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L'alcalde, Enric Pla, membre del nou Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

L’Ajuntament no renova la gestió del Vinalab a Init
Es traurà un nou concurs públic amb la intenció de donar un nou impuls al centre de coneixement

Vinaròs celebra el primer ple ciutadà Vinaròs celebra el primer ple ciutadà 
Els veïns prenen la paraula a l’auditori per debatre sobre la cessió de l’actual 

N-340 al municipi  i la normativa d'ocupació de via pública

Segona reunió amb els veïns de la costa nord El Taller d'Ocupació forma i ocupa a 24 persones

‘Botifarra a banda’ emociona al públic La Biblioteca amplia horari en èpoques d'exàmens 
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responsable. No s’admetran pseudònims. La direcció 
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diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
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Totes les imatges 
www.fotospai.com

Totes les imatges 
www.fotospai.com

Redacció

L'Auditori Municipal de Vinaròs va celebrar dijous, 1 
d’octubre, el primer ple ciutadà, una nova eina creada 
des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs per 
a estendre la gestió municipal a la participació activa de 
la ciutadania. Un centenar de veïns van estar presents en 
la primera d'aquestes sessions obertes. L'Alcalde, Enric Pla, 
feia l'obertura de l'acte animant els ciutadans a intervenir 
i prenent el compromís de l'equip de govern d'escoltar 
les seues propostes. Pla també animava els regidors de la 
resta de grups municipals a participar juntament amb els 
integrants de l'equip de govern.
El primer punt, en què va prendre la paraula el regidor 
de Govern Obert, Hugo Romero, servia per exposar el 
reglament del mateix ple, explicant qüestions com la 
periodicitat de les sessions o la distribució dels torns de 
paraula.
En el segon punt, el regidor d'Ordenació del Territori, 
Jan Valls, explicava la propera cessió al municipi de 
l'actual carretera Nacional 340, quan quede inaugurada 
la nova variant, i plantejava aquesta conjuntura com una 
oportunitat per reordenar l'urbanisme del municipi. L'edil 
recomanava l'aposta per nous models de mobilitat, en 
els quals es prioritze al vianant o el ciclista. Valls també 
recordava que, enfront de les noves possibilitats que 
obrirà aquest nou vial, apareixeran responsabilitats per 
al municipi, com el manteniment, instal·lació de nova 
il·luminació i millores i recordava que "els serveis tècnics 
del nostre ajuntament treballen, al costat de Benicarló i 
Peníscola, per redactar un projecte tècnic conjunt perquè 
el vial incorpore carrils bici, zones de vianants i la minimitze 

la velocitat dels vehicles ". Les intervencions del públic 
van servir per recordar els llargs anys de reivindicacions 
demanant solucions a la perillositat de la N-340 que ara es 
veuen satisfetes.
La regidora de Governació, Mamen Ruiz, prenia la paraula 
en el tercer punt per explicar les problemàtiques que 
s'han viscut, sobretot aquest estiu, relacionades amb 
l'ocupació de la via pública, per part d'establiments i 
llançava la pregunta "què podem millorar en espais com 
el Passeig Marítim i per a col·lectius com les persones amb 
mobilitat reduïda?". Des del públic, es demanava que els 
establiments respecten la normativa ja establerta, pel que 
fa a la quantitat i al tipus de mobiliari que instal·len. D'altra 
banda, es recordava que els locals d'hostaleria generen una 
repercussió econòmica positiva en el municipi. L'Alcalde 
demanava la col·laboració de tots per "buscar l'equilibri 
entre l'activitat empresarial i la comoditat del vianant i l'ús 
de l'espai públic".
El torn de precs i preguntes finalitzava la sessió. El regidor 
de Govern Obert valora aquesta primera sessió com "molt 
positiva, creiem que per a properes convocatòries, polint 
aspectes com la comunicació, i aspectes reglamentaris, 
podem establir un nou espai de debat molt fructífer amb la 
participació directa dels veïns i veïnes de Vinaròs. Per a ser 
un primer punt d'eixida, estem contents i som optimistes, 
hem de seguir treballant en aquesta línia de escoltar i fer 
partícep a la ciutadania de la política municipal i del debat 
polític. Estem segurs que, oferint les eines i la informació, 
els veïns i veïnes de Vinaròs poden aportar molt a la gestió 
municipal".

El primer ple ciutadà de Vinaròs debateix sobre nous 
models de mobilitat i la normativa sobre ocupació de via pública 
L'Auditori Municipal acollia el passat 1 d’octubre la primera sessió amb la participació dels ciutadans 

El públic va participar en el primer ple ciutadà, que va tindre lloc a l'auditori municipal

El regidor de Govern Obert, Hugo Romero,  va exposar el reglament del ple ciutadà
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L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha estat escollit 
membre del Consell de la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies (FVMP) en la 13a 
Assemblea General celebrada el 5 d'octubre a 
Valenciana. La província de Castelló tindrà, a més 
del secretari general de la FVMP, 8 membres: 4 
del PSPV (Ernestina Borràs, alcaldessa de Càlig, 
Benjamí Escriche, alcalde de Soneja, José Martí, 
alcalde de Suera i Maria Josefa Tena, alcaldessa de 
Torreblanca) , 2 del PP (Susana Marqués, alcaldessa 

de Benicàssim i Marta Barrachina, alcaldessa de la 
Vall d'Alba), un Compromís, Alfred Remolar, alcalde 
de Betxí i un TSV, Enric Pla (alcalde de Vinaròs). A 
la candidatura unitària -ratificada per unanimitat 
de tots els vots- han entrat representants de 
PSPV, Compromís, PP, IU, Ciutadans i candidatures 
ciutadanes. Enric Pla és el representant de les 
candidatures ciutadanes, un dels dos representants 
de la comarca del Baix Maestrat -al costat de la 
alcaldes de Càlig- i l'alcalde la població més gran 

de la província representada en el Consell.
Pla explicava que "en l'assemblea s'ha pogut 
visualitzar el nou esperit que es vol seguir des de 
la FVMP, marcat per aconseguir òrgans unitaris 
com demostra el gest de PSPV i Compromís d'obrir 
la participació a totes les formacions i convidar a 
Vinaròs a participar en el consell en representació 
de les noves candidatures ciutadanes que formen 
part o donen a suport l'acció de govern en 
nombrosos municipis valencians".

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, membre del nou 
Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

Els membres del Consell. Pla  ha destacat "l'espirit unitari de la FVMP i l'oportunitat de representar les noves candidatures ciutadanes"

La Biblioteca de Vinaròs ampliarà el seu horari 
durant les èpoques d'exàmens, atenent així 
una petició reiterada del col·lectiu d'estudiants 
universitaris de la localitat que demandaven 
poder aprofitar les instal·lacions municipals per 
preparar-se en les seves estades a Vinaròs. El 
regidor de Cultura, Marc Albella, ha explicat que 
"des de l'equip de govern, vam pensar que era 
fonamental atendre aquesta demanda". Per a això, 
s'han comparat les dates en què la Universitat 
de València, la Universitat Jaume I de Castelló i 
la Universitat Autònoma de Barcelona situen els 
exàmens i s'ha establert dos períodes: del 21 de 
desembre al 29 de gener i del 23 de maig al 8 de 

juliol.
En aquestes dates, la Biblioteca Municipal tindrà 
horari de 9.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 21.00 
hores de dilluns a divendres -el que suposa una 
ampliació d'hora i mitj-i de 9.00 a 21.00 hores, de 
manera ininterrompuda, els dissabtes i diumenges. 
A més, la Biblioteca romandrà oberta els dies 24 i 
31 de desembre. L'ampliació no afecta els serveis 
de devolució i préstecs de llibres tot i que sí es 
podrà consultar a la sala i funcionarà la xarxa Wi-Fi.
Marc Albella destacava que "volem veure com 
responen els usuaris de la Biblioteca a aquesta 
ampliació de l'horari i, en vista de la resposta, 
l'ampliarem o reorganitzarem. Per això, animem 

als estudiants a que aprofiten aquesta mesura i ens 
faciliten possibles suggeriments al respecte ".

La Biblioteca de Vinaròs amplia el seu horari 
en èpoques d'exàmens per les peticions d'estudiants
Les sales d'estudi estaran obertes dotze hores sense interrupció dissabtes i diumenges 
i augmenten el seu horari de dilluns a divendres

Redacció

El regidor de Cultura, Marc Albella
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12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 

Ja ha donat inici l'acció formativa 
del nou Taller d'Ocupació Vinaròs 
Dinàmic, una iniciativa que afavoreix 
la inserció laboral a través de la 
formació en la qual participen 24 
alumnes. El taller s'integra en els 
programes mixtos de formació i 
ocupació de la Generalitat Valenciana 
i els Fons Socials Europeus, amb una 
inversió total de 330.000 euros, a la 
qual també contribueix l'Ajuntament 
de Vinaròs, amb 20.000 euros. 
Aquests programes es caracteritzen, 
a més, per afavorir les obres o serveis 
d'utilitat pública.
El taller consta de dos mòduls, 
amb 12 alumnes cadascun. 
Una especialitat va dirigida a la 

instal·lació i manteniment de 
jardins i actuarà en l'ornamentació 
i millora d'una parcel·la situada a 
l'Avinguda Barcelona,   creant un 
nou espai verd. L'altre mòdul se 
centra en activitats enfocades a la 
dinamització de temps lliure infantil 
i juvenil. Les classes teòriques, que 
acullen les aules homologades del 
Centre del Coneixement-Vinalab, ja 
han començat aquesta setmana. Els 
alumnes obtindran un certificat de 
professionalitat expedit de forma 
oficial.
La regidora d'Hisenda i Ocupació, 
María Cano recordava que "a més 
de la formació, es contracta als 24 
alumnes des del primer moment, així 

com a dos professors, un director i 
una administrativa, per la qual cosa 
s'han generat 30 llocs de treball ". 
Per la seua banda, l'alcalde, Enric 
Pla, destacava que "el foment de 
l'ocupació és un dels grans reptes als 
quals ens enfrontem i el compromís 
de l'Ajuntament de Vinaròs és clar: 

perquè l'economia funcione hem 
de fomentar la creació dels llocs 
de treball". En aquest sentit, Pla 
recordava que "precisament, el nou 
impuls que volem donar-li al Vinalab 
passa per optimitzar els nostres 
recursos per augmentar la formació 
i l'ocupació".

Comença l'activitat del nou Taller d'Ocupació Vinaròs Dinàmic que formarà 24 persones
L'Alcalde, Enric Pla, destaca que "el foment de l'ocupació i la formació són prioritats de la nostra acció de govern" 

Valladolid ha estat l'escenari de la 
trobada de les 18 ciutats espanyoles 
pertanyents a l'Associació Espanyola 
de Destinacions per a la Promoció 
del Turisme Gastronòmic, de la qual 
forma part Vinaròs i que és entitat 
promotora de Saborea España, amb 
altres entitats d'àmbit nacional 
i internacional . L'assemblea ha 
presentat la memòria d'activitats 
2012-2015, donant compte de les 
principals actuacions que ha realitzat 
l'Associació, amb la resta de socis de 
Saborea España i s'ha renovat la junta 
directiva. També es presentaven 
les línies estratègiques de treball 
previstes per al proper any 2016 i 
que s'estructuren al voltant de cinc 

pilars: consolidar la xarxa de l'entitat, 
enfortir l'estructura del Club de 
Producte de Saborea España, valorar 
nous marcs de col·laboració, incidir 
en les accions orientades a la creació 
de producte i potenciar la promoció, 
sobretot enfocada al públic nacional.
Vinaròs va estar representat a 
l'assemblea pel regidor de Turisme, 
Domènec Fontanet, i el tècnic de 
Turisme, Gabriel Quesada. Fontanet 
valorava de forma molt positiva els 
continguts tractats en la trobada i la 
"intensa i interessant línia de treball, 
al voltant del turisme gastronòmic, 
que suposa la participació de Vinaròs 
en aquesta Associació". Fontanet 
destacava "els nous projectes que 

s'han esbossat que, sens dubte, 
suposaran que Vinaròs seguisca 
treballant en la consolidació del 
turisme gastronòmic com un dels 
àmbits de turisme especialitzat 
predominant".
Un dels objectius comuns dels 
socis que integren Sabors Espanya 
és el de transformar els productes 
típics de cada zona en experiències 
turístiques de gran valor, úniques 

i especialitzades. En aquest sentit, 
Fontanet recordava "els actes que 
organitzem des de la Regidoria de 
Turisme al voltant del llagostí de 
Vinaròs i a altres productes que ens 
caracteritzen, com els que podem 
degustar en les diferents jornades 
i esdeveniments que completen el 
calendari gastronòmic de la nostra 
ciutat, i que suposen un focus 
d'atenció per a turistes i visitants ".

Vinaròs participa a l'assemblea de l'Associació de Destinacions 
per a la promoció del Turisme Gastronòmic 
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, destaca la "consolidació del 
Club de Producte Saborea España del qual Vinaròs és membre destacat"

Redacción

L'alcalde, Enric Pla, i la regidora d'Hisenda, Maria Cano, 
van visitar els alumnes del taller al Vinalab
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Certificats d’eficiencia energètica (CEE)
des de 90 euros (I.V.A. inclòs)

Informe d’avaluació de l’edifici (IEE):
Pressupost immediat

Más información: 699.29.64.58

La bandera de Vinaròs, creada pel Consell 
Tècnic d'Heràldica i Vexilologia de la Generalitat 
Valenciana a petició del propi Ajuntament de 
Vinaròs, canviarà el seu fons groc i roig pel blanc 
i roig, basant-se en informes que testifiquen 
que, des de fa segles, la ciutat s'identifica amb 
aquesta combinació cromàtica. La mesura s'ha 
aprovat per unanimitat en la comissió de Cultura, 
després de petició presentada per la regidora 
del Partit de Vinaròs Independent, María Dolores 
Miralles. El següent pas serà l'aprovació pel plenari 
i, posteriorment, que el mateix Consell Tècnic 
d'Heràldica i Vexilologia li done el vistiplau.
Segons els informes emesos per l'arxiver 
municipal, Sergio Urzainqui, no hi ha cap referència 
documental a l'Arxiu que al·ludisca a color, disseny 
o morfologia de la bandera de Vinaròs al llarg de 

la història però per tradició popular i referències 
textuals, la bandera que reconeix el vinarossenc 
és la roja i blanca de l'antic districte marítim. Es 
troben al·lusions a bibliografia com la que pot 
llegir-se en Història de Vinaròs de Borràs Jarque 
on explica que, amb motiu de l'arribada al port de 
Vinaròs de la reina Margarida d'Àustria -esposa de 
Felip III- els nobles que l'acompanyaven vestien de 
blanc i vermell "que eren els colors de la Princesa, 
els mateixos de la bandera vinarossenca", diu 
textualment. Hi ha altres referències com un 
article de J. Molés publicat al Diariet, el 1963, en 
què explica que "a l'hora de festejar qualsevol cosa 
els vinarossencs adornaven els seus balcons amb 
la bandera roja i blanca del districte marítim de 
Vinaròs".
El regidor de Cultura, Festes i Tradicions, Marc 

Albella, ha assenyalat que "amb aquesta mesura 
ens apropem més al que marca la tradició" i 
explicava que "amb aquesta bandera, Vinaròs 
compta amb un senyal d'identitat més que se 
sumarà als ja existents com l'escut i la imatge 
corporativa oficial de l'Ajuntament".

La bandera de Vinaròs canviarà els seus colors pel blanc i el roig  
La comissió de Cultura ha aprovat aquesta nova mesura basant-se en 
referències literàries i periodístiques i la tradició popular 

Redacció

Els veïns de la costa nord de Vinaròs 
han traslladat a l'equip de govern 
les seues principals problemàtiques 
en la segona de les reunions veïnals 
que s'han realitzat en aquest espai, 
en aquesta ocasió localitzada en les 
urbanitzacions i zona residencial 
situades més al nord. Posar solució 
als problemes d'inundabilitat que 
pateix la zona ha estat una de les 
qüestions més reclamades pel veïnat. 
La problemàtica es succeeix de forma 
cíclica, sobretot en les èpoques 
de pluges més abundants, per la 
urbanització de zones situades en 
baixades naturals d'aigua. Per posar-
hi solució, es recollia com a proposta 
la millora de les canalitzacions i el 
clavegueram.
Problemes en l'enllumenat públic, 
pavimentació de vials, així com 
la millora dels accessos des de la 
Nacional 340 van ser altres de les 
qüestions que traslladaven els veïns 
als integrants de l'equip de govern 
municipal. També es demanava 
regular els horaris i parades dels 
autobusos urbans, actuar sobre 
terrenys que presenten evident 
estat d'abandonament, instal·lar 
nou mobiliari urbà i papereres i 

incrementar la presència policial, no 
només a la carretera de la costa sinó 
en carrers i vials perpendiculars. Pel 
que fa a mesures relacionades amb 
la neteja, s'exposaven les conductes 
incíviques pel que fa al dipòsit de les 
restes de poda, se sol·licitava que es 
senyalitzen espais per a gossos i es 
cree un gos-parc, per tal d'evitar la 
proliferació d'excrements i realitzar 
controls contra les plagues de 
panderoles i rates.
Respecte a la carretera de la costa 
nord, sol·licitaven l'adopció de 

mesures per disminuir la velocitat 
dels vehicles que circulen i establir 
un espai destinat als vianants i carrils 
bici.
Després de la reunió, l'edil de Govern 
Obert, Hugo Romero, destacava que 
"enumerant aquestes propostes i 
mancances que ens han traslladat 
els veïns, és evident que aquestes 
zones han patit deixadesa pel que 
fa a inversions durant molt de 
temps. Ara treballarem per intentar 
revertir aquesta situació encara 
que tots coneixem la difícil situació 

econòmica i la capacitat inversora 
del consistori". Romero qualificava de 
molt positiva aquesta segona reunió 
celebrada a la costa nord, així com 
la resta de trobades celebrades a 
la Cala Puntal, zona Cossis i Colònia 
Europa. "Els veïns ens fan arribar el 
seu agraïment in situ, dient-nos que 
som els primers que ens interessem 
i ens preocupem pels vinarossencs 
que no viuen al nucli urbà. Seguirem 
treballant i escoltant als veïns 
intentant solucionar el que ens 
traslladen".

Els veïns de la costa nord de Vinaròs demanen mesures per evitar riscos d'inundació 
Redacció

La segona reunió per traslladar a l'Ajuntament les principals problemàtiques de la zona va tindre lloc dimarts a la nit
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www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

El alcalde, Enric Pla, y la concejala de Hacienda, 
Maria Cano, respondieron el martes, a preguntas de 
la prensa, a las críticas del PP de Vinaròs, que había 
denunciado que el equipo de gobierno subirá el tipo 
impositivo del IBI del 0,72 al 0,80%. Un incremento 
del gravamen que no tendrá efecto en la cuota a 
pagar por los vinarocenses en 2016, ya que este 
año ha concluido la subida transitoria que aplicó el 
Gobierno central para este impuesto, por lo que el 
recibo será de la misma cuantía que los vinarocenses 
pagaron en 2015.
La decisión, que tenía que ser aprobada en un pleno 
extraordinario el jueves, ha ocasionado un cruce de 
acusaciones entre el PP y el equipo de gobierno. Los 
populares aseguran que los ciudadanos podrían 
pagar el próximo año un 10% menos de IBI de 
haberse mantenido el tipo de gravamen en el 0,72%, 
mientras desde el gobierno local se insiste en que los 
vinarocenses van a abonar en 2016 exactamente la 
misma cuota que abonaron en 2015 y que, por tanto, 
no hay subida del IBI.
La concejala de Hacienda, Maria Cano, señaló que 
“el PP ha dicho que vamos a subir el tipo impositivo 
del IBI del 0,72 al 0,80%, pero se les ha olvidado 
comentar que el año pasado se bajó el gravamen 

al 0,72 porque había una ley que obligaba a los 
ayuntamientos a incrementar el 10% la contribución. 
Por lo tanto, los ciudadanos van a pagar exactamente 
lo mismo que el año anterior”. La razón de haber 
incrementado el tipo impositivo, fue razonada por la 
concejala socialista. "Simplemente lo hemos tenido 
que elevar hasta el 0,8 porque entendemos que tal 
y como está el ayuntamiento no podemos perder 
un millón de euros aproximadamente. Teníamos la 
necesidad de mantenerlo como el año pasado, y se 
pagará lo mismo", señaló.
Por su parte, el alcalde, Enric Pla, aseguró que la 
decisión está avalada por los técnicos e insistió en que 
no hay subida. "A efectos reales la cuota que quedará 
es exactamente la misma que el año pasado. Los 
técnicos del Ayuntamiento nos han dicho que esto 
era lo previsto fuera quien fuera quien gobernara", 
aseguró. También criticó al PP, acusándolos de hacer 
"demagogia" en este tema. "El partido que pide esta 
bajada de impuestos es el que nos los ha subido a 
todos. La realidad es que este Ayuntamiento no ha 
subido ningún impuesto, ni tampoco el IBI, y en los 
cuatro años anteriores se mantuvo en el nivel en el 
que ahora va a quedar", dijo.  En todo caso, matizó 
que "también hay que decir que los impuestos son 

necesarios para mantener la sociedad y no se puede 
continuar con la mentalidad de que hay que bajar 
los impuestos y aumentar los servicios públicos. 
Y la deuda a la que este ayuntamiento debe hacer 
frente y que lastra totalmente no proviene de este 
ayuntamiento, sino de los anteriores".
En cuanto a las dificultades para acceder a las 
bonificaciones para las familias numerosas, como 
había criticado el PP, Cano señaló que las condiciones 
para concederlas han variado. “Las bonificaciones 
son las mismas, de un 20% y un 30%, pero hemos 
disminuido el valor catastral, que pasa de los 105.000 
a los 80.000€, porque desde el equipo de gobierno 
creemos que hay que bonificar a la gente que más lo 
necesita, y un valor catastral de 105.000€ englobaba 
a prácticamente todas las familias numerosas”, indicó 
la edil socialista.

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, criticó 
el el lunes que el equipo de gobierno pretenda 
subir el tipo impositivo del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), que pasa del 0,72% actual al 0,80%. 
Los ciudadanos vinarocenses no notarán este 
incremento en su recibo, según señaló Amat, y 
pagarán lo mismo que en 2015, al haber caducado la 
subida transitoria que aplicó el Gobierno central para 
este impuesto, pero matizó que “igualmente en la 
práctica es una subida del recibo de la contribución 
del 10%, porque es evidente que todas las ciudades 
de España en condiciones equivalentes a las de 
Vinaròs verán reducido en 2016 su recibo en este 
tanto por ciento y no será así para los vinarocenses”.
El portavoz popular recordó que el PP, durante su 
gobierno en el Ayuntamiento, “aplicó una reducción 
sobre el tipo de gravamen –hasta el 0,72%- de 
forma indefinida”, una bajada que los vinarocenses 
“notarían ya en 2016, al haber caducado la subida 
transitoria que aplicó el Gobierno central en 2014 y 
2015”.  “Ahora el tripartito aprovecha esta coyuntura, 
dando por hecho que los ciudadanos no lo notarán 
y convierten una subida temporal del Gobierno 

de España en un incremento indefinido”, señaló el 
portavoz popular.

Bonificaciones
Además, según Amat, esta medida afectará a las 
bonificaciones que puso en marcha el gobierno del 
PP, del 15% para los locales comerciales y del 20 y 
30% para las familias numerosas.  “Con su decisión 
dificultan el acceso a estas bonificaciones y mucha 
menos gente se podrá beneficiar de ellas”, aseguró. 
Como ejemplo, señaló que las familias numerosas, 
a las que hasta ahora para conseguir la bonificación 
se les exigía que el valor catastral del inmueble fuera 
superior a los 105.000€, de aprobarse esta medida, 
con un inmueble de un valor catastral de más de 
80.000€ ya no recibirían la bonificación. “Esto es 
importante porque nosotros no establecimos esta 
cuantía de forma arbitraria”, apuntó Amat. 
En cuanto a las bonificaciones de los locales 
comerciales, dijo que también habrá cambios. “Ahora 
exigen que sea el titular del inmueble quien también 
ejerza la actividad económica”, indicó.  
Amat consideró que “son incrementos tributarios de 

aquellos que en campaña electoral dijeron que no 
harían”, y recordó que cuando el Gobierno Central 
subió de forma temporal el IBI a los Ayuntamientos, 
“desde el gobierno local compensamos estas 
subidas con bajadas locales”. “Ahora vamos por la 
línea contraria, porque cuando podía bajar el recibo 
de la contribución un 10% a los ciudadanos de casi 
todas las localidades de España, no será asi para los 
vinarocenses porque el actual equipo de gobierno 
ha decidido que es mucho mejor seguir recaudando 
de forma indefinida”, apuntó, y añadió que “es una 
medida que perjudica el bolsillo de los ciudadanos”.
También criticó Amat que el equipo de gobierno 
no hubiera salido a informar públicamente de esta 
medida. “Me sorprende que esta subida de impuestos 
haya pasado ya por comisión y que no hayan salido 
explicarlo, aunque si no lo hacen es porque es muy 
difícil defender este tipo de medidas”, concluyó. 

El PP critica que el Ayuntamiento suba el tipo impositivo del IBI 
Amat señala que los vinarocenses tendrán que pagar de contribución en 2016 el 
mismo importe que en 2015, y no un 10% menos como otros municipios de España 
La medida también dificultará el acceso, según señaló el edil popular, a las 
bonificaciones que se aplican para las familias numerosas y los locales comerciales

Enric Pla: “Este Ayuntamiento no ha subido ningún impuesto, y tampoco el IBI”
El alcalde y la concejala de Hacienda destacan que los vinarocenses pagarán el 
próximo año el mismo importe de la contribución que en 2015

Redacción

Juan Amat

Maria Cano y Enric Pla
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El próximo  13 de octubre  finaliza la gestión del 
Centro de Conocimiento Vinalab de Vinaròs por 
parte de la empresa Init.  Desde la empresa gestora 
se ha destacado que han sido 1.111 días desde que el 
Centro de Conocimiento Vinalab de Vinaròs iniciara 
su andadura como centro de emprendimiento 
e innovación y se cerrará una etapa. “Una etapa 
de algo más de tres años de trabajo intenso y 
apasionante que ha permitido situar el Vinalab en 
el contexto geográfico del territorio al que presta 
servicio como un centro de empresas en el que 
cualquiera puede acudir para recibir el apoyo, 
consejo, asesoramiento y ayuda profesional que 
necesite en el lanzamiento, renovación o mejora de 
su proyecto o negocio”, señalan en un comunicado 
de despedida. Desde la empresa gestora han 
querido “agradecer y reconocer el mérito de todos 
aquellos que con su ilusión, sus aportaciones, 
críticas, sugerencias, participación y apoyo, nos han 
ayudado a lograr que el Centro de Conocimiento 
Vinalab de Vinaròs sea actualmente un referente en 
el ámbito empresarial comarcal y provincial, como 
centro de fomento del empleo, el emprendimiento 
y la generación de riqueza en el territorio”. El 
balance de Init al frente de la gestión del centro 
se ha saldado, señalan en su comunicado, “con 
más de 110 eventos, charlas, seminarios, talleres 
o presentaciones realizados con el objetivo doble 
de promover el emprendimiento y crear riqueza; 
más de 3.000 personas han visitado el centro como 
público de las anteriores acciones y como público en 
general que buscaba y ha recibido asesoramiento 
para emprender, orientar y crear su propio negocio 
o empresa; múltiples acciones de divulgación 
tecnológica como los cursos de impresión 3D, 
herramientas tecnológicas para el trabajo, talleres 

de robótica o la colaboración con la Universitat 
Jaume I de Castellón en la realización de la Setmana 
de la Ciència en la que visitaron el Vinalab cerca 
de 500 jóvenes de la comarca; el encuentro sobre 
videojuegos Gámesis que, concebido desde el 
Vinalab, tras tres ediciones en Vinaròs y una edición 
en Zaragoza es un evento nacional con más de 
600 participantes y 40 ponentes profesionales, en 
el que destacan la colaboración de universidades 
como la Universitat Jaume I de Castellón o la 
Universidad San Jorge de Zaragoza, entre otras; 
Progress in Advance, proyecto realizado a petición 
del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Vinaròs junto con Xarxes para empoderar a jóvenes 
con riesgo de exclusión social y promover su 
capacidad emprendedora; los más de 20 comercios 
a los que se ha prestado apoyo, a través del servicio 
Comercio Innovador o la participación en la misión 
comercial Retail Tour 2014 con destino a Barcelona; 
además de múltiples y diversas colaboraciones 
con entidades públicas y privadas de ámbitos 
como la educación, la empresa, el comercio, el 
emprendimiento o el trabajo social”.
“Esfuerzo y trabajo que han hecho del Centro de 
Conocimiento Vinalab de Vinaròs una marca de 
referencia, reconocida en las redes sociales por más 
de 4.000 seguidores, con una media de 500 visitas 
mensuales de su página web, agenda y noticias. Un 
centro de negocios en el que hoy siete proyectos 
emprendedores trabajan, prestan servicio a sus 
clientes, contratan a proveedores locales y, en 
definitiva, generan riqueza real y la distribuyen en 
el territorio”, señalan desde Init, que ha agradecido 
“en primer lugar a todos y cada uno de los más de 
cuarenta proyectos que liderados por ilusionados 
emprendedores han compartido con nosotros su 

esfuerzo, en segundo lugar al Ayuntamiento de 
Vinaròs que, como entidad titular del Centro de 
Conocimiento Vinalab de Vinaròs, supo apostar en 
las dos corporaciones anteriores a la actual desde la 
concepción del proyecto del centro por el futuro y 
en tercer lugar a la Universitat Jaume I de Castellón 
con quién, materializando en acciones concretas y 
tangibles los convenios de colaboración necesarios, 
el Vinalab ha generado un vínculo de trabajo y 
confianza que seguro reverterá en la generación de 
conocimiento transferible al tejido empresarial del 
territorio.”.
“Nos vamos. La nueva corporación del 
Ayuntamiento de Vinaròs tiene nuevos planes para 
el Vinalab. Nos gustaría que esto no fuera un punto 
y final, sino un punto y aparte. Para el Vinalab, para 
que no deje de ser el espacio de referencia para 
emprendedores y empresas de la ciudad, y siga 
generando riqueza en términos de empleo y de 
prestación de servicios y productos. Para nosotros, 
porque amén del contacto que no perderemos 
con los emprendedores alojados actualmente 
en el Vinalab, nos vamos con mucho aprendido y 
compartido, y esperamos, que en algún momento, 
poder volver a ser útiles a la ciudad con la que tanto 
hemos compartido”, concluyen.

ACTUALITAT

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

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

Piso como nuevo en el centro de 
2 hab, 2 baños, cocina, salón, la-
vadero, parking, trastero, terraza, 
aire frio-calor, 
amueblado.
Vin-1312  
Precio:
79.000 €

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

Casa adosada en el pueblo de 4 
hab, dos baños, cocina, salón, te-
rraza, lava-
dero, patio, 
bien con-
servada.
Vin-1376  
Precio:
94.000 €

Casa en dos vilas con terreno 
de 1.500m con casa 2 hab, co-
cina-comedor, 1 baño, terraza, 
barbacoa, piscina, agua, luz, en 
perfecto estado y 
cerca del pueblo.
Vin-1379. Precio:
123.000 €

Piso 3 hab, 1 baño, cocina, salón, 
l a v a d e r o , 
amueblado, 
e q u i p a d o , 
zona centro.
Vin-1310  
Precio:
34.500 €

L'Ajuntament de Vinaròs ha decidit no renovar el 
contracte de gestió del centre de coneixement 
Vinalab a l'empresa Init, després d'haver-se’n fet càrrec 
del mateix durant tres anys. L'empresa abandonarà 
el centre el proper dia 13 d'octubre i l'Ajuntament 
redactarà nous plecs i tornarà a treure pròximament 
la gestió del centre a concurs.
L'alcalde, Enric Pla, va explicar la decisió argumentant 
que actualment, el Vinalab “és un gran contenidor 
buit”, recordant que la infraestructura “va néixer per 
ser un centre de formació, d’emprendedurisme i 
incubació de nous projectes, i en aquests moments 
l'únic objectiu que compleix és aquest últim”. També 
va assenyalar Pla que “l'ajuntament actualment ha 

de pagar per utilitzar el centre, subvencionava a més 
una part del lloguer de les empreses allí situades 
i l'empresa Init cobrava un cànon per estar aquí i 
assessorar”. 
“En aquests moments estem sostenint amb fons 
públics a una empresa que simplement assessora 
i incuba a unes poques iniciatives empresarials, 
la qual cosa és important, però insuficient. Estem 
pagant a preu de cotxe de luxe un utilitari i crec 
que l'Ajuntament està obligat a fer un nou esforç, 
perquè l'atur continua sent la principal xacra 
d'aquesta societat i crec que no se'ns perdonaria 
que continuéssim gastant cada any 80.000 o 90.000€ 
en diferents subvencions i pagaments directes a 

les empreses i emprenedors que estan aquí perquè 
ocupin una petita part d'un centre que segueix 
buit. Considerem que necessitem un projecte més 
ambiciós, estem obligats ètica i moralment a intentar 
donar més vida a aquest edifici que tant diners ha 
costat als contribuents”, va argumentar el primer edil.
Pla també va tranquil·litzar a les empreses que 
actualment se situen al centre, un total de set, 
apuntant que “anem a atendre-les durant aquest 
període de transició”.

L'Ajuntament no renova la gestió del Vinalab a Init 
i traurà un nou concurs públic per intentar impulsar-lo
L'alcalde, Enric Pla, considera que és necessari un projecte més ambiciós per al centre de coneixement

Redacció

Init se despide agradeciendo ‘haber logrado crear entre todos un espacio como el Vinalab’
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Redacció

ACTUALITAT

El saló de plens de l'Ajuntament de Vinaròs va 
acollir dilluns el sorteig dels premiats en les 
campanyes que desenvolupa la Regidoria de 
Comerç per incentivar les compres de proximitat 
i donar suport al sector comercial i hostaler de 
la localitat. Com en anteriors convocatòries, 
aquestes campanyes -que es desenvolupen de 
forma anual- han comptat amb una participació 
notable.
La campanya 'Si compres aquí, bon profit' ha 
repartit cinc menús de les jornades del Ranxo 
Mariner entre els clients que van realitzar les 
seues compres als comerços adherits. Els premiats 
han estat Celia Sánchez, que va realitzar la seva 
compra en Sacco i degustarà el menú de l'Hostal-

Restaurant Teruel; Maria Montoro, que va realitzar 
la seva compra en Raquel Roca i ha obtingut el 
menú del Restaurant La Isla;  Joan Martínez Morató, 
que va comprar a Fruites i Verdures Tere (Mercat 
Municipal) i obté el menú de Restaurant Bergantín; 
Emilio Vinaixa, que va comprar a Carnisseria 
Artemio (Mercat Municipal) i obté el menú de Ca 
Antonio i José Ignacio Bueno, que va consumir al 
Bar Lo Típic (Mercat Municipal) i podrà degustar 
el menú de Can Xus. El proper sorteig tindrà en 
compte les compres realitzades del 10 d'octubre 
al 14 de novembre i repartirà cinc menús de les 
Jornades dels Arrossos.
D'altra banda, la campanya 'Comprar a Vinaròs te 
premi' ha repartit un total de 1.200 euros, en xecs 

de 100 € a 12 clients dels comerços adherits que 
han realitzat compres superiors a 20 €, de l'1 al 30 
de setembre, i han dipositat la seua butlleta de 
participació. Els premiats han estat Isam Chaler, 
que va comprar a Carns Beltrán (Mercat Municipal); 
María Cordero, Perruqueria Raquel; Carlos Orts, 
Carns Beltrán (Mercat Municipal); MªCarmen Ten, 
Carnisseria Artemio; Virginia Orm, La Frontera; 
Carmen Muñoz, Benetton; MªDolores Moral, 
Fannymar; Rosa Ferreres, Benetton; Carmen Blasco, 
La Frontera; Tere Chico, Llenceria Montse; Dolores 
Palomo, Fruites i Verdures Tere (Mercat Municipal) i 
Carlos, Estació de Servei Verdera. Entraran a sorteig 
les butlletes que es dipositen, per a compres 
realitzades entre l'1 i el 31 d'octubre.

La Regidoria de Comerç de Vinaròs 
reparteix nous premis a la fidelitat dels 
clients del comerç local

El dia 6 d'octubre de 2015 va tenir lloc la clausura 
de la sexta edició del  Curs de Formació adreçat 
a cuidadors no professionals de persones majors 
dependents organitzat per la Regidoria de Política 
Social, Igualtat i Discapacitat de l'Ajuntament de 
Vinaròs.  
El curs ha tingut una durada de 25 hores i ha estat 
validat i autoritzat per la Direcció General de Serveis 
Socials i persones en situació de dependència de la 
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives qui serà l'encarregada d'emetre els 
certificats d'aprofitament.

El curs de caràcter gratuït ha inclòs un Mòdul sobre 
Recursos existents i generació de xarxes, un altre 
de Desenvolupament personal del cuidador o de 
la cuidadora no professional i d'atenció psicosocial, 
així com un Mòdul de competèncias i habilitats per 
a la cura bàsica i sanitària i, una formació específica 
sobre dependència derivada de l'edat.
Els professionals que han impartit el curs són, 
a més a més dels Tècnics de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Vinaròs, els del Departament de 
Salut, de l'Hospital Comarcal, de l'Ortopèdia Tècnica 
de Vinaròs, de la Residència de Persones Majors 

Dependents Savia de Benicarló, de l'Associació 
Provincial d'Alzheimer i altres demèncias de 
Vinaròs, del Centre de Dia de Persones Majors 
Dependents de Vinaròs gestionat per l'empresa 
Onada. Des de la Regidoria de Política Social, 
Igualtat i Discapacitat volem agraïr la col.
laboració desinteressada dels docents, així com la 
participació activa dels cuidadors assistents.  

Clausura del Curs de formació per a cuidadors/es no 
professionals de persones majors dependents

Redacció

La nova associació Vinaròs és comerç ha presentat 
avui, al costat del regidor de Comerç, Domènec 
Fontanet, una nova campanya destinada a 
incentivar les compres de cara a la celebració del 
Black Friday -tradicional dia de compres als Estats 
Units, previ a la celebració del Dia d'Acció de 
Gràcies-. Del 10 d'octubre al 25 de novembre, 40 
establiments repartiran targetes als seus clients, 
per compres superiors als 20 euros, amb les que 
s'aniran sumant descomptes. Aquests descomptes 
s'aplicaran en les compres que es realitzen el Black 
Friday, el dia 27 de novembre. Des Vinaròs és 
comerç, Juanjo Borràs destacava que "aprofitem 
per organitzar aquesta campanya en una època 
en què solen baixar les vendes, durant els mesos 
d'octubre i novembre".
Un total de 40 establiments s'han adherit ja a la 

campanya, conformant així una extensa oferta 
en la qual destaquen els comerços de moda però 
també sabateries, joieries i fins i tot pastisseries De 
fet, un dels objectius de l'associació és "diversificar 
el tipus de establiments associats creant una entitat 
molt participativa". Els comerços que participen en 
la campanya estaran identificats i tindran llibertat 

per poder premiar els seus clients.
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, animava 
"a clients de Vinaròs i comarca a aprofitar aquesta 
campanya en la qual participa un important nombre 
de comerços" i recordava que "l'Ajuntament de 
Vinaròs dóna suport a totes les iniciatives que 
incentiven la nostra activitat comercial".

Una campanya de 'Vinaròs és comerç' fomentarà descomptes per al Black Friday
Redacció

L’Associació de Veïns Migjorn ha assegurat en un 
comunicat que “han marxat un parell de radiòlegs 
i dos anestesistes de l’hospital per raons diverses, 
a les que podríem afegir les sabudes de llunyania 
de la capital i unes molt deficients comunicacions 
o les poques perspectives de millorar”. 
Des de Migjorn s’indica que no s’han posat en 

contacte amb la direcció del centre hospitalari 
“donat que tots, ells també, saben que són una 
direcció interina a disposició del suposat canvi 
que ha d’haver en tots els departaments de salut”.
També apunten des de l’associació veïnal que 
“a la nova consellera li faríem preguntes com si 
tenen previst canviar la direcció del Departament 

i quan, i, si és que no, que ho facen públic i que 
confirmen als que són avui en dia”. “En la salut 
no es pot fer política partidista, s’ha de buscar la 
persona o persones adients i endavant. Cal que la 
Consellera fase us de les seues atribucions i pose 
fi a esta espera absurda que per a be o per a mal, 
ja hauria d’estar resolta”, conclouen.

Migjorn assegura que hi ha noves baixes de metges a l’hospital de Vinaròs
Redacció

Les campanyes 'Si compres aquí, bon profit' i 'Comprar a Vinaròs té premi' segueixen tenint 
una alta participació

La Regidoria de Comerç dona suport aquest tipus d'iniciatives per a dinamitzar i fidelitzar el comerç de proximitat
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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

Los Mayorales de la C/ San Francisco celebraron el día del Santo de la Calle y homenajearon a Belia Tortajada por su jubilación.  J.P.

El dissabte passat ens vam reunir per sopar junts, els ex-alumnes del col.legi Divina 
Providencia nascuts al any 78. Va ser una nit plena de records i bons moments

El passat dissabte 3 d’octubre al migdia es van casar la parella sanitària; Marcos i Ingrid. 

No van faltar les rialles de Mosén Cristóbal. La pluja no va impedir per a res que els nuvis, 

famílies i amics pujarem a l’ermita de Sant Sebastià de Vinaròs per tal d'acompanyar-los 

en un dia tan especial per a ells. Una vegada Marcos i Ingrid ja eren matrimoni es van 

desplaçar a un conegut restaurant de Benicarló per tal de dinar i passar un bonic dia plé 

de alegria, festa, sorpreses i a la vegada immortalitzar fotografies al photocall  que ells 

mateixos havien disenyat. Dessitgem a la parella de recien casats un bon viatje a  New 

York i Thailandia.  ENHORABONA PARELLA!!!   

    Fotos: Begoña Montía/Peñiscola.
Octubre 2015, la platja del poble cada vegada més menuda. Sol.licitem que totes les forces polítiques s'uneixen per reclamar l'aportació prome-sa  d'arena  i els nous espigons. No val a encantar-se

El pasado sábado día 3 la comparsa Locura celebró una cena de traspaso de reinas, despidiendo a la reina 2015 María Boluda Eseberri y dando la bienvenida a la 

próxima reina 2016 Mar Martín Velasco. En una cena en la que además presentaron el traje para los próximos carnavales.

La comparsa ARRAMBA I CLAVA el passat dia 3 d'octubre va 
celebrar el canvi de Reina. Benvinguda Ana Royo.
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Juan Chaler

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

El passat dissabte 3 d'octubre va tindre 
lloc, amb gran públic assistent   una   
brillant conferència sobre "Cómo ser 
padre con sentido común" a càrrec de 
l'infermer de pediatria i editor del portal 
Bebesymás, Armando Bastida Torres, 
organitzada per l'Associació Criant en 
Tribu.
Moltes gràcies a tots els assistents, 
col·laboradors y a Armando Bastida 
Torres.

Cómo ser padre con sentido común

Novillada de las clases prácticas de los 
alumnos de la Escuela Taurina de Castellón 
que hicieron el paseíllo vistiendo el traje 
corto campero. En la plaza del pueblo 
de Lucena, que registró un gran lleno, 
se lidiaron cuatro añojos de cómodas 
defensas de la ganadería de Manolo Beltrán. 
En el transcurso de la lidia resultaron 
manejables, pero sin acabar de entregarse 
en unas embestidas sin clase. Destacó con 
diferencia el encastado 1º. soberbio, de 
buena condición al entregarse con fijeza a 
las telas toreras sin límite que fue premiado 
en el arrastre.Pese a las pocas gotas de 
agua que cayeron inicialmente el sol acabó 
uniéndose al éxito de los alumnos.

Curro Linares (pinchazo y entera. (Premiado 
con dos orejas.)
Sedano Vázquez (pinchazo y entera, dos 
orejas)
Pablo Román (pinchazo y entera contraria, 
dos orejas y rabo)
Héctor Edo (entera algo contraria y 
decabellos, dos orejas).

En el curso de las enseñanzas toreras 
cada director de escuela organiza sus 
clases prácticas, que se inician con el 
toreo de salón, para aprender a coger el 

percal   persiguiendo los lances y vuelos, 
pero siempre mostrando un buen juego 
de brazos   Inmediatamente después es 
necesaria la presentación de su labor 
ante las plazas de toros que se precisa la 
colaboración de todos en la organización 
de estos festejos. Acercar el toreo a los 
pueblos de la provincia para, en su frescura 
y novedad, foguear a los jóvenes valores en 
la primera oportunidad que se les brinde. 
A su vez acostumbrar a los alumnos a 
estar frente a las añojas, unos lances   que 
moldean a este toreo emergente; logrando 
a saber corregir defectos, al tiempo que se 
va madurando en este oficio.
   Curro Linares, abrió plaza por la antigüedad 
de su carnet. La imagen que nos ofrece 
esta fotografia del festejo muestra cómo 
abre el compás de forma cadenciosa, 
arqueando con desparpajo la cintura al 
trazar el natural, con paso firme y reposado 
compone mucho su figura. Aporta un puro 
arte en crecimiento de su personalidad. Nos 
alegramos que sea un aventajado alumno 
de la Escuela. En sus templadas faenas 
conectó, y la plaza le aplaudió por su obra 
redonda y de técnica fiable.. Por su afición 
y ser un torero emergente, tenemos la 
confianza de que nos va a brindar grandes 
tardes de toros.

Curro Linares triunfó con torería, y fue premiado con dos orejas
Lucena, sábado 3 de octubre de 2015

Innata elegancia de Curro Linares al trazar el natural.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

A l’octubre de la sombra fuig, pero si surt 
el sol cuida’t de la insolació
Octubre plujòs, any copiòs
Per les costes de Llevant, el diluvi i la 
inundació a l’octubre fan la seua aparició
Diu el pinsà, quan ve l’octubre,quin fred 
farà
Per l’abril hissa la vela i per l’octubre 
arria-la
Per l’octubre, cauen cabells i castanyes i 
creixen les banyes
Per la Verge del Pilar faves a sembrar
Caçador que topa un mussol, caçera de 
dol

El qui vulga bona caça que vaja a 
comprar a la plaça
Per la Verge del Pilar el temps comença 
a canviar
Oli i romaní fregit, remei beneït
Quan els americans van arrivar a la lluna 
hi havia canareus fent planter
Per santa Teresa sembra depressa
Per santa Teresa ton blat estesa
Quan neix un xiquet, fins els barandats 
s’alegren
El mal no té casa pero sempre en troba
Si vols que l’amor et prenga, dona-li un 
brot d’orenga
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Un concert únic per als músics i per a la ciutat. 
Així va ser ‘Botifarra a banda’, la fusió entre el 
cantaor tradicional valencià Pep Gimeno ‘Botifarra’ i 
la banda simfònica de la Sociedad Musical La 
Alianza en l’entorn privilegiat de la façana marítima, 
el passat dissabte 3 d’octubre. Una col·laboració 
molt especial, de les que van produir no només 
somriures, sino també sentiments més profunds, 
segurament en tots i cadascun del nombrós públic 
assistent que va omplir bona part del passeig 
marítim. 
La banda simfònica, dirigida per José Ramón 
Renovell, va acompanyar la veu del ‘Botifarra’ amb 
uns arranjaments acurats, que emfatitzaven en el 
protagonisme de la rondalla del cantaor. 
Des del primer moment es van alternar les cançons 
tradicionals amb l’humor característic del cantaor 
de Xàtiva i les dites populars, que van extreure 
grans somriures dels assistents. Un públic que 
va disfrutar de cada nota i cada intervenció del 
Botifarra i que no va poder contenir l’emoció i va 
dedicar una forta ovació en escoltar els últims 
versos de “La Malaguenya de Barxeta”, convertida 
ja en pràcticament un himne arreu del territori.

‘Botifarra a banda’ omple el passeig marítim de somriures i emoció
Magnífica col·laboració entre el cantaor Pep Gimeno ‘Botifarra’ i La Alianza en un concert memorable

La performance de lo íntim, la unitat de les 
vertents de l'Art.
La passada nit del 2 d'octubre, dintre 
l'agenda de les activitats del 774 
aniversari de la Carta Pobla, l'agrupació 
del Baix Maestrat va oferir nou programa, 
en aquest cas, amb temàtica única, "Lo 
Poble".
A la Capella Sta. Victòria amb un aforament 
reduït, per a més intimitat i gaudir acústic 
i visual del públic, l'assistència va rondar 
quasi ple complet. Pocs minuts després 
de dos quarts d'onze, tenia lloc la posada 
en escena i interpretació d'aquesta nova 
"Suit Poètica Musical", amb l'afegit visual 
d'expressió dramàtica aquesta vegada. 
Fent referència a una formació de quartet, 
aquesta va ser composada musicalment 
pel Violí i la Viola, poèticament per la 
veu de la rapsoda i dramàticament per 
l'expressió corporal d'una actriu.
A textos valencians en la seua majoria 

que ja son costum, com Estellés i Fuster, 
es van afegir d'altres: Almela i Vives, 
Carles Salvador, Sebastià Miralles, i Artola 
i Tomàs, així com la lletra més íntima i 
passional del Català Vergés. Diversitat 
d'accents en llengua catalana entrellaçats 
amb l'harmonia més pura i vertical del 
conegut J.S.Bach, mestre que dona, 
en part, nom a l'agrupació. Execucions 
virtuosístiques del sentiment, melodia 
i tècnica evident, que ploraven amb el 
drama corporal de la actriu vinarossenca 
Arantxa Mayordomo, qui (tot i no 
correspondre a l'àmbit artístic que duia a 
terme), donava la nota cadencial perfecta 
per a tancar el cercle, aconseguint posar 
la pel de gallina als assistents.
En definitiva, va poder aconseguir-se 
una gran simbiosi d'arts en un sol acte i 
programa, que donats els comentaris i 
felicitacions dels presents, no va deixar 
indiferent ningú.

@Bachenciana desperta sensacions

Taller històric guiat per l' arxiver Sergio Urzainqui a l'Arxiu Municipal
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El Programa de Recolzament per Alumnes de 
Secundària   va ser una iniciativa , a principi del curs 
2013/2014 ,  de les entitats solidàries  XARXES  - ONG 
que treballa en proyectes de  cooperació i sensibilització 
-, CÁRITAS  I CRUZ ROJA  . L’objectiu fonamental va ser  
iniciar una proposta  de reforç de l’aprenentatge  per 
alumnes de secundària amb problemàtiques d’exclusió 
social : fracàs escolar , absentisme ......
Els resultats dels dos  curos van ser prou satisfactoris 
: alt nombre d’alumnat participant , voluntariat 
compromés i  implicació de les entitats col·laboradores 
– departaments d’orientació dels centres de secundària,  
ajuntament.en les seues àrees d’educació i benestar 
social -  . 

ALUMNAT A QUI  VA  ADREÇAT  EL PROJECTE  
Va adreçat a alumnes de l'ESO i batxillerat amb  dificultats 
econòmiques o en risc d'exclusió social que necessiten 
d'un reforç curricular o d'orientació educativa .

OBJECTIUS 
Els objectius  han anat ampliant-se amb l’experiència i 
ara per ara cal enumerar 
+ Posar a l'abast de l'alumnat seleccionat  un recurs 
formatiu que permeta compensar mancances 
curriculars bàsiques  .
+ Treballar continguts instrumentals bàsics que 
possibiliten l'accés a altres programas o itineraris 
formatius. 
+ Practicar amb tècniques d'estudi que milloren 
l'aprenentatge.

+ Millorar la motivació dels alumnes.
+ Exercitar les habilitats socials  i autoestima per a 
conseguir un desenvolupament personal d’acord a les 
necessitats que es vagen presentant. 

AGENTS PARTICIPANTS
El projecte està sustentat en la participació tant d’entitats 
com de voluntariat que fan viable aquesta experiència . 
A saber :
+  Entitats solidàries i organitzadores  : XARXES , CÁRITAS  
I CRUZ ROJA 
+ REGIDORIA D'EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL.
(Ajuntament de Vinaròs) 
+ Centres de Secundària  de Vinaròs : Els depataments 
d’Orientació dels Centres de Secundària són l’element 
clau en la  detecció i proposta de l’alumnat participant .
+ VOLUNTARIAT
Al llarg dels dos cursos, un total de 42 voluntaris  i 
voluntàries  han participat en aquest Programa de 
Recolzament  ; entre tots  han cobert una ampla 
diversitat de disciplines i nivells . La novetat del curs 
passat ha sigut la participació de sis alumnes de primer 
de batxillerat . Aquesta participació ha resultat molt 
positiva perquè aquestes voluntàries han connectat 
amb l’alumnat de forma diferent . La seua proximitat en 
edat i vivències ha permés afegir estratègies i criteries 
més amples .i propers a l’alumnat . A més aquesta 
participació ha obert l’espectre de participants a sectors 
fins ara inèdits i que ens sembla molt importants que 
estiguen representats. 

QUAN I ON
L’activitat té lloc, fins ara,  a un centre de primària, primer 
el CEIP Misericòrdia i després el CEIP  Sant Sebastià,  
entre finals d’octubre i juny . L’horari de classes de dilluns 
a dimecres entre les 17.30 i 19h. 

ALUMNAT PARTICIPANT 
La major part dels alumnes participants han arribat al 
programa procedents dels Departaments d’Orientació 
dels Centres de secundària . Alguns casos han sigut 
proposats per alguna de les entitats organitzadores o 
per Serveis Socials ( Ajuntament de Vinaròs ) , encara que 
també en aquestos casos hem tingut l’assesorament 
dels Departaments d’Orientació dels Centres de 
Secundària on estaven matriculats .
Al llarg dels cursos s’han inscrit més de  120 alumnes, , 74 
l’any passat,  xifra aquesta que confirma la validesa de la 
nostra proposta . La procedència de l’alumnat és dels 4 
centres que impartixen la ESO a la nostra ciutat .
Durant el començament de curs 2015/2016 , les entitats 
organitzadores es van reunir i van concloure que 
continuava la situació social  que els va portar a  posar 
en marxa El Programa de Recolzament per Alumnes 
de Secundària i igualment persistia la mancança de 
propostes com la d’aquest programa en l’oferta de les 
entitats solidàries o en la dels centres o institucions 
públiques del municipi . És per això que anem  a per la  
tercera  edició  . 
(PD. Tu mateix/a pots col·laborar en aquesta proposta. 
No t’ arrepentiràs! Adreça’t a la Regidoria d’Educació o 
a qualsevol de les entitats  organitzadores.)

EN VAN DOS I ANEM A PER LA  TERCERA! 

la col·laboració d'estudiants voluntaris ha 
contribuït molt positivament 

 la complicitat i el somriure són bons 
companys de l'aprenentatge.

 un bon ambient és MÉS garantia d'éxit

Nova edició del  Programa de Recolzament per Alumnes de Secundària

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

Menú diario 1
 

Ensalada 
 Plato del día

ó Plato combinado 
 Bebida 

Postre ó Café

Menú diario 2
Ensalada

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

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

Bebida - Postre
 Café

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

6,50€ 11€

14€

Ensalada + Tapa
 Plato Carne ó Pescado

 Bebida 
Postre- Café - Chupito 

Menú noche
viernes y sábado
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* impuestos no incluidos

PRECIO DESDE 4.000 €

Información:
C/ San Francisco, 78 - 12500 Vinaròs (Castellón)

Tel.  629 127 319  

AMPLIAS PLAZAS 
DE PARKING

EN CALLE PILAR, 42  - VINARÒS
Bajo edificio Hogar del Jubilado

La Fundació Caixa Vinaròs va acollir la presentació 
de la revista mensual intercultural on-line gratuita 
"El Fortí", de la qual s’han editat ja dos exemplars. 
L'acte va comptar  amb les intervencions dels 
impulsors de la iniciativa, Carmen Llopis, Marian 
Fonellosa, David Gómez i Rebeca Querol. Va 
presentar l'acte Mariola Nos. Llopis va explicar que 
la revista “és una obra colectiva, un espai per poder 
expresar-se  que naix amb l’interés de compartir 
coneixements i que hem començat nosaltres però 
que necesita de més gent”. Una de les principals 
característiques és la interculturalitat. “A Vinaròs 
hi conviuen 75 nacionalitats diferents que volem 
que hi participen, i intentarem posar-nos en 
contacte amb diferents col·lectius per oferir-los la 
possibilitat de col·laborar”.
De la seua banda, Marian Fonellosa, també va 
destacar que “volem reflectir tot allò que com a 
éssers humans ens interessa i preocupa, i serà un 
espai plural i obert a tothom, afavorint el diàleg 
intercultural i un esperit crític constructiu”.  La 
revista tindrà seccions fixes, i està oberta a noves 
propostes que puguen ser incloses en un futur. 
La revista es pot consultar a  www.elforti15.
blogspot.com.es. Per col·laborar, els interessats 
poden enviar un email a elforti15@gmail.com

Presentada ‘El Fortí’ la nova revista intercultural online

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

Carmen Llopis, Marian Fonellosa, David Gómez, tres dels impulsors de la nova iniciativa intercultural
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El documental ‘Aïllats, la memòria dels 
Columbretes’ va rebre el passat 1 d’octubre 
a l’auditori Carles Santos el premi ‘Vinaròs en 
curt’ que atorga la Fundació Caixa Vinaròs.
‘Aïllats’ narra els sentiments dels que 
foren habitants de les illes Columbretes, 
situades a 33 milles de Vinaròs, i alguns 
esdeveniments destacats que han tingut 
lloc des que van començar a estar habitades 
l’any 1856. El seu objectiu és recuperar 
la memòria dels anys viscuts per l'única 
colònia humana estable, a través dels 
testimonis de persones que van habitar les 
illes i que expliquen el que va ser la vida en 
el far, ja que durant tot aquest temps l'única 

colònia humana estable de Columbretes 
van ser precisament els fareros i les seves 
famílies, que romanien en l'arxipèlag per 
llargs períodes de temps. 
En el documental hi ha presència 
vinarossenca, ja que aporta els testimonis 
de Carmen Barreña García, vídua del farero 
dels Columbretes, Tomás Mancisidor, i 
de Ramon Roig, tio del conegut pintor 
vinarossenc amb el mateix nom, tal com va 
informar Nati Romeu.
Prèviament a la projecció del documental 
guanyador, el nombrós públic que va acudir 
a la cita, va poder disfrutar del curtmetratge 
‘Un somni friki’, d'Imma i Román Folch.

‘Aïllats, la memòria dels Columbretes’ rep el Premi ‘Vinaròs en Curt’

El passat dia 2 d’octubre va tenir lloc la conferència 
que mensualment ens ofereix la entitat cultural 
Jaume I de Vinaròs.
Aquest mes, la xerrada va girar entorn de l’editorial 
Saldonar , ja que es una de les editorials més 
diguem-ne valentes, i que enllaça amb  la realitat 
dels Països Catalans i que a mes pot oferir temes 
tan diversos, que van del assaigs a la novel•la 
negra passant pels esports.
L’editor, el vinarossenc Joan  Francesc Gil, ens va 

explicar, entre d’altres coses, que la prioritat de 
l’editorial és donar a conèixer temes punyents 
com poden ser tot lo relacionat amb el tema 
Castor, la dictadura o d’altres temes i sempre des 
d’una òptica  de la nostra terra.  
En definitiva, ens va venir a dir, que era una 
Editorial necessària, per donar a conèixer les 
terres del Sènia i la seva idiosincràsia.
L’acte fou presentat per la també vinarossenca 
Nuria Gil. 

Xerrada de l’Associació Cultural Jaume I

Associació Cultural Jaume I

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

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”. L
a
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“Regnat d’Alfonso XIII” de Ramón Puig

18€
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Sobre la “suposada” pujada d’impostos

En 2016 el IBI bajaba un 10%, así estaba aprobado hasta que 
llegó el tripartito y anula esa rebaja de impuestos. Y además 
endurece los requisitos para obtener las bonificaciones 

aprobadas por el PP a los locales comerciales y a las familias numerosas. A 
partir de 2016 con los nuevos requisitos de PODEMOS, PSPV Y COMPROMIS 
la mayoria perderán la bonificación y pagarán más.

Ellos se subieron los sueldos...  

a los vinarocenses nos suben los impuestos

10%+ de IBI

L’Ajuntament de Vinaròs té un deute a curt i mig plaç 
de més de 20 milions d’euros. Tenim un futur hipotecat 
per anteriors governants. Sabem que és una tasca poc 
gratificant públicament -poc “mediàtica”- però la gestió 
a l'ajuntament demana coherència, responsabilitat i 
prendre mesures que, encara que no semblen populars, 
s’han de prendre.

Dijous passat, en plenari extraordinari, es va aprovar mantindre l'Impost 
a Bens Immobles (IBI) al 0,8 %. Exactament, tal i com ha estat els últims 
anys a la ciutat de Vinaròs. L'any 2014, sota el govern del PP, s'apujà el 
valor cadastral dels habitatges, cosa que feia augmentar l'IBI a tots els 
Vinarossencs. L'any 2015, per Llei, s'obligava a pujar aquest impost una 
dècima, per tant mantenir-lo al 0'8% de l'any anterior. Per a l'exercici del 
2016, per responsabilitat i coherència vist el deute de Vinaròs, s'ha decidit 
mantindre'l al 0'8%. Les quotes no variaran.
Perquè mantindre'l? Entenem que des d'una postura progressista, s’han 
d’assumir les tasques de govern quan el poble ho decideix a les urnes. I  dins 
d’aquesta tasca que hem assumit, estem obligats a seguir rebaixant el deute 
municipal (que, repetim, han causat altres), no volem un Vinaròs hipotecat 
amb la banca pels segles. Per això, de les primeres coses que ens plantegem, 
una és la econòmica; no ens agradaria, però és una variable primordial.
Per que l'IBI? Els ajuntaments depenem bàsicament de 3 impostos, l'IBI, 
l'IAE (pràcticament inexistent al nostre municipi) i l'IVTM (vehicles), i altres 
de menor volum com l'IIVTNU o l'ICIO. El més important, el que sosté els 
pressupostos municipals (vista l'infra-finançament a que els te sotmesos el 
govern) és l'IBI.
Com afecta als vinarossencs? En quant al valor del IBI (0'8%) es pagarà el 
mateix que fins ara.
Les modificacions en les bonificacions; bonificacions a famílies nombroses, 
persones en un habitatge el valor cadastral de les quals es de 80.000 euros, 
quantitat que ha baixat respecte a l'aplicació de l'impost anterior.
Respecte a locals comercials amb activitat, creiem que en la premissa 

de bonificar als emprenedors, es bonificarà a aquells propietaris de locals 
comercials que desenvolupen una activitat amb una bonificació del 15% i si 
a més conten amb dos o més treballadors es bonifica un 10% més (fins ara 
es bonificava als propietaris, alguns d'ells de nombrosos locals).
Amb els ajusts que es faran, es podrà subvencionar l'IBI (una possibilitat més 
social que contempla la llei) a les persones amb veritables necessitats socials 
(unitats amb aturats de llarga duració, situacions greus de dependència, 
persones en risc de pobresa severa o exclusió,...). Per a fer una societat 
que no oblide a ningú, totes i tots devem contribuir al nivell de les nostres 
possibilitats.
L’IBI no puja, però alguns que no el van baixar mai, diuen ara que hi havia 
la possibilitat de rebaixar-lo. Ells saben que no es pot fer, vist el deute de 
Vinaròs, i els tècnics ho desaconsellen. L’IBI es manté igual al 0,8%.
I es que no cal perdre mai de vista que els impostos són la contribució dels 
ciutadans amb més rendes o patrimoni a una societat que deu mantenir 
molts serveis i acomplir la tasca de redistribució social que marca la nostra 
Constitució. Aportacions a una administració que té un cost, que es paga 
amb els impostos dels contribuents. Els ciutadans demanen cada cop més 
serveis, que, sense aquests impostos, l’administració no podria oferir. Per 
tant, estem d’acord en la necessitat dels impostos però, també, en que 
l’administració, en aquest cas l’ajuntament, complesqui les seves tasques: 
la prestació dels serveis que li corresponen amb una qualitat adequada i, 
al mateix temps, rendint comptes a la ciutadania de cóm es gasten els 
seus impostos. I per tant el ciutadà (títol que s’adquireix quan una persona 
forma part d’una comunitat en unes regles i procediments, entre ells pagar 
impostos) pot reclamar i exigir a aquesta administració que compleixi amb 
la seva tasca.
Són moments durs, són moments difícils per a moltes persones i també per 
a l’economia municipal. Es tracta de solidaritat, de redistribució de recursos, 
de que aquells que més tenen arrimen un poquet més el muscle en favor 
d’aquells que no tenen aquest marge financer.
Gràcies 



16

10 octubre de 2015

OPINIÓ 

LA VERDAD DE LA VARIANTE N-340

RESUM DELS 100 DIES DE GOVERN

Domènec Fontanet: “durant els primers dies de legislatura 
en responsabilitat de govern s'ha intentat millorar tot allò 
que ja estava fet, amb l'objectiu de rebaixar els cost. Les 
accions que us detallem han segut 
sempre pensant amb les persones 
i els sectors econòmics implicats. 
Ara s'inicia un període per a recollir 
aquelles propostes que milloren 
el nostre poble, animeu-vos a 
participar!”

- Optimitzar i rebaixar les 
despeses en esdeveniments 
organitzats, en alguns casos fins 
al 80%.
- Apostar per La Nit de 
Compres al Passeig, organitzada 
per l’Associació de Comerciants 
de Vinaròs, per la bona promoció 
comercial aprofitant els mesos de 
juliol i agost per la gran afluència 
de visitants.
- Descentralitzar la Festa del Llagostí, ubicant-la a 

la Plç. Espanya.
- Duplicar les visites guiades teatralitzades per 
l’augment i la gran acceptació que han tingut.

- Legalització en tota la 
tramitació de la festa Vinaròs 
Beach Party, rebaixant a més els 
costos.
- Programar la Revetlla d’Agost 
amb sopar de pa i porta.
- Donar a conèixer les 
inversions fetes en la platja del 
Fortí sobre accessibilitat amb la 
compra de dos jocs de 6 parell 
de crosses, dos rodes per a les 
cadires amfíbies i la col·locació 
de varies plataformes i dos para-
sols per a la zona reservada per a 
persones en mobilitat reduïda.
- Preparació del Document 
Marc sobre la dinamització i 
accions del Mercat Municipal.

- Preparació del Pressupost 2016 amb l’objectiu 
de donar participació als sectors turístics i comercials.

Regidoria de Foment de l'Economia: Turisme, Comerç i Consum

PARTIDO POPULAR = MENTIRA
VARIANTE N-340 = GOBIERNO SOCIALISTA

1- La licitación de la misma fue en el año 2008.
2- Con un gobierno SOCIALISTA en España
3- Con un gobierno SOCIALISTA en Vinaròs
4- Con un acuerdo y entendimiento común 

entre Benicarló y Vinaròs

CONCLUSIÓN: Los SOCIALISTAS 
hemos trabajado para traer la nueva 
N-340 a nuestra comarca. Los que se 
aprovechan ahora del trabajo hecho, 

son los que durante años han asfixiado 
económicamente esta infraestructura
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PLENARI CIUTADÀ, REGIDOR 22, 
MOCIONS POPULARS,... 

TOT AIXÒ ESTÀ MOLT BÉ! ÉS PERFECTE!! 

 
 
 

PERÒ... 
- L'Ajuntament podrà desnonar usuaris (desempleats amb risc d'exclusió 
social) de l'hort solidari si no acompleix alguna de les seues obligacions 
(pagar, una d'elles)[Nou Reglament dels Horts] 
- L'Ajuntament puja un 10% l'IBI de 2016 a Tots i Totes els vinarossencs. 
- L'Ajuntament rebaixarà l'IBI a Famílies nombroses riques, però famílies 
no nombroses amb risc d'exclusió social pagaran més. 
- L'Ajuntament arrasarà els 180 horts al mes de febrer, perquè uns pocs 
usuaris no ho han fet bé. 172 ciutadans pagaran les culpes de 18. 

A QUÈ ESTAN JUGANT? 
 

OPINIÓ 

100 dies del nou govern municipal
D’aquest 100 dies del 
nou govern municipal hi 
han coses que ens han 
agradat, com ha està el 

canvi  de relacions cap a la ciudadanía. Valorem 
de forma possitiva el fet de de fer reunions 
amb els veïns de les diferents zones de Vinaròs, 
amb el fi de conèixer de primera mà la seua 
problemática. Però després d’aquestes trobades 
hi ha que buscar i donar solucions als problemes 
plantejats per les ciutadans, i moltes voltes les 
coses no es poden canviar de forma inmediata. 
També ens ha semblat bé la retirada  en la junta 
de portaveus,   del punt de l’ordre del plenari 
passat que feia referència a l’aprovació del nou 
Reglament del Diaret i la creació de taules de 
treball amb totes les forces polítiques que a dia 
d’avui formen part del consistori municipal, amb 
el fi d’arribar a un consens.
Som conscients que tres mesos és poc temps, 
encara que també cal dir que s’han pres 

decisiones que no van d’acord amb els principis 
ideològics de la marca que postulaven els 
partits que actualment tenen responsabilitats 
de govern, especialment pel que fa al tema dels 
sous i les dedicacions parcials.
100 dies en lines generals, podem dir al igual 
que en anteriors equips de govern, de moment 
és per a Vinaròs més del mateix. La improvisació   
ha estat la tònica general, cap previsió a mig 
termini, volem pensar que la seua inexperiencia 
és la causa, per això els volem donar una marge 
de confiança, fins la elaboració dels pressupostos 
del 2016.
El PVI va manifesta públicament , que voliem fer 
oposició constructiva, perquè ens reafirmen en 
el nostre compromís de treballar per la nostra 
ciutat.   Som conscients   que la nostra tasca a 
més de ser crítica, ha de ser compatible amb 
una actitud de col.laboració. Per aquest motiu 
sempre recolzarem tots els projectes que naixen 
per millorar la vida de tots els vinarossencs.



18

10 octubre de 2015

LA BATALLA DE ALMANSA Y  EL ALCALDE  DE VINARÒS

EL FINAL DEL VERANO TRAE A VINARÓS, EL SUPLICIO DE: “LA RECOGIDA DE CITRICOS, CON EXPLOTACION LABORAL” Carlos Martín 

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

OBLIDATS I MARGINATS
OPINIÓ 

Antonio NájarSIN RUMBO EN 100 DIAS

La noticia ens 
sorprengué, però 

no tant, dimecres dia 30. Va ser en la resposta del 
Govern Central a la pregunta del senador per Compromís, 
Carles Mulet: “El gobierno no prevé trenes de Cercanías a 
Vinaròs”. I comenta que descarta un servei regular de trens 
de rodalies de Castelló a Vinaròs i tampoc cap millora en 
cap estació de la província. De fet l’administració central no 
preveu cap millora en rodalies fins l’any 2024. 
El que trobem a faltar és la roda de premsa del ferroviari 
1er. de l’ajuntament de Vinaròs i que ens contés allò tan 
convincent com va fer quan ens anunciava el col·legi. 
Recordem la frase lapidària: “Dudar de la construcción 
del colegio Jaume I es como dudar de que la Tierra gira 
alrededor del Sol”. 

Tampoc ha sortit amb la seua plataforma solidària 
“Cercanías ahora Vinaròs-Castelló” i que porta (casualitat) 
quatre anys en la nevera i que demostra la seua finalitat. 
Nosaltres no som els perfectes, ni molt menys, però tan ara 
com ahir seguim en la mateixa dèria (veuen el que ens dona 
la llibertat?) i seguim manifestant la necessitat de millorar 
les comunicacions en tots els nivells de Vinaròs. Tan si és via 
ferrocarril com si és per carretera i no ens cansem d’advertir 
els inconvenients d’aquesta tan roïna comunicació. 
No sabem si és el cas en concret, però quasi segur que 
també tindrà el seu pes específic en la pèrdua de metges 
que sofreix l’hospital de Vinaròs, a més a més dels dos 
radiòlegs que vàrem fer públic que havien renunciat a la 
seua plaça, també ens hem assabentat de la pèrdua de dos 
elements nous, aquests DOS ANESTESISTES. 

No volem parlar de la importància dels serveis que 
deixaran d’atendre aquestes quatre persones, que també, 
el que parlem és en el degoteig que patim per tots els 
aspectes.
MENYS COMUNICACIONS, MENYS METGES, MENYS 
SERVEIS, MENYS QUALITAT DE VIDA, ....  
Hem de seguir reivindicant la nostra presència en el 
mapa del País Valencià, hem de seguir mantenint l’esperit 
reivindicatiu mentre no veiem cobertes les nostres 
necessitats, mane qui mane. Des d’aquestes pàgines que 
aguanten cada setmana la nostra veu seguirem insistint i 
creant opinió. No defallim i demanem que TOTS tornem a 
demanar que se’ns dote dels serveis que tenim dret. Ens 
reunim tots els dilluns a les 20 h. en la Casa de la Cultura. 
Vine a parlar amb nosaltres.

Han pasado cien días y no vemos esas medidas tan urgentes 
que según algunos partidos en campaña había que 
tomar, porque parte de las pocas importantes que están 
acabando en el consistorio, han sido continuidad de las 
del gobierno anterior. “Supressió de privilegis i invitacions, 
donar la paraula a la gent, rebre als ciutadans”. Cómo se 
puede decir "supressió de privilegis", les parecen pocos 
asegurarse el futuro por cuatro años con lo mal que está 
el mercado laboral. “Donar la paraula a la gent”, si es para 
escuchar a los palmeros o para hacer propuestas bien, pero 
¿porque no permitir la crítica? aunque sea nada más que la 
constructiva.., lo pude comprobar en el Plenari Ciudata..... 
“No ahora eso no toca”. “Donar la paraula a la gent”. Hay 

que felicitarles por ello, pero ojo, tanto querer escuchar a 
la gente ¿Será porque no tienen ustedes propuestas? ¿Será 
porque quieren eludir responsabilidades? ¡Lo ha dicho 
el pueblo no nosotros!. Está bien que propongan, pero 
concreten, pasen a realizar lo que dicen. La realidad es que, 
con todo el respeto, están ustedes llegando tarde a muchas 
de las medidas que están tomando, especialmente en la 
enseñanza que tendría que ser su fuerte: becas todavía por 
concretar, ayuda al transporte escolar todavía por definir, 
libros a medio pagar (Falta el 50 % a  expensas de decidir el 
estado de los libros devueltos a final de curso) el Vial en el 
carrer Benet XIII, era necesario y está bien hecho, ¿pero no 
creen que si tenían la idea lo podían haber hecho antes de 

empezar el curso y no a las semanas de comenzar este?. Una 
obra de dos semanas para ensanchar la parte de la acera 
que da a la rotonda a falta de poner las baldosas, eso sí, el 
pintado, el profesional que lo hizo en un día. El problema 
de cuando se promete tanto en campaña es que luego 
nos exigen ver grandes cambios. Ustedes prometieron la 
Luna a sabiendas, o no, de que no podían llegar mas allá 
de Albacete, porque queramos o no desde el consistorio 
se puede gestionar el patrimonio y los impuestos de los 
ciudadanos, pero por desgracia, no podemos mandar en los 
bancos o en las instituciones de índole provincial, comarcal 
o nacional, pero sobretodo no podemos prometer aquello 
que no podemos cumplir. 

JA HA  ARRANCAT Manuel Villalta

Bueno pués pel que estem comprovant pareix que l'equip 
de govern ja ha arrancat.
Ja han passat les festes, han abaixat les temperatures, 
s' han acabat  els 100 dies de confiança i l' equip de 
govern ja esta governant quatre mesos. Quatre mesos 
ocupant-se i preocupant-se pel benestar i els problemes 
de les persones.Ames ames de estar canviant l' aire i la 
manera de governar i de fer política. I així ho vam poder 
comprovar en el ple ordinari del mes de setembre.I si algú 
té algun dubte que se'l pregunten al regidor de turisme, 
Domenec Fontanet. Perquè clar el Sr. Fontanet ademes 
de ser regidor també és persona. Si persona d'eixes que 
l'equip de govern s' ocupa i preocupa del seu benestar, 
problemes i necessitats. Per eixe motiu en el ple del  mes 
de setembre es li va soluccionar la seua proposta i el seu 

problema.
Perquè ja és sabut que en el dit ple es va presentar la 
proposta de modificació d' horari que des de principi de 
legislatura el Sr. Fontanet estava exercint, per a així amb 
el nou horari puga compaginar millor la seua tasca laboral 
particular amb les tasques de l'Ajuntament. Dita d'una 
altra forma, per a així poder cobrar dels dos llocs sense 
perdre ni una cosa ni l'altra.
Pués bo, s' va aprovar. S' va aprovar que el Sr. Fontanet 
sense importar les complicades condicions que suposa 
per a la ciutadania puga compaginar les seues tasques.
Clar en les condicions que inclús hi ha altres regidors de 
l'equip de govern i altres que poden haver-hi qui s' anava 
a oposar. “Hui per tu demà per mi.”
Abans de l'aprovació del dit punt de l' orde del dia s' va 

estar debatent 45 minuts, on cada partit va exposar el 
seu punt de vista.Bueno cada partit no, el Partit Socialista 
durant els 45 minuts no va dir res. No va exposar la seua 
opinió. En este cas cal fer referència al refrany.”El que calla 
atorga.”
Així i tot el més vergonyós és que durant els 45 minuts 
que s' va estar discutint i analitzant les condicions laborals 
i econòmiques d'un regidor que se suposa que esta al 
sevici del poble, sense importar-li el que opine el poble  ni 
en les condicions que exercix el seu treball.
Però clar com molt bé va manifestar el Sr. Fontanet, ell ha 
de mirar pel seu futur.  ¿Perquè quan s'acabe l'Ajuntament 
que.?
Però bo encara que siga pel seu futur l' equip de govern. 
“Ja ha arrancat.”

‘Cuando el mal viene de Almansa todo 
alcanza’, dicen los fundamentalistas-
r e t r ó g r a d o s - i n v o l u c i o n i s t a s 
valencianos actuales (neo-comunistas, 
nacionalistas, separatistas…) por 

más que presuman de progresistas. Nada más cierto. 
La batalla del 9 de octubre de 1713 (en Cataluña fue el 
11 sepbre.) de hace 302 años en el albaceteño pueblo 
de Almansa, enfrente de Alcoy, que duro 3 horas, 
entre las tropas borbónicas (cuyo comandante fue el 
duque inglés Berwick y un puñado de valencianos de 
Cocentaina) e Inglaterra, Holanda y Portugal, enemigas 

de que fuera el Borbón Felipe V –nieto del Rey Sol Luis 
XIV de Francia- quien se hiciesen con el trono de España 
a la muerte de Carlos II de Austria (‘El Hechizado’), y que 
se conoce como Guerra de Sucesión (no de Secesión, 
como se empeñan los catalanistas-separatistas actuales), 
-y que Churchill definiera como la I guerra mundial, o la 
ficción de fronteras, que dijera Miguel Hernández- fue 
además la guerra de entender de 2 maneras el mundo: 
1ª. La de los partidarios del archiduque Carlos de 
Austria, que representaba la cerrazón, la involución, los 
fielatos, los peajes, los gremios clasistas, las exenciones 
y privilegios fiscales para los poderosos, los derechos 

tribales y avaricia de los burgueses valencianos, el clero 
y las prebendas de los militares por evitar la pérdida de 
privilegios, prebendas y fueros. 2. La de los Borbones, 
progresistas, no involucionistas, no reglamentistas, 
partidarios del librecambismo y libertad personal 
y desarrollo económico y prosperidad de las clases 
populares.
De ahí la incomprensión del Alcalde de Vinaròs, Sr. Pla, 
del partido neocomunista Podemos, haya decidido 
no asistir a la celebración de la conmemoración de la 
conquista de libertad y prosperidad  populares… ¡Qué 
paradoja!

Todos los ciudadanos de Vinarós y Comarca saben de 
hace 4 años que el mísero trabajo que se genera en la 
recolección de cítricos no por la cantidad de personal 
que cada vez es menor sino por las condiciones 
laborales, climáticas, desplazamientos, horarios, jornada 
y renumeración económica deja de ser de explotación 
para convertirse en mafia de esclavos laborales, que nadie 
se eche las manos a la cabeza, porque toda la ciudadanía 
lo sabe por el “De Boca en Boca” entre familias amigos y 
vecinos ( nos conocemos todos). Si alguien pensaba que 
esto iba a cambiar por cambio de Gobierno Local es que 
estaba en las Antípodas, esto puede ser el inicio pero no la 
solución; aun creyendo que los nuevos Gobiernos tengan 
la intención de modificar: no la Reforma laboral que por 
Ley no pueden pero se espera de ellos un control dentro 
de Vinarós, en cuanto a las Empresas o Cooperativas de 

dentro y fuera que temporalmente trabajan en nuestro 
territorio Local es función del Consistorio el velar por el 
numero de trabajadore.as si tienen la documentación 
en regla así como los empresarios, encargados y si están 
dados de alta en la S.Social todo el personal que hace 
la recolección, (puedo asegurar al gobierno de Vinarós 
que no se cumple ni el 1% de los derechos laborales y 
que si ahonda en una ligera inspección de información 
observarían la violación de los derechos humanos de los 
ciudadanos de Vinarós y Comarca que trabajan en nuestro 
Pueblo estando completamente desamparados ni por 
leyes ni por gobierno ni por Patrón. El año pasado en estas 
fechas se publico en 7/Dies un resumen metódico de las 
quejas de los trabajadores al sindicato C.G.T. –Vinarós y 
Castellón con datos específicos del:(( horario, de 7h a 19h.), 
(descanso ½ h. de comida), (prohibido hacer fuego ni en 

bidones haga el frío que haga), (pago por viajar en coche 
al lugar de trabajo de 3 a 4euros), (pago al Encargado-a 1 
euro cada trabajador), ( pago del seguro agrario 4 euros/
día cada trabajador), ( jornada intensiva), (cobro por caja 
de 20kgs aprox. a 95 ctns). Ya dijimos que el jornal que 
se llevan a casa es miseria pura no llega ni a limosna y les 
diría a los políticos del gobierno local, que prueben un mes 
con estas condiciones haber como lo ven. El P.P. no hizo el 
mínimo esfuerzo ni interés por comprobarlo era lógico ellos 
lo sabían, aceptaban y permitían ha saber porque motivos ( 
creo que todo el mundo lo sospecha y acertarían de plano). 
Ahora les toca a (SOM VINARÓS) como gobierno demostrar 
que pueden ayudar a la gente que les voto es decir: El 
Pueblo por mayoría, demuestren esa confianza el Pueblo 
espera respuesta. C.G.T.-VINARÓS estaremos dispuestos a 
colaborar o a criticar de UDS. depende. 
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Centcames

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DEL MES DE SETEMBRE DEL 2015 (I)

Mar de otoño con flojas pesquerias
Tras el temporal de la semana pasada las aguas volvieron a la tranquilidad. Las pesqueras resultaron 
aceptables en la mayoría de modalidades. Las extracciones fueron variadas pero no en gran cantidad. Se 
faenó sólo cuatro jornadas por la festividad del viernes.
La pesca de arrastre desembarcó a diario bastantes pescados y mariscos, como langostino, calamar, 
pescadilla, rape, salmonete, peluda, caracol, galera, móllera, caballa, jurel, pulpo blanco y roquero, dorada, 
pagel y morrallas.
El cerco el lunes una traíña pilló 50 cajas de jurela. Y el miércoles una llum pilló 100 cajas de letxas.
La flota artesanal de artes menores, las barquitas trasmalleras en su mayoría calaron al lenguado, rombo, 
sepia y palaí. Un par pescó con estas redes al mabre, rallat, palometa y corvall. Y dos xarciers lo hicieron 
cerca de las Islas Columbretes para atrapar langosta, bogavante, gallineta, chopa y mamona.
El palangre de costa extrajo con este arte de anzuelos lubina, dorada, sargo, bacoreta y congrio.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo sigue activa. Se subastan ejemplares de 1 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Análisis consumo pescado en la UE (IV)
Recordemos que la encuesta en los países comunitarios dio a España a la cabeza en lo que se refiere al 
potencial de su flota, en volumen de sus capturas y al de su industria conservera. Demostrándose además 
que los españoles somos los mayores consumidores de pescado con una media de casi 40 kg/persona/
año (incluye el hogar, restauración, colegios, ONG, eventos, etc).
Así, que siguiendo su desglose vemos que, la adquisición de los productos de la pesca locales interesa 
al 22% de los entrevistados y que, en el caso de España el porcentaje asciende al 32,5% yendo solo los 
españoles por detrás de los italianos con el 42,99 % de los encuestados. A la pregunta que si les trae sin 
cuidado que estos frutos del mar sean o no productos locales, en Holanda solo es apoyado por el 8,2% de 
su población. La media comunitaria del 24% de los entrevistados no les importa dónde y cómo se hayan 
capturado los peces. En España solo es del 13,2% y del 6,5% en Italia. Y no dan importancia al lugar de las 
extracciones el que mas son los holandeses con el 43,7%.

Esta espècie de cuc sol habitar en les zones de 
marees, clavills de les roques, entre restes d'algues, 
etc., del nostre marítim litoral.
En castellà li criden ciempiés. El seu nom científic 
és Hydroschendyla submarina.
Pertany a la classe dels Quilópods i a l'orde 
Geophilomorpha. 
És un artròpode relacionat amb el mar de la 
família Schendylidae. Té forma serpentiforme, 
amb cap i tronc allargats. Posseïx un cos amb 21 
segments. De cada un li ix un parell de potes, una 
a cada costat (excepte la regió posterior genital). 
Sobre el cap hi ha dos llargues antenes amb 14 
artells. Sense ulls. El primer parell està transformat 
en maxípeds, que al seu torn estan dotats amb 
glàndules verinoses. La boca és forta, amb un bon 
aparell bucal amb moltes peces, amb la mandíbula 
que disposa d'una làmina dentària i dentetes 
tipus pinta. Té dos porus en la part coxal de la 
potes terminals. No té porus ventrals. En el centre 
del llaure amb fins a 7 protuberàncies romes, amb 
entrant profund. Costats molt dentats. En la regió 
cabal hi ha 4 zones. La respiració és branquial.
És de color marró rogenc groc quitina.
Sexes separats. El mascle deposita un espermatófor 
i la femella ho arreplega per a fecundar els ous en 
un niu que construïx i protegix. Els ous són rics en 
vitileno. Després d'eclosionar creixen per mitjà 
de mudes. Poden arribar a viure 6 anys i arriben a 
regenerar les extremitats.
Gran depredador. De dia viu ocult. Ix de nit a caçar 
d'altres cucs, etc. que immobilitza ràpid amb el 
verí. Forma part de l'hàbitat terrestre marí.
En països asiàtics formen part del menjar humà 
com a broquetes i dins de  botelles amb licor.

PEIXOS
Seitò (Boquerón)                                   71 Kg.
Escrites (Rayas)                                        144
Mantes (Batoideos)                                    73
Besuc (Besugo)                                        355
Boga i Xucla (Picarel)                            1.880
Rallat (Bonito)                                            20
Burros (Gobios)                                        125
Caballa (Verat)                                    2.678
Veta (Cinta)                                           484
Congre (Congrio)                                1.419
Gall (Pez de San Pedro)                        74
Orà (Dorada)                                      3.906
Móllera (Fanéca)                                  394
Gallineta (Cabracho)                             70                            
Sorell (Jurel)                                       6.919
Esparrall (Raspallón)                          937
Palá (Lenguado)                                  128
Sarg (Sargo)                                          58

Lliri (Anjova)                                        784
Llobarro (Lubina)                                   10
Panagal                                                   5
Mabre (Herrera)                                     5
Aranya                                               1.072
Pagell (Breca)                                   11.702
Peluda (Solleta)                                    537
Lluç (Pescadilla, Merluza)                 15.148
Rap (Rape)                                         1.962
Aspet (Espetón)                                    198
Rom empetxinat (Rodaballo)                    5
Juriola (Rubio)                                    1.666
Moll (Salmonete)                               10.983
Morralla (Serrano, etc)                       2.872
Sardina                                              1.358
Letxa (Pez limón)                                 204
Bacoreta                                                26
Sorella (Jurel real)                              2.272
Bacaladilla                                           73

Llisa (Mújol)                                       3.752
Vis (Estornino)                                      93                   
Gatet (Pintarroja)                                   135
Roncador                                               52
Rata (Miracielo)                                     12
Palometa (Palometón)                           3
Corva (Corvallo)                                    77
Miseria (Gallo)                                       18
Peix de rei (Pejerrey)                             7
Mamona (Brótola de fango)                     2
Saboga (Alosa)                                        6
Déntol (Dentón)                                        2
Palomenta blanca                                  142
Morruda (Sargo picudo)                            5
Vidriá (Mojarra)                                       18
Rom (Rèmol)                                            15
                                                           ________
       Total.............................          74.961
CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                                 136

Escamarlà (Cigala)                                    92
Llagostí (Langostino)                                268                  
Galera                                                    3.766
Llagosta (Langosta)                                   5
Gamba (Camarón)                                     3
                                                            ______
Total......................................         4.270
MOL·LUSCOS:
Calamar                                                 1.066
Sepió punxa (Choquito)                            267
Canana (Pota, Volador)                            904
Sipia (Sepia)                                            923
Polp roquer (Pulpo roquero)                  7.392
P. blanc (P. blanco)                               1.334
P. mesquer (P. almizclado)                      119                
Cargol (Caracol, Cañailla)                    84
                                                        _______
    Total……………….……..        12.091
Total extrac. d’Arrossegament.   91.321

Reparación de yates en el Varadero vinarocense
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

FUTBOL.  Categoría Regional Preferente

Con juego equilibrado se falló en ataque y defensivamente
Andrus Albiol

ESPORTS

Vinaròs; Ciurana, Potri, Victor (Abril 46’) Polo, Wil, César 
(Gasemi 84’) Aleix (Galeote 63’) Fone, Espinosa, Josep 
(Sebastián 75’) y Albert.
Alqueries; Emili, Pepe, Pablo, Adrian, Sergio (Abel 65, Ros, 
Alberto (Nebot 89’) Agustín, Albert, Puchol (Roberto 46’) 
y Raúl (Pascual 88’)
Goles; 0-1 m. 14 Puchol, 0-2 m. 77 Roberto.
Árbitro Carlos Flos Fresquet. Ayudado por Christian 
Peraire Salom y David Puchal Solé.
Amonestó a Joan y Espinosa de los locales y a Adrián y 
Roberto de los forasteros.
En la Ciutat Esportiva se inició el partido con 
dominio alterno. Se llegaba a ambas demarcaciones 
en un principio pero sin clara mordiente goleadora. 
Hasta que Fone recibió un preciso pase en vertical 
tras la línea defensiva rival, que sólo frente a la salida 
a la desesperada del meta rival, le chutó al cuerpo. 
No tardaron  los alquerienses en volver a la carga y 
en otra profundización de toda su delantera, desde 
el mismo vértice del área grande y a la media vuelta, 
su ariete saca una bolea que se cuela escuadrada. 
Replicamos en otra combinación de equipo, y 
Aleix disparó para dar en la espalda de un defensa 
y cuando se colaba el esférico, su meta realizó otra 
soberbia intervención. Seguimos a la carga y ahora 
fue Espinosa quién se escapó tras recibir un pase 
con ventaja y de nuevo ante la precipitada salida 
del guardavallas le chutó y volvió con las manos 

a desviar el cuero. Y terminó el primer tiempo 
rematando Fone con la frente un balón que rechazó 
el poste.
En la reanudación una veloz internada por banda de 
Wil, su bombeado centro al segundo palo a puerta 
vacía no encontró rematador. Ellos se estiran y hacen 
lucir a nuestro cancerbero con buenas maneras. 
Volvió Wil a recibir ladeado frente a la portería en el 
área chica, pero su pepinazo lo rechazó el angélico 
portero. Después de forzar varios córners el remate 
de cabeza de Josep salió rozando el larguero. Ante 
los ojos de todos los aficionados y del trío arbitral, el 
central visitante agarró primero a nuestro delantero 
centro en el área y luego nos propinó una patada 

sin coger balón, pero el encargado de pitar la pena 
máxima hizo otra vez caso omiso. ¡Incomprensible! 
Y en otra contra, los rivales tras una buena 
combinación precedida de orsai, nos aciertan otra 
diana para dejarnos descabezados y sin ilusión, pues 
aún tuvimos otro remate a la salida de un saque de 
esquina, con un testarazo de César, pero el esférico 
salió por bajo lamiendo en otra ocasión la cepa del 
madero. Abatidos los vinarocenses su joven portero 
tuvo que controlar sendas ocasiones que se colaban 
al fondo de la red.
Así finalizó el encuentro con este variante resultado 
que a todas luces fue engañoso a tenor de lo 
acontecido en el césped.

0 2
Vinaròs       Alqueries 

La Casa de la Cultura de Vinaròs va ser el lloc 
escollit per al tret de sortida del Repte 10k 
Vinaròs 2016, tota una experiència de salut 
combinada amb l´esport que ja ha tingut dues 
exitoses edicions prèvies.
Amb el saló d’ actes ple de gent, es va comptar 
amb la participació dels professionals que 
s'encarregaran de l’assessorament tècnic,   els 
quals van explicar tot el conjunt d'activitats que 
es realitzaran durant l'any.
Cal destacar que l'objectiu es fomentar la 
pràctica del running per afrontar la carrera de 
l'agost 10k Nocturn Llagostí Vinaròs d'una forma 
saludable des d’un punt de vista físic. Es compta 
amb Rebeca del Corte com a preparadora física, 
Anuska de EspaiIngravid en la part de Pilates, 
Andreu Jiménez de ajcfisioterapeuta en la 

prevenció de lesions i preparació física. Hi ha 
també l'equip complert de Nutriestudio Carla 
Escuder, Carla Fonollosa y Tomàs Ferrer en la 
valoració i assessorament nutricional i Sergi 
Viana en representació de CIFP en les Cuinetes 
saludables, mentre que en la part psicològica 
està Angela Pascual.
Entre les activitats programades cal remarcar 
els entrenaments conjunts setmanals; la 
participació en events socioesportius locals, 
valoracions individuals físiques i nutricionals, 
xarrades i tallers realitzats pel tècnics del Repte i 
els tallers de Cuinetes Saludables.
Els responsables del Repte 10K van confiar en 
què també enguany totes les activitats siguen 
profitoses i continuen gaudint del plaer de la 
pràctica de l'activitat física.

El Repte 10k 2016 calfa motors

Emili Fonollosa

Els professionals que s'encarregaran de l’assessorament tècnic van explicar les activitats que es faran



21

10 octubre de 2015

ESPORTS

FUTBOL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

El Club Náutico Vinaròs celebró el pasado sábado 
día 26 el 3ºOPEN DE PESCA-2015, y el primero de 
la temporada en modalidad de curricán. El día 
fue propicio para que todas las embarcaciones 
participantes obtuvieran importantes capturas. 
La prueba finalizó a las 13 horas realizándose el 

pertinente pesaje de las capturas y se hizo entrega 
de los trofeos a los tres primeros clasificados y al 
ganador de la pieza mayor. Especies capturadas: 
Rayados, melvas y llampugas.
 
CLASIFICACIÓN GENERAL de la prueba

1º AUDAZ                 Gilberto Ferré          28,010 kg
2º SUMAKA              Rubén Núñez           27,820 kg
3º SUSANA               Jesús Salom             20,090 kg
 
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
1º CALATAI & ROSE  Agustín Serrano       1,121 kg

PESCA.  Club Nàutic Vinaròs

3º OPEN PESCA CLUB NÁUTIC VINARÒS

VINARÒS 2 - 1 LA SENIA
Ultimo partido de preparación ante el inicio 
de liga el dia 10 de ocubre.  
Muy buen partido el realizado por el Vinaròs 
eldomingo  en el estadi. El mister Keita 
aprovechó para perfilar el equipo dando 
oportunidad a todos los componentes 
de la plantilla para que demostraran sus 
aptitudes. Se ganó  y con buen juego, ante 
un rival muy competitivo . Goles de Roberto 
(povero) y Juan Piñana.

¿Has nascut entre el 1999 i el 2009 i tens 
ganes de provar que és això de fer una 
cursa que combine correr i anar en bici?
El próxim 25 d'Octubre, el Club Triatló 
JijiJaja Vinaròs organitza per cinquena 
vegada el Duatló Escolar local, al 
passeig Fora Forat de Vinaròs, prova que 
està dins dels XXXIV Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana.
Si no has fet mai una cursa, i tens 
ganes de xalar molt amb aquesta festa 
esportiva, no te preocupes, ja que desde 
el Club hem organitzat els dies 10 i 24 
d'octubre un taller pràctic i teòric a les 
11h en l'Escola Sant Sebastià de que és 
un Duatló, per a que el dia 25 no tingues 
ningún dubte.
Al cartell adjunt teniu tota la informació, 
així com a la web www.triatlodevinaros.
com i, si sou de Vinaròs, al vostre centre 
escolar o al C.M.E
Ah, i no vos oblideu del més important: 
la bici, el casc i les ganes!

Duatló escolar
Duatló
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El passat diumenge dia 28 de setembre, els 
nostres triatletes del Club Triatlo JijiJaja Vinaros 
van creuar la línia d'arribada per així donar per 
finalitzada la segona etapa i la TransHighlands 
2015, la competició que recorria els pobles 
més alts d'Espanya en uns desnivells de més de 
2000m per cada etapa.
Després del rendiment que ens van oferir i que 
així ho van demostrar els resultats en la primera 
etapa de Linares de Mora a Valdelinares; en la 
segona etapa del diumenge, de Valdelinares 
a Linares les inclemències meteorològiques 
van estar presents en forma de pluja i pedra, 
fet que va agreujar, més si cap, la duresa de la 

competició. Tot i així, Sergi Giner va aconseguir 
fer 10h:04 entre les dos etapes, Daniel Sorli va 
acabar amb 11h:47 mentre que Victor Miralles va 
patir a la segona etapa problemes mecànics que 
no es van poder solventar, fet que va ser sinònim 
de posar peu a terra i donar per finalitzada la 
competició.
També volem reconeixer i destacar al nostre 
amic i company de la UC. LA SENIA, Sergio 
Ramos Rodriguez, que va acabar la competició 
en 10h:48 i va fer tota aquesta aventura junt als 
nostres corredors.
Enhorabona a tots ells i a pensar en l'edició de 
l'any vinent.

TRIATLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

El Club Triatló JijiJaja, a la TransHighlands 2015

  Diumenge dia 4 d'octubre, i 
després de 7 anys consecutius, 
va tindre lloc el Triatló Social del 
Club Triatlo JijiJaja, el qual ens 
serveix per finalitzar en germanor 
la temporada 2014/2015.
Després de fer un triatló de 
distància olímpica a la veina 
localitat de penyiscola, els 
nostres triatletes van dinar 
tots junts, acompanyats també 

de familiars i parelles, i totes 
aquelles persones que fan la 
feina no visible i que aquesta 
aventura dure molts anys més.
Son moltes les alegries durant 
aquesta temporada i molts els 
agraïments que tenim que fer a 
patrocinadors, socis, triatletes i 
simpatitzants del Club.
Gràcies a tots per ajudar-mos a 
seguir complint anys!

Triatló Social del Club Triatlo JijiJaja

El pasado sábado 3 de octubre, 
el TKD Alfaro Amposta comenzó 
la temporada de competición 
desplazándose en autocar a 
Pamplona, para participar en 
el V Open Internacional Baza 
Sport, en el que se inscribieron 
650 participantes. Nuestro club 
desplazó a 29 competidores, con 
unos excelentes resultados 7 
oros, 9 platas y 6 bronces, por lo 
que 22 competidores subieron al 
podium, esto hizo que el TKD Alfaro 
Amposta lograra la tercera posición 
de la general por equipos, detrás 
de dos grandes clubs como son el 
baza Sports y The Masters.
Por parte vinarocense estos fueron 

los resultados:
-Cheyenne Brito, oro categoria 
cadete femenino -55kg.
-Marta Falcó, plata categoría cadete 
femenino -51kg.
-Ashley Bourreau, plata categoría 
cadete femenino -33kg.
-Izan Brito, plata categoría pre/
precadete masculino -21kg.
-Antonio Brito, categoría master 
masculino -80kg. Tuvo una muy 
buena participación pero no 
fue suficiente para optar por las 
medallas.
Desde estas líneas agradecemos 
a su entrenador Severiano Alfaro 
todo el trabajo, disciplina y cariño 
que transmite a todos sus alumnos.

TAEkwONDO

1 Oro y 3 platas para los competidores vinarocenses

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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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!
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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)

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Pròximament:

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

''HIT Man Agente 47''
DIVENDRES:  día:9 22:00:h

DISSABTE:       día:10 21:15:h-23:15:h

DIUMENGE:    día:11 19:15:h

DILLUNS:        día:12 22:00:h 
 

Classificació: + de 7 anys

    Preu:5€   

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

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

''LA CASA  MÁGICA''
DISSABTE:      día:10 17:15:h

DIUMENGE:  día:11 17:15:h

DILLUNS:          día:12  17:15:h 
 

Classificació: Tots els pùblics

    Preu:5€   

Día, l’espectador dilluns4€,no s’apliquen els díes festius

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

 ''LA VISITA''
DIVENDRES:    día:9 19:30:h

DISSABTE:      día:10 19:30:h

DIUMENGE:       día:11 21:15:h – 23:15:h   

DILLUNS:          día:12  19:30:h 
 

Classificació: + de 16 anys

    Preu:5€   

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

Cartelera
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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.

Continguts de les jornades de formació:  

16 d’octubre de 2015. Horari: de 16 a 20 h
Esport base i aspectes educatius relacionats  
amb la psicomotricitat.

17 d’octubre de 2015. Horari: de 9 a 13 h
Activitat física i salut en xiquets i xiquetes en edat escolar.

23 d’octubre de 2015. Horari: de 16 a 20 h
Planificació i enfocament pedagògic de les sessions 
d’entrenament esportiu. 
Professor: Óscar Chiva

24 d’octubre de 2015. Horari: de 9 a 14 h
Psicologia esportiva: competició en edat infantil.
Psicologia i aprenentatge motor en cicles de primària.
Triangle socioeducatiu: xiquets, pares i monitors.
Professors: Mari Carmen Molés i Eduardo Morelló

La inscripció s’ha de realitzar a través de la pàgina web 
http://preinscripcio.uji.es/ 
El pagament s’ha de realitzar mitjançant targeta bancària. Si 
no es disposa d’usuari i de clau d’accés o es tenen problemes 
a l’hora de registrar-se per a accedir-hi, es pot contactar 
directament amb la Seu del Nord.

Certificat: se certificarà l’assistència al curs a les persones 
matriculades que assistisquen almenys al 80% de les hores de 
classe i firmen el control corresponent. En cap cas la formació 
implica una certificació vàlida professional. 

Més informació: Seu del Nord de l’UJI
Biblioteca municipal de Vinaròs (carrer del Pilar, 26)
seudelnord@uji.es | Tel. 964 459 590
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activitats culturals
DIJOUS, 8 D'OCTUBRE De 18.00 a 21.00 hores Exposició 
«150 aniversari del naixement del pintor 
vinarossenc Puig Roda» Capella de Santa Victòria 
Tots els públics 
De 18.00 a 21.00 hores Exposició del grup Imatges 
de Vinaròs i voltants Auditori Municipal Tots els 
públics 
20.00 hores Taller històric guiat: Els nostres noms 
de carrers: La façana litoral Sortida: Esplanada 
d'entrada al port Tots els públics 
DIVENDRES, 9 D'OCTUBRE 
11.30 hores Ofrena floral al Monument de Jaume I 
Av. de Jaume I Tots els públics 
12.00 hores Actuació de la Muixeranga Plaça 
Parroquial Públic familiar 

De 12.00 a 14.00 hores Nanos al carrer, tallers de 
construcció de caps de nanos, retallables, caretes, 
pots de sal de colors. Pèrgola del passeig de 
Blasco Ibáñez Públic familiar 
De 17.00 a 19.00 hores Tallers de jocs tradicionals i 
dansa dels Nanos Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez Públic familiar 
De 18.00 a 21.00 hores Exposició «150 aniversari del 
naixement del pintor vinarossenc Puig Roda» 
Capella de Santa Victòria Tots els públics 
De 18.00 a 21 hores Exposició del grup Imatges de 
Vinaròs i voltants Auditori Municipal Tots els 
públics 
19.00 hores Mascletada de globus Pèrgola del 
passeig de Blasco Ibáñez Públic familiar 

19.15 hores Cercavila i dansa col·lectiva amb els 
nanos fets pels xiquets, amb acompanyament 
dels Nanos i Gegants de Vinaròs 
20.00 hores Manifestació del 9 d'Octubre, 
organitzada per la Plataforma pel País Valencià 
de Vinaròs. Des del monument de l'avinguda de 
Jaume I fins a les portes de l'ajuntament, on es 
llegirà un manifest. 

DEL 6 AL 31 D'OCTUBRE Exposició «La Guerra Civil del '36» 
Sala d'Exposició de l'Associació Cultural Amics de 
Vinaròs Inauguració: dimarts 6 d'Octubre, a les 
19:00 hores 

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. 
•	 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

Sintonízanosen Radio Nueva

98.2
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L'Ajuntament de Vinaròs informaParticipa!
Fes la teva pregunta al Ple 

Ordinari d'aquest mes

Envia-la a 
participa@vinaros.es

¿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

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.

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:

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:

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a 
obtenir la targeta daurada per poder accedir 
al transport públic urbà de manera gratuïta,  
que el proper dia  que es durà a terme la seva 
tramitació serà el  dia 6 de novembre de  2015

Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.

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

Servei de Mediacio 
Hipotecària
El  Servei de Mediació Hipotecària  es 
prestarà els dies 15 i 29 d'octubre. 
L'horari de les visites és de 10.00 a 
14.00h, a l'edifici dels Serveis Socials a 
la plaça Sant Antoni. Podeu telefonar al 
964.45.52.57 per demanar cita prèvia.
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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:

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

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

Didac tiene 4 años y una enfermedad

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

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

rara que afecta a su sistema inmunológico

www.yoinvestigo.org

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

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 

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

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

2015/2016                    

P a s s e i g  d e  C o l o m,  s / n  ·  1 2 5 0 0  V i n a r ò s  ·  T e l è f o n  9 6 4  4 0 7  4 9 3  ·   A / e  c o ns e l l e p a @ ya h o o . e s    w w w . e p a . v i n a r o s . e s
 

AULES DE BABEL   - Cursos d’idiomes estrangers  
1r període                                             OBERTURA D’INSCRIPCIÓ: Dimarts 13 d’octubre  

 
CURS 

 
DURADA PERÍODE HORARI FORMADOR/A LLOC PREU 

Anglés  
Iniciació- Grup A 

 

50 h 

Del 5 de 
novembre al 
22 de març 

Dimarts i dijous  
de 20 a 21,30h 

Andrea Llorach 

 
Centre 

Municipal de la 
3a edat. C/Pilar  

Aula 1r pis 
 

General: 57,5 € 
Socis: 52,90 € 

 
(Descomptes del 50% 

per a aturats als 
cursos d’iniciació a 
l’anglés, francés, 

alemany, italià o rus. 
Mireu més avall) 

Anglés  
Iniciació- Grup B 

Del 10 de 
novembre a 
22 de març  

Dimarts i dijous 
 de 10 a 11.30h Rosanna Bellaubí 

Anglés  
Nivell 2 

Del 4 de 
novembre al 

23 d març  

Dilluns i dimecres  
de 20 a 21.30h  

Andrea Llorach 

Anglés  
Nivell 3 

 

Del 10 de 
novembre al 
22 de març 

Dimarts i dijous  
d'11.30 a 13h 

 
Rosanna Bellaubí 

Francés 
Iniciació  

Del 28 
d’octubre a 
l’1 de febrer  

Dilluns, dimecres i 
divendres  

de 15.30 a 17h 
Ghislaine Vallés Centre d'FPA 

Rus 
Iniciació 

De l’11 de 
gener al 18 

de maig  

Dilluns i dimecres  
de 18 a 19.30h 

Olga 
Muromtseva 

Centre 
Municipal de la 
3a edat. C/Pilar 

Aula 1r pis 

Rus 
Iniciació Preinscripció Dimarts i dijous de 15.15  

a 16.45h 

Centre d’FPA 
Italià 
Iniciació  

 

Del 16 de 
novembre al 
24 de febrer  

Dilluns, dimecres i 
divendres 

de 15.15 a 16.45h 

Simona 
Mercandelli 

DESCOMPTES ATURATS: Les persones aturades que es matriculen als cursos d’iniciació a 

l’anglés,  francés, alemany, italià o rus tenen un 50 % de descompte. Cal portar fotocòpia de la targeta 
de demanda de treball (DARDE) del Servef. 

ATENCIÓ: Posem en marxa una borsa de manuals usats d’idiomes. Si tens algun dels llibres 
recomanats en bones condicions i vols vendre'l de 2a mà, dis-nos-ho. Les persones interessades en 
comprar-los també. El preu serà de 10 €. 
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2n període: 

OBERTURA D’INSCRIPCIÓ:  11 de gener de 2016  
 

CURS 
 

DURADA INICI HORARI FORMADOR/A LLOC PREU 

Anglés  
Iniciació 
Grup C 

50 h Febrer 2016 

Dimarts i dijous 
de 15.30 a 17h 

Rosanna 
Bellaubí 

Centre d’FPA 

General: 57,5 € 
Socis: 52,90 € 
(aturats 50 %) 

 Alemany 
Iniciació 

Dimarts i dijous  
de 15.15 a 16.45h 

Monika 
Schumacher 

Francés  
Nivell 2 

Dilluns, dimecres i 
divendres  

de 15.30 a 17h 
Ghislaine Vallés 

General: 57,5 € 
Socis: 52,90 € 

 

Conversa en 
anglés * 

20 h 

Per determinar 

20 € 
Conversa en 

francés * 
Maig 2016 

Dilluns, dimecres i 
divendres  

de 15.30 a 17h 
Ghislaine Vallés Centre d'FPA 

 
Materials: 
Per al curs d'Italià es recomana el llibre Domani  1 – Alma Edizioni 
Per als cursos d'Anglés Iniciació es recomana el llibre English  for adults  1-  Ed. Burlington 
Per al curs d'Anglés   Nivell 2 es recomana el llibre  English  for adults  2  - Ed. Burlington 
Per al curs d'Anglés   Nivell 3 es recomana el llibre English  for adults  3 - Ed. Burlington 
Per al curs de Francés (iniciació) es recomana Cahier d'exercices  FESTIVA L,- Ed. CLE INTERNACIONAL – Unitats 1 a la 7 
Per al curs de Francés (nivell 2) es recomana Cahier d'exercices  FESTIVA L,- Ed. CLE INTERNACIONAL – Unitats 8 a la 15 
Per al curs d'Alemany es recomana dossier de fotocòpies 
Per al curs de rus es recomana dossier de fotocòpies 

*Per accedir als cursos de conversa en anglés es recomana tenir un nivell previ corresponent a 
dos cursos de l'Escola Oficial d'Idiomes (Nivell Bàsic2: A2) o similar. 

*Per a accedir al curs de conversa en francés es recomana un nivell d'idioma de coneixements 
bàsics.  
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10 octubre de 2015

PUBLICITAT

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

10 Octubre ROCA c. Sant Francesc, 6

11 Octubre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

13 Octubre SANZ c. Pont, 83

14 Octubre VALLS zona turística nord, 11

15 Octubre MATEU c. Sant Francesc, 103

16 Octubre TORREGROSA av. Llibertat, 9

* 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




