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Vinaròs celebra
el 9 d'Octubre
amb diversos actes
tradicionals i populars

A l'ofrena floral al monument
del rei Jaume I s'ha sumat
el repartiment dels pastís
d'aniversari de la Carta Pobla
Redacció

Vinaròs va viure un matí ple d'actes
amb motiu de la celebració del 9
d'Octubre. Els actes institucionals
organitzats per l'Ajuntament de Vinaròs
començaven amb l'ofrena floral al
monument del rei Jaume I, per part
de la corporació municipal i les reines
i dames de la Fira i Festes de Sant Joan
i Sant Pere. El regidor de Cultura, Festes
i Tradicions, Marc Albella, va procedir a
la lectura del parlament inicial afirmant
que "cada 9 octubre commemorem
que Jaume I va conquerir València
però cal recordar que la conquesta va
començar pel nord, cinc anys abans,
quan aquesta ciutat que avui en dia és
capital de comarca del Baix Maestrat
era una petita alqueria musulmana
que pertanyia a Peníscola. Aquests dies
hem recordat, precisament, aquesta
efemèride". Albella feia una crida a "la
superació de vells conflictes per arribar
a un projecte plural i cohesionat. Hi ha
molts valencianismes. Hem d'arribar a
acords".
Després de l'ofrena floral, els actes es
van traslladar a la Plaça Parroquial,
amb l'actuació de La Muixeranga de
Vinaròs i Les Camaraes. També es va
repartir el pastís d'aniversari de la Carta
Pobla, elaborat per l'Associació de
Pastissers de Vinaròs. En total, es van
degustar 1.200 racions del pastís, que
retia homenatge al pintor Puig Roda i a
Les Camaraes, i que s'ha preparat amb
bescuit, crema cremada i merenga.
A més, durant tot el dia, l'Àgora del
Passeig Marítim va acollir una jornada
de Els Nanos al Carrer, organitzada
pels Nanos i Gegants de Vinaròs, per
tal d'apropar als més menuts aquesta
tradició tan present en tots els actes
festius de la localitat.
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El regidor de Cultura
de Vinaròs valora els
actes de la Carta Pobla 2015

El multitudinari concert 'Botifarra a
Banda', els tallers històrics guiats i
la celebració del 9 d'Octubre han
sigut el més destacat
Redacció

Vinaròs ha posat ja el punt final als actes
dedicats a la celebració del 774 aniversari de
la seua Carta Pobla. Des de les Regidories de
Cultura, Festes i Tradicions de l'Ajuntament
de Vinaròs, s'ha volgut reinterpretar la
festivitat, centrant els actes en qüestions
de caràcter històric i tradicional. En aquest
sentit, el regidor Marc Albella recordava que
"el programa d'actes ha estat més breu que
altres anys però hem volgut crear un criteri de
programació més d'acord a la celebració".
L'acte més multitudinari ha estat, sens dubte,
el concert 'Botifarra a Banda' que reunia el
passat 3 d'octubre a més de 1.200 persones
al Passeig Marítim, en un esdeveniment
gratuït, que va comptar amb la participació
del cantant Pep Gimeno i la banda simfònica
de la Societat Musical L'Aliança. Albella
destacava que "l'èxit aconseguit per aquest
esdeveniment demostra que Vinaròs compta
amb un públic nombrós que reclama aquest
tipus d'actes musicals, de manera que
seguirem en aquesta línia de programació".
Els tallers històrics guiats, tant per a escolars
com per a públic en general, han aconseguit
traslladar qüestions relacionades amb el
passat de la població, s'ha obert l'Arxiu
Històric Municipal i s'ha transmès en què
consisteixen les obres de la Casa de la Vila.
Albella agraïa la col·laboració de l'entitat
Amics de Vinaròs en aquests tallers. A més,
s'ha comptat amb l'exposició dedicada a la
figura del pintor Gabriel Puig Roda i la mostra
fotogràfica de 'Imatges de Vinaròs i a els Seus
Voltants'.
El tancament a les celebracions el posaven
els actes dedicats a festivitat del 9 d'Octubre,
amb l'ofrena floral al monument de Jaume
I, les actuacions de Les Camaraes i La
Muixeranga, la jornada de Nanos al Carrer
i el repartiment del pastís d'aniversari de la
Carta Pobla. "La nostra intenció ha estat la de
celebrar un 9 d'octubre integrador i plural,
marcat per la participació popular i no pels
actes institucionals", concloïa Marc Albella.
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El ple aprova la modificació del gravamen de l'IBI
Les condicions per accedir
a les bonificacions per part
de les famílies nombroses i
els locals comercials també
varien
Redacció

L'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs va
aprovar el dijous 8 d'octubre en ple extraordinari la
pujada del tipus impositiu de l'IBI, que passa del 0,72%
al 0,80%, i el canvi de les condicions per accedir a les
bonificacions per a aquest impost que es destinen
als locals comercials i les famílies nombroses. Amb
aquesta aprovació, els vinarossencs pagaran el 2016
exactament el mateix import en concepte d'IBI que
el 2015, i no un 10% menys com haguessin fet de no
haver-se aprovat aquest increment del gravamen,
la qual cosa va ser molt criticada per l'oposició. La
regidora d'Hisenda, María Cano, va explicar que "en el
cas dels habitatges, la quota que haurà de pagar cada
ciutadà no varia respecte a anys anteriors" i que la
mesura assegura que l'Ajuntament de Vinaròs pugui
seguir ingressant la mateixa quantitat econòmica en
concepte d'impost per IBI, tal com avalen els informes
dels tècnics municipals que han sustentat la decisió
de l'equip de govern.
En el cas de les bonificacions per a famílies nombroses,
s'aplicarà un descompte del 20% rebaixant el valor
cadastral de l'habitatge de 105.000 € a 80.000 € i
haurà de tenir com a màxim un habitatge i un garatge
en propietat. “D'aquesta manera, s'assegura que la
rebaixa puga arribar a famílies amb menys patrimoni,
fent més social la mesura”, va assenyalar.
Per als locals comercials, s'aplicarà un descompte
del 15% en el cas que el propietari siga l'encarregat
d'explotar el negoci. A aquest percentatge podrà
sumar-se un 10% més de bonificació quan el negoci

compti amb dos o més treballadors. Una mesura que
l'equip de govern va defensar que va encaminada
a fomentar la creació d'ocupació i afavorir als petits
empresaris locals.
El PP i el PVI van votar en contra de la mesura, i Acord
Ciutadà es va abstindre. El ple va ser extensament
debatut i va tindre moments de tensió.
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va acusar
al govern local d'augmentar els impostos “perquè
en incrementar el gravamen, els vinarossencs no
podrem beneficiar-nos de pagar un 10% menys
d'IBI, com correspondria”. També va considerar
Miralles una “discriminació” el fet que ara només
puguen acollir-se a la bonificació els propietaris de
locals que exercisquen allí una activitat econòmica
i no tots, i no es va mostrar d'acord en la baixada
del valor cadastral de l'habitatge per a aquelles
famílies nombroses que vulguin accedir a la
bonificació. També Acord Ciutadà va lamentar que,
en les bonificacions per a les famílies nombroses,
no s'hagin tingut en compte barems com el
nivell d'ingressos i no només el valor cadastral de
l'habitatge. El PP, per mitjà del seu portaveu Juan
Amat, va ser especialment crític amb les mesures
proposades, acusant a l'equip de govern de “pujar
els impostos de la forma més covarda, igual com
quan es van pujar els sous” i va qualificar de
“insult a la intel·ligència” que “mantinguin com
a argument que no els pugen perquè el rebut no
s'incrementa”. Amat va assegurar que el PP va baixar

el tipus impositiu “per aplicar-ho de forma indefinida
i no temporal”, i va dir que “prova d'això és que han
necessitat d'aquest ple per aprovar l'increment”.
També va assenyalar que el previst “era que el rebut
de l'IBI baixés en 2016 un 10%, per la qual cosa han
anul·lat una rebaixa que estava aprovada”. Amat va
considerar, a més, que l'equip de govern “dificulta”
ara l'accés a les bonificacions que hi havia para locals
comercials i famílies nombroses, i que seran moltes
menys persones les que es podran beneficiar.
Van defensar el punt de vista de l'equip de govern,
a més de la regidora d'Hisenda, Maria Cano, el
portaveu de Compromís, Domènec Fontanet, que
va assenyalar que “no hi ha augment de l'IBI perquè
es pagarà el mateix que l'any passat” i que les
modificacions en l'accés a les bonificacions han estat
realitzades pensant en la part social. “Baixem el valor
cadastral perquè puguin acollir-se a les bonificacions
les famílies amb menys recursos i que només tinguin
una propietat”, va assenyalar. Per part de Tots i totes
som Vinaròs, Hugo Romero va dir que “l'IBI és un
impost just i progressiu, perquè paga més qui més
té i és assenyat mantenir-lo amb el deute que té
l'Ajuntament”. Va tancar el debat l'alcalde, Enric Pla,
que va assegurar que la mesura està avalada pels
tècnics municipals i va acusar al PP de “tenir una poca
vergonya absoluta en el tema polític, perquè quan no
governen ho farien tot perfecte i quan van governar
no ho vam veure”. I va concloure que “la major càrrega
fiscal és el deute que arrossega l'Ajuntament”.

El Passeig Marítim de Vinaròs acull degustacions gastronòmiques i l'acte inaugural de les Jornades dels Arrossos
Diumenge 18, a partir del migdia, es presentarà la 21a edició de les jornades gastronòmiques més antigues de la localitat
La gastronomia de Vinaròs serà
protagonista el proper cap de setmana
al Passeig Marítim. El dissabte 17,
a partir de les 20.00 hores, a l'espai
situat entre la Tourist Info i l'Àgora
del Passeig, diversos establiments
d'hostaleria oferiran degustacions de
tapes i especialitats, a un preu de 3 €,
consumició més beguda.
Diumenge 18, al mateix espai, tindrà lloc
l'acte inaugural de la 21a edició de les
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Jornades dels Arrossos. Els establiments
participants oferiran algunes de les
especialitats que composen els seus
menús i entre les que es poden trobar
una gran varietat d'arrossos i paelles i
que podran degustar-se per part del
públic assistent. Les Jornades dels
Arrossos es prolongaran des del 16
d'octubre fins al 13 desembre i, amb
els seus vint-i-un anys d'història, s'han
convertit en una cita tradicional de la

cuina de Vinaròs.
El regidor de Turisme, Domènec
Fontanet, convidava als veïns de
Vinaròs i comarca "a participar tant en
la degustació de dissabte com en la
presentació dels arrossos de diumenge,
com a pas previ a gaudir les Jornades
dels Arrossos que, durant prop de dos
mesos, convertiran a Vinaròs en visita
obligada per als aficionats a la bona
cuina ".
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Aviva Vinaròs reparteix bosses de paper amb vocabulari de fruita i verdura
Nova campanya de promoció de l'ús del valencià adreçada als establiments comercials
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs, a través
d'Aviva, Agència de Promoció del
Valencià, ha llançat una nova campanya
de promoció de l'ús del valencià
consistent en l'edició de bosses de
paper per a la fruita i la verdura amb
vocabulari elemental d'aquest tipus de
productes.
El fet que siguen bosses de paper fa
doblement atractiva la campanya
ja que a més a més de la promoció
lingüística implica un compromís amb
el medi ambient que pretén reduir
l'ús de bosses de plàstic menudes.
La campanya es portarà a terme

amb la col·laboració de les regidories
de Comerç i de Medi Ambient que
ajudaran en la distribució del material
i promoció de la campanya.
La distribució es farà entre els
establiments que venguen fruita i
verdura, tant ubicats en el mercat
municipal com en altres locals de la
ciutat. Els establiments interessats
a participar, poden passar a recollir
les bosses, gratuïtament, o bé per
l'Agència de Promoció del Valencià
(plaça de Sant Telm, 5, 1r pis) o per la
Regidoria de Comerç (carrer de Sant
Ramon, s/n, 1r pis). S'han editat un total

de 17.000 bosses que es repartiran fins
que s'exhaurisquen les existències.
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha
assenyalat que "des de la Regidoria
de Cultura, d'on depen Aviva, Agència
de Promoció del Valencià, recolzem
totes les iniciatives que ajuden a
promocionar i difondre l'ús correcte
de la nostra llengua. I resulta molt
interessant fer-ho implicant diferentes
sectors, com aquest cas el comercial".
Aquesta campanya s'ha pogut portar
a terme gràcies a la cessió del disseny
que ha fet la Diputació de València,
obra de Carlos Sáez “Kimo”, alumne

de l'Escola d'Art i Superior de Disseny
de València. A més a més compta
amb la col·laboració de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport de la Generalitat Valenciana.

L'Ajuntament tornarà a adjudicar els 162 horts solidaris el 2016
La regidoria de Medi ambient treballa en la modificació de les bases d'adjudicació
Redacció

La regidoria de Medi ambient de
l'Ajuntament de Vinaròs, que dirigeix
Jordi Moliner, està treballant en
la modificació de les bases per a
l'adjudicació de cessió d'ús dels horts
solidaris municipals, amb la intenció de
tornar-los a adjudicar íntegrament el
proper any.
Moliner va explicar que un dels punts
que es van signar en el ‘Pacte dels
Cavallerisses’ entre el seu partit –
Compromís-, i Som Vinaròs i PSPV,
va ser “posar ordre” en aquests horts
socials. “Sabem que actualment hi ha
usuaris que conreen més d'un hort,
altres que venen els productes, que no
fan agricultura ecològica o que en els
seus cultius prevalen la quantitat i no la
qualitat”, va apuntar el regidor de Medi

ambient. Per això, la intenció de l'equip
de govern és “començar de zero” i tornar
a adjudicar els 162 horts disponibles el
2016.
La primera fase dels horts va ser
adjudicada el 24 d'agost de 2012 i a la
majoria d'aquests usuaris la concessió
(de 2 anys i 2 més prorrogables any
a any) els caduca a l'agost de 2016.
La segona fase es va adjudicar el 14
d'agost de 2014, per la qual cosa els 2
anys de cessió també haurien conclòs,
i l'Ajuntament no executarà la pròrroga
de dos possibles anys més de concessió.
Moliner va assenyalar que, per tant, “el
28 de febrer de 2016 tots els usuaris
hauran d'abandonar els horts i a
principis de març es tornaran a obrir
les inscripcions per poder adjudicar

Les Regidories de Mediambient i Turisme están treballant per
adequar els entorns naturals de costa de Vinaròs. A la imatge,
netejant el camí de la Cala del Pastor fins a la Cala de la Roca Plana,
un camí molt utilizat i que estava pràcticament intransitable per la
vegetació.

els horts a l'abril”. Serà al febrer, i no a
l'agost, “perquè aquest mes estival és
una època de plena producció, mentre
que al febrer conclou la temporada
d'hivern i dóna temps als nous usuaris
per conrear amb garanties”. A canvi
de deixar els horts uns mesos abans,
als usuaris que disposaven d'un hort
se'ls atorgarà un punt més de cara a la
baremació per poder aconseguir de nou
un hort social.
Un dels canvis importants que van
a realitzar-se a les bases és que la
concessió siga de tres anys i un més
prorrogable. A més, la intenció és
realitzar quatre comunitats d'entre
25 i 50 usuaris cadascuna “prevalent
l'autogestió, però amb més control,
drets i obligacions”.

L'Ajuntament també té previst reservar
alguns horts per a entitats socials
que ho requereixin, i donar cursos
de formació d'agricultura ecològica
als usuaris. Un altre dels aspectes
importants és que la patrulla rural
mediambiental recentment posada en
marxa conjuntament per les regidories
de Medi ambient i Governació, siga
l'encarregada del control d'aquests
cultius.

Recolint les demandes dels veïns de la Costa Nord de Vinaròs,
s’han estat tallant i podant els arbres situats al costat de
la carretera, que dificulten el pas de vehicles i la visió dels
conductors.

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
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CREAS IDS gestionarà el Vinalab fins a la convocatòria d'un nou concurs
L'Ajuntament vol donar un nou impuls al centre no només en incubació d'empreses, sinó també en
formació
El centre obrirà les seves portes a activitats municipals, com el Casal Jove o la formació per a adults
Redacción

L'Ajuntament de Vinaròs ha presentat esta
semana a l'empresa CREAS IDS com a nova
gestora provisional del centre de coneixement
Vinalab fins que no es convoque el concurs
públic per a una adjudicació definitiva. L'Alcalde,
Enric Pla, la regidora d'Hisenda i Ocupació,
María Cano, i el regidor de Govern Obert i
Noves Tecnologies, Hugo Romero, van ser
els encarregats de presentar a aquesta nova
gestora, al costat de la seua responsable, Marisa
Calvet.
Romero va assenyalar que l'ajuntament volia
donar un nou impuls al Vinalab, després
d'haver realitzat Init una bona labor quant
a la incubació d'empreses, però no en altres
aspectes que l'actual equip de govern considera
imprescindibles. “Creiem que el projecte estava
coix, nosaltres volem un Vinalab més ambiciós,
on tinga més protagonisme la formació, la gestió
municipal i les petites i grans empreses. Amb
això podem tindre un centre de coneixement
amb un concepte molt més ampli del que ha

estat fins ara”, va indicar Romero.
L'Ajuntament ha apostat per aquest període
de transició en la gestió del centre per CREAS,
una empresa amb seu a Benicarló i, per tant,
coneixedora del territori, amb més de 23 anys
d'experiència, presència en una desena de
països i especialitzada en emprendedurisme i
innovació tecnològica i social. La seua gerent,
Marisa Calvet, va indicar que el projecte “és molt
il·lusionant i tenim l'oportunitat de mantindre
els serveis que es donaven i fer un diagnòstic
d'aquells aspectes interessants que poden
completar-los”. Per a Calvet, “és un projecte molt
interessant per a la comarca, i pensem que és un
lloc que té molt potencial”. L'empresa aportarà
un equip conformat per la direcció tècnica i
dos professionals, un community manager i
una persona especialitzada en empreses, que
estaran en el Vinalab. El centre obrirà a més les
seves portes a activitats municipals, per exemple
algunes de les relacionades amb el Casal Jove o
la formació per a adults, ja que la idea és obrir el

Els regidors de Noves Tecnologies, Hugo Romero, i
d'Hisenda, Maria Cano, amb els representants de la
nova empresa gestora

centre a tota la població, com va indicar Calvet.
De la seua banda, l'alcalde, Enric Pla, que va
donar la benvinguda a la nova empresa gestora,
va insistir que el potencial del centre permet no
només la incubació d'empreses, sinó englobar
més aspectes com la formació i la dinamització
social.
L’alcalde també va assegurar que es manté
el viver d'empreses que hi ha actualment al
centre en les mateixes condicions que abans,
amb l’avantatge que el consistori no els cobrarà
lloguer fins que no tinga aprovada l'ordenança
de taxes, en ser un edifici que no gestionava
directament l'Ajuntament.

Init deja el Vinalab lamentando el trato recibido en los últimos meses
El director de Innovación Social y Emprendimiento de la empresa, Carlos Piñeyroa, asegura
que “era Init quien pagaba un canon al Ayuntamiento y no al revés”
Redacción

La empresa Init, que se ha hecho cargo
del Vinalab durante tres años, dejó el
martes las instalaciones del centro de
conocimiento al no haberle renovado
el consistorio el contrato de gestión.
El director de Innovación Social y
Emprendimiento de la empresa, Carlos
Piñeyroa, lamentó sin embargo, el trato
recibido en los dos últimos meses por
parte del Ayuntamiento y mostró su
desacuerdo con las declaraciones que
efectuó de su gestión el alcalde, Enric
Pla, en cuanto al coste que suponía
el Vinalab para el Ayuntamiento y el
tipo de actividades que se tenían que
fomentar. Piñeyroa dijo que el alcalde
“confunde términos, porque no es el
Ayuntamiento quien paga un canon
a Init, sino la empresa quien lo ha
abonado al ayuntamiento en estos tres

años por estar aquí”. Un canon que,
explicó, se situó en 27.000€ anuales
que recibió el consistorio los dos
primeros años y en 2000€ el tercero,
cuando desde la empresa se solicitó
un cambio en el contrato “porque la
actividad era deficitaria, como queda
constancia en las memorias que hemos
ido presentando en estos tres años”.
Piñeyroa, que compareció junto al
que ha sido coordinador del centro,
Carlos Muñoz, también lamentó el trato
recibido por el equipo de gobierno.
“La dinámica en la que ha entrado el
Ayuntamiento en estos últimos meses
para nosotros no ha sido amable, y tras
la última reunión que mantuvimos con
ellos, donde se nos comunicó que no
contaban con nosotros, pedimos una
acta de la misma que no se nos facilitó,

como sí se hizo otras veces”, explicó.
Esto no sentó bien a la empresa y, según
señaló Piñeyroa, “nos llevó a pensar que
no son transparentes y nos condujeron
a una inseguridad jurídica, razón por la
cual no sólo el ayuntamiento prescindía
de nosotros, sino que también les
comunicamos que en este contexto
no podíamos trabajar y tomábamos la
decisión de marcharnos”.
Piñeyroa también discrepó del alcalde
en que hubiera tres tipos de actividades
que debe fomentar el centro. “Si
miramos el pliego publicado por el
ayuntamiento, no es así”, aseguró. Aun
así, avaló el trabajo realizado por Init
al frente de la gestión del Vinalab,
apuntando que “queda acreditado que
hemos trabajado en la incubación de
empresas, porque en este momento

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 €

Carlos Piñeyroa y Carlos Muñoz

hay siete alojadas en el centro, y durante
estos años han pasado 40 proyectos
que han generado empleo”. Por su
parte, Carlos Muñoz, se despedía como
coordinador del Vinalab señalando que
"consideramos que hemos hecho un
trabajo que ha valido mucho la pena
y que Vinaròs, después de 3 años de
gestión, es más emprendedora de lo
que era cuando empezó este proyecto,
y nos quedamos con eso. Hemos tenido
muy buena relación con Vinaròs y la
comarca".

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

Tel. 673 820 961 - c/ Arcipreste Bono, 10 bajos VINARÒS - lorenafincasteruel@gmail.com - www.fincas-teruel.com
Piso como nuevo en el centro de
2 hab, 2 baños, cocina, salón, lavadero, parking, trastero, terraza,
aire frio-calor,
amueblado.
Vin-1312
Precio:
79.000 €
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Casa en el pueblo de 5 hab, dos
baños, cocina, salón, terraza,
garaje, aire frio-calor, amueblado, perfecto
estado.
Vin-1337
Precio:
89.000 €

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

Casa en dos vilas con terreno
de 1.500m con casa 2 hab, cocina-comedor, 1 baño, terraza,
barbacoa, piscina, agua, luz, en
perfecto estado y
cerca del pueblo.
Vin-1379. Precio:
123.000 €
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L’equip de govern
manté que el cost
del Vinalab per al
consistori era d’entre
80.000 i 90.000€ anuals

L'equip de govern va valorar el treball realitzat
per Init en incubació d'empreses, però vol
impulsar la part formativa del Vinalab

L'alcalde, Enric Pla, i la regidora
d'Hisenda, María Cano, van aclarir, el dia
de la presentació de la nova empresa
gestora del Vinalab, el tema del cost
per a l'Ajuntament de la gestió de Init,
que des de la propia empresa es va
voler desmentir abans de deixar les
instal·lacions del centre. “És cert que
l'empresa va pagar un cànon de 27.000
euros anuals els dos primers anys i 2000
euros en la seva tercera anualitat. Però
entre la subvenció directa de 20.000
euros que els donava l'Ajuntament, el
cobrament al consistori per actes que
es feien al centre i el manteniment del
propi edifici, hi havia unes despeses
anuals d'entre 80.000 i 90.000 euros”, van
explicar.
Pla va reconèixer la labor d'incubació
que va realitzar Init, i va matisar que la
ruptura amb aquesta empresa “no va
ser derivada d'una crítica al seu treball,
perquè van fer el que se'ls va encomanar,
sinó perquè ells no volien assumir un
nou projecte”.

La ministra Ana Pastor inaugura la variant de la N-340

Redacció

La ministra de Foment, Ana Pastor, el passat dijous durant la inauguració del nou vial

La variant de la carretera N-340
al Maestrat va ser inaugurada per
la ministra de Foment Ana Pastor
dijous el migdia a Peníscola. Amb
aquesta actuació, s'evita que el
trànsit circule per les travessies
de Benicarló i Vinaròs, al mateix
temps que es millora la seguretat
vial en el corredor de la N-340,
i, a més, es redueix el temps de
recorregut per als usuaris. Aquesta
nova infraestructura beneficiarà a
uns 18.000 vehicles que circulen
diàriament per l'itinerari, 6.000 d'ells
pesants. Pastor va arribar passades
les 13.30 hores al punt de la variant
del municipi de Peníscola on els
tècnics van explicar el treball, el
traçat i la repercussió del vial, una
obra que va començar a executarse l’any 2009 i que ha suposat una
inversió de 61,66 milions d'euros,
segons el Ministeri de Foment.
Acompanyant a la ministra, estaven
presents els alcaldes dels municipis
de Peníscola (Andrés Martínez),
Benicarló (Charo Miralles) i Vinaròs
(Enric Pla), al costat del subdelegat

del Govern a Castelló, David Barelles,
i el vicepresident econòmic de
la Diputació de Castelló, Miguel
Barrachina. Tot seguit, tres autobusos
van desplaçar a autoritats i mitjans
de comunicació per la carretera nova,
en un recorregut des de Peníscola
a Vinaròs. Amb una longitud
aproximada de 18,25 quilòmetres,
la nova carretera discorre a l'oest
dels termes de Peníscola, Benicarló i
Vinaròs, finalitzant en el límit amb la
província de Tarragona.

l'autopista Ap-7.El traçat discorre
per terreny pla i travessa set barrancs
importants, que són salvats amb
viaductes. La xarxa de drenatge
es completa mitjançant obres de
drenatge transversal. La variant
creua en dos punts la línia ferroviària
València-Tarragona
mitjançant
dos estructures que s'eleven sobre
el ferrocarril. L'accessibilitat a les
finques adjacents s'ha materialitzat
mitjançant camins de servei
paral·lels a la carretera.

Característiques

Consta d'una calçada única de 7
metres i vorals de 2,50 metres amb
les estructures preparades per
permetre la seva futura duplicació
quan l'increment de trànsit ho
requerisca. S'han disposat un total
de cinc enllaços. Dos d'ells en els
extrems per connectar amb l'actual
N-340 i la resta en les carreteres CV135, N-232 i N-238. Addicionalment,
l'enllaç inicial permet la connexió
directa amb el peatge d'accés a
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El PP de Vinaròs asegura que el equipo de gobierno ha incumplido la ley de banderas
El Partido Popular de Vinaròs, a través de su
portavoz adjunto, Lluís Gandía, ha asegurado en
un comunicado tras la celebración del 9 d’Octubre
que “el tripartito de izquierdas ha incumplido la
ley al retirar de la fachada del Ayuntamiento la

bandera nacional y la europea y dejar únicamente
la valenciana”.
Los populares han lamentado también que la
versión del himno regional que sonó en la ofrenda
floral fuera sin letra y lamentó que en un Bando del

alcalde previo a la celebración “se hace mención al
término “País Valencià”.
Para Gandia, el equipo de gobierno “ha politizado el
9 d’Octubre y ha pisoteado las señas de identidad
asumidas por consenso hace décadas”

Compromís Vinaròs inicia la campanya de pressupostos participatius
Redacció

Compromís Vinaròs ha iniciat la campanya de
pressupostos participatius, per recollir propostes,
suggeriments i iniciatives per part de la ciutadania
per elevar-les a l’equip de govern i puguen ser
incloses en els comptes del 2016.
Jordi Navarrete va explicar que aquest és el novè
any que es posa en marxa esta campanya per part de
Compromís, i que ha tingut bona acceptació entre la
ciutadania en les edicions anteriors. “Un pressupost
participatiu farà que les inversions que haja de fer
l’Ajuntament tinguen el màxim suport per part de
tots”, va assenyalar Navarrete.

Per a que la ciutadania puga trasladar
les propostes, el partit posa a disposició
els perfils i pàgines de Facebook dels
regidors Domènec Fontanet i Jordi
Moliner, del portaveu local Jordi
Navarrete i la del propi partit. També
es posa a disposició dels ciutadans els
emails compromisvinaros@gmail.com
i vinaros@compromis.net. També es
pot acudir a la seu del partit, al c/Carme nº4, a partir
de les 20h tots els dimecres.
De la seua banda, Domènec Fontanet va indicar que

Jordi Moliner, Jordi Navarrete i Domènec Fontanet

enguany “és diferent perquè tenim responsabilitats
de govern dos regidors, i la feina de Compromís és
la recollir les propostes ciutadanes i fer-les realitat,
valorant-les abans amb els tècnics municipals”.

Acord Ciutadà considera que en la nova adjudicació dels horts solidaris “paguen justos per pecadors”
Acord Ciutadà considera injust que el regidor
de Mediambient, Jordi Moliner, haja dit que cal
posar ordre als horts solidaris, i haja anunciat que
es tornaran a sortejar el proper any. “Moliner a la
Comissió ens va dir que tot s'acabarà al febrer de 2016,
perque no es recull res a l'agost. Lamentem que un
regidor d'Agricultura ignore quan es recull la tomata
o l'albergínia per posar dos exemples”, assenyalen des
de la coalició.
També considera Acord Ciutadà “ molt injust per al
90% d'usuaris actuals dels horts que actuen molt

correctament que es diga que són un descontrol, i
evidencia que la regidoria en aquests 4 mesos, no ha
volgut actuar sobre el 10% dels que sí actuaven amb
descontrol. Creiem que paguen justos per pecadors”.
També critica Acord Ciutadà que “un argument per
arrasar amb tots els horts és que uns pocs usuaris
venien els productes, la qual cosa és sorprenent. La
producció d'una parcela de 50 m2 és molt limitada, i
no es pot obviar que es poden treure beneficis d'una
venda si amb això pots compensar les despeses. Això
no és lucre, és supervivència, sobretot en col.lectius

amb risc d'exclusió social”. I apunten que “si al regidor
li sembla malament algun articulat de l'anterior
reglament que permetia tenir 2-3 parceles, el que ha de
fer es canviar dit article, i no arrasar amb tots els horts”
Acord Ciutadà ha conclòs que han realitzat
aportacions “perquè creiem en els Horts Urbans, i les
aportacions d' ACORD CIUTADÀ fan que el projecte
guanye en qualitat i projecció de futur”, i han informat
que presentaran “una moció per facilitar la creació
de Bancs de Terres al nostre terme i un Observatori
Agrari”.

Acord Ciutadà demana condicionar la N-238
Acord Ciutadà ha demanat ,per registre d'entrada,
que , aprofitant la inauguració de la variant
N340, es demane i exigisca al govern central
que d'una vegada després de moltes dècades ,
l'acondicionament de carretera que comunica

Vinaròs amb Ulldecona i el sud del Principat, així
com els pobles de la Tinença.
“Més de 18 anys han passat des que es van pagar les
expropiacions per poder-ho fer. És incomprensible
que cap govern estatal s'haja dignat en no posar

en perill de tots els usuaris que la utilitzen. Per a
ACORD CIUTADÀ aquesta situació ha de començar
a canviar a partir de la inauguració de la variant 340
que portarà a aquestes terres als representants del
govern central”, s’ha assenyalat des de la coalició.

Presencia activa de la PAH Baix Maestrat en la mesa antidesahucios
La semana pasada se reunió en la Consellería
d’Habitatge en Valencia, con la presencia activa
del President Ximo Puig y la consellera, la Mesa
de Prevención contra Desahucios compuesta por
entidades sociales, financieras y políticas, destacando
el papel de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
representados por parte de Castellón por Antonio
Carrasco, miembro de la Pah Baix Maestrat.
Por primera vez se sentaron en la misma mesa
12 entidades bancarias, Colegios de Abogados,
Registradores, Administradores de Fincas, Notarios y
Agentes de la Propiedad„ organizaciones sindicales y
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Aunque la solución de fondo pasa por modificar la
Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, esta
Mesa ya se ha puesto manos a la obra para elaborar

un protocolo de actuación con dos líneas de trabajo:
la prevención de todos los desahucios y la redacción
de una nueva Ley de la Función Social de la Vivienda
que garantice el cumplimiento del art 47 de la
Constitución, que recoge el derecho fundamental a
la vivienda. En la reunión todos los agentes sociales
implicados reclamaron a los bancos a que pongan
a disposición del Consell las viviendas que tienen
vacías. Y por primera vez, las entidades bancarias se
mostraron dispuestas a trabajar en esta línea, a prestar
información anticipada sobre las situaciones de
impago y a realizar moratorias para evitar desalojos
en la vivienda habitual.

Dos buenas noticias

Tras el Plan de Choque presentado por las PAH a la

El Vinalab, víctima de actos vandálicos
El centro de conocimiento Vinalab ha sido víctima
de actos vandálicos. Los autores, que actuaron el
pasado fin de semana, arrancaron muchos de los
azulejos laterales de la rampa y doblegaron parte
de la barandilla lateral cromada. Este no es el primer
acto vandálico que sufre el centro de conocimiento,
ya durante los tres años desde que la instalación
está abierta, ha habido cinco roturas de cristales
provocadas desde el exterior.
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Consellera María José Salvador en agosto pasado, se
han detenido ya 150 desahucios del parque público
de vivienda a través del diálogo.
También se ha logrado el compromiso público, que
anunció el presidente Ximo Puig, de garantizar a
las familias en riesgo de exclusión los suministros
energéticos básicos para este mismo invierno.

fotonotícies
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Emotiva sorpresa
la que recibió Belia
de sus clientes
amigos y familiares
por su jubilación y
obsequiándola con
un crucero. A partir de
ahora será Noelia, su
hija, la que continuará
con ‘Peluquería Belia’
Felicidades a las dos

Baile del mantón en el Ce

Fot
ntro de la tercera edad.

os: Aparicio

d
, Cabo de Peña, Lastres,
Centro municipal de la 3ª Eda
o, Gijón, Cudillero, Avilés
ied
Ov
la,
de la
sel
ade
Rib
va,
locales, además del guía
El Entrego, Na
las excursiones con guías
visitando las ciudades de
as
al,
tur
Tod
cul
sa.
je
cio
via
avi
en
Vill
as
de
l
uri
zó a Ast
tel Crista
Nuestro centro se despla
mos hospedados en el Ho
pasamos genial.
ga, Llanes y Olite. Estuvi
añó todo el viaje. Nos lo
mp
aco
s
no
e
qu
sa,
Cangas de Onis, Covadon
pre
em

David y Estela, muy
felices el dia de su boda
el sábado 3 de octubre

·
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·
·

El aroma de las flores, el encanto de los pájaros, un encanto de pareja
se casó en L' Ermita de Vinaròs. Que la alegría y la felicidad que habita
en vuestros corazones nunca desaparezca. ¡¡¡ENHORABUENA INGRID Y
MARCOS!!! Fotos: Begoña Montía/Peñíscola.

OCASIÓN

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

CO N TAC TO - F r a n c i s co J i m é n e z : 6 2 9 2 5 5 5 1 7
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Concentración contra la violencia de género de la asociación "Mi mano es tu apoyo", del mes de octubre

Inma Folch guanya a CIFICOM València
Els dies 10 i 11 a La Rambleta a
València, albergà la 3ª edició de
CIFICOM, el saló internacional
de cine, ficció, coleccionisme i
merchandising d’ Espanya. Inma
Folch en les seves germanes
s’aproparen a gaudir del event i
disfrutar de tot el relacionat en
les pel·lícules de ficció que tant
els apassionen. Inma va participar
aquesta vegada en solitari al
concurs de Cosplay i va encandilar
al públic en la seva actuació i el seu
tratje d’Iron Man guanyant el primer
premi absolut. Enhorabona!. Un altre
èxit per a la familia vinarossenca

L'Associació Criant en Tribu va realitzar el passat dijous 8
d'octubre una Xerrada-Taller sobre "Porteo", dins dels actes
de celebració de la Setmana Internacional de la Criança en
Braços, de la mà de la Asesora de Porteo Mau de la Cruz.

La Plataforma País Valencià va convocar una manifestació per al 9d’Octubre, amb sortida a les 20 hores des de l’avinguda Jaume I fins a la plaça
de l’Ajuntament, on es va procedir a la lectura d’un manifest

Jornada en el Centro de Acogida Especial Baix Maestrat Vinaròs
Rafael Mingo

La Asociación de Personas con Discapacidad,
COCEMFE MAESTRAT y su CLUB BAMESAD,
inaugura el Curso 2015-2016 en lo que se
refiere a las Jornadas de Deporte Adaptado,
Concienciación y Barreras.
Los alumnos del CAE “Baix Maestrat”, dependiente
de la Consellería de Justicia y Bienestar Social
de la Generalitat Valenciana, y gestionado
por la Fundación Diagrama, han sido quienes
nos han recibido para impartir dicha jornada.
Quince alumnos nos han escuchado, con sumo
interés, durante la parte teórica impartida en el
mismo centro. Para ellos ha sido un día especial,
olvidando la rutina diaria y aprendiendo cosas
muy diferentes a las habituales para ellos.
La charla creemos que les ha acercado al mundo
de la dis-CAPACIDAD, quedando sorprendidos
de todas aquellas cosas que son capaces de
realizar.
Se les ha insistido en que el colectivo de la disCapacidad cree en ellos y por dicha circunstancia
10

estábamos allí. Les quedó claro que la voluntad,
el sacrificio, los deseos de superación, la lucha…,
son las herramientas más adecuadas para lograr
sus objetivos. El que abandona la lucha, les
insistimos, no llega a la meta.
Una vez agotado el tiempo para la charla, los
alumnos, acompañados por alguno de sus
monitores y los Voluntarios de la Asociación,
nos desplazamos al Pabellón Polideportivo de
la ciudad, donde practicaron varios deportes:
Boccia, Goalball y Baloncesto en Silla. Disfrutaron

y, estamos seguros, fueron inmensamente felices,
dirigiéndose a los Voluntarios expresando sus
deseos de que volviéramos pronto.
Os damos las gracias: a los monitores por vuestra
entrega, al Director por el interés mostrado en
estas jornadas y a los alumnos por su buen
comportamiento, ayudando en todo momento
la labor de los Voluntarios.
Hasta pronto, la Asociación de Personas con
Discapacidad COCEMFE MAESTRAT y su CLUB
BAMESAD queda a vuestra disposición.
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Inici de curs a la 'Mise'
La
Misericòrdia
enceta el nou curs
2015/16 amb un
munt
d’iniciatives
que aniran adquirint
forma al llarg del primer i segon
trimestres. Enguany ens hem
proposat implicar les famílies en
els projectes educatius, que cada
vegada es deslliguen més d’una
educació estàndard, igual per a tots,
i anem optant per la individualització
de l’aprenentatge en l’àmbit pràctic,
sobretot amb les noves tecnologies.
De la mateixa manera, estem optant
per un aprenentatge que ensenyi els
alumnes a encetar els seus propis
projectes, per tal que siguen capaços
de fer front un futur en constant
canvi mitjançant l’aportació d’idees
creatives i destinades a un públic
cada cop més exigent.
Sent conscients de la classificació
de les potencialitats dels alumnes
segons el model de les intel·ligències
múltiples, volem alhora superar
aquesta visió classificatòria en
una altra interdisciplinària, on la
música, l’esport, l’art i la informàtica
seran vehicles per a enllaçar els
continguts de les diferents matèries,
i on els tradicionals centres

d’interès es transformaran en l’inici
d’una aventura pròpia; així doncs,
intentarem que el mestre siga un
guia més que no pas un instructor.
Treballarem per competències més
que no pas per continguts a través
d’activitats basades en projectes,
que cada vegada són més presents
tant en les aules d’Infantil com en
les de Primària. La novetat per a
aquest primer trimestre és l’ús de
la tablet en l’aula ordinària i també
a casa. Cada setmana, un xiquet
s’emportarà la tablet per a treballar
diferents aspectes a casa amb la
seua família. El producte d’aquests
aprenentatges serà compartit amb
els seus companys i implicarà els
pares, alhora que els informarà del
procés d’autonomia que suposa l’ús
de la tablet, les seues possibilitats
educatives, així com les seues
limitacions. La tablet és un recurs
fascinant que ha de saber utilitzarse amb un poc de sentit comú i amb
coneixement de les aplicacions més
interessants per al desenvolupament
integral de l’alumne. Qualsevol
dubte envers el seu ús serà resolt
pels mestres tutors mitjançant
l’agenda de l’alumne o l’entrevista
personalitzada, en funció de cada

cas.
Amb els alumnes de sisè es farà un
projecte de realitat augmentada,
per tal d’anar al mateix ritme de les
innovacions tecnològiques i el seu
desenvolupament ajudarà a guiar
els estudiants pel món virtual, en
moltes ocasions desconcertant i
perillós però, alhora, molt beneficiós
si se’n sap com treure-li el màxim
profit. També iniciarem un projecte
d’escacs, on els alumnes aprendran
jugant.
N’hi haurà més sorpreses al llarg del
curs que s’aniran explicant a mesura
que els mestres tinguem els nous
projectes prou embastats com per
a iniciar-los a l’aula sense majors

dificultats.
Cal considerar que es mantenen els
projectes de l’any passat pel que fa
a l’hort, el pla de lectura, la patrulla
verda, el treball de les emocions...
Intentarem que l’escola siga un reflex
del món real i que els xiquets visquen
aquesta realitat, i aconsegueixen els
canvis necessaris per tal de formar
una societat cooperativa i intel·ligent,
un saber fer en grup, un saber
treballar els estats d’ànim i canalitzarlos per a millorar la convivència i
ajudar-los a adquirir hàbits d’estudi
així com una adequada autoestima
que els motive per a seguir estudiant
i no fer-se enrere davant qualsevol
dificultat.
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Se celebró la
festividad de la
“Virgen María
del Pilar”
Salvador Quinzá Macip

Procesión

Homilía de mossen Emilio

Ofrenda

Grupo de Jota

El Pasado lunes día 12 de octubre, como es ya tradición a
lo largo de los años, los vecinos de la C/. del Pilar de nuestra
ciudad junto con los mayorales, y el “Centro Aragonés de
Vinaròs” junto con su “grupo de jota”, festejaron por todo lo
alto a la Virgen del Pilar, mas conocida en nuestra ciudad
como “La Pilarica”.
Momentos antes de la celebración de la solemne
Eucaristía dedicada a la Virgen del Pilar, bajaban por la
c/. del Pilar los vecinos y los “dolçaines i tabaleters” de la
“colla de nanos i gegants”, acompañando la imagen de
la Virgen del Pilar portada a hombros de sus mayorales,
hasta hacer su entrada por la puerta principal de la
parroquia Arciprestal de “La Asunción”. Por cierto,
notamos la falta de la bandera de la Virgen, suponemos
que la veremos de nuevo el próximo año.
Mossen Emilio Vinaixa Porcar, párroco y a la vez, canónigo
de la catedral de Tortosa, los recibía con unas palabras
de bienvenida, recordando que en esta importante
celebración, era unas de las que llenaba por completo
el templo. Recordaba que la celebración, como cada
año, estaba presidida por los vecinos y mayorales de la
c/. del Pilar, así como por los componentes del “Centro
Aragonés de Vinaròs”, que con su “Grupo de jota”, daban
un mayor realce a la celebración.

Deseo este año resaltar la interesante, arriesgada y
valiente homilía de mossen Emilio, recordando como
hace cada año, la tradición de esta fiesta dedicada a la
Virgen del Pilar, cuando estando el apóstol Santiago
junto al Ebro en Zaragoza, triste por poder seguir
adelante con su predicación, se le apareció la Virgen
junto a un pilar y le animó a seguir adelante. De allí viene
la tradición y la advocación a la “Virgen del Pilar”. Seguía
mossen Emilio en su homilía explicando la intercesión de
la Virgen con los pilares de la “Fortaleza en la fe”, el “creer”
y la “constancia en el amor”. Como he dicho antes, fue
una homilía valiente, muy adecuada en estos tiempos
difíciles que estamos pasando tanto la sociedad como
los católicos, y que me recordó en muchos momentos,
la forma tan clara y que le entendemos todos a nuestro
actual Papa Francisco. Fue una homilía dirigida a la
gente “recia” como es la aragonesa, y también a todos
los que llenamos el templo en esta festiva celebración.
Momento importante de la celebración fue el de la
“ofrenda”, en que niños y mayores, la mayoría vestidos
con los trajes tradicionales, hacían entrega de frutas y
verduras del campo, sendos ramos de flores naturales
para la Virgen y el pan y el vino eucarístico. Estuvieron
acompañados por el “Grupo de jota”, el cual, con sus

cantos y música, nos trasladó en todo momento junto
al río Ebro en su paso por Zaragoza, y junto al pilar de
la Virgen.
Al finalizar la multitudinaria Eucaristía, en el presbiterio,
el grupo le bailó a la Virgen con lo mejor de sus bailes,
con lo cual, y con las palabras de despedida del mossen,
tras dar las gracias por la asistencia decía: “si el que canta
reza dos veces, si a la vez de cantar también se baila, se
reza tres veces”.
Nuevamente a la salida del templo, el “Grupo de jota” le
bailaba a la “Virgen del Pilar” en su despedida, lo mejor
de sus bailes y jotas finalizando así esta festiva jornada.
Me permitirán que con parte de mi sangre aragonesa, ya
que mi abuela materna Pilar Romeu Calatayud esposa
de Santiago Macip Sola, nació en el pequeño pueblecito
de Seno (Teruel), entre Mas de las Matas y Castellote, me
despida de esta forma fuerte y “recia”…¡Viva la Virgen
del Pilar!.

Fotos Salvador Quinzá y Pablo Batalla

Mayorales de la C/. del Pilar para 2016:
- Tessa Chaler, Pepito Prats, Amparo Cros, Carmina
Forner, Cinta Griñó, Vicentica Sales, Paqui Mata, Marisol
Gazulla, Mari Llatser, Balbina Benet y Pilar Carbonell. A
todos, nuestras felicitaciones.

Baile a la Virgen

Baile de despedida
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La Guardia Civil, en la imagen en la iglesia de santa Magdalena, celebró la festividad
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FRATER de Vinaròs
Excursión 7 de octubre
Un buen almuerzo antes de salir.
Una espléndida visita al Monestir de
Santes Creus. Una sabrosa comida
y un paseo por Salou con refrigerio
incluido, conformaron un viaje
tuirístico por tierras tarraconenses
que se disfrutó con entusiasmo
y, como siempre, en medio de un
ambiente muy alegre y "fraternal".

INTENSIU DE NANOS I GEGANT EL PONT DEL 9 D’OCTUBRE

Com ja és de costum el 9 d’Octubre la colla de la
Nanos i Gegants de Vinaròs, traiem els nanos i els
gegants al carrer, per a que tots els puguin veure
de prop, es posen un cap sospesen un gegants,
i si s’animen formar part de la colla. Poc a poc
a festa a anat creixent, ara deu fer uns 10 anys
aproximadament quan la festa només durava una
tarda i amb l’objectiu d’aconseguir que la gent es
pugés al carro dels nanos i gegants fins l’actualitat,
on realitzem una jornada sencera, plena de tallers
destinats als més menuts per tal que gaudeixen
amb nosaltres, ja sigue fent un nano de caixes de
cartró, o retallant els nanos i pintant-los, ja sigue
fent pots de sal de colors, o caretes dels nano que
més l’agrade, etc, etc, enguany la novetat han
sigut el taller d’agulles d’entendre amb figures dels
nanos, o el taller d’imans dels nanos o el taller de
fer castanyots de cartró.
Mentrestant els menuts han pogut jugar a jocs
tradicionals com la corda, el parxís gegant de la
Comparsa els Povals, o aprenent a fer els passets

Paseo Marítimo
Vinaròs

de la dansa de nanos , acabant amb una magnifica
“globotà” i la cercavila dels cabets fets de cartró
amb la resta dels nanos i gegants de Vinaròs pels
passeig, una “passa carrer” on els xicotets són un
nanos més de la comparsa vinarossenca.
I una jornada més de “Nanos al carrer” que esperem
agradés a tots, a xicotets i grans, i ja començant a
pensar amb nous tallers i novetats, per al proper 9
d’Octubre del 2016.
I com que no ens van cansar prou el dia 9
ensendemà creuarem “lo sènia” i ens plantarem a
Alcanar, on férem la seua trobada gegantera, on
gaudiríem de una bona trobada i la companyia
d’històrics membres de la colla que esperem puguin
acompanyar-nos més trobades; cal comentar que
com a novetat els companys canareus estrenaren
una cucafera molt marinera d’origen “Casero”.
I per tal de rematar l’intensiu pont, el dia del Pilar,
les dolçaines i tabalets de la colla acompanyarem
als veïns del carrer pilar en la seua festa del carrer.
En resum un molt bon intensiu i molt contents de

tot el resultat, moltes gràcies a tots i totes, i donar
les gràcies, a l’Ajuntament de Vinaròs, a la Brigada
Municipal, a la Policia Local, a la Comparsa el Povals,
al Mercat de Vinaròs (a les annes del mercat) i als
Majorals del Carrer Pilar.

DIVERSIÓN AL MEJOR PRECIO
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Viatge de la Jove Orquestra de la Societat Musical La Alianza a Moncada
El dies 5 i 6 de setembre, els components de
la Jove Orquestra de la Societat La Alianza
vam visitar la localitat valenciana de Moncada,
tornant així la visita que els amics de l’orquestra
Enric Soriano de dita localitat van fer-nos el
passat mes de maig. Una vegada vam arribar a
Moncada, vam fer uan visita guiada amb Karen
Martínez, professora de violoncel de la nostra
escola i component també de l’Orquestra
Enric Soriano, qui ens va portar als llocs més

emblemàtics del municipi. Després de dinar
va tenir lloc l’assaig general, on els músics de
les dos agrupacions van interpretar la “Trilogia
Sacra”, obra d’Ernest Artal, acompanyats a més
de la Coral de Moncada, la Coral Acanthus de
València i el Cor Lambert Alonso de Godella,
assaig que va fins ben entrada la tarde. Després
de sopar, aprofitant que eren les Festes Majors
de Moncada, vam poder disfrutar de l’ambient
nocturn de la població. Tanmateix, vam marxar

a dormir aviat, posat que el diumenge a les
deu del matí va tenir lloc la prova acústica i a
les dotze va tenir lloc el magnífic concert. Un
concert on, com hem dit, a més dels músics de
les dues orquestres vam poder gaudir de les
veus dels integrants dels tres cors. Tot plegat va
donar com a resultat un magnífic concert que
trigarem en oblidar. Moltes gràcies als amics de
l’Orquestra Enric Soriano per l’acollida, i fins la
propera!

Exposició “La Guerra Civil del 36” a la seu d’Amics de Vinaròs
Redacció

La seu de l’Associació Cultural "Amics
de Vinaròs", acull fins a final de mes
la exposició “La Guerra Civil del 36”,
d’Alfredo Gómez. Una mostra de
materials i plafons amb fotografies de
la guerra que, en paraules de l’autor “és
necessari recordar per a que fets com
estos no tornen a succeir”. La exposició
consta de material bèlic i de l’època,
diaris nacionals i internacionals que
parlen de Vinaròs, bitllets editats pel
consell municipal el 1937 i ilustrats
per Francisco Vaquer, a més d’una
trentena de fotografíes que són una
petita part de les 600 ja recopilades
i que seran incloses en el llibre que
està preparant Gómez sobre la Guerra
Civil i que publicarà Amics de Vinaròs.
Gómez va recordar que, a més, Vinaròs
conserva a diferents parts de la seua
costa diferents bunkers de l’època i va
demanar rehabilitar-los.
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Un TRIPARTITO sin proyecto
SUBE LOS IMPUESTOS
de Vinaròs

www.ppvinaros.es

Anulan la reducción del 10% del IBI aprobada
por el PP y que se iba a notar en el recibo de
todos los vinarocenses del año 2016.
Y además…
- En 2016 menos familias numerosas tendrán bonificado el IBI
- En 2016 menos locales comerciales, oficinas y restaurantes
tendrán bonificado el IBI

Retrat de militant amb barret

En memòria de Juan Manuel Tosca Tomás, lluitador d'esquerres i home de bé
Acabem de saber que, de sobte, te n'has anat, i ho
has fet de forma molt ràpida, i ens ha xocat un poc
perquè ens havíem acostumat a veure-t fent les
coses molt a poquet a poc. Sempre et recordarem
alçant la mà en les reunions i assemblees, reflexionant en veu
alta sobre els diferents temes (i introduint-ne de nous, sempre
que podies, fora del guió o del tema), sumant sempre i, després,
allunyant-te, espaiet, pas a pas.
Has deixat enrere un camí de molts anys de militància, sempre amb
els que volien canviar les coses. En els últims temps et vas unir al
nostre projecte però sabem que ho vas fer des de conviccions de
molts anys. Passarem per la plaça dels Tres Reis i, durant molt de
temps, mirarem cap a eixa tertúlia variopinta que presidies sota el
teu barret i tirarem molt de menys eixe somriure irònic que precedia
les teues intervencions.
Te n'acabes d'anar i ja et trobem a faltar perquè tu, no faltaves mai,
a cap reunió, ni assemblea ni acte. Al míting de l'Íñigo Errejón, en
Tortosa, vas saludar a una antiga camarada de lluita, aleshores
diputada al parlament de Catalunya, perquè en una vida com la
teua, de llarga militància, de fidelitat a unes idees, de devoció pel
comú, hi ha espai compartit amb molta gent. I és que, tu formes
part d'eixa generació, que no va estar de pas per la lluita, d'aquells
que, com va escriure Bertolt Brecht, són imprescindibles. Adeu,
amic, sempre et recordarem sempre i et trobarem molt a faltar.
“Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. Hi ha uns altres que lluiten
un any i són millors. Hi ha els qui lluiten molts anys, i són molt bons.
Però hi ha que lluiten tota la vida: aqueixos són els imprescindibles”
Bertolt Brecht
15
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PRESUPUESTOS 2016: LA GESTIÓN CORRECTA
UNOS PRESUPUESTOS SOCIALES:
- Coordinados por la concejala socialista de
Hacienda Maria Cano.
- Equilibrados y consensuados con la totalidad
de los partidos del gobierno.
- Educación, políticas sociales y ocupación
como bandera.
- Realistas y cercanos. Sin mentiras.
EL LASTRE DEL PARTIDO POPULAR:
- Sentencias millonarias que debilitan
capacidad inversora.
- Pufo del PGOU como gran lastre histórico.
- Gran parte del presupuesto será destinado a
pagar estas sentencias.
- Nefasta gestión del partido popular.

Reflexions a propòsit del 9 d'octubre
Havent passat ja uns dies, des
de les celebracions del 774
aniversari de l'atorgament
de la Carta Pobla a Vinaròs i la diada del Pais Valencià, els
passats 29 de setembre i 9 d'octubre respectivament.
Des de Compromís Vinaròs volem fer d'aquest escrit una
reflexió, coincidint amb aquestes celebracions. Citant al
Botifarra (que vam tindre el plaer d'escoltar el passat 3
d'octubre) en la seva cançó – Cant de les Arrels" -Mira si he recorregut terres, que he estat en Albarrasí,
en Atzeneta, Albaida i en el paló Marga sent ”."-Omplim el
sarró de pa si vols que et guarde les cabres, que les figues
ja s’acaben i raïm ja no n’hi ha ”.“-Vinc del cor de la Costera
del poble dels socarrats, allà on renaix de les cendres, El meu
País Valencià!”.
En aquestes dates, no es tracta de veure quina bandera
es posa, ni qui governa millor, ni quin himne es posa. Ni
dies per a revifar, com alguns sembla que volem, antics
conflictes. Tampoc es tracta de buscar la independència,
ni qui és més o menys espanyol, no ens confonguem, això
ja ho van patir els nostres avantpassats, fins i tot alguns
van morir per aquests conflictes. Es tracta de veure més
enllà d'això.
Avui més que mai es tracta de mirar enrere, de veure la
nostra història. Veure que abans que nosaltres algú va
16

conquerir aquestes terres, les va conrear, les va fer seves i
finalment les ha compartit amb nosaltres. Sobre aquesta
terra ja s'ha besat massa sang, per les guerres, revoltes,
conquestes, invasions. Des de l'antiguitat, conflicte entre
sarraïns i cristians, passant per Austriacistes i Borbons,
Maulets i Botiflers, rojos i nacionals,etc. Es tracta de
mirar als teus veïns, amics, conciutadans i veure'ls com a
germans, persones que conviuen en la mateixa societat,
la Valenciana. Persones amb les que compartim el
mateix territori de nord a sud, amb les que compartim el
mar Mediterrani.
Per a sentir-nos tots orgullosos del que som, del que
vam ser i del que podem arribar a ser junts!
El 9 d'octubre és el dia on mostra la voluntat de tot un
poble, unit. Encara que hem de ser conscients que per
a molts el 25 d'abril és la veritable diada nacional dels
valencians. El 9 d'octubre és tant important que TOTS
junts hem assumit que aquesta data sigui la que ens
uneixi a tots el valencians
Per agafar-nos de les mans i cridar ben fort que "som
Valencians". Observar el que hem construït junts, l'actual
Pais Valencià. Es per això que units per la concòrdia i per
la unitat cridem i diem ven alt i ven fort Som Valencians !
Visca Vinaròs i Visca el País Valencià ! Força Poble
Valencià !
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Vinaròs aprova la pujada de l’IBI
El dijous passat 8 d’Octubre
a les 13;30 h. es va convocar
un ple extraordinari per
reformar l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost de
béns inmobles, on l’equip del tripartit local va aprovar
en solitari la pujada del tipus impossitiu de l’IBI que
passa del 0,72% al 0,80%.
Durant els anys 2012 i 2013, el govern central va obligar
a tots els municipis d’Espanya a augmentar un 10% el
rebut de l’IBI, mesura transitòria i excepcional, amb
la finalitat de corregir el déficit públic, la qual es va
prorogar dos anys mes.
Aquest augment aprovat al plenari, comporta per a
tots els vinarossencs, que no podrán beneficiar-se de
la reducció del 10% de l’IBI, prevista per l’any 2016,
ja que deixa d’estar en vigor el recàrrec temporal del
10%. Una volta més, aquesta mesura perjudica les
butxaques de tots nosaltres, perquè encara que s’ha
repetit per activa i per passiva que el rebut es mantidra
igual que els anys anteriors, a la resta de les ciutats de

l’Estat Espanyol, se´ls reduira un 10%.
També discrepem en els criteris per la bonificació dels
locals i les families nombroses. No estem d’acord que
es bonifique a families nombroses amb propietats on
el valor catastral no ha de superar els 80.000 €(abans
105.000€), aquest valor coincideix amb el valor de
mercat?
Per què la bonificació del 15% que abans s’aplicava
tots els locals comercials, ara es limita només als
inmobles on el propietari a més de ser propietari , ha
de ser el titular de l’activitat comercial? Creiem que és
una discriminació vers aquelles persones que fins ara
es beneficiaven, a més a més pensen que l’ajuntament
ha de donar major cobertura i bonificar al sector privat
, per que a la fi són els que poden crear nous llocs de
treball i riquesa al nostre poble.
El PVI , no va recolzar la modificació, perquè una
gran majoria de ciutadans queden exclosos de les
bonificacions i a més a més no podem quedar-nos
impassibles veien que a tot l’Estat Espanyol tot el món
tindra un descompte del 10% del rebut , i a Vinaròs no.
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Un alcalde que saldrá caro
Y nada más leer el titular
algunos habrán pensado que ya
vuelve ACRA a criticar la subida
de sueldo del alcalde o las
dedicaciones parciales para cinco
de sus concejales, pues no. Nos parecía y nos
parece una barbaridad que D. Enric Pla cobre
un 60% más que el anterior alcalde; nos parecía
y nos parece una barbaridad que cinco de sus
concejales cobren catorce pagas de 1.300 euros
por estar media mañana en el ayuntamiento,
pero eso ya es agua pasada.
El alcalde nos saldrá caro a los ciudadanos de
Vinaròs porque ya ha empezado a subir los
impuestos. Nos ha subido a todos un 10% el IBI,
porque eliminar la rebaja del 10% es lo mismo,
que subir un 10%. La falacia de que se pagará
lo mismo puede convencer a los fanáticos del

equipo de gobierno pero cualquier persona con
un mínimo en economía doméstica entiende que
si este año hemos pagado por la contribución
100 euros y para el próximo estaba ya aprobado
pagar 90 euros, si llega el alcalde y me lo vuelve
a dejar en 100 euros pagaré más de lo que tenía
que pagar.
El alcalde también saldrá caro a las familias
numerosas. Reducir el valor catastral de sus
viviendas para optar a la bonificación no es
hacer política social, es hacer política socialista
de repartir miseria y empobrecer a la sociedad
en su conjunto. Apuntillar a este colectivo con la
exigencia de tener solo una vivienda es caer en
el error de que todas las familias numerosas son
ricas y nadan en la abundancia. Que equivocada
está la izquierda de Vinaròs que sigue utilizando
los tópicos del siglo XIX para justificar sus

políticas en pleno siglo XXI.
Y el comercio también pagará más. Bonificar el
IBI a quien tiene un comercio en su propio local
es desconocer el tejido comercial y empresarial
de la localidad. Precisamente quien tiene su
negocio en su local es quien menos necesita la
bonificación porque ya asume menos gastos
que quien se ve obligado a pagar un alquiler. La
mente pensante de esta idea ha errado el tiro
por completo.
Enric Pla y sus socios de tripartito ya han
empezado a subir los impuestos como el
socialista Ximo Puig que anunció en su discurso
del 9 d’Octubre más impuestos, consumiremos
menos, se destruirá empleo. La izquierda sabe
repartir muy bien el dinero que no es suyo
para equiparar en la miseria al conjunto de la
sociedad. Apañados vamos.

xerrades i han mobilitzat als seus veïns i han tallat
varies vegades la N-340 per a que se’ls escolte.
I ara ho anem a lligar-ho tot. No podem deixar de
reconèixer que la variant al seu pas per Vinaròs és
una gran obra PERÒ IMPRESCINDIBLE. Tot i això
el perill i la gran volum de vehicles que circulen
per la dita N-340 no deixa de ser impressionant,
no cal que ens donen xifres, senzillament ho
veiem tots els dies. Cert que ara no ho veurem
tan prop però no poder obviar que per anar un
poc mes lluny ens hem d’emprar aquesta via tan
saturada de vehicles i el perill encara restarà.
Si per un altra part, per anar més tranquils o per
no tenir que travessar encreuaments i pobles
perillosos no tenim més remei que prendre
l’AP-7, l’Arc del Mediterrani, però per nosaltres
a PREU D’OR. El govern d’Espanya no deixa de
inaugurar trams d’autovia (sense peatge) però

a nosaltres ens diu que pot ser que per l’any
2019, quan acabe la concessió quedarà lliure de
peatge. Però sols és una suposició, res de cert
Els companys de la Federació de Veïns d’Amposta
ens han convidat a unir-nos a ells per demanarho tots junts aprofitant la seua feina. No els ha
calgut molts d’esforços per que els donem el SI
i anem junts per un camí que nosaltres sempre
hem reivindicat i recolzat. Així sumem la nostra
veu a la d’ells per demanar UNA AP-7 GRATUÏTA
JA!!!. Anirem informant de les possibles xerrades
i dels més que probables talls de carretera
que farem en defensa d’aquesta reivindicació
tant junta i necessària pel nostre territori. I ho
farem els veïns, el poble, aquells que no estem
vinculats a partits perquè aquesta petició l’hem
de dur endavant fins aconseguir-la. Mane qui
mane.

L’AP-7 GRATUÏTA, JA!!!
Associació de veïns Migjorn

“El tram de l’A7 inaugurat a
Granada tanca l’Arc Mediterrani” Així
inicia un article LaVanguardia rememorant els
25 anys que ha calgut per aconseguir unir amb
una via ràpida Algesires i la Jonquera. Un gran
pas, un gran triomf. Per tots?.
Es diu que aquesta setmana pot ser siga
inaugurat el vial de circumval·lació que allunya
esta carretera dels pobles costaners, eliminant
també un bon grapat de punts negres que teníem
al damunt. Quants morts ha costat fer aquest
desviament. Amb alegria ho veiem, alegria i
satisfacció i, però no promptitud. Tot arriba si es té
un poc o més be un molt bon grapat de paciència.
La Federació d’Associació de Veïns d’Amposta
està movent una intensa campanya per demanar
la gratuïtat de la AP-7 JA!!. Han protagonitzat

www.avmigjorn.org

UN GEST VAL MÉS QUE MIL PARAULES
Cada dia estic més convençut que la política és
l'art d'enganyar, per això estic prenent la bona
costum de no escoltar, els sent perquè no visc
aïllat. Reflexione i dic estos m' han de governar.
Per això sols clama la meua atenció el que respon des de la serenitat amb respostes ponderades des de la fermesa .
Quan veig el gest d'algun davant una pregunta o
escrit que li incomoda amb això ja tinc prou per
a reafirmar-me en les meues conviccions, que es
pot esperar del que per molt que després es òmpliga la seua boca de frases redemptores.
Després d'esta reflexió comence a divagar i
m'òmplic de dubtes, i pense estos polítics que
estan llançant llaços per a atraure al seu poble
refugiats declarant “Vinaròs ciutat d'acolliment
de refugiats,” quan inclús no han soluccionat res

Manuel Villalta

socialment de les persones que els van donar el
vot.Sols pense que són més falsos que un euro
de fusta.
No sols no escolte als polítics que sols saben
mentir, és perquè ademes no justifiquen el poder d'atracció que té per a ells el poder. Observe que quan arriben a ell es creuen superiors
als altres, i açò ho hem vist i ho estem veient
a Vinaròs, a mesura que tenen més poder més
es distancien de la seua responsabilitat i de
aquells que van depositar la seua confiança en
ells.
Quan ja han passat més dels 100 dies d'estar
governant en l'Ajuntament ens adonem del poc
preparats que estaven, fan el mateix que ells
abans criticaven, sols són polítiques de gestos
sense contingut, en definitiva eren i són un frau,

Agraïment als professionals de l’hospital de Vinaròs
Sóc una veïna de La Sénia, i per desgracia he
tingut un familiar ingressat a la UCI de Vinaròs.
Moltes vegades he sentit algún comentari no
molt agradable referent a l’hospital, però jo mai
he fet cas, perque no em tocava de prop…Ara
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sí que vull opinar, i en coneixement de causa.
No té res a envejar a cap hospital, la UCI està
preparadíssima, en personal, en màquines, en
neteja, etc.
La família de Rosa Ayora així ho pensa, i des

ademes en alguns temes no respecten el que
pensen els altres.
En l'Ajuntament de Vinaròs com és sabut cap
partit polític va obtindre la majoria per a governar en solitari, és amb la unió de tres partits de
diferents ideologies i comportaments els que
han fet possible la formació d' un equip de govern amb majoria.
Però no tenen problema per a no respectar el
que van prometre en campanya electoral. Van al
seu aire fent i desfent el que els dóna en gana i
en alguns temes mirant el seu interés i económia.
Açò entenc que no és el que la ciutadania vinarosenca esperava. Per tal motiu i com més
prompte millor s'espera un altre gest, perquè.
“Un gest val més que mil paraules.”

Roser Jaime

d’aquí agraïm al Dr Barrachina i el seu equip pel
tracte rebut i l’esforç que han fet per curar-la. No
ha pogut ser, però gràcies per haver-ho intentat.
Admiro a aquests professionals que lluiten tots
els dies per salvar-nos la vida.

10 octubre de 2015

PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

APACIBLES AGUAS OTOÑALES

Se faenó cuatro jornadas al ser festivo el lunes. La mar permaneció tranquila sin fuertes vientos predominantes. Las capturas fueron aceptables sólo
en algunas modalidades. Y las cotizaciones en lonja resultaron dispares.

La pesca de arrastre subastó a diario gran variedad de pescados y mariscos, como langostino, calamar, pescadilla, rape, salmonete, peluda caracol, móllera, galera, caballa, sardina, pota, jurel, aranya, pulpo blanco y morralla.
El cerco lo ha tenido mal. El martes una traíña de nuestra base pilló 100 cajas de doradas
(7 Kg/caja) 10 de lubina, 100 de sorella y 100 de lliri. El martes una llum desembarcó 50
cajas de pagel. El miércoles una barca pescó 50 cajas de pagel. Y el jueves no encontraron
peïx blau.
La flota artesanal de los artes menores, las barquitas trasmalleras la mayoría ha faenado
en busca de lenguados, sepia, rombo y palaí. Un par llevó dorada, corvina y raya. Y dos
han operado cerca del archipiélago de l’Illa para subastar langosta, bogavante, gallineta,
gall, chopa, corva y mamona.
Un par de palangreros de costa capturó con este arte de anzuelos, rallat, bacoreta, dorada, sargo y congrio.
Y los recolectores de pulpo roquero con cadufo han desembarcado bastantes ejemplares
de 1 a 4 Kg/pieza.

Ecos de ‘Mar’; Crece la industria crucerista

Recordemos que España es el 2º país europeo que mas pasajeros recibió en 2014, en
concreto fueron 7,662.010 de turistas marítimos, que transitaron en los 46 recintos portuarios de titularidad estatal, de a bordo de 3.700 barcos de crucero.
Recalcar que 450.000 españoles decidieron hacer turismo vacacional en este tipo de buques, para situar a nuestra nación en 5ª posición europea como lugar de embarque de
sus súbditos. El primero es Alemania. Y en concreto, como puerto base en emisión de
cruceristas, Barcelona ocupa el 4º lugar mundial, sólo por detrás de puertos norteamericanos y el Caribe.
Así el pasado año esta industria española dio empleo directo a 25.483 trabajadores.
Y ahora, en el 2015, vistos los datos hasta el mes de junio, las dársenas españolas han
recibido más de 3,5 millones de pasajeros, un 8,6% más que en 2014, de manera que de
seguir de esta forma a final de año se superará el récord de hace unos cuantos años y
alcanzaremos la cifra de 8,1 millones de cruceristas.

Letxa ratllada

També li diuen círvia i cèrvia ratllada, en
castellà serviola, verderón i medregal listado,
en francés seriole râpée, en anglés amber jack
i en alemany Seriolefisch.
Pertany a la família dels Carángids. És quasi
igual que la nostra letxa comú.
Té un cos allargat, alt i comprimit. Perfil
cefàlic arquejat. Boca en horitzontal, amb
moltes dents xicotetes en bandes en les
dos mandíbules, palatins, vòmer i llengua.
El morro és llarg i arredonit. En el primer arc
branquial hi ha 23-26 branquiespines. Té una
quilla cabal per a la forta natació.
Composició aletes; 1ºD VIII, 2ªD III, V I.5, P 20,
A III-17/20 i C 4-5+18+4-5. Els ràdios acerats
de les dorsals estan units per una membrana.
Les pectorals en forma de falç són mes curtes
que les ventrals.
Té 150-180 escates cicloides xicotetes. La seua
línia lateral és visible i des de la mitat cap al
final hi ha 69-79 diminutes plaques escatoses.
El seu color és gris blavós. Els flancs groguencs
amb reflexos daurats. Ventre blanc platejat. Al
llarg del centre del seu cos hi ha una banda
mes daurada. En el bescoll se li aprecia una
banda fosca. Els jóvens posseïxen 7 o 8 bandes
verticals fosques que de la 3a a la 7a invadixen
les membranes interradials de la 2ªD i la A.
Pot mesurar 1 m. i pesar 40 Kg.
Es reproduïx a final de primavera. Després de
la fresa els ous queden lliures en el plàncton
amb una gestació només de 2 dies en què ixen
les larves. Molt voraç, creix ràpid i s'acosta a
costes rocoses en grup. Després caça peixos
gregaris i cefalòpodes. A l'hivern preferix alta
mar. Pelàgic, migrador i bon nadador.
Es captura amb arts d'arrossegament. Al
palangre, canya i curri oferix molta resistència.
Les seues blanques carns són molt apreciades
elaborar-les a la planxa, etc.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE SETEMBRE DEL 2015 (II)
PEIXOS
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Rallat (Bonito)
Llampuga
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San. Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Aranya (Araña)
Pagell (Breca)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)

20 Kg.
7
45
86
12
21
904
151
28
593
30
32
31
75
5
438
27
132

Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Letxa (P. limón, Serviola
Bacoreta
Sorella (Jurel real)
Llises (Mújoles)
Pagre (Pargo)
Vis (Estornino)
Roncador
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)
Chopa
Palometa blanca
Corvina (Reig)
Vidriá (Mojarra)

5
124
107
46
25
434
5
15
6
16
5
6
30
40
6
20
10
11
7

Rom (Rémol)
Total.............................
CRUSTACIS:
Llagostí
Galera
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)
Total......................................
MOL•LUSCOS:
Sipia
Polp roquer (Pulpo roquero)
Cargol (Caracol, Cañailla)
Total……………………
Total Tremall i d’altres Arts……
PEIXOS
Alatxa (Alacha)

5
______
3.541
203
13
234
17
_____
467
196
2.315
10
______
2.521
6.527
3.963

Seitó (Boquerón)
Rallat (Bonito)
Orà (Dorada)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Pagel (Breca)
Aspet (Espetón)
Sardina
Letxa (P. limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Llises (Mújoles)
Vis (Estornino)
Palometa blanca
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Total Cèrcol ………………

3.352
10
794
384
352
1.041
5
354
172
117
505
2.621
12.701
6
20
17
25
_______
26.347
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es
HORA
21,30
21,30
DIA:
HORA
10,00
11,00
12,30
18,00
10,00
12,00
17,00
19,00
DIA:
HORA
10,00
12,00
10,00
12,00
17,00
DIA:
HORA
9,00
10,30
12,00
16,00
16,00
16,00
18,00
DIA:
HORA
10,00
11,30
16,00
16,00
17,00
18,15
DIA:
HORA
10,00
17,00

DIVENDRES 16,10,15
LLOC
GIMNÀS SANSE
GIMNÀS SANSE

ESPORT
T.TAULA
T.TAULA

CATEGORIA
SEGONA
PREFERENT

LLOC
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA
PISTA SINTÈTICA
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

ESPORT
HANDBOL
HANDBOL
HANDBOL
HANDBOL
BASQUET
BASQUET
BASQUET
BASQUET

CATEGORIA
INFANTIL MASC.
CADET MASC.
JUVENIL MASC.
SENIOR MASC.
INFANTIL MASC.
ALEVÍ
JUNIOR MASC.
SENIOR B

ENCONTRE
CBM VINAROS – BM CASTELLON “B”
CBM VINAROS – CD BM CASTELLON “B”
CBM VINAROS – BM JUAN COMENIUS
CBM. VINARÒS – ALMASSORA BM.
CB GIL COMES VINARÒS – CB BENICARLÓ VERDE
CB GIL COMES VINARÒS – BASQUET MORVEDRE GROC
CB GIL COMES VINARÒS – CD DON BOSCO VLC
CB GIL COMES VINARÒS NEGRO – CB BENICARLO B

LLOC
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

ESPORT
BASQUET
BASQUET
BASQUET
BASQUET
BASQUET

CATEGORIA
INFANTIL FEM
CADET A
CADET B
CADET FEM
SENIOR MASC.

ENCONTRE
CB GIL COMES VINARÒS – CB CASTELLÓ VERDE
CB GIL COMES VINARÒS – CB CASTELLO
CB GIL COMES VINARÒS – AB ALMASSORA
CB GIL COMES VINARÒS – CB BENICARLO
CB GIL COMES VINARÒS – CB QUART

LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CAMP 3
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
INFANTIL
CADET
CADET
PREBENJAMÍ
FEMENÍ
BENJAMÍ
JUVENIL

LLOC
ESTADI
ESTADI
ESTADI
ESTADI
ESTADI
ESTADI

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
INFANTIL
CADET
PREBENJAMÍ
ALEVÍ
BENJAMÍ
JUVENIL

ENCONTRE
VINARÒS CF – PRIMER TOQUE CF B
VINARÒS CF – PRIMER TOQUE CF B
CF UNITED A – CF VILLAFAMES
CF UNITED B – CF VILLAFAMES
CF UNITED B – CF VILLAFAMES
VINAROS CF A – NULES CF

LLOC
ESTADI
ESTADI

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
JUVENIL
PREFERENT

ENCONTRE
VINAROS EFC B – CE OLIMPIC CASTELLO A
VINARÒS CF – ALT. MUSEROS

DISSABTE, 17,10,15

DIUMENGE 18,10,15

DISSABTE, 17,10,15

DISSABTE 17,10,15

DIUMENGE, 18,10,15

ENCONTRE
C.T.T.VINARÒS “B” - C.J. ULLDECONA
C.T.T.VINARÒS “A” - REUS DEPORTIU “A”

PAVELLÓ POLIESPORTIU

PAVELLÓ POLIESPORTIU

CIUTAT ESPORTIVA

ENCONTRE
VINAROS EFC A – UD SAN MATEO
VINAROS EFC A – L' ALT MAESTRAT
VINAROS EFC C – CF FUTUR CASTELLO
VINAROS EFC A – UD SAN MATEO
C.E. FORTÍ FEMENÍ – GANDESA CF
VINAROS EFC A – CD BENICASIM A
VINAROS EFC A – CF ALCALA

ESTADI

ESTADI

Vinaròs segueix fomentant l'esport base amb el V Duatló Escolar
Organitzat pel Club Triatló JijiJaja Vinaròs i obert a la participació de no federats
Redacció

Vinaròs viurà una nova cita amb el
foment de l'esport entre els més
menuts amb la cinquena edició
del Duatló Escolar, dins dels XXXIV
Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana. La prova, organitzada
pel Club Triatló JijiJaja de Vinaròs
amb el suport de l'Ajuntament de
Vinaròs, tindrà lloc el diumenge
25 d'octubre, a partir de les 10.00
hores al Passeig Fora Forat. Tota
la informació sobre inscripcions
i recorreguts pot consultar-se
al web www.triatlodevinaros.
com. La regidora d'Esports de
l'Ajuntament de Vinaròs, Begoña
López, animava a la participació
"tant dels xiquets que es puguen
sentir atrets per competir, com
dels espectadors que vulguen
viure un matí d'esport base".
Des del Club Triatló JijiJaja,
recordaven que "aquesta prova

s'organitza amb la condició que
puguen participar tots els nens
de Vinaròs que ho desitgen,
sense haver d'estar federats",
explicava Agustí Bordes. Segons
les previsions i tenint en compte
dades d'edicions anteriors, la
participació podria arribar als 400
atletes.
La prova consistirà en dos
recorreguts de cursa a peu i en
bicicleta, que variarà en longitud
depenent de la categoria: cadets,
infantils, alevins, benjamins i
prebenjamins. Els interessats a
participar poden informar-se i
inscriure a través dels professors
d'Educació Física dels centres
escolars, amb límit fins al 20
d'octubre per presentar la
inscripció o al web oficial, web
del Consell Municipal d'Esports o
web de la Federació Valenciana de

Triatló fins al dia 21. La inscripció
costa 3 euros i és gratuïta en el cas
que el nen estiga matriculat en els
Jocs Esportius Escolars. La tarda
prèvia a la competició, s'impartirà
una prova de tecnificació al pati
del CEIP Sant Sebastià per tal d
'"explicar als xiquet com adquirir
tècnica en qüestions com el
canvi de bicicleta a cursa a peu",
comentaven des del club.
El matí de la competició comptarà
amb l'animació dels Nanos de
Vinaròs. A més, el club organitza
un concurs de dibuix a través dels
centres escolars, per a alumnes
d'Educació Primària. Hauran de
lliurar un dibuix en grandària foli
sobre la pràctica del triatló o el
duatló. El guanyador obtindrà un
xec per valor de 20 € en material
escolar a la Llibreria-Papereria
Lisboa.

Totes les imatges

www.fotospai.com
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Vinaròs celebra diumenge 18 la Caminada Popular
com a tancament de la campanya d'esport popular
La inscripció estara oberta fins un dia abans i es recolliran fons per als refugiats
sirians, a travès de l'euro solidari
El tècnic d'esports, Nacho Chaler, i la regidora

de l'àrea, Begoña López, van presentar la nova
edició de la Caminada Popular

Redacció

Vinaròs celebrarà el proper diumenge 18 d'octubre
l'última de les proves inscrites en la campanya
d'esport popular del Consell Municipal d'Esports.
La regidora d'Esports, Begoña López, explicava
que "la prova combinarà esport i solidaritat ja que
els participants podran contribuir a la recollida
de fons per als refugiats sirians, amb el lliurament
d'un euro solidari". El que es recapte s'entregarà
a la Creu Roja perquè gestione la seua arribada
al poble sirià. López animava a la participació,
recordant que "la campanya d'esport popular 2015
ha estat molt participativa".
La Caminada Popular torna a plantejar un itinerari
que permet conèixer l'entorn de Vinaròs i gaudir

d'un matí recorrent el terme municipal. La prova
començarà a les 9.00 hores, des de les oficines del
Consell Municipal d'Esports, amb un recorregut
que discorrerà al costat del riu Cervol per arribar
fins a l'Ermita de la Misericòrdia. L'itinerari, preparat
per l'Aula de Natura de l'Escola de Persones Adultes,
planteja alternatives per a tot tipus de participants i
fins i tot podran participar persones amb mobilitat
reduïda. En arribar a l'ermita, es lliuraran entrepans
de salsitxes -gentilesa de Dicocar i Panaderia
Alfredo Cano- i aigua a tots els participants que,
obligatòriament, hauran hagut de sortir des
del punt oficial on se'ls haurà fet entrega d'un
objecte de control, que haurà de lliurar a l'hora

de recollir l'avituallament. Com a novetat, aquest
any la baixada des de l'ermita serà lliure per evitar
les demores d'altres anys. El tècnic del Consell
Municipal d'Esports, Nacho Chaler, explicava que
"com el nivell dels participants és molt divers,
resultada complicat poder unificar la baixada així
que, un cop arriben a l'Ermita, s'anirà realitzant de
forma esglaonada i controlada per la Policia Local,
segons vagen arribant els participants ".
La inscripció ja es pot realitzar a les oficines
del Consell Municipal d'Esports, la Tourist Info i
instal·lacions esportives. L'últim dia per inscriure's
serà el dissabte 17 d'octubre.

TRIATLÓ.

VIII Cursa de muntanya de Vilanova d'Alcolea
Integrantes del club Esportiu VinaròsTriatló DAVIMA acudieron el viernes 9 de
octubre a la VIII Cursa de muntanya de
Vilanova d'Alcolea con una distancia de
19,2km.
Seis de los integrantes del equipo
quedaron entre los 50 primeros de la
general, así que dada la buena actuación
de éstos obtuvieron la primera posición
por equipos. Con un tiempo acumulado

de 7:31:49 de los 5 primeros del equipo
sacaron una ventaja de casi 45 minutos
sobre el segundo clasificado.
También destacar la actuación de la
integrante Jenifer Montull que quedó
segunda en la General absoluta femenina
y de Vicent Beltran tercero en Veteranos A.
Dar la enhorabuena a todos por este
logro, pues el esfuerzo y sacrificio del día
a día está dando sus frutos.
Los miembros del Club Esportiu que participaron

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

Tres equipos del Club De Ajedrez Ruy López, presentes en el Open por equipos de
Alcossebre
El pasado domingo 4 de
octubre se dieron cita en el
Hotel Servigroup Romana de
Alcossebre, 16 equipos de tres
jugadores cada uno llegados de
toda la Comunidad Valenciana
y Catalunya, compuestos por
lo mejor del ajedrez, y como
muestra de ello los 7 maestros
Fide integrados entre sus filas.
Se disputaron 7 rondas de
10
minutos,
resultando
vencedores absolutos el equipo
procedente
de
Barcelona,
seguido del Prat de LLíriaBenimaclet y el tercer lugar lo
ocupó el Círculo Mercantil de
Castellón-A.
El club de ajedrez Ruy
López presentó tres equipos
integrados por los mejores
jugadores del club. El Equipo
A formado por Carlos Albert,
Yeyé Martínez y Ramón Segura,
el equipo B con Stephan
Oomen, Carlos Alberto Trujillo

y Ramiro Trujillo, y el equipo C
compuesto con las promesas
infantiles de nuestro club
Diego Zafra, Rubén Vinuesa
y Elsa Zafra. Su participación
fue
inmejorable
habida
cuenta del nivel integrante
quedando séptimos, octavos
y novenos respectivamente
en la clasificación general y
obteniendo el grupo B y C la
victoria en sus correspondientes
tramos de Elo.
Completaron los premios el
Club de Masdenverge en su
tramo de Elo y el ganador
infantil correspondiente al
Castellón sub-10.
Todos los premiados se fueron
cargados todos ellos con
muchos obsequios, gracias a
una fantástica organización
y por la que hay que dar la
enhorabuena a sus máximos
representantes, tanto por la
difusión y el éxito del evento.

Telèfon: 690314908 o Pavelló Esportiu.
Prova gratis durant 1 mes.
Apuntat i t’ho passaràs bé.
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FUtbol. Categoría Regional Preferente
Rafa Marcos

‘Semanada’ en una jornada
Andrus Albiol

7 0
Albiuxech

Vinaròs

ES HORA DE GANAR
Ya han trascurrido seis jornadas y el equipo
todavía no sabe lo que es ganar. Se perdió una
oportunidad tras perdonar lo imposible ante el
Alqueries y de momento tan solo un punto de
dieciocho posibles.
Sabemos lo que hay y lo que se tendrá que sufrir,
pero a pesar de no puntuar al principio el equipo
dio muestras de que el milagro de la salvación
podría ser factible de conseguir.
A estas alturas ya se puede dilucidar quienes
son los que van a luchar por unos objetivos y los
que van a pelear por otros, luego habrá alguna
como alguna excepción, pero ya se puede ver
por donde van a ir los tiros.
Por esto digo que ante el Alqueries se perdió
una buena oportunidad para arrancar y coger
confianza porque es un rival de nuestra liga.
Es pronto todavía, pero un punto en seis
partidos es un pobre bagaje si no queremos
descolgarnos y quedarnos en el pozo a las
primeras de cambio.
Este domingo nos visita el Museros, otro de
nuestra liga y al que se le tiene que ganar si o si
para no dar otro paso atrás.
Como excusa al último encuentro diríamos
aquello de que no es nuestra liga y que más vale
perder un partido 7 a 0 que 7 partidos por 1 a 0,
pero no por eso hay que despreocuparse y hay
un dato que a mí particularmente me preocupa.
El primer equipo cuenta con 18 fichas, es cierto
que este año detrás hay un equipo amateur y un
juvenil, pero entre pitos y flautas solo había en la
convocatoria 9 fichas del primer equipo.
Digo me preocupa porque hay lesiones y por lo
visto ausencias a causa de que ya se han pedido
alguna o algunas bajas entre otras cosas.
Al final estas bajas se van a dar porque tener
un jugador a disgusto resulta perjudicial para
el club. Se puede entender que un jugador que
no cobre y que aparte tenga que hacer 200
kilómetros y tener 2 horas de viaje entre ida y
vuelta, si encuentra otro equipo cerca de su casa
y encima pueda percibir algún emolumento, no
es para pensarse mucho lo cambiar de aires.
Desde el primer día mantengo que algo se
tendrá que pagar o gratificar o como se le quiera
llamar. Hay deudas sí y muchas, pero estas se
negocian y está claro que no se puede tener un
equipo de 45000 euros que es lo que puede más
o menos valer y al mismo tiempo amortizar las
deudas, pero si tener una parte del presupuesto
de esta campaña para pagar a los jugadores.
No todos, pero a poco que se pudiese pagar
algo, alguno de los que han decidido fichar por
otro club o simplemente colgar las botas, quizás
estarían jugando aquí.
Volviendo al temas de las bajas, decir que no se
si a estas alturas se habrán dado o no y si se ha
recibido compensación económica alguna por
ello.
Lo digo porque lo más probable como ya ha
ocurrido en otras ocasiones, se les de la baja sin
más, pero a veces hay que tener mala uva. Si en
su momento ficharon es porque les interesaba,
ahora si les conviene irse, sin problema, pero
esta libertad tiene un precio, al menos el gasto
ocasionado.
Ahora a pensar en el domingo y en el sumar
la primera victoria, este domingo jugamos
todos…..!!!!!!!!!!!
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Albiuxech; Marc, Jesús (Abou 46’) Marcos (Sergio
46’) Aitor, Nico, Isaac, Soriano, Alan, Valencia
(Kovalenko 46’) Tibe y Kike.
Vinaròs; Ciurana, Poti, Víctor, Polo, Abril, Fone,
Josep, Albert, Aleix, Tatán (Fran 77’) Manu (Gaseni
46’) (Martín 70’)
Goles; 1-0 m. 5 Polo (pp), 2-0 m. 20 Kike, 3-0 m. 35
Kike, 4-0 m. 37 Alan (p), 5-0 m. 53 Alan, 6-0 m. 56
Abou, 7-0 m. 84 Kovalenko.
Árbitro David Salorio Jiménez, ayudado por Juan
Ant. Gil García y Josñe Layunte Rodríguez.
Mostró tarjeta amarilla a Abou y Kovalenko por
parte local y a Tatán, Abril y Polo y doble a Víctor
(89’) por los visitantes.
Con varias bajas importantes de jugadores
titulares albiazules, se intentó plantar cara al

conjunto celeste en su propio feudo, pero la mala
fortuna hizo que a las primeras de cambio del
partido nos metiéramos un gol en propia meta,
al intentar despejar un defensor el balón con la
cabeza. Luego, envalentonados los dueños del
Polideportivo de San Ramón, nos desbordaron
en todas las líneas, demostrando con goles
el por qué ocupan la tercera plaza en la
clasificación para optar a la promoción de
ascenso. Por el contrario, los langostineros con
la moral baja dieron una pobre impresión, para
delatar también el bajo lugar que están en la
tabla en posiciones de descenso.
No obstante esperemos que las bajas y colegiados
ahora nos respeten y podamos empezar ya a
escalar posiciones con victorias.

L'Ajuntament de Vinaròs reconeix els esportistes
del Club Taekwondo Atencia

Han aconseguit set campionats representant a Vinaròs als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana
L'Ajuntament de Vinaròs ha reconegut els joves
esportistes del Club Taekwondo Atencia de Vinaròs
pels triomfs aconseguits, a nivell autonòmic, en
la passada temporada 2014-2015. La regidora
d'Esports, Begoña López, rebia als esportistes en
el saló de plens del consistori destacant el seu
bon paper en les competicions i animant-los a
"seguir practicant taekwondo i representar així de
bé a Vinaròs en els Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana".
Els esportistes que van rebre el reconeixement
van ser Alba Isabel Gasulla, campiona precadet

menor 34kg; Alba Atencia, campiona cadet menor
37 kg; Nadine Gómez, campiona cadet menor 47
kg; Kevin Atencia, campió cadet menor 45 kg; Alex
Atencia, campió júnior menor 55 kg; Lupe Beltrán,
campiona júnior menor 49 kg i Joan Fabregat,
campió júnior menor 63 kg.
L'edil recordava que "el foment de la competició
en categories infantils i juvenils és fonamental per
assegurar la pràctica esportiva. Per això, des del
Consell Municipal d'Esports seguim apostant per
iniciatives d'aquest tipus, amb els Jocs Esportius
Municipals o les EMIARE" .
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ESPORTS

Torneo nacional juvenil en el Club Tenis Vinaròs
El pasado día 27 se celebró en las
instalaciones del Club de Tenis
Vinaròs el torneo de maestros
del circuito juvenil internacional
Champions Bowl. Este año se
juega en una docena de países
de todo el mundo y se espera
una veintena para la próxima
edición.
En España 5 prestigiosos clubes
han prestado sus instalaciones
para los torneos clasificatorios.
Desde Murcia hasta Castellón,
Más de 400 jugadores entre

los 9 y los 16 años de edad
han tenido la oportunidad de
competir por un puesto entre
los mejores juveniles del arco
mediterráneo.
Una vez clasificados, los
jugadores finalistas obtuvieron
el pasaporte para los mundiales
que tendrán lugar del 18 al 25 de
Octubre en Turquía. La escuadra
nacional será capitaneada por
el director para España del
circuito, el vinarocense José Mª
Velasco. En las extraordinarias

instalaciones de un resort de 5
estrellas con 30 pistas de tierra,
nuestros chicos jugarán por el
título mundial de su edad y por
el campeonato por naciones.
España aspira a mejorar el tercer
puesto del año 2014 conseguido
en Francia. El Club de Tenis
sigue demostrando su gran
capacidad de albergar eventos
de altísimo nivel de la mano de
los técnicos de Grip2, empresa
local de gestión deportiva con
reconocimiento internacional.

Vinaròs vibra con la visita del delantero
del Villarreal CF, Roberto Soldado

Junta del Club de Tenis Vinaròs
PRESIDENTE: MANUEL FEBRER CABALLER
VICEPRESIDENTE : VALBUENA
TESORERO y AREA DEPORTIVA: JAVIER ZAPATA
ALBERICH
SECRETARIO: FERNANDO GINER
VOCALES
JUAN PIÑANA
FRAN VITAL
JUAN MIRALLES
VALLESPI
SEBASTIAN GRINYÓ
INMA GALAN
GLORIA ADELL

El Villarreal CF hizo el miércoles afición
en Vinaròs. El delantero Roberto Soldado,
se desplazó hasta el paseo marítimo y
centenares de seguidores, muchos de ellos
niños, pudieron disfrutar de una jornada
inolvidable al lado de uno de sus ídolos.
Soldado estuvo especialmente cercano con
el público que acudió para fotografiarse con
el crack amarillo y conseguir un autógrafo o
incluso realizarle preguntas.

El acto, que se inició puntualmente a las 19
horas, estuvo repleto de sorpresas, como un
concurso y el reparto de balones entre el
público por parte del delantero, muy amable
y dispuesto en todo momento.
Una nueva iniciativa del Villarreal CF para
estar muy cerca de sus aficionados como
muchas otras dentro de la marca corporativa
Endavant, que representa los valores del
club.

Desde la Junta del Club de Tenis Vinaros queremos
desear a todos los soci@s del club un FELIZ 40
ANIVERSARIO que se celebra desde el 12 de octubre
hasta el 18 de octubre, donde habran torneos de
padel y tenis,una gran cena el viernes con actuación
en directo y eldomingom finalizaremos con una
Gran Paella tambien con actuación en directo para
todos los soci@s.
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BCN CITY BALLET
La Mala
29 y 30 de Octubre
de 2015

INTRODUCCIÓN

D E S C RIPCI Ó N D E L PROYE C TO

SDKFGJ

 OBJETIVO: Organización del VI Certamen Internacional de Danza Ciutat de Barcelona

 ARTS PROJECT: asociación sin ánimo de lucro con dos lineas de actuación

1. CERTAMEN INTERNACIONAL DE DANSA CIUTAT DE BARCELONA (CIDCB)

 ESTRUCTURA: tres jornadas

Concurso en el que participan bailarines de procedencia internacional y gran potencial

2. BCN CITY BALLET(BCB)

Compañía de danza formada por los ganadores del CIDCB

 BCB gira por teatros de todo el mundo:
España, Andorra, Italia, Irlanda, Nueva York…

DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3

Clases magistrales y primeras eliminatorias
Semifinales
Finales de todas las categorías del concurso

 PREMIOS: becas de estudio en las mejores escuelas de danza del mundo o en compañías profesionales

 BCB cuenta con la colaboración de grandes maestros y coreógrafos:
Ramon Oller (Barcelona) , Beatriz Torres (Cuba), Alba Zamora (Barcelona), Richard Dalton (Houston)…

LA MALA

PREMIO ESPECIAL: formar parte durante unos meses de la compañía BCN City Ballet,
trabajando con grandes maestros y coreógrafos en la creación de un espectáculo único.
Un proyecto de formación multicultural, un proyecto especial.

SINOPSIS

LA MALA

¿QUÉ? La Mala es un canto al minoritario y a las pequeñas
cosas para llegar a un fin común: vivir
¿DÓNDE? Auditorio Municipal de Vinaroz
¿CUÁNDO? 29/10/15 a las 20.30h
30/10/15 a las 22.00h

Tierra roja mojada, donde las pasiones del tango, fútbol, boxeo, se manifiestan en un grupo de personajes típico de
las calles de hoy; ellos compiten, rivalizan y muestran sus emociones más internas; mezclan sus bailes actuales con
danzas del pasado, sus movimientos rotos con la sensualidad, todas sus huidas hacia un mundo lleno de esperanza
y ritmos; el marginal combina con el más popular creando un baile lleno de vitalidad.

Dirección:
Producción:
Dramaturgia:
Edad:
Coreografía:
Música:

CONTACTO

Georgina Rigola
Arts Project Associació
Ramon Oller

Para todos los públicos
Ramon Oller
Gothan Project
John Powell
Cecilia Rossetto

Arts Project
Associació NIF: G66070780
Rocafort 39-41, 08015, Barcelona, España
contrasena@contrasenaprod.es

Tel. 00 34 93 325 06 41
www.certamenciutatdebarcelona.es
Contraseña Produccions © Copyright. Las personas que tienen acceso a la información de estenuevo proyecto o idea están obligadas
a guardar absoluta reserva respecto todas y cada una de las operaciones o contenidos del proyecto. Y está obligado, igualmente, a no
ponerlo en práctica sin el consentimiento desu legal propietario.
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Curs 2015/16
CALENDARI
INSCRIPCIONS

Les inscripcions a cada curs s’obriran els dies indicats a
continuació. A partir del dia d’obertura us podeu
matricular els dies següents mentre queden places. La
inscripció es tanca quan es completen les places
disponibles. En eixe cas es passa a formar part d’un llistat
de reserva

24 de setembre
de 16 a 21h

25 de setembre
de 10 a 15h

ANTICS ALUMNES
CURSOS DE
PRÀCTICA
ESPORTIVA

ANTICS ALUMNES
CURSOS DE
PRÀCTICA ESPORTIVA

28 de setembre
de 10 a 15h

29 de setembre
de10 a 14h

30 de setembre
de 10 a 15h

1 d’octubre
de 16 a 21h

2 d’octubre
de 10 a 14h

NOUS ALUMNES
CURSOS DE PRÀCTICA
ESPORTIVA

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

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

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

ANTICS ALUMNES
CURSOS
D’ENTRENAMENT DE
LA MEMÒRIA I
BOIXETS

5 d’octubre
d’11 a 15h

6 d’octubre
d’11 a 14h

7 d’octubre
d’10 a 15h

8 d’octubre
de 16 a 21h

NOUS ALUMNES
CURSOS
D’ENTRENAMENT DE LA
MEMÒRIA I BOIXETS

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

INFORMÀTICA,
FOTOGRAFIA I
COMPTABILITAT

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

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

14 d’octubre
d’10 a 14h

16 d’octubre
d’11 a 14h

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

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

19 d’octubre
d’10 a 15h

20 d’octubre
d’11 a 14 h

21 d’octubre
d’11 a 14 h

22 d’octubre
de 17 a 20 h

23 d’octubre
d’11 a 14 h

CURSOS D’ACTIVITATS
MANUALS, CUINA I
ALTRES

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ
OBERTA DELS
CURSOS
ANTERIORS

INSCRIPCIÓ OBERTA
DELS CURSOS
ANTERIORS

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”

Cartelera

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Pròximament:

w.w.w.jjcinema.es

''GOLPE DE ESTADO''
NO ESCAPE
día:16
20:30:h
DISSABTE:
día:17 21:15:h – 23:15:h
DIUMENGE: día:18
19:15:h – 23:15:h
DILLUNS:
día:19
20:30:h
PREU:5€
DIVENDRES:

Día,l’espectador dilluns

4€,,no

Classificació: Tots

w.w.w.jjcinema.es

w.w.w.jjcinema.es

''EL CASO HEINEKEN''

''MEÑIQUE''
Y EL ESPEJO MÁGICO
día:16
día:17
DIUMENGE: día:18
DILLUNS:
día:19
PREU:5€

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DIMARTS:

s’apliquen els díes festius

els pùblics
Día,l’espectador dilluns

día:17
día:18
día:20
PREU:5€
4€,,no

Classificació:

19:15:h
21:15:h
21:00:h

s’apliquen els díes festius

+ de 12 anys

DISSABTE:

Día,l’espectador dilluns

4€,,no

Classificació: Tots

18:30:h
17:30:h
17:30:h
18:30:h

s’apliquen els díes festius

els pùblics

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

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros
(no s'apliquen els dies festius)
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Curs
a la Seu del Nord

Formació de tècnics
en matèria esportiva
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 persones 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.
Lloc: Pavelló poliesportiu municipal de Vinaròs (Av. de Tarragona, s/n)

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

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

Presentació del llibre Teresa de Jesús : misterio, intriga y
éxtasis entre el cielo y la tierra de José Luis Negre Molinos i editat
per l'Editorial Humanitas.

LLOC: sala d’actes de la Biblioteca Municipal
(plaça de l’Hort dels Escribano, s/n)

DIA:

dimarts, 20 d'octubre de 2015

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.

HORA: 19.00 h
HI INTERVINDRAN:
Marc Albella Esteller, Regidor de cultura
José Luis Negre Molinos , autor del llibre

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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CURSOS DE BALLS, DANSES, RITMES
CURS

BALL DE SALÓ
Grup A
BALL DE SALÓ
Grup B

DURADA

LLOC

39 h

Saló del Centre
Municipal de la
3a Edat
C/Pilar, 42

Del 3 de novembre
al 24 de maig

Gimnàs del
poliesportiu

Del 6 de novembre
al 22 d’abril

DANSA
ORIENTAL
Grup A
DANSA
ORIENTAL
Grup B

Gimnàs Gym
Pro Fitness C/
Aragó 10

20 h

Gimnàs del
poliesportiu

PREU

Dimarts
de 18.30 a 20h

Nacho Lluch

General: 44,85 €
Socis: 41.25 €
(jubilats 50%)

Dimarts
de 20 a 21.30h

M. Angeles Mateo i
Pepe Forner

DIVENDRES, 16 D'OCTUBRE Fundació Caixa Vinaròs
20:00 hores Projecció D'Aïllats. La memòria de les
Columbretes Auditori Carles Santos

M. Dolores Albiol

DISSABTE, 17 D'OCTUBRE
22:30 Hores Concert de Jazz a càrrec de 'Barret jazz
ensemble' Auditori Municipal Públic Adult

Dimecres i
divendres
de 15.30 a 16.30h

GUITARRA - I

Del 22 de febrer al 9
de maig

GUITARRA – II

DURADA

LLOC

20h

ESMUVI
C/ S. Francesc,
101

General: 44,85 €
Socis: 41.25 €

Dilluns i
divendres
de 19 a 20h

Del 6 de novembre
al 25 d’abril

De l’11 de novembre
al 15 de febrer

Dilluns i dimecres
de 20.30 a 21.30h

PERÍODE

Divendres
de 9.15 a 11.15h

Del 12 de febrer
al 29 d’abril

General: 23 €
Socis: 21,15 €

Bea Guzmán

PROFESSORA

PREU

M. Carmen Segarra

General: 23 €
Socis: 21,15 €

BATUK- EPA

Aprendrem i viurem l'energia dels instruments de percussió dins d'un grup de batucada. Tocarem ,
ballarem i cantarem música plena d'energia i ritme amb arrels afro-brasileres i d'altres més
modernes. No cal coneixements previs ni tenir instrument propi.

DURADA

LLOC

21 h

CANT

DURADA
39 h

HORARI

PROFESSOR

Centre d’FPA

Del 20 de
novembre a l’11
de març

Divendres
de 20.15 a 21.45h

Juanjo Bas /Josep Sans

General: 24.15 €
Socis: 22,20 €

LLOC

PERÍODE

HORARI

PROFESSOR

PREU

Del 20 de
novembre al
17 de juny

Divendres,
de 19 a 20.30h

Carlos Vives

General: 44,85 €
Socis: 41.25 €

Aula 1r pis del
Centre
Municipal de
la 3a Edat
C/Pilar

PERÍODE

DIMARTS, 20 D'OCTUBRE
19.00 hores Presentació del llibre 'Teresa de Jesús
: misterio, intriga y éxtasis entre el cielo y la tierra de
José Luis Negre Molinos' Saló d'Actes de la Biblioteca
Municipal Públic Adult
Auditori Munipal 'Ayguals d'Izco'
Plz. Sant Antoni Del 23 de setembre al 18 d'Octubre
Exposició Fotogràfica 'Vinaròs i Voltants'

HORARI

Del 13 de
novembre al 29
de gener

activitats culturals

PROFESSOR/A

GUITARRA- ACOMPANYAMENT
CURS

2015/16

HORARI

39 h

SEVILLANES I
SEVILLANES II

CALENDARI

PREU

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

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”

TERTÚLIA SOCIA L

DIÀLEGS

NACIONALISMES,
INDEPENDÈNCIA,
PÀTRIES,FEDERALISME
COORDINA : PEDRO HERNÁNDEZ

Dilluns 19 octubre 18h.45’ SALÓ D’ACTES DE LA CASA DE LA CULTURA . VINARÒS

Mè
xic, Brasil, Alemanya o Argentina, entre molts altres casos, són federacions d'estats,
cadascú amb el seu funcionament particular…
A Escòcia, en Flandes, en el Piemont, a Groenlàndia o a Catalunya, entre molts altres
casos, hi ha actius moviments socials tendents a la independ è
ncia, cadascú amb una
situació concreta…
En qualsevol de les agrupacions socials complexes que vulguem observar descobrirem
persones que se senten patriotes, nacionalistes, federalistes unionistes… En el nostre
àmbit social proper circulen amb freqüè
ncia els termes: identitat cultural, país,
estructures d'estat, trets diferenciadors, el poble, la nació, dret a decidir, pertinença,
legitimitat democràtica, dè
ficit en balances fiscals…
On està situat, ideològicament, cada un@ dels qui participem en la tertúlia? Quina
construcció mental hem fet cada qui de cadascun d'aquests conceptes? Quines idees
posseïm sobre l'organització social que ens convé
? Quines idees ens posseeixen a
nosaltres? Respecte a quines d'elles som absolutistes i respecte a quines som
relativistes?
Sobretot això i sobre el que ens surti al camí podem conversar i dialogar en la nostra
propera tertúlia. Intercanviant les nostres idees donarem llum a la complexitat del tema.
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La Regidoria de Política Social,
Igualtat i Discapacitat informa:

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
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 Mediació
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.

Participa!

Fes la teva pregunta al Ple
Ordinari d'aquest mes
Envia-la a
participa@vinaros.es
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L' Ajuntament de Vinaròs informa:
FINCAS DEL MUNICIPIO DE VINAROS CONSTRUIDOS ENTRE 1946 Y 1955
Pcatastral1 Pcatastral2 Vía Denominación
6131905
BE8863A CL SAN JUAN
6132818
BE8863A CL ROSARIO
0025J08
00BE88C PL POLIGONO 34
6132807
BE8863C CL SAN JAIME
6334927
BE8863C CL SAN SEBASTIAN
6335731
BE8863C CL SAN PEDRO
6335757
BE8863C CL ALMAS
5727702
BE8852F PZ PRIMERO MAYO
6034912
BE8863C CL CARMEN
6034904
BE8863C CL CARMEN
6034603
BE8863C CL CARMEN
5830759
BE8853B PZ PRIMERO MAYO
55346B8
BE8853C CL PILAR
5830762
BE8853B PZ PRIMERO MAYO
6233740
BE8863C CL ANGEL
5828903
BE8852H CL SAN JOSE
5830775
BE8853B CL SAN JOSE
5830789
BE8853B CL SAN JOSE
5934606
BE8853D CL N S DESAMPARADO
6031419
BE8863A CL SAN ISIDRO
6032906
BE8863C CL SAN ROQUE
6033231
BE8863C CL CARRERO
6129606
BE8862G CL COSTA Y BORRAS
6234232
BE8863C CL SAN SEBASTIAN
6542603
BE8864S CM CARRETAS
5830799
BE8853B CL SAN JOSE
5931427
BE8853B CL SAN FRANCISCO
6030906
BE8863A CL SOCORRO
6036942
BE8863E CL VIRGEN
6129606
BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ
6130110
BE8863A PZ SAN ANTONIO
6131703
BE8863A AV COLON
6131904
BE8863A CL SAN JUAN
6131906
BE8863A CL SAN JUAN
6131908
BE8863A CL SAN JUAN
6233755
BE8863C CL ANGEL
6235239
BE8863E CL CONVENTO
5729709
BE8852H CL SAN JOSE
5827408
BE8852H CL SAN JOSE
6031428
BE8863A CL SOCORRO
60332A0
BE8863C CL PILAR
6036949
BE8863E CL VIRGEN
6129604
BE8862G CL COSTA Y BORRAS
5732744
BE8853B CL SANTA BARBARA
5828901
BE8852H CL SAN JOSE
5828904
BE8852H CL SAN JOSE
5828910
BE8852H CL SAN JOSE
58307A1
BE8853B CL SAN JOSE
6036906
6132838
5732703
5828902
5828911
58307A3
6030906
6031404
6031428
6031429
6034601
6036905
6036916
6129404
5732707
6033260
6129604
6130106
6232857
60332A4
6129604
6333308
6333331
5828905
6233759
6333335
6335746
7360220
6234259
6032512
6231206
5830798
6232852
6131911
6333327
5935120
5935120
6233741
6333333
5633708
6234220
6232822
6030907
5432206
6136840
6232825
6030910
6031415
5629917
5831408
6031415
6030907

BE8863E
BE8863A
BE8853B
BE8852H
BE8852H
BE8853B
BE8863A
BE8863A
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863E
BE8863E
BE8862G
BE8853B
BE8863C
BE8862G
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8862G
BE8863C
BE8863C
BE8852H
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8876S
BE8863C
BE8863C
BE8863A
BE8853B
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8853D
BE8853D
BE8863C
BE8863C
BE8853D
BE8863C
BE8863A
BE8863A
BE8853C
BE8863E
BE8863A
BE8863A
BE8863A
BE8852H
BE8853B
BE8863A
BE8863A

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
PZ
PZ
CL
PS
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CM
CL
CL
PZ
CL
PZ
TR
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

PUENTE
SANTOS MEDICOS
PILAR
SAN JOSE
SAN JOSE
SAN JOSE
SOCORRO
SAN VICENTE
SAN ISIDRO
SOCORRO
CARMEN
PUENTE
PUENTE
COSTA Y BORRAS
PILAR
SAN RAMON
COSTA Y BORRAS
SAN ANTONIO
SAN TELMO
PILAR
BLASCO IBAÑEZ
REMEDIO
SAN SEBASTIAN
SAN JOSE
ANGEL
SAN SEBASTIAN
ALMAS
AMERADORS
REMEDIO
SAN JAIME
SAN AGUSTIN
SAN JOSE
SAN TELMO
AGUSTIN SAFONT
SAN SEBASTIAN
SANTA MARTA
CARRERO
ANGEL
SAN SEBASTIAN
PILAR
SAN GREGORIO
SANTA RITA
SOCORRO
PILAR
MOLINO
SANTA RITA
SOCORRO
MAYOR
ALMERIA
PILAR
SAN ISIDRO
SOCORRO

Num. Año Construcción
7
1946
3
1946
11
1947
16
1947
15
1948
12
1948
83
1948
31
1948
5
1948
23
1949
6
1949
1949
6
182
1949
9
1949
47
1949
30
1950
23
1950
51
1950
11
1950
10
1950
2
1950
9
1950
1
1950
16
1950
1
1950
71
1950
31
1950
54
1950
26
1950
4
1950
21
1950
3
1950
11
1950
5
1950
1
1950
15
1950
6
1950
46
1950
2
1950
23
1950
74
1950
40
1950
5
1950
54
1950
34
1950
28
1950
16
1950
75
1950
81
10
61
32
14
79
56
23
28
21
2
83
61
20
51
9
7
25
4
82
6
36
44
26
7
52
105
40
29
15
22
69
9
7
36
1
40
45
48
100
46
9
58
147
17
3
66
6
3
7
2
60

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955

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.

¿ESTÁS BUSCANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

'/2.'1

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

Vols ser voluntari/a ?????

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.

Programa de Recolzament Educatiu
en Secundària I Batxillerat

3a. edició

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

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

compensar mancances curriculars bàsiques .

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

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

Xarxe
rxes

+ 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:
3. De l'1 al 31 d'octubre
4. De l'1 al 30 de novembre
Els comerços que vulguen adherir-

ENTITATS COL·LABORADORES

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 DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA:

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

Didac tiene 4 años y una enfermedad
rara que afecta a su sistema inmunológico
Gracias a la generosidad de personas como tú, la
investigación ha conseguido acercarse a la cura de
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

28014

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

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

2015/2016

AULES DE BABEL - Cursos d’idiomes estrangers
1r període
CURS

OBERTURA D’INSCRIPCIÓ: Dimarts 13 d’octubre

DURADA

PERÍODE

HORARI

Anglés

Del 5 de
novembre al
22 de març

Dimarts i dijous
de 20 a 21,30h

Andrea Llorach

Anglés

Del 10 de
novembre a
22 de març

Dimarts i dijous
de 10 a 11.30h

Rosanna Bellaubí

Anglés

Del 4 de
novembre al
23 d març

Dilluns i dimecres
de 20 a 21.30h

Andrea Llorach

Iniciació- Grup A

Iniciació- Grup B

Nivell 2

Anglés

FORMADOR/A

Del 10 de
novembre al
22 de març

Dimarts i dijous
d'11.30 a 13h

Del 28
d’octubre a
l’1 de febrer

Dilluns, dimecres i
divendres
de 15.30 a 17h

Iniciació

De l’11 de
gener al 18
de maig

Dilluns i dimecres
de 18 a 19.30h

Rus

Preinscripció

Dimarts i dijous de 15.15
a 16.45h

Del 16 de
novembre al
24 de febrer

Dilluns, dimecres i
divendres
de 15.15 a 16.45h

Nivell 3

50 h

Francés
Iniciació

Rus

Iniciació

2015/2016
Italià

Iniciació

LLOC

PREU

Centre
Municipal de la
3a edat. C/Pilar
Aula 1r pis

General: 57,5 €
Socis: 52,90 €

Rosanna Bellaubí

(Descomptes del 50%
per a aturats als

Ghislaine Vallés

Olga
Muromtseva

Centre d'FPA

cursos d’iniciació a
l’anglés, francés,

Centre
Municipal de la
3a edat. C/Pilar
Aula 1r pis

alemany, italià o rus.
Mireu més avall)

Centre d’FPA
Simona
Mercandelli

2n període:

OBERTURA D’INSCRIPCIÓ: 11 de gener de 2016
DESCOMPTES ATURATS: Les persones aturades que es matriculen als cursos d’iniciació a
l’anglés,
francés,
alemany,INICI
italià o rus tenen
un 50 %
CURS
DURADA
HORARI
de demanda de treball (DARDE) del Servef.

de descompte
portar fotocòpiaPREU
de la targeta
FORMADOR/A . Cal LLOC

Anglés
Dimartsde
i dijous
Rosanna
ATENCIÓ: Posem en marxa una borsa
manuals usats
d’idiomes. Si tens algun
dels
General:
57,5 €llibres
Iniciació
de 15.30 a 17h

Bellaubí

de 15.15 a 16.45h

Monika
Schumacher

Dilluns, dimecres i
divendres

Ghislaine Vallés

52,90 €
Grup C
recomanats
en bones condicions i vols vendre'l de 2a mà, dis-nos-ho. Les persones Socis:
interessades
en

2015/2016
comprar-los també. El preu serà de 10
€. i dijous
Dimarts

Alemany

50 h

Iniciació

Francés

Febrer 2016

(aturats 50 %)

Centre d’FPA

2nGeneral:
període:
57,5 €

de 15.30 a 17h : 11 de gener de 2016
OBERTURA D’INSCRIPCIÓ

Nivell 2

Conversa
en
CURS
anglés *

DURADA

INICI

HORARIPer determinar
FORMADOR/A

Socis: 52,90 €

LLOC

PREU

20 h

Dilluns, dimecres i
Anglés en
Conversa
Dimarts
i dijous
P a s s e i g d e C o l o m ,Maig
s / n · 2016
12500 Vinaròs · T
elèfon 964 407 493 ·
divendres
Iniciació
de
17h
francés
*
de 15.30
15.30 aa 17h
Grup C

20 €

Rosanna
Ghislaine
A / e c o n s eVallés
l l e p a @ y a h oCentre
o . e s wd'FPA
w w . e p a . v i n aGeneral:
ros.es
57,5 €
Bellaubí

Alemany
Materials:

Socis: 52,90 €
(aturats 50 %)

Dimarts i dijous
Monika
50 h
Centre d’FPA
Febrer 2016
15.15Edizioni
a 16.45h
Schumacher
Iniciació
Per
al curs d'Italià es recomana el llibre Domani 1de
– Alma
Per als cursos d'Anglés Iniciació es recomana el llibre
English
for
adults
1Ed.
Burlington
General: 57,5 €
Dilluns, dimecres i
Francés
Per al curs d'Anglés Nivell 2 es recomana el llibre English
for adults 2 - Ed.
Burlington
Socis: 52,90 €
divendres
Ghislaine
Vallés
Nivell
2 d'Anglés Nivell 3 es recomana el llibre English
de 15.30
17h 3 - Ed. Burlington
Per
al curs
foraadults
Per al curs de Francés (iniciació) es recomana Cahier d'exercices FESTIVA L,- Ed. CLE INTERNACIONAL – Unitats 1 a la 7
Conversa
en
Per al curs de Francés (nivell 2) es recomana Cahier d'exercices Per
FESTIVA
L,- Ed. CLE INTERNACIONAL – Unitats 8 a la 15
determinar
anglés
Per al curs*d'Alemany es recomana dossier de fotocòpies
20 h
20 €
Per al curs de rus es recomana dossier de fotocòpies
Dilluns, dimecres i

Conversa en
Ghislaine Vallés
Maig 2016
divendres
Centre d'FPA
francés
*
15.30
a 17h es recomana tenir un nivell previ corresponent a
*Per accedir
als cursos de conversadeen
anglés
dos cursos de l'Escola Oficial d'Idiomes (Nivell Bàsic2: A2) o similar.

Materials:

Per al curs d'Italià es recomana el llibre Domani 1 – Alma Edizioni

*Per
a accedir
curs esde
conversa
francés
es 1-recomana
un nivell d'idioma de coneixements
Per als cursos
d'Anglésal
Iniciació
recomana
el llibreen
English
for adults
Ed. Burlington
Per al curs d'Anglés
bàsics.

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.
Passe ig de C o lo m, s /n · 1 25 00 V inaròs · Te lè fo n 96 4 4 07 49 3 · A/e c o nse llep a @ya ho o.es

www.epa.vinaros.es
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ESQUELES

PUBLICITAT

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

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610
30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
av. País Valencià, 15
17
Octubre
MARTÍNEZ
18

Octubre

FERRER

19

Octubre

ROCA

20

Octubre

GUIMERÀ

21

Octubre

ADELL

22

Octubre

SANZ

23

Octubre

VALLS

pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83
zona turística nord, 11

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

 VINARÒS - BARCELONA

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

BARCELONA - VINARÒS

De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30.
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30 i 21.30
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso)
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
Picasso).
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30 22,35
 MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00

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

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

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

(HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35,
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
18.25, 19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberDissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, tat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses):VINAROS
9.10, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberEl Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Origen:
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
tat):
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Residència
h
Origen:
VINAROS
Origen: de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00VINAROS
Destino:
CASTELLO
DE LA PLANA/CASTELLON DE
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20,
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
LA
PL.
Destino:
VALENCIA (*)
Destino:
BARCELONA
(*)
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
bíblic: 20 h
para
el
día:
martes
22
septiembre
2015
Trenes
para
el
día:
martes 22 sep
TrenesEvangèlica
para el(av.
día:
martes Trenes
22 (*)Els
septiembre
2015
Església
Tarragona): Diumenge: 11 h
diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

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

Salida

Llegada

07.10
10.25
11.43
14.37
15.25
16.47
17.40
18.40
18.45
22.10

10.05
13.05
13.39
16.39
17.39
19.35
20.00
22.05
21.09
23.59

1

Número de viajeros:

A CASTELLÓ

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

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

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

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

1

Número de viajeros:

1

A VALÈNCIA

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

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

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

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

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

Duraci

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

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

Del 17 al 28
Octubre 2015
C/ San Francisco, 54
12500 Vinaròs
Sobrasada Casera

6,95

€/Kg.

Cordero Nacional
Cuartos o Medios

7,89

€/Kg.

Magro de Cerdo

3,99

€/Kg.

Pechuga de Pavo
EL POZO

6,99

€/Kg.

Hamburguesas
Todos los tipos

5,99

€/Kg.

Queso SOMBRERO DE COPA
MAASDAM
o GOUDA
€/Kg.

6,80

