluntarietat i motivació.
Els usuaris i usuàries del 
centre van poder gaudir al 
llarg de tot un dia festiu en 
el què començàrem per una 
xocolatada amb xurros i una 
cursa esportiva adaptada al 
jardí del centre. Seguidament 
vam fer un dinar especial i 
de seguida ja va començar 
la tarde de circ que, a més a 
més, vam poder gaudir amb 
els familiars més propers de 
tots els nostres usuaris/es. El 
dia va ser tot un èxit tant per a 
les famílies, els treballadors/es 
i els usuaris/es; esperem poder 
complir molts anys més amb 
la mateixa il·lusió!

El Centre de Dia Municipal L'Onada 
Vinaròs compleix 1 any

Nueva presidenta

La voluntaria Dña. Mercedes Lucena Nadales, ha 
sido nombrada oficialmente nueva presidenta 
de CRUZ ROJA Asamblea Local en Vinaròs, para 
un mandato de cuatro años, la cual sustituya a 
la anterior Dña. Carmen Fonollosa Mestre que 

estuvo ejerciendo como tal durante los nueve 
últimos años.

Le deseamos a la nueva presidenta, toda clase 
de aciertos en su nueva etapa, así como también 
agradecemos la buena y entregada labor de la 
presidenta saliente.

 CRUZ ROJA Asamblea Local en Vinaròs

4 d’octubre- Sant Francesc d’Assís
A la taula de Sant Francesc, on hi mengen 
dos hi mengen tres
Entre Sant Miquel i Sant Francesc prend 
la verema tal com és
La tardor segura Sant Francesc la procura
Per Sant Francesc, si deu ho vol, el satre 
encèn el gresol, i quan sant Josep vindrà 
el tornarà a apagar
El frare caputxí, cada any buida el bací
A animal donat no li poses peròs
A gallina forastera tots li piquen
A gat vell no li cal cascabell
Aquell que renta el cap al burro perd 

temps i sabò
Vent de tramuntana, si no mor als tres 
dies dura una setmana
El badall mai enganya, són vessa o talent, 
o mal d’enamorament
A casa del paleta mai la feina està feta
A l’església per resar, a la plaça per tractar
Al pescador i al caçador, sempre sel’s 
escapen els més grossos
A la casa on no hi ha pà tothom te raó
A cada pardalet li agrada el seu niuet
Deu dóna garrofes a qui no les pot 
rosegar 
De jove era i ara ni palla ni era
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El centro de día que la Asociación Provincial 
de Alzheimer y otras demencias de Castellón 
tiene en Vinaròs celebró recientemente una 
nueva edición de la olimpiada anual que se 
organiza con motivo del día mundial contra la 
enfermedad. Usuarios, familiares, trabajadores 
y autoridades disfrutaron de una jornada de 
convivencia donde el mundo hippie fue el gran 
protagonista.
Desde AFA-Castellón quieren agradecer la 
colaboración del Ayuntamiento de Vinaròs, de la 
Fundació Caixa Vinaròs, al cocinero Delfín Jovaní 
Ferreres por su magnífico arte entre fogones así 
como a Espectacles Maestrat por permitir una 
velada tan divertida y animada.

Olimpiada anual del centro de día de Alzheimer

S' informa que, com és habitual, a partir del dilluns 5 d'octubre tots els 
dilluns estarà tancat per descans de personal el Restaurant de l'ermita i 
dependències, durant la tardor, l'hivern i la primavera. 
Gràcies i perdoneu les molèsties

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

Menú diario 1
 

Ensalada 
 Plato del día

ó Plato combinado 
 Bebida 

Postre ó Café

Menú diario 2
Ensalada

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

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

Bebida - Postre
 Café

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

6,50€ 11€

14€

Ensalada + Tapa
 Plato Carne ó Pescado

 Bebida 
Postre- Café - Chupito 

Menú noche
viernes y sábado

 Os comunicamos que ya podéis pasar a recoger la lotería de 
Navidad por Unipost  C/ S. Gregori 21 bajos en horario de 8,30 
a 15 horas. Por favor no os despistéis. Ya que todos tenéis el 

aviso correspondiente en el buzón.
Muchas gracias.   LA JUNTA DIRECTIVA

COFRADIA DEL CRISTO DE LA PAZ
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SOCIETAT

Estudiar la contaminación marina no da como para 
aburrirse porque son muchos los factores que 
influyen en ella y en especial los plásticos, así que 
a Isabel Forner Piquer le pasan los días en Italia a 
velocidad de vértigo y sin tregua. Su objetivo de 
lograr el Doctorado en Biología Marina no es una 
tarea corta ni fácil pero a ello está volcada por 
completo, aunque no olvida por un momento a su 
patria chica, Vinaròs.
Esta licenciada en Biología por la Universitat de 
València y en Ciencias del Mar por la Universitat 
d’Alacant pretende doctorarse en Biología Marina 
en la Università Politecnica delle Marche, situada en 
la ciudad de Ancona, principal ciudad de la Regione 
Marche, región situada en la zona centro norte italiana, 
en la costa adriática.
Un “doctorado de investigación” como el suyo supone 
invertir  entre 3 ó 4 años, para finalmente defender una 
tesis basada en su investigación delante de un jurado 
internacional de expertos en la materia y adquirir el 
grado de doctor o PhD, como lo llaman en Europa.
Isabel, de 27 años, siempre ha estado muy vinculada al 
mar y a la pesca al ser su padre armador de una barca 
“de bou”, por lo que no dudó en estudiar no una sino 
dos “carreras” vinculadas al mundo marino.
“Por mi afición al mar y por querer saber siempre un 
poco más, tuve muy claro que quería continuar con 
un doctorado cuando terminara la carrera. Por ello, 
luego de varias estancias / becas en el extranjero, 
me puse a buscar ofertas, no tuve suerte en España, 
ya que lo único que pude conseguir era hacer 
doctorados gratis, tenía las puertas abiertas en los 
lugares donde había estado anteriormente, pero para 
trabajar sin ningún tipo de remuneración, ya que no 
hay demasiados fondos para contratar gente nueva”.
Su perseverancia al final logró premio, encontró 
una beca interesante en Italia, envió el currículo y 
la aceptaron. “Obviamente, entras en un concurso 
y validan tus aptitudes para el puesto y te eligen o 
no. El camino para llegar hasta aquí no fue fácil, es 
un mundo en el cual para entrar te piden mucha 
cualificación, hay mucha gente que quiere entrar y 
muy pocas plazas. En mi caso, gracias a mi preparación 
y al soporte de mi familia, lo he conseguido, y por ello 
intento disfrutar día a día de lo que hago”.
Su beca o bolsa de estudio (como lo llaman en Italia) 
es para tres años. Su labor se basa en averiguar, en el 
marco de un programa nacional para la investigación, 
en como la contaminación marina por plásticos, los 
componentes del plástico cotidiano, afectan a los 
peces marinos, dorada, lubina… para ello estudia 

qué efectos producen estos componentes químicos 
a nivel de la reproducción, del metabolismo, del 
crecimiento… “Es muy interesante porque es un tema 
muy de actualidad y que desgraciadamente afecta a 
todos y a todos los mares. Esperamos que lo obtenido 
no se quede en tan solo resultados de laboratorio, sino 
que se divulguen y que la gente se dé cuenta de la 
problemática del plástico que tan alegremente usamos 
y que muchas veces va a parar al mar”.
Para toda esta labor, cuenta con una directora de tesis, 
la Doctora Oliana Carnevali y un “fantástico equipo 
integrado por unas diez personas que no dudan ni 
un minuto en ayudarme cuando surge alguna duda o 
problema”.
No ha tenido ninguna dificultad en amoldarme, la 
gente con la que trabaja es “encantadora, y en general, 
los italianos, ya se sabe que son muy parecidos en 
cuanto a carácter con los españoles, gente en general 
muy abierta, amable y que intenta ayudarte cuando 
ven que no hablas ni una palabra de italiano”.
La vida italiana, es muy parecida a la nuestra; aunque 
el tiempo en esta región es un poco lluvioso, pero 
vale la pena por los paisajes que tiene. En cuanto a 
la gastronomía, cómo no: pizza y pasta. Aun así, esta 
vinarocense con raíces en Portell (Els Ports), cree que 
Italia va un poco más allá, pues “la gente de aquí opta 
por una dieta muy mediterránea y cocina muy casera, 
les gusta comer bien y beber buen café, por lo que 
no ha resultado para nada difícil amoldarse al estilo 
italiano”.
En cuanto al día a día, siguen un horario como el de 
España, “aunque cuando estás en un laboratorio el 
horario se revoluciona un poco, vas en función de los 
experimentos que tienes en marcha, y hasta que no 
terminen no te puedes ir, así que algún que otro día he 

hecho un poco tarde, pero merece la pena”.
En Italia, según cuenta Isabel, son conscientes que 
tenemos una gran crisis y que “al igual que mucha 
gente joven italiana, los jóvenes españoles emigramos, 
por la gente que conozco, la mayoría ha visitado 
España, y todos coinciden que les encanta la gente, 
la comida, el clima y el idioma”. “¡Todos me dicen que 
quieren aprender español! Pero bueno, luego de dos 
palabras, me dicen que es bastante difícil, así que 
volvemos al inglés, idioma con el que muevo en la 
Universidad, hasta que mejore mi italiano”.
Lo que más le sorprendió del país es su gran cantidad 
de dialectos, en cada región del país hay un dialecto 
diferente y sorprende que si hablan en dialecto 
personas de diferentes regiones no se entienden y han 
de pasarse al italiano para comunicarse. Los dialectos 
no se enseñan en la escuela, no son oficiales, tan solo la 
gente los habla en la calle y se aprende de los abuelos, y 
son completamente diferentes unos de otros. También 
le ha sorprendido especialmente que los niños tengan 
clase también en sábado, de 8 a 13. “¡En eso en España 
estamos mejor que no tenemos colegio los fines de 
semana!”, bromea Isabel.
Es un poco difícil para la gente joven de hoy en día 
“tener planes de futuro”, como reconoce Isabel   y 
sobretodo en investigación, “labor no demasiado 
popular en nuestro país, aunque bien, lo que si me 
gustaría, es seguir en este mundo y poder dedicar 
mi vida a ello”. No se marca fronteras a la hora de 
verse en su futuro investigador profesional, “donde 
tenga oportunidad, si puedo volver a casa bien, 
sino, nos buscaremos la vida, no quiero volver a 
España después de tanto esfuerzo realizado y no 
tener opción a dedicarme a hacer lo que me gusta, 
investigar” concluye.

Isabel Forner, 
estudiando la 
contaminación marina 
en Italia

Emili Fonollosa
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Xerrada de Sergi Ferreres
Els actes del 774 aniversari de l’atorgament de la carta de 
poblament es van iniciar divendres 25 de setembre a la sala 
d’actes Provi García de la biblioteca pública, amb una xerrada 
a càrrec de Sergi Ferreres que duia per títol “La construcció 
del patrimoni cultural a Vinaròs. Una recerca del relat de la 
identitat social”. La xerrada estava organitzada per l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs.

També divendres tarde es va inaugurar l'exposició de treballs del grup de puntaires a l’antic col·legi Sant Sebastià, acte previ a la trobada de puntaires que es va 
celebrar diumenge

774 aniversari de l’atorgament 
de la carta de poblament 150  aniversari

Mostra de treballs del grup de puntaires

La capella de santa Victòria 
acull una exposició comme-
morativa pel 150 aniversari 
del naixement de Gabriel 
Puig Roda, un dels més grans 
pintors de la història de la 
província de Castelló, nascut 
a Tírig però molt vinculat a 
Vinaròs, on va residir.
A la mostra es pot contem-
plar part de l'obra de Puig 
Roda procedent dels fons 
municipals, de l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs i 
de la Diputació de Castelló.

Exposició ‘150 aniversari del pintor                          ’

L'auditori Ayguals d'Izco acull, 
fins al 18 d’octubre, la primera 
exposició del grup de Facebook, 
Imatges de Vinaròs i voltants.
�La mostra compta amb més de 
40 fotografíes realitzades per la 
gent del grup, i és visitable de 
dimarts a diumenge en horari 
de 18.00 a 20.00h.
Imatges de Vinaròs i els seus 
voltants és un grup creat per 
reflectir mitjançant documents 
gràfics aspectes, llocs, racons, 
paisatges, flora i fauna silvestre  
de la nostra ciutat i voltants, 
dels quals es poden fer els co-
mentaris pertinents. En l’actu-
alitat el grup compta amb més 
de 1800 membres, alguns dels 
quals hi col·laboren activament 
publicant imatges. 

Mostra del grup ‘Imatges de Vinaròs i els seus voltants’

Foto: E.Fonollosa

Foto: E.Fonollosa

Foto: E.Fonollosa
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Dissabte a la tarde es va celebrar la tercera Trobada de grups de danses tradicionals infantils, amb rebuda i concentració dels grups participants a la plaça 
Parroquial i una posterior cercavila fins al passeig Colom, on, en arribar, es van fer actuacions.

III Trobada de danses tradicionals infantils

L’auditori municipal va acollir dissabte passat el concert d’inici de curs de la Escola de Música de la Sociedad Musical La Alianza. Fotos: Emili Fonollosa

Concert de ‘La Alianza’

Els diferents col·legis de la localitat han pogut disfrutar esta semana del taller històric ‘Coneix la teua ciutat’, organitzat per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs. 
La historiadora de l’art Helena Roman va guiar aquest taller de forma amena i didáctica per al públic infantil

Taller històric guiat

Foto: E.Fonollosa

Foto: E.Fonollosa
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Al voltant de 350 puntaires  procedents de 
més de 35 poblacions valencianes, catalanes 
i aragoneses van acudir a la XVI Trobada de 
Puntaires de Vinaròs.
Aquest acte, un dels més populars, de l'àmplia 
programació que se celebra amb motiu del 
774 aniversari de la concessió de la Carta de 
Poblament de Vinaròs, tenia com a novetat 
el canvi d'ubicació. S'havia previst celebrar 
al passeig marítim en lloc del carrer Major, 
però no obstant això, la possibilitat de pluja 
va fer que finalment es dugués a terme sota 
cobert, concretament al Centre Municipal de 
la Tercera Edat. Durant aquesta trobada, en la 
terrassa del centre va actuar el grup folklòric 
local “Les Camaraes”, tant el grup de xiquets 
com el d'adults, amb la música posada per la 
rondalla.

XVI Trobada de puntaires

Fotos @paricio

Les previsions de fortes pluges 
van provocar dimarts la suspensió 
de dos dels actes principals 
previstos per celebrar el 774 
aniversari de l'atorgament de la 
Carta de Poblament. L'actuació 
del grup folklòric Els Camaraes i el 
repartiment del pastís d'aniversari 
que elabora l'Associació de pastissers 

van haver de ser posposats per a les 
celebracions del 9 d'Octubre, com 
havia informat al matí l'Ajuntament. 
Es va mantenir, no obstant això, el 
concert d'aniversari de la Carta de 
Poblament a càrrec de les corals 
García Julbe, Orfeó Vinarossenc i 
Coral Juvenil Sant Sebastià que va 
tindre lloc a l'església Arciprestal.

Concert coral del 774 aniversari de Vinaròs

Fo
to

s @
pa

ric
io



16

3 octubre de 2015

Salvador Quinzá Macip

CULTURA

L’Orfeó Vinarossenc va participar, 
representant als cors de la 
provincia de Castelló, en el Dia 
Valencià del Cant Coral, celebrat 
a la sala Alfons el Magnànim del 
Centre Cultural La Beneficiència 
de València el passat 27 de 
setembre.
En esta dotzena edició del Dia 
Valencià del Cant Coral, l’Orfeó 
Vinarossenc, dirigit per Carles 

Vives Sebastià i Agustí Casanova, 
van cantar les peces ‘Moliner 
de Freser’, ‘Ojos de España’, ‘La 
Gavina’, Jota de la Dolores’ i ‘Verde 
mar de navegar’. Juntament amb 
l’Orfeó, van participar el Coro 
Gospel Glòria, de València, la Coral 
Polifònica Cristóbal Pastor d’Onil, 
d’Alacant i el Cor FECOCOVA, 
representant la Federació de Cors 
de la Comunitat Valenciana.

L’Orfeó Vinarossenc representa la província en el Dia Valencià del Cant Coral

El sábado día 26 del pasado mes, se celebraba en 
nuestra ciudad, concretamente en el “Espai Mariola 
Nos” de la c/. Purísima nº 21, la presentación y 
estreno de la obra “Moments” a cargo de “Cabaret 
Cortázar”. Este dúo artístico está compuesto por 
Rafa Sánchez y el músico Juanjo Villarroya. 
Tengo que decir que era la primera vez que asistía 
al “Espai Mariolanos”, y que me encantó este “espai” 
con un bello y artístico diseño, empleando al 
máximo el espacio, repleto de detalles y que en 
su planta baja está ubicada la librería, y en la parte 
superior, en un espacio dijéramos “minimalista”, se 
pueden ofrecer conferencias, coloquios, pequeños 
conciertos, exposiciones y un largo etc.
La titular del “espai” Mariola Nos presentó a este 
par de buenos artistas, los cuales componen el 
dúo artístico bajo el nombre de “Cabaret Cortázar”. 
Nos informó un poco de cada uno de sus extensos 
“curriculums”,  y les agradecía su presencia y 
el poder llevar a cabo este estreno de la obra 
“Moments”, la cual estrenarán a partir del próximo 
mes en la “Sala almacén” de Barcelona.

La actuación de ambos se basó en siete diversos 
textos del que fue afamado y conocido escritor 
Julio Cortázar. A la parte recitativa estuvo Rafa 
Sánchez, el cual hasta cantó un tango escrito por 
Cortázar. Brillaron el humor, la mímica y sobre todo 
la interpretación.
En la parte musical estuvo el conocido músico 
en nuestra zona, cual es Juanjo Villarroya y que 
acompañó en todo momento al piano la actuación 
de Rafa, si bien, en un par de interpretaciones, 
también lo acompañó con su voz.
Realmente pasamos un excelente momento 
artístico y musical, con unos artistas en riguroso 
“directo” y a menos de un metro de los asistentes 
que llenaron el “espai”. Se cumplía también aquello 
que dice el refrán…”si breve, dos veces bueno”, con 
un espectáculo que duró apenas una hora.
Vayan mis felicitaciones hacia la organizadora del 
acto Mariola Nos, y como no, a los componentes de  
“Cabaret Cortázar” por la primicia del espectáculo, 
así como por el éxito obtenido en su representación. 
Les deseo a todos toda clase de éxitos.

Cabaret Cortázar en el “Espai Mariola Nos”

Dissabte passat, la Muixeranga de 
Carlet celebrà el seu primer aniversari 
amb una trobada on invità les muixe-
rangues de València, Alacant, Sueca i 
Vinaròs. Les cinc colles feren una cer-
cavila pel centre del poble i actuaren 
davant de la falla el Cresol.
La Muixeranga de Vinaròs féu una ac-
tuació molt destacada amb tres figu-
res de quatre altures: el banc, el pinet 
doble i la desplegada. La desplegada 
és una torre de quatre altures que es 
munta plegada, es desplega i es tor-
na a plegar per a baixar. 
Aquest any, la Muixeranga de Vinaròs 

ha alçat 126 figures en 17 actuacions, 
En aquesta ocasió, els dolçainers de 
l'Estrela Roja de València acompanya-
ren totes les muixerangues en la cer-
cavila i en l'actuació.
La cordialitat i bon ambient caracte-
ritzà la diada i el posterior dinar de 
germanor. En les pinyes, es barreja-
ven els uniformes liles, rojos, blancs 
i blaus. La cooperació en les pinyes 
simbolitza l'esforç conjunt per a su-
perar les limitacions individuals; a un 
nivell més pràctic, una  pinya gran 
permet aguantar més pes i dóna més 
seguretat a les muixerangues.

La muixeranga de Vinaròs actuà a Carlet
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La variante de la N-340 al 
servicio de los vinarocenses

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

100 dies escoltant a la gent per a canviar les coses

En pocos días la variante de la N-340 a su paso por Vinaròs estará operativa y lista para su puesta 
en marcha. Una inversión del Gobierno de España de más de 50 millones de euros que mejorará la 
seguridad vial. El gobierno del PSOE retrasó la obra durante sus ocho años de gobierno y ha sido el 
gobierno del Partido Popular el que ha priorizado esta obra durante la presente legislatura. 

El gobierno de Zapatero nos trajo el Castor
El Partido Popular la variante de la N-340

¿sigues pensando que somos iguales?

100 dies, és molt o poc temps? Al cap de cent dies 
és costum fer el primer balanç d'un govern. Els grups 
opositors reiteren que tot va fatal (bé, ells ja ho sabien 
des del primer dia, no els calia cent) i els que governen 
valoren -generalment de forma triomfalista- lo fet. Des 
de TSV voldríem fer un balanç amb feina acomplida però 
recordant tot el que queda per fer en els 1.360 dies que 

queden.
Què ens hem trobat? A falta de la interpretació que ens permetrà l'Auditoria 
supervisada per la Plataforma Ciutadana pel Deute Públic (PACD), tenim un 
Ajuntament fortament endeutat, tant pels crèdits d'etapes anteriors com 
per les sentències urbanístiques desfavorables i els pagaments ajornats per 
l'anterior equip. També més del 80% de la despesa corrent del 2015 ja gastat 
abans del 13 de juny i amb més de 100.000€ de factures no pressupostades (i 
no contem les “promeses verbals” a associacions i col·lectius).
Què vol dir això? Que Vinaròs, per acomplir les regles de gaste i el rigor 
pressupostari que obliga als ajuntaments el Govern central (i que ell no 
acompleix, endeutant-se cada dia més) manca de capacitat d'inversió i no té 
massa marge de maniobra pel dia a dia.
Què hem fet? A banda de mesures concretes (patrulla rural, millores Colònia 
Europa, supressió zona taronja i negociacions per recuperar gratuïtat dels 
pàrquings, reordenació via pública, estalvi en protocol, millores en carrils-bici 

i diferents carrers) hem prioritzat dos línies clares, l'augment de recursos per a 
necessitats socials (més de 75.000€, augment de beques escolars) i les accions 
destinades a augmentar la transparència de l'ajuntament (agendes públiques, 
augment de 25 a 50 items de transparència) i la participació dels ciutadans 
(assemblees veïnals, remodelació de consells, informació sobre convocatòries 
i borses, primer Plenari Ciutadà,...).
Una política de gestos? Alguns creuen que els gestos (supressió de privilegis 
i invitacions, donar la paraula a la gent, rebre als ciutadans) no són importants. 
Nosaltres creiem el contrari, que és imprescindible recordar que els regidors 
som uns ciutadans i no uns “experimentats” polítics professionals, i que només 
avançarem escoltant a totes i tots.
Queda molta feina. Estem treballant amb il·lusió i tenacitat i volem en els 
pròxims mesos impulsar plans de dinamització de l'ocupació, de l'economia 
local, de noves perspectives turístiques, alhora que assumim les reivindicacions 
històriques de Vinaròs (comunicacions, barracons, serveis sanitaris, DNI, …). 
El nostre objectiu és que la gent no tan sols opine, sinó que siga consultada 
per decidir com vol que es gestione el nostre ajuntament, que és de tots. 
Necessitem el vostre suport per a fer camí en un temps de canvi, com escrivia 
el poeta Vicent Andrés Estellés,
“I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.”
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Des de  Compromís Vinaròs treballem i complim
Com tots sabeu, Compromís 
Vinaròs porta les Regidories 
de Comerç i Turisme i també 
Regidoria de Medi Ambient 

i Agricultura. Passat ja 100 dies des que vam entrar a governar. Es el 
moment de fer una exposició de les coses que ja hem fet fins ara,  des 
de la Regidoria de Medi Ambient, Pesca Agricultura i Sostenibilitat. 
Properament farem el mateix de la  Regidoria de Comerç i Turisme.
Que s'ha fet fins ara?: Potenciar la fira agrícola amb 10 expositors 
nous de productes agrícoles i de proximitat. Reduir al màxim els 
tractament en herbicides al camp i tornar a fer neteja mecànica de 
cunetes. Arranjar diversos camins de terra, neteja manual de camins i 
l'entorn de l'ermita, amb  empreses diferents, rotació d’empreses locals.  
Potenciació tractaments plaguicides i començament   de col·laboració 
amb Diputació en el dels tema mosquits.  Estem treballant creació nou 
reglament dels Horts solidaris, implantació contenidors olis domèstics, 
estudis viabilitat autoconsum energètic edificis  públics.  Per ultim i 
especialment la creació de la Unitat Rural Medi Ambiental de Vinaròs  
( amb la col·laboració de la Regidoria de Governació):  Aquest unitat es 
un embrió del que te que ser. En  principi estarà format per dos Policies 
Locals,de segona activitat, sent un d’ells Oficial, les funcions principals 
dels quals són: Presència permanent pel terme i vigilància de collites 
i robatoris. Senyalització de camins. Identificació de les deficiències 
en vies publiques, per el seu arranjament.  Control d’abocaments 
il·legals i/o perjudicials per al medi ambient i la salut. Control de 
vehicles, persones, moviment de collites, cultius, transformacions de 
finques, granges i els seus residus. Contactar en comunitats de regants. 
Vigilància dels barrancs en època de pluges, pujada d’aigües. Vigilància 
dels arbres, arbustos i herbes en senders. Localització d'exemplars 
endèmics, per a incloure'ls al catàleg municipal i així millorar-lo. Així 
com la seua protecció i preservació. Vigilància de la natura i entorns 

protegits (parcs, jardins, deveses, Sol de Riu, Aigua Oliva…). Vigilància, 
localització i protecció del patrimoni històric municipal: fonts i pous 
d’aigua,construccions pedra en sec… Per a catalogar-los i protegir-los. 
Vigilància i protecció de la fauna i de la flora, col·laborant amb altres 
Cossos i Forces de Seguretat. Control d’obres i edificacions en llicencia, 
però sense ajustar-se al que tenen concedit, o sense llicència. Obertura 
d’establiments i indústries fora del casc urbà. Fer tipus de Notificacions 
Administratives, Judicials. Etc. Vetllar pel compliment de l’Ordenança 
Municipal de Medi i Convivència Ciutadana. Vigilància de platges: neteja 
de la costa. Control i revisió camins costeres. Col·laboració amb altres 
organismes tant autonòmics com nacionals. Col·laboració i vigilància 
d’esdeveniments esportius. Vigilància i control d’assentaments, 
acampades i ocupacions de terrenys municipals sense llicència. Control 
de piscines, basses o clots abandonats, que son focus de mosquits.  

Des de Compromís treballem, mentre altres, fan política destructiva, 
fan oposició sense contingut amb el únic argument de que els nostres 
regidors ho fan malament, sense aportar alternatives. O ni això fan de la 
critica personal, la única oposició que saben fer. Seguirem Treballant 
des de Compromís Vinaròs per a millorar el nostre poble.
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OPINIÓ 

ANEM PER FEINA!!

774 aniversari de l'atorgament de la Carta 
de Poblament de Vinaròs

. SOL.LICITEM  la creació d'un pàrquing per a 
caravanes, com un reclam més de visitants de pas al 
nostre poble; demanem que es considere l'emplaçament 
al costat de l'emissari submarí a la desembocadura del 
Servol, la qual cosa també acceleraria la recuperació 
d'aquesta zona.

. SOL.LICITEM que l'equip de govern es plantege la 
creació d'una Fira de Filatèlia i Numismàtica de 
caràcter mensual o bimensual, en diumenge a la zona 
de les àgores del Passeig Marítim.

. SOL.LICITEM  la creació d'una Fira del Llibre 
d'ocasió i del Disc, de caràcter mensual, degudament 
promocionada a les comarques dels voltants.

. SOL.LICITEM que es produisca per part de Governació 
accions per tal de regular la circulació de vehicles 
Squads amb matriculació agrària per dins del cas 
urbà.

. SOL.LICITEM, donada l'apertura del període de 
matriculació de l'Aula de teatre, informe de la 
recaptació de matriculació, adults matriculats, joves 
matriculats, així com detalls de la gestió d'aquests 
diners.

. SOL.LICITEM si des de l'ajuntament es té en coneixement 
que l'empresa que gestiona el JJ CINEMA ha obtingut 
els permisos necessaris per obrir en espectacles 
diferents dels cinematogràfics( Monòlegs, mítins,...)

. SOL.LICITEM el reg diari de l'esplanada al Camí 
Carreró Fondo, que ara es fa servir d'aparcament públic.
. SOL.LICITEM la necessària desinsectació i desinfecció 
periòdica dels diferents Gos Parcs de la nostra ciutat
............................................................................................................
ATENCIÓ A LA NOSTRA GENT:
Ens trobaràs tots els dilluns, de 18'30 a 20'30 h a 
Avgda.Llibertat,22

ACORD CIUTADÀ, en 100 dies MÉS de 100 propostes!

774 anys ens separen 
de la simbòlica data 
del 29 de setembre 
de 1241, on Gil 

d’Atrosillo, alcaid de Peñiscola, atorgà   pel 
mandat del rei   en Jaume I   la Carta Pobla 
a l’alqueria de Binelaroç (Beni-Al-Arus) per 
a Grinyó Ballester i altres 50 pobladors 
.Aquell dia s'inciava "oficialment " una llarga 
singlatura al llarg del segles, l'aventura de la 
nostra ciutat, Vinaròs. I un any més, 774 anys 
després, volem tornar a mirar cap enrere 
i reconéixer-nos en  el nostre passat, en la 
nostra memòria.
Els actes de conmemoració del 774 Aniversari 
de l'Atorgament de la Carta de Poblament 
de Vinaròs, volen servir d'excusa perquè 

tots reflexionem sobre la nostra llarga i rica 
història, i sobre tot que ho fem amb l'orgull 
de saber-nos dispositaris d'una tradició, que 
generació rere generació, ha fet possible que 
ens superem segle rere segle.
En 774 anys, molt ha canviat la nostra ciutat, 
però el tarannà de superació dels tots 
els vinarossencs continua sent el mateix. 
Abordar el futur amb entusiasme, suposa 
també respectar amb devoció el nostre 
passat. Gaudir dels actes que s'han presentat, 
és una manera de continuar bastint la nostra 
història, la nostra ciutat.
Per això, el PVI vos invita a tots i a totes   a 
participar activament en el 774 aniversari  de 
l'atorgament de la Carta de Poblament de 
Vinaròs .
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Horarios a la medida del concejal

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

Canter nou, aigua fresca?
OPINIÓ 

José Luís Pascual Plá GRINYÓ BALLESTER (Part II)
Qui diu que no hi ha candidats...? No els pareix un 
bon candidat, en  estos  moments, una institució 
com Càritas Vinaròs? No hi ha notables investigadors i 
catedràtics d'àmbit europeu o, simplement, abnegats 
mestres de les nostres escoles en actiu o jubilats, que 
són i han sigut un exemple i que podrien, amb tota 
justícia, ser magnífics candidats? No hi ha emprenedors, 
empreses i empresaris que a pesar de la brutal crisi 
han portat el nom i el producte de Vinaròs més enllà 
de les nostres fronteres i contribueixen dia a dia 
en mantindre un lloc de treball i garantir la subsistència 
d'una família en dignitat?
Com que no hi han candidats...? No és candidat el policia 

que en la seua professionalitat, s'entrega sense límits 
ni horari a la societat a què  servix, salva la vida d'un 
xiquet?, o el metge, sanitari o infermera de l'hospital 
o ambulatori, que tal vegada ha vingut d'altres terres, 
però “se sent vinarossenc”, i en el seu quotidià treball 
ha aconseguit un prestigi distingint-se per la seua 
professionalitat, servici, ajuda i dedicació, en qualsevol 
moment del dia o la nit als seus conciutadans amb el 
manifest reconeixement de la ciutadania que a ells han 
tingut necessitat recórrer?
No hi ha dignes candidats entre els ciutadans del carrer 
que a més de treballar i pagar amb els seus impostos, 
entre altres el salari dels polítics que li governen, 

es distingixen per la seua magnífica contribució pública, 
ciutadana i social a la seua comunitat?
Si potser no han reparat en això, sense cap esforç podria 
facilitar-los un número suficient per a cobrir la legislatura.
Com més Grinyós Ballester més consciència vinarossenca, 
com més Grinyó Ballester més identitat com a poble, 
com menys Grinyó Ballester més despersonalització, 
més fractura identitària, menys consciencia d'unitat, 
menys sensibilitat per "lo  nostre". Menys voluntat de 
voler sentir-se vinarossenc.
Bo,  tot això no és nou, la vella màxima de Joan Fuster ja 
ho advertia: “O ens recobrem en la nostra unitat, o serem 
destruïts com a poble.”

Naty GarcíaUn tirón de orejas a nuestro recién estrenado Gobierno Municipal

Al dir cànter nou 
ens referim al nou 
govern municipal 

de l’Ajuntament de Vinaròs i després de cent dies 
(100 dies). L’aigua no està calenta però de fresca res, 
continuem tirant herbicides en la zona urbana i un 
dels herbicides que s’ha empleat en algun país de la 
Unió  Europea estan fent un seguiment per prohibir-
lo. Migjorn ens vàrem fer molt contents en les paraules 
del regidor de medi ambient de posar el tractor 
municipal que porta la màquina de segar la brossa per 
netejar totes les cunetes dels camins del terme per no 

fer us d’herbicides cancerígens, Si és veritat que són 
perillosos, PER QUÈ ELS EMPREU???.
Quan plou les aigües brutes continuen desaiguant 
a les platges del Fora Forat i Fortí. En l’aparcament de 
pagament de la ZONA BLAVA que cada dia creix més, no 
es té en compte als residents que tenen la seua vivenda 
en aquesta zona. En els horts solidaris la unificació i 
la taula rasa està portant molt de malestar entre els 
usuaris. El poble continua brut malgrat les sancions 
que li posen a l’empresa adjudicatària. Per cert, volem 
aprofitat aquest article per dir que els treballadors de 
la neteja es guanyen en molta dignitat el sou, fan més 

del que poden.
Falten campanyes per sensibilitzar al poble per no 
embrutar sense que ens diguen que no féssem el gos 
com ens van dir en el seu dia. 
És a dir, veïns, el cànter és nou, l’aigua poc fresca i té 
un gustet a fang. Ah!!! I del nou reglament del Diariet 
esperem que no ens censuren cap article com va fer el 
primer Director que va posar l’anterior equip de govern. 
Si ens deixen, continuarem reivindicant les mancances 
de Vinaròs i recordem que les propostes que vàrem fer 
per les eleccions estan a la seua disposició, per si volen 
que les comentem. 

Desde la Asociación de vecinos y 
cívica Raimundo d’Alós hemos sido 
muy críticos con la aprobación de 
esas cinco dedicaciones parciales que 
representan 14 pagas de 1.300 euros 

cada una de ellas para concejales que en la campaña 
electoral, época de promesas que se olvidan, 
afirmaron ante los vinarocenses que ellos no venían 
para vivir de la política. Luchaban contra la casta 
y resulta que ellos a los pocos minutos ya estaban 
acomodados en ella.
Esas 14 pagas de 1.300 euros suponían para los cinco 
magníficos afortunados una carga de trabajo de 25 
horas, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
A las pocas semanas dos de ellos han visto cómo sus 

otras obligaciones profesionales no les cuadran con 
ese horario y, como el ayuntamiento es de todos pero 
sobretodo de los concejales que mandan, pues se 
aprueban una modificación de horario. ¿Qué pensarán 
los más de 2.800 vecinos de nuestro pueblo que no 
tienen trabajo sobre esta modificación propuesta y 
aprobada por ellos mismos? ¿No les da vergüenza a 
aquellos que luchaban contra la casta aprobarse unos 
horarios de trabajo a medida y encima sin control 
alguno porque no se ficha?
Los concejales de Podemos (porque aunque se 
presentaran con otro nombre no dejan de ser la marca 
blanca de Podemos), los socialistas y los nacionalistas 
pancatalanistas de Compromís han dejado claro ya 
que Vinaròs les importa lo mismo que a Obama las 

capturas de nuestro langostino, es decir, nada. Ellos 
lograron lo que querían y a verlas venir durante cuatro 
años, después ya vendrán otros para arreglar sus 
desaguisados.
ACRA lamenta que la izquierda de Vinaròs, al igual 
que la izquierda valenciana o española, anteponga su 
situación personal al bien colectivo. Las palabras vacías 
del alcalde en cada una de sus intervenciones denotan 
la falta de confianza en sus concejales así como su 
media sonrisa después de cada afirmación donde 
siempre amaga con la insinuación porque no se 
atreve a realizar afirmaciones. Mal vamos si un alcalde 
debe escudarse en ejemplos de otras localidades para 
justificar su acción de gobierno. Pues eso es lo que 
nos espera durante lo que dure este tripartito. Se verá.

El objetivo de este artículo no es ni más ni menos 
que una denuncia al programa de becas de Primaria, 
ESO y Bachillerato concedidas por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta localidad, totalmente ridículo 
e insuficiente para todas las familias solicitantes, 
las cuales hacen (hacemos) un gran esfuerzo para 
que nuestros hijos estudien y los planteo mi caso 
concreto:
Mi hijo es estudiante   de segundo de Bachillerato, 
soy familia monoparental y en el paro; al finalizar el 
curso anterior se les dio a los alumnos una circular 
para solicitar un lote de libros o en su defecto un 
bono libro, con una condición: entregar los textos 

del año anterior, adquiridos de mi bolsillo con gran 
esfuerzo, como pienso que a muchas familias les ha 
pasado, dadas las circunstancias de desempleo que 
estamos viviendo, por lo que aprovechando apelo 
a que se solidaricen conmigo; y vuelvo al tema que 
me trae: me sorprendo cuando no me dan un lote de 
libros físicos sino solo un cheque, bono, o vale, no sé 
cómo definirlo, de unos míseros 60 euros , los cuales 
no me alcanzan ni para un libro ni tampoco para 
material. Por tal motivo me siento estafada, burlada, 
y engañada. He entregado algo mío a cambio de 
nada.
Apelo a la solidaridad de todos los vinarossencs en 

este tirón de orejas a nuestros gobernantes, con los 
cuales en estos últimos días antes de publicar este 
artículo he tenido contacto y me comentan que este 
gobierno, según ellos, se ha tenido que subrogar a lo 
decidido por el anterior equipo. Y yo puedo creerlo 
o no, espero y deseo que sean sinceros por lo que si 
no fuese así yo me preguntaría: ¿Un gobierno que 
no es capaz de tomar sus propias decisiones, aplicar 
sus propios criterios a las necesidades de su pueblo, 
que se llenaron la boca con las promesas de apoyar y 
defender sus intereses y necesidades, subrogándose 
a sus antecesores, si esa es su intención, para que 
hemos cambiado entonces, me pregunto otra vez?

En Vinaròs, como en cualquier otro ayuntamiento, 
hay quienes creen que un trebol silvestre de cuatro 
hojas trae suerte. Pero en Vinaròs también hay 
quienes creen que un trebol político de cuatro 
hojas (un tripartito más un adherente y adherido 
PVI) no solamente trae suerte, sino que también la 
distribuye, entre sus creyentes, por su puesto. Y dado 
que en tiempos de crisis económica la proclividad de 
posponer las obligaciones ciudadanas y adelantar 
los derechos individuales aumenta, el populísmo 
se materializará en Vinaròs a ojos vista; incluso se 

saldrá de madre. Por lo que en Vinaròs muchos de 
aquellos creyentes de un trebol político de cuatro 
hojas, para no tentar a la suerte recibida, pasarán 
silenciosamente de puntillas sobre los deberes que 
conlleva un Vinaròs español. Pero sÍ que armarán la 
marimorena esigiendo los derechos que conlleva un 
Vinaròs catalufo.
Los alegres molzalbetes, que reparten información 
de TV-U, catalufean. Los parlantes dibujos animados, 
que reparten información de TV-56, catalufean.  Las 
figuras que personalizan el político trebol de cuatro 

hojas, catalufean. Por lo que eso de que “Tops y 
totes son  Vinaròs” no deja de ser una media verdad, 
un medio pueblo Vinarocense; puesto que la otra 
media verdad, el otro medio Vinaròs, es “Todos y 
todas somos Vinaròs”.
Lo de querer vender la marca Vinaròs como si de 
una media sandía se tratara, es como aquello del 
burro del gitano, que hablar hablaba, lo único que le 
faltara la pronuncia…
En fin, que un Vinaròs partido en dos, ¿para qué 
vale?... ¡PENSEMOS TODOS ¡… con la RAZÓN.

Un Vinaròs partido en dos para qué vale, sino para tapón de cuba si es que se sale Arturo Mota
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Sabre negre

Intempestiva mar otoñal
Aguas alteradas por estas precipitaciones lluviosas acompañadas de viento y oleaje. Se faenó 
a medias en las diversas modalidades. Las extracciones y cotizaciones fueron mediocres.
La pesca de arrastre faenó todos los días. Los desembarcos fueron de llagostí, calamar, gall, lluç, moll, 
miseria, rap, peluda, cargol, galera, móllera, sardina, caballa, sorell, seitó, aranya, escrita, gatet,  polp 
blanc y roquer, pagel y morralla.
El cerco el lunes una traíña local pilló 50 cajas de llisa (7 Kg/caja) y 50 de sorella. El martes una llum 
atrapó 50 cajas de lliri y 50 de letxa. El miércoles y jueves no salieron por el temporal. 
Los artes menores  calan trasmallos en busca de lenguado, rombo y palaí. Un par se dedica a la sepia 
y palometa. Y otros dos llevan langosta, bogavante, gallineta, chopa, corva y mamona. 
Dos palangreros de costa pescan con anzuelo llobarro, orá, bonítol, bacoreta, sarg y congre. 
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo sigue activa. Son ejemplares de 1 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; La Deforestación Submarina (I)
La costa mediterránea española sufre un proceso de deterioro de sus praderas marinas. 
Los científicos del CSIC ya alertaron de esta reducción de biodiversidad al tener estas plantas marítimas 
una enorme importancia, tanto desde el punto de vista medioambiental-ecológico (amortizan los 
temporales, transforman el CO2 del mar en oxígeno que veremos otro día, etc.) como para la pesca, 
ya que es un área de cría y puesta para diferentes especies de interés económico, siendo refugio para 
juveniles y adultos, que son un recurso importante en las pesquerías locales.
Su extensión se ha reducido según las zonas hasta un 38% en ésta parte del Mediterráneo occidental 
en los últimos 50 años.
Éstos prados acuáticos en su mayoría de Posidonia oceanica, que es una hierba endémica del Mare 
Nostrum (también conviven otras algas, etc.) reciben un gran azote por el ‘progreso’ del hombre. 
Está siendo abatida por vertidos industriales contaminantes y aguas residuales de poblaciones 
costeras que las envenenan. La regeneración de playas con el aporte de arena artificial que las cubre 
y ahoga, como demostró el estudio sobre impactos que realizó la Universidad de Alicante en una 
playa regenerada, concluyendo que los caladeros cercanos a dicho lugar tras depositar sobre el 
lecho marino la arena, se había producido un descenso del 60% en las capturas de peces, con unos 
resultados que dejaron en evidencia a los que apuestan exclusivamente por un desarrollo turístico 
agresivo, en perjuicio de otros sectores. La construcción de puertos con sus diques y otras escolleras 
quita espacio a las plantas, desvía las corrientes marinas y los oleajes que las mece, etc. El abuso de 
artes de pesca cerca del litoral en su hábitat, propicia el aplaste o arrastre erosivo de estos privilegiados 
bosques. Las anclas de los barcos de recreo cuando fondean en calas, etc.,  que labran y arrancan 
heces de estas fanerógamas, pues se vio en otra investigación el impacto sobre ellas al seguir los 
movimientos de un yate vía satélite, se descubrió que sus fondeos en las Islas Baleares con su ancla 
destruyó 10.000 m2. de esta flora. Y otros estudios realizados por universidades de Reino Unido y 
Australia nos evaluaron una extensión de 5,5 millones de hectáreas cubiertas por posidonias, que 
a su vez representan el 2% de la superficie mediterránea, dictaminando que el impacto económico 
directo en pesca profesional de especies como la sepia, el pulpo, etc. y la recreativa de lubina, dorada, 
etc., ascendía a varios centenares de millones de €.
Esperemos que las autoridades competentes tomen medidas, pues éstas posidonias que a su vez son 
bioindicadores naturales, ya hace tiempo que están en regresión y mandan señales de auxilio a pesar 
de no verse por ser ecosistemas sumergidos. 

En castellà li criden sable negro per la similitud i el 
brunyit amb el full d'un sabre, en anglés scalbard fish, 
en alemany Schwarger Degenfish i en francés sabre 
noir. El seu nom científic és Aphanopus carbo. 
Pertanyent al subordre dels Escómbrids i a la família 
dels Lepidópods, esta espècie té el cos acintad, 
comprimit, que s'aprima cap al final posterior. 
Cap allargad amb el perfil que puja lentament des 
de l'extrem de l'esmolat morro, fins a l'altura dels 
seus grans ulls, per a pujar brusc fins al bescoll que 
s'aplana. Boca ampla i esberlada, que no tanca del 
tot. Dents fortes i puñaliformes, apreciant-se dos 
ganxudes a cada costat de la mandíbula superior. No 
acaba de tancar-la veient-se la dentició, en especial 
la dels l'extrem. La mandíbula inferior és prominent. 
També té dents en els palatins. L'opercle té estries, 
amb el marge posterior convex.
Corporalment posseïx de 97 a 100 vèrtebres per a 
donar-li la flexibilitat serpentiforme, estant   majoria 
d'elles a partir de la mitad del cos que està l'anus cap 
arrere.
La línia lateral va del cap cap avall, per a situar-se 
corporalment al llarg sobre el centre. Sense escates.
Viu és d'un color rogenc, violaci i irisat. La cavitat 
bucal i brànquies són negres. Mort la seua pell es fa 
tota negrosa.
Composició aletes; D XXXVII-XL-51-56 amb una 
xicoteta escotadura en el centre, P 12 i A I-44-48. 
De jove té un ràdio en les pelvianes, que desapareix 
de major deixant-li sense elles. La dorsal i anal no 
confluïxen en la caudal que té 18 ràdios i es forcada.
Talla 1,1 m.
Pot viure prop de 30 anys.
La seua reproducció és a l'estiu. Per a la fresa s'ajunten 
centenars d'individus, que solten els productes 
sexuals lliures a l'aigua, perquè es fertilitzen els ous 
entre el plàncton i al cap d'uns dies eclosionen en 
larves. D'aleví és mesopelàgic. Molt voraç, s'alimenta 
de peixets, cefalòpodes, etc. Nada ràpid. D'adult 
viu prop del fons de 200 a 1.500 m. de profunditat 
preferint zones fangoses pel dia, mentres que  de nit 
puja cap a aigües mes superficials. Forma bancs. 
Fràgil. Li afecta molt un sobtat canvi de temperatura 
de l'aigua, perquè el fred li fa  realitzar la seua natació 
amb desmanotats moviments, que acaben sent 
arrossegats per la corrent marina i moren en grup.
Es pesca amb arts d'arrossegament, tremall i palangre. 
Ací les seues pesqueres són escasses
Les fines carns són acceptables. De valor comercial 
mig.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

FUtbOL.  Categoría Regional Preferente

Comenzando a puntuar
Andrus Albiol

ESPORTS

 DIA: D IV E N D R E S  02 ,10 ,15 P AV E L L Ó P OL IE S P OR T IU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
21,30 GIMNÀS SANSE T.TAULA PROVINCIAL C.T.T.VINARÒS “B” - C.T.T LA SELVA
21,30 GIMNÀS SANSE T.TAULA PREFERENT C.T.T.VINARÒS “A” - CT.T. AMPOSTA “A”

DIA: D IS S AB T E , 3 ,10 ,15 P AV E L L Ó P OL IE S P OR T IU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE

9 ,3 0  A 1 3 ,3 0 PISTA PARQUET PATINATGE TOTES ENTRENAMENTS
11,00 PISTA SINTETICA HANDBOL JUVENIL MAS CBM VINAROS – FERTIBERIA BM P.SAG.C

19,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR MASC CB  VINAROS SERVOL - BENICASSIM

DIA: D IU M E N GE , 4 ,10 ,15 P AV E L L Ó P OL IE S P OR T IU
12,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR MASC CB  VINAROS SERVOL- CB CASTELLON 

DIA: D IS S AB T E , 03 ,10 ,15 C IU T AT  E S P OR T IV A
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF – CD SALESIANOS BURRIANA B
11,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINARÒS CF – CD SALESIANOS BURRIANA B

16,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ UNITED CF D – ALCALA B
17,15 CAMP1 FUTBOL BENJAMÍ UNITED CF B – RAPITENCA B
17,15 CAMP2 FUTBOL BENJAMÍ UNITED CF A – RAPITENCA A
18,15 CAMP1 FUTBOL ALEVÍ UNITED CF A – RAPITENCA B

DIA: D IS S AB T E , 03 ,10 ,15 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC B – BENICARLO
12,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC A – CADET C

16,00 ESTADI FUTBOL FEMENÍ C.E. FORTÍ FEMENÍ –  ALCANAR CD
16,00 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ VINARÒS EFC – BENICARLO
17,30 ESTADI FUTBOL PREBENJAMI VINARÒS EFC – BENICARLO
17,30 ESTADI FUTBOL ALEVÍ VINARÒS EFA – BENICARLO

DIA: D IU M E N GE , 04 ,10 ,15 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 ESTADI FUTBOL VETERANS  AAVV VINARÒS – AAVV  ALCANAR

17,00 ESTADI FUTBOL PREFERENT VINARÒS CF – ALQUERIES CF

FUtbOL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

San Pedro 1  Vinaròs 1
San Pedro; Olmo, Iñaqui, Pino, Ribes, 
Alejandro, Bellés (Cifu 69) Viciedo (Manu 72) 
Carlos Martín, José Defez, Queral y Ronan 
(Juanan 72)
Vinaròs; Nacho, Potri, Polo, Victor (César 79) 
Wil, Roger (Felipe 46) Aleix (Joel 68) Fibla 
(Sebastián 88) Fone, Espinosa y Albert.
Goles; 0-1 m. 64 Fone, 1-1 m. 73 Queral.

Árbitro; Andrés Fuentes Molina, ayudando 
por Juan A. Gil García y David Cantón 
Vitoria. Amonestó a Pino por parte local y a 
Potri, Víctor y Felipe por los visitantes.

Se inició el partido con unas condiciones 
atmosféricas violentas a base de viento 
y lluvia, que hacía difícil el control del 
balón. No obstante, los langostineros se 
desenvolvían mejor, pues a base de ganas 
impusieron un ritmo frenético pero a 
su vez ordenado y desarbolaron de esta 
forma varias veces a los graueros. Prueba 
de ello fueron las dos oportunidades 
seguidas que gozó Fone sólo frente al 
meta rival, en que la primera su vaselina 
se quedó corta para atajarla el cancerbero, 

y la segunda con un terreno de juego 
pesado además del cuero empapado, optó 
por chutar fuerte pero el esférico le dio 
por salir fuera lamiendo la cepa del poste. 
Luego replicaron los dueños del Javier 
Marquina con alguna jugada, pero se llegó 
al descanso sin incidencias resaltables de 
cara a gol. 
Tras salir de los vestuarios la climatología 
hizo un respiro pausado y el San Pedro 
tomó alas en la contienda, pero la zaga 
foránea se mostraba inexpugnable. Así, al 
cuarto de la reanudación, en una contra 
del equipo vinarocense fue cortada en 
falta por el rival cerca de su frontal del 
área, que sacada con exactitud  a la cabeza 
de Fone, a la tercera la peinó con maestría 
para inaugurar el marcador. Espoleados 
con el tanto encajado, no tardaron una 
docena de minutos en acosarnos por 
medio de un libre indirecto, que después 
de un rechace nos remataron al fondo de 
la red. Y en las postrimería del choque los 
propietarios del terreno, en un todo por 
el todo, se fueron arriba para desnivelar 
el match, pero la defensa en bloque y el 
guardavallas del Vinaròs lo impidieron con 
energía y buen hacer.

A.V CANAREU- 0 - 3  A.V VINARÒS 
Buen partido el realizado por el Vinaròs, ante un equipo 
que no dejó de presionar en todo momento. Sin prisas 
y con la posesión de la pelota en todo momento , 
llegaron los goles. 2 de Sean y 1 de Diego. Muy buen 
partido de Sean.
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ESPORTS

tENIS.  Club de Tenis Vinaròs

NAtACIÓ.  Club Natació Vinaròs

El dissabte 26 de setembre components del Club 
acompanyats pels tècnics i pares van fer una 
carminada pel pantà d’Ulldecona.
La sortida va ser a les 8 h d'enfront de la piscina, 
en arribar al pantà van deixar les cotxes i van 
caminar fins al Portell de l'Infern on van esmorzar 
i van contemplar el paisatge i les magnífiques 
vistes de la zona, en tornar al lloc de sortida 
els més valents es van banyar al pantà, on la 
temperatura de l'aigua era prou bona.  

FUtbOL.  VINARÒS E.F.C.

Presentació Vinaròs E.F.C. - temp. 2015-2016

FINALES CHAMPIONS BOWL

Este fin de semana la champions bowl, cuyos 
campeones de este máster los campeones ob-
tienen de premio un viaje a Turquía con todo 
pagado a jugar contra otros campeones de la 
champions en otros países.
Nuestra academia era la más numerosa de to-
das para la jornada de este fin de semana que 
se disputaban semifinales y finales, nuestros ju-
gadores realizaron un gran papel. Empezaremos 
destacando al pequeño Ausias Domenech, que 
perdió en la final, Ausias a demostrado durante 
todo el torneo el gran potencial que tiene, Xavi 
Calduch se quedó en las puertas de la final tras 
perder contra A. Llambrich, cuando ganaba el 
primer set por 5/2, pero le remontaron y perdió 
por 7/6 6/3. Gerard Guimera Garcia se enfrento 
a Jame Zaragoza y finalmente quedaría tercero 
de máster, al igual que su compañero Jarmo Dirk 
Perez Wieneseque unas anginas no le dejaron 
disputar su mejor tenis y se quedo a las puertas 
de la final. 
En el apartado femenino Iratxe Serrat quedaría 
tercera del máster y su compañera Anabel Aran 
Torrente perdería la final ante la murciana Alba, 
por lo tanto se proclamaba subcampeona del 
máster de la champions bowl.
Felicitarles a todos por sus resultados y animar-
les para ser los campeones de este torneo para 
el año que viene.

Sintonízanosen Radio Nueva

98.2
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Cursos per a joves i adults: Informàtica, Idiomes, Balls i Danses, 
Esports, Ment sana, Cuina, Activitats manuals, Fotografia, 

Música… i moltes més activitats

Matricula’t
a partir del 

24
de setembre

(Consulta calendari d’inscripcions)
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Consell Municipal d’FPA Vinaròs
Antiga escola Sant Sebastià Tel 964 40 74 93
www.epa.vinaros.es

  ·  964 401 912

Formació de Persones Adultes

Curs 2015-16

Consell Municipal de 

 Els aprenentatges sempre 
viatgen amb tu!

Lloc: Pavelló poliesportiu municipal de Vinaròs (Av. de Tarragona, s/n)

Curs
a la Seu del Nord

Formació de tècnics  
en matèria esportiva

Més informació: 
Seu del Nord de l’UJI
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es

Dates: 16, 17, 23 i 24 d’octubre de 2015 
L’objectiu principal d’aquest programa és contribuir a la formació 
dels tècnics de les diferents activitats esportives del municipi de 
Vinaròs per a fer un reciclatge en diferents temes d’interès per al seu 
desenvolupament laboral. La formació s’adreça a tècnics i perso-
nes vinculades al món de l’esport en disciplines com el bàsquet, el 
futbol, el rugbi o el futbol americà.

Nombre màxim d’alumnes: 25

Inscripció: fins al 15 d’octubre de 2015

Preu: 18 euros, públic en general. 50% de descompte per a 
l’alumnat de l’UJI i membres de SAUJI.
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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 
ANTICS ALUMNES 
CURSOS DE 
PRÀCTICA 
ESPORTIVA 

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

28 de setembre   
de 10 a 15h 
NOUS ALUMNES 
CURSOS DE PRÀCTICA 
ESPORTIVA 

29  de setembre   
de10 a 14h 
INSCRIPCIÓ 
OBERTA DELS 
CURSOS 
ANTERIORS 

30 de setembre  
de 10 a 15h 
CURSOS DE  
CASTELLÀ PER A 
ESTRANGERS I 
VALENCIÀ QUE 
COMENCEN DINS DE 
2015  

1 d’octubre  
de 16 a 21h 
INSCRIPCIÓ 
OBERTA DELS 
CURSOS 
ANTERIORS 

2 d’octubre               
de 10  a 14h 
ANTICS ALUMNES 
CURSOS 
D’ENTRENAMENT DE 
LA MEMÒRIA I 
BOIXETS  

5 d’octubre                   
d’11 a 15h 
NOUS ALUMNES 
CURSOS 
D’ENTRENAMENT DE LA 
MEMÒRIA I BOIXETS 

6 d’octubre                   
d’11 a 14h 
INSCRIPCIÓ 
OBERTA DELS 
CURSOS 
ANTERIORS 

7  d’octubre                   
d’10 a 15h 
INFORMÀTICA, 
FOTOGRAFIA I 
COMPTABILITAT 

8 d’octubre  
de  16 a 21h 
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 
INSCRIPCIÓ OBERTA 
DELS CURSOS 
ANTERIORS 

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

16 d’octubre                   
d’11 a 14h 
INSCRIPCIÓ OBERTA 
DELS CURSOS 
ANTERIORS 

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

20 d’octubre                   
d’11 a 14 h 
INSCRIPCIÓ 
OBERTA DELS 
CURSOS 
ANTERIORS 

21 d’octubre                   
d’11 a 14 h 
INSCRIPCIÓ OBERTA 
DELS CURSOS 
ANTERIORS 

22 d’octubre                   
de 17 a 20 h 
INSCRIPCIÓ 
OBERTA DELS 
CURSOS 
ANTERIORS 

23 d’octubre                   
d’11 a 14 h 
INSCRIPCIÓ OBERTA 
DELS CURSOS 
ANTERIORS 
 

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

  Antiga escola Sant Sebastià.  Av. Colom s/n 964 40 74 93    
consellepa@yahoo.es   www.epa.vinaros.es 

Facebook: busca’ns al grup “Consell Epa Vinaròs” 

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

Cartelera

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Pròximament:

     www.jjcinema.es           2Digital         www.jjcinema.es

''REGRESIÓN''
DIVENDRES:día:2 18:00:h – 20:30:h - 22:30:h   

DISSABTE :día:3 18:00:h – 20:30:h - 22:30:h  

DIUMENGE :día:4 18:00:h – 20:00:h – 22:00:h 

DILLUNS  :día:5 18:00:h – 20:00:h - 22:00:h 

DIMARTS  :día:6 18:00:h – 20:00:h - 22:00:h  

DIJOUS   :día:8 18:00:h – 20:00:h - 22:00:h  

 Classificació: + de 12 anys

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

CURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROSCURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROSCURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROSCURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROS                                                                                                                                                    
2015/162015/162015/162015/16    

1r periodo1r periodo1r periodo1r periodo    
CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DURACIÓNDURACIÓNDURACIÓNDURACIÓN    LUGARLUGARLUGARLUGAR    CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    HORARIOHORARIOHORARIOHORARIO    PROFESORAPROFESORAPROFESORAPROFESORA    PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    

ALFABETIZACIÓNALFABETIZACIÓNALFABETIZACIÓNALFABETIZACIÓN    100h 
CEIP 

Misericordia, 
Av. Libertad 

Del 29 de octubre al 
17 de mayo 

Martes y jueves 
de 18.30 a 

20.30h 
Pepi Queralt 10 € ALFABETIZACIÓNALFABETIZACIÓNALFABETIZACIÓNALFABETIZACIÓN    

Grupo BGrupo BGrupo BGrupo B    
Por determinar A partir de enero Mañanas 

Nivel 1 (Grupo A)Nivel 1 (Grupo A)Nivel 1 (Grupo A)Nivel 1 (Grupo A)    

40 h 

Centro 
Municipal de 

la 3a Edad 
C/Pilar, 42, 1º 

Del 5 de noviembre 
al 25 de febrero 

Martes y jueves 
de 17 a 18.30h 

 

M. José Almarcha 

15 € 
Nivel 1 (Grupo B)Nivel 1 (Grupo B)Nivel 1 (Grupo B)Nivel 1 (Grupo B)    

Martes y jueves 
18.30 a 20h 

 

M. José Almarcha 

Nivel 2 (Grupo A)Nivel 2 (Grupo A)Nivel 2 (Grupo A)Nivel 2 (Grupo A)    
Del 2 de noviembre 

al 29 de febrero 

Lunes y 
miércoles de 

15.15 a 16.45h 
Pepi Queralt 

AvanzadoAvanzadoAvanzadoAvanzado    

CEFIRE,  Av. 
Libertad 2D 

(Antigua 
Biblioteca) 

Del 3 de noviembre 
al 23 de febrero 

Martes y jueves 
de 10.45 a 

12.15h 
Pepi Queralt 

Més informació:  
Consell Municipal de Formació de Persones  Adultes 
Antiga escola Sant Sebastià Tel 964 40 74 93          
www.epa.vinaros.es      Facebook: Grup Consell Epa Vinaròs        
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ELABORACION  

 

Elaboración TRADICIONAL 
DE EMBUTIDOS Y CONSERVAS 
DEL CERDO EN EL ALTO 
MAESTRAZGO 
 

Lugar: Salón Social, Centro Aragonés sita en Avda. María auxiliadora, 2 Vinaròs  
  
Organiza: Grupo de jota Centro Aragonés de Vinaròs 

III EXPOSICIÓN    
            ETNOLOGICA 
        9, 10, 11 Y 12 OCTUBRE 
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activitats culturals

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

774
29 de setembre

Vinaròs
és turisme

DISSABTE 3
11.00 hores
Taller històric guiat: «Els 
Ajuntaments de Vinaròs» a 
càrrec de David Gómez Mora. 
Visita a la Casa de la Vila, 
situada al carrer Major de 
Vinaròs.
Plaça Parroquial
Organitza: COACV (Col·legi 
oficial d'arquitectes de la 
C.Valenciana) i Ajuntament 
de Vinaròs

D'11.00 a 17.00 hores
Trobada de col·leccionistes 
de monedes antigues i 
modernes
Passeig de Blasco Ibáñez
Públic familiar

17.30 hores
Conferència a càrrec 
d'Armando Bastida Torres 
(infermer de Pediatria en 
Atenció Primària) amb 
la col·laboració especial 
d'Alma Garcia Serrano 
(psicopedagoga i especialista 
infantil).
“Cómo ser padre con sentido 
común”
Sala d'actes de la Casa de la 
Cultura
Públic familiar

22.30 hores
Concert de Pep Gimeno 
"El Botifarra" i la Banda 
Simfònica de la Societat 
Musical La Alianza organitzat 
per la Societat Musical La 
Alianza i l'Ajuntament de 
Vinaròs-AVIVA Vinaròs.
Passeig de Colom
Tots els públics
Col·labora: Acadèmia 
Valenciana de la Llengua

DIUMENGE 4
D'11.00 a 17.00 hores
Trobada de col·leccionistes 
de monedes antigues i 
modernes
Passeig de Blasco Ibáñez
Públic familiar

DILLUNS 5
19.30 hores
Taller històric guiat: A l'Arxiu 
Municipal
Màxim 15 persones. 
Inscripció prèvia a l'Oficina 
de Turisme.
Arxiu Municipal
Públic adult

DIMARTS 6
19.00 hores
Inauguració de l'exposició 
«La Guerra Civil del '36»
Sala de l'Associació Cultural 
Amics de Vinaròs
C/Sant Ramon,

19.30 hores
Taller històric guiat: A l'Arxiu 
Municipal
Màxim 15 persones. 
Inscripció prèvia a l'Oficina 
de Turisme.
Arxiu Municipal
Públic adult

DIMECRES 7
20.00 hores
Taller històric guiat: Els 
nostres noms de carrers: El 
centre històric
Sortida: Plaça Parroquial
Tots els públics

DIJOUS 8  
17.30 hores
Xerrada taller a càrrec 
de María José de la Cruz 
(assessora en porteig). “El 
porteo: sus usos y beneficios, 
tanto para el bebé como para 
los padres”
Saló d'actes Providència 
Garcia de la Biblioteca 
Municipal
Públic familiar

20.00 hores
Taller històric guiat: Els 
nostres noms de carrers: La 
façana litoral
Sortida: Esplanada d'entrada 
al port
Tots els públics

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 Imatges de Vinaròs i 
Voltants. Del 20 setembre al 
18 d'octubre.

Capella Santa Victòria
Horari: de dimarts a 
diumenge de 18:00 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.

Sala de l'Associació Cultural 
Amics de Vinaròs
C/Sant Ramon, 13
Exposició «La Guerra Civil del 
'36» Del 6 al 31 d'octubre.
Inauguració: dimarts 6 
d'Octubre, a les 19:00 hores



28

3 octubre de 2015Tauler Municipal

NOTA DE PREMSA 
REGIDORIA D'EDUCACIÓ

NOVA APERTURA DE TERMINI  EXTRAORDINARI PER A LA SOL.LICITUD de servici
complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al

curs 2015-2016 (ajudes individuals al transport)

La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs INFORMA que per ORDRE 8/2015, de
21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport publicada al
DOGV en data  23-09-2015 nº  7621,  es resol  obrir  un  nou període extraordinari  per  a
presentar sol·licituds d'ajudes individualitzades de transport a la Generalitat Valenciana, per
a aquell  alumnat que no havent presentat  amb anterioritat la sol·licitud, es trobe inclòs
entre els possibles beneficiaris a causa de la  modificació en el còmput de la distància.

Beneficiaris: Alumnat d'Educació Primària i  Educació Secundària Obligatòria el  domicili
habitual del qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del
centre  educatiu  en  què  estiga  escolaritzat  seguint  la  trajectòria  de  menor  distància
accessible i segura.

Període de presentació de sol·licituds: El  nou període de sol·licitud serà de 10 dies
hàbils des de la publicació de l'Orde 8/2015, de 21 de setembre de 2015 en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana de data 23/09/15. 

Què s'ha de presentar? :  La sol·licitud es formalitzarà segons el model inclòs en l'annex II
denominat:  SOL·LICITUD  DE  TRANSPORT  ESCOLAR
(AJUDES INDIVIDUALS) i que li'ls serà facilitat pel centre educatiu. També poden passar a
recollir la sol·licitud per les dependències de la Regidoria d'Educació (1er pis de la Biblioteca
Municipal)

Lloc de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran a la secretaria del
centre educatiu on estigué escolaritzat l'alumne.

Per  a  més  informació  poden  adreçar-se  a  la  Regidoria  d'Educació  de  l'Ajuntament  de
Vinaròs.

AVÍS INFORMATIU
Havent estat aprovada definitivament l'Ordenança Municipal 
Reguladora de la conservació i de la inspecció per a l'emissió 
de l'informe d'avaluació de l'edifici IEE i publicada en el BOP nº 
50 de data 24/04/2014.
S'informa als propietaris dels edificis construïts en el període 
comprès entre els anys 1946 i 1955, ambdós inclosos, que 
estan sotmesos a l'obligació d'efectuar l'Informe d'Avaluació 
de l'Edifici, havent de presentar davant l'ajuntament l'informe 
IEE abans del 31 de desembre de 2015.
Habiendo sido aprobada definitivamente la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la conservación y de la inspección para 
la emisión del Informe de evaluación del edificio IEE y publicada 
en el BOP nº 50 de fecha 24/04/2014
Se informa a los propietarios de los edificios construidos en 
el periodo comprendido entre los años 1946 y 1955, ambos 
incluidos, que están sometidos a la obligación de efectuar el 
Informe de Evaluación del Edificio, debiendo presentar ante el 
ayuntamiento el informe IEE antes del 31 de diciembre de 2015.

6036906 BE8863E CL PUENTE 81 1950

6132838 BE8863A CL SANTOS MEDICOS 10 1950

5732703 BE8853B CL PILAR 61 1950

5828902 BE8852H CL SAN JOSE 32 1950

5828911 BE8852H CL SAN JOSE 14 1950

58307A3 BE8853B CL SAN JOSE 79 1950

6030906 BE8863A CL SOCORRO 56 1950

6031404 BE8863A CL SAN VICENTE 23 1950

6031428 BE8863A CL SAN ISIDRO 28 1950

6031429 BE8863A CL SOCORRO 21 1950

6034601 BE8863C CL CARMEN 2 1950

6036905 BE8863E CL PUENTE 83 1950

6036916 BE8863E CL PUENTE 61 1950

6129404 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 20 1950

5732707 BE8853B CL PILAR 51 1950

6033260 BE8863C CL SAN RAMON 9 1950

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 7 1950

6130106 BE8863A PZ SAN ANTONIO 25 1950

6232857 BE8863A PZ SAN TELMO 4 1950

60332A4 BE8863C CL PILAR 82 1950

6129604 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 6 1950

6333308 BE8863C CL REMEDIO 36 1950

6333331 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 44 1950

5828905 BE8852H CL SAN JOSE 26 1950

6233759 BE8863C CL ANGEL 7 1950

6333335 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 52 1950

6335746 BE8863C CL ALMAS 105 1950

7360220 BE8876S CM AMERADORS 40 1950

6234259 BE8863C CL REMEDIO 29 1951

6032512 BE8863C CL SAN JAIME 15 1951

6231206 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 22 1951

5830798 BE8853B CL SAN JOSE 69 1952

6232852 BE8863A PZ SAN TELMO 9 1952

6131911 BE8863A TR AGUSTIN SAFONT 7 1952

6333327 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 36 1952

5935120 BE8853D CL SANTA MARTA 1 1953

5935120 BE8853D CL CARRERO 40 1953

6233741 BE8863C CL ANGEL 45 1953

6333333 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 48 1953

5633708 BE8853D CL PILAR 100 1953

6234220 BE8863C CL SAN GREGORIO 46 1954

6232822 BE8863A CL SANTA RITA 9 1954

6030907 BE8863A CL SOCORRO 58 1955

5432206 BE8853C CL PILAR 147 1955

6136840 BE8863E CL MOLINO 17 1955

6232825 BE8863A CL SANTA RITA 3 1955

6030910 BE8863A CL SOCORRO 66 1955

6031415 BE8863A CL MAYOR 6 1955

5629917 BE8852H CL ALMERIA 3 1955

5831408 BE8853B CL PILAR 7 1955

6031415 BE8863A CL SAN ISIDRO 2 1955

6030907 BE8863A CL SOCORRO 60 1955

 FINCAS DEL MUNICIPIO DE VINAROS CONSTRUIDOS ENTRE 1946 Y 1955

Pcatastral1 Pcatastral2 Vía Denominación Num. Año Construcción

6131905 BE8863A CL SAN JUAN 7 1946

6132818 BE8863A CL ROSARIO 3 1946

0025J08 00BE88C PL POLIGONO 34 11 1947

6132807 BE8863C CL SAN JAIME 16 1947

6334927 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 15 1948

6335731 BE8863C CL SAN PEDRO 12 1948

6335757 BE8863C CL ALMAS 83 1948

5727702 BE8852F PZ PRIMERO MAYO 31 1948

6034912 BE8863C CL CARMEN 5 1948

6034904 BE8863C CL CARMEN 23 1949

6034603 BE8863C CL CARMEN 6 1949

5830759 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 6 1949

55346B8 BE8853C CL PILAR 182 1949

5830762 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 9 1949

6233740 BE8863C CL ANGEL 47 1949

5828903 BE8852H CL SAN JOSE 30 1950

5830775 BE8853B CL SAN JOSE 23 1950

5830789 BE8853B CL SAN JOSE 51 1950

5934606 BE8853D CL N S DESAMPARADO 11 1950

6031419 BE8863A CL SAN ISIDRO 10 1950

6032906 BE8863C CL SAN ROQUE 2 1950

6033231 BE8863C CL CARRERO 9 1950

6129606 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 1 1950

6234232 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 16 1950

6542603 BE8864S CM CARRETAS 1 1950

5830799 BE8853B CL SAN JOSE 71 1950

5931427 BE8853B CL SAN FRANCISCO 31 1950

6030906 BE8863A CL SOCORRO 54 1950

6036942 BE8863E CL VIRGEN 26 1950

6129606 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 4 1950

6130110 BE8863A PZ SAN ANTONIO 21 1950

6131703 BE8863A AV COLON 3 1950

6131904 BE8863A CL SAN JUAN 11 1950

6131906 BE8863A CL SAN JUAN 5 1950

6131908 BE8863A CL SAN JUAN 1 1950

6233755 BE8863C CL ANGEL 15 1950

6235239 BE8863E CL CONVENTO 6 1950

5729709 BE8852H CL SAN JOSE 46 1950

5827408 BE8852H CL SAN JOSE 2 1950

6031428 BE8863A CL SOCORRO 23 1950

60332A0 BE8863C CL PILAR 74 1950

6036949 BE8863E CL VIRGEN 40 1950

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 5 1950

5732744 BE8853B CL SANTA BARBARA 54 1950

5828901 BE8852H CL SAN JOSE 34 1950

5828904 BE8852H CL SAN JOSE 28 1950

5828910 BE8852H CL SAN JOSE 16 1950

58307A1 BE8853B CL SAN JOSE 75 1950

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

La Regidoria d'Agricultura informa que a partir 
del 16 d'octubre de 2015 poden passar per les 
dependències de l'oficina OIAC, situada a la 
Plaça Jovellar número 2, a sol·licitar el permís 
de crema, aportant el número de polígon i 
parcel·la.
Tanmateix recordem que de conformitat 
amb el punt 3.D) del Pla Local de Cremes de 
Vinaròs,  NO S'AUTORITZARAN  permisos de 
crema per a les parcel·les situades en ZONES 
URBANES  del terme municipal de Vinaròs, 
els residus procedents d'aquestes, hauran 
de ser depositats en bosses en algun dels 35 
punts habilitats i senyalitzats a la costa nord, 
costa sur i urbanitzacions de l'Ermita, entre 
les 22.00 hores del diumenge i les 7.00 hores 
del dilluns, o qualsevol dia de la setmana a les 
instal·lacions de l'ecoparc fixe i mòbil.

setmana a les instal·lacions de l'ecoparc fixe i 
mòbil.

La Regidoria d'Agricultura informa
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L'Ajuntament de Vinaròs informa

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.

L' Ajuntament de Vinaròs 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.

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA:

¿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

Vols ser voluntari/a ?????
3a. edició   

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 :  

                 Xaaaarxrxrxrxeeeessss                        

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 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.

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

PROGRAMA     “NO ESTIGUES SOL 
PER NADAL” 2015

Aquest programa té la intenció 
d’oferir companyia durant les festes 
nadalenques a les persones que 
viuen soles. Està dirigit a persones 
grans vàlides, que viuen soles i no 
tenen possibilitat de passar els 
dies de Nadal en companyia de 
familiars o amics.

Dies d’estada: 23 a 27 de desembre 
de 2015

Requisits:
•	 Residir a la Comunitat 

Valenciana
•	 Ser major de 65 anys, o ser 

pensionista d’invalidesa, 
jubilació o viudetat, amb 60 
anys fets

•	 No patir trastorns de 
conducta ni malalties infecto 
contagioses

•	 Valer-se per un mateix
•	 Viure sol i no poder reunir-se 

amb familiars o amics

Presentació de sol·licituds:

Més informació i tramitació de 
les sol·licituds a l’Equip Social de 
Base de l’Ajuntament de Vinaròs, 
plaça de Sant Antoni 19, de 9:00 a 
14:00 h.

Tel. 964 45 00 75.

El termini finalitza el 4 de 
novembre de 2015

La Regidoria de Política Social, 
Igualtat i Discapacitat informa:

Convocatòria veïns i veïnes 
Costa Nord
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ESQUELES PUBLICITAT

Ramon Puig Puigcer-
ver (1944), a banda de 
multitud d’articles publi-
cats 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

Col·lecció: “Història de 
Vinaròs del 1876 al 1939”
Ramon Puig Puigcerver 

VOLUMS PUBLICATS

LA RESTAURACIÓ 1
El regnat d’Alfonso XII. 
Vinaròs. (1876-1885)

LA RESTAURACIÓ 2
La regència de Maria 
Cristina. 
Vinaròs (1885-1902)

LA RESTAURACIÓ 3
El regnat d’Alfonso XIII. 
Vinaròs. (1902-1909)

Vinaròs 1902-1909
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Ramon Puig Puigcerver

Josep Fontana deia que hem d’aprendre del passat per 

entendre millor el present i preparar amb encert el camí del futur. 

La frase és preciosa, però amaga una crítica al passat rural i un 

cant a la industrialització. Aprendre del passat vol dir defugir 

la “misèria i ignorància” dels avantpassats i dedicar energies 

a la producció infinita de béns materials a canvi de diners per 

consumir el que nosaltres mateix produïm, la qual cosa en ha 

dut a un present nefast i un futur encara més negre. No té sentit 

estudiar el passat si no ens aporta coneixements i pràctiques 

que ens ajuden a tenir una vida més humana, saludable i 

comunicativa, a veure més clar com volem el present i futur del 

nostre entorn urbà i rural perquè els nostres fills i néts tornen a 

ser persones amb dret a decidir per si mateix i no instruments 

de producció assalariats que es compren, es venen i es llancen 

com una mercaderia més.
En aquest tercer volum comprovarem que el camí dels nostres 

antecessors no anava precisament en aquest sentit. Lluitaren, és 

cert, i ho van fer de la millor manera que sabien, inspirats en les 

arrels populars d’uns temps llunyans en què la unió comunitària 

els donava la força de resoldre problemes. Però l’objectiu de 

la Federació de Societats Obreres vinarossenca no era la vida 

comunitària, sinó defensar-se de l’opressió i explotació d’un 

enemic que ja era totpoderós. Com diu Félix Rodrigo, “Fer front 

en els carrers a les escomeses de la força pública per mantenir 

una vaga, és una innocentada perquè ni dos euros més de jornal, 

ni dos hores menys de jornada, redimeixen els treballadors de 

viure en l’esclavitud assalariada”. La
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18€

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

“Regnat d’Alfonso XIII” 
de Ramón Puig

SE OFRECEN 
CLASES DE INGLÉS
a particulares y grupos 

reducidos durante
este nuevo curso escolar. 
¡ Precios muy económicos !

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610

¡ Aprender Idiomas

te dará nuevas oportunidades 
!

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610



agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. 
Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

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

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

3 Octubre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

4 Octubre SANZ c. Pont, 83

5 Octubre VALLS zona turística nord, 11

6 Octubre MATEU c. Sant Francesc, 103

7 Octubre TORREGROSA av. Llibertat, 9

8 Octubre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

9 Octubre FERRER pl. Sant Antoni, 39

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:34:41

Origen: VINAROS
Destino: BARCELONA (*)
Trenes para el día: martes 22 septiembre 2015
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18084 R. EXPRES 07.10 10.05 2 h. 55 min.
99402 MD 10.25 13.05 2 h. 40 min. 14,60
01102 TALGO 11.43 13.39 1 h. 56 min. 29,40
00460 TALGO 14.37 16.39 2 h. 2 min. 29,40
01142 TALGO 15.25 17.39 2 h. 14 min. 20,60
99056 MD 16.47 19.35 2 h. 48 min. 14,50
00694 TALGO 17.40 20.00 2 h. 20 min. 29,40
18096 R. EXPRES 18.40 22.05 3 h. 25 min. 17,05
00264 TALGO 18.45 21.09 2 h. 24 min. 26,75
01202 TALGO 22.10 23.59 1 h. 49 min. 26,75

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:30:20

Origen: VINAROS
Destino: CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE

LA PL.
Trenes para el día: martes 22 septiembre 2015
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRES 07.10 08.04 54 min.
00697 TALGO 11.22 11.56 34 min. 17,80
18093 R. EXPRES 12.27 13.18 51 min. 8,10
01111 TALGO 13.00 13.45 45 min. 17,80
00463 TALGO 13.55 14.29 34 min. 17,80
14022 R. EXPRES 14.06 14.57 51 min. 8,10
00165 TALGO 16.50 17.30 40 min. 16,15
01171 TALGO 19.03 19.50 47 min. 16,15
14304 REGIONAL 19.21 20.12 51 min. 7,15
01191 TALGO 21.01 21.40 39 min. 12,45

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:33:13

Origen: VINAROS
Destino: VALENCIA (*)
Trenes para el día: martes 22 septiembre 2015
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRES 07.10 09.11 2 h. 1 min.
00697 TALGO 11.22 12.50 1 h. 28 min. 23,90
18093 R. EXPRES 12.27 14.25 1 h. 58 min. 13,60
01111 TALGO 13.00 14.40 1 h. 40 min. 23,90
00463 TALGO 13.55 15.28 1 h. 33 min. 23,90
14022 R. EXPRES 14.06 16.03 1 h. 57 min. 13,60
00165 TALGO 16.50 18.28 1 h. 38 min. 21,75
01171 TALGO 19.03 20.43 1 h. 40 min. 23,35
14304 REGIONAL 19.21 21.29 2 h. 8 min. 11,85
01191 TALGO 21.01 22.45 1 h. 44 min. 16,75



¿Que hacemos?
Ventanas PVC - Aluminio
Cerramientos y Techos
Puertas Garaje
Forrado Fachadas
Obra Nueva y Reformas
Persianas y Mallorquinas
Barandillas
Mosquiteras
Manetas - Bisagras

Departamento Técnico CERMED
Joaquín Doménech Fuster

Tel. 667 73 19 37
xidofu@gmail.com
VINARÒS

PÍDANOS
PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO


