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Vinaròs i Alcanar inicien la posada en valor 
l'espai natural del riu Sénia
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digitalitzada

El Carnaval 2016 ja té cartell

Un Pla d'Ocupació Conjunt posarà en valor l'entorn de la Serra de l'Ermita de la Misericòrdia

Comença la 
instrucció del 
'cas Castor'
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El juzgado de primera instancia e instrucción 
número 4 de Vinaròs inició el lunes la instrucción 
del ‘Caso Castor ’ con las primeras declaraciones 
de los imputados. El lunesdeclaraba el técnico del 
Instituto Geológico Español, Jesús Gómez de las 
Heras,   coordinador del informe geológico que 
sirvió para autorizar la concesión de explotación 
del almacén a la firma Escal UGS.
Gómez de las Heras llegó con semblante serio 
a las 9.25 horas al juzgado de Vinaròs, con una 
carpeta bajo el brazo, entre la concentración 
de una veintena de miembros realizada por la 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia 
a las puertas del edificio situado en la avenida 
Libertad, que exigían depurar responsabilidades.
La vista se inició a las 9.50 horas, y estuvieron 
presentes, además del imputado, dos abogadas 
el estado, una acusación particular (Arca Ibérica), 
la fiscalía y dos abogados de Escal UGS.
Gómez de las Heras, el primero de los dieciocho 
imputados en la causa manifestó que desconocía 
por completo la existencia de riesgo sísmico en la 
zona, según explicó a los medios de comunicación 
el abogado Jorge Casal, de la Asociación Nacional 
Arca Ibérica, personado en el proceso como 
acusación popular. Por su parte, José Luis Cuesta 
Merino, fiscal Jefe de Castellón recordó que la 
denuncia se interpuso a raíz de los movimientos 
sísmicos que se detectaron en la zona en octubre 
de 2013 y que “en estos momentos se trata de 
averiguar y reconstruir toda la historia de la 
tramitación del proyecto, que desembocó en algo 
que no debería haberse producido si se hubiera 
realizado de forma adecuada, con lo que hay que 
ver ahora es la responsabilidad en la que podrían 
haber incurrido tanto la administración como la 
empresa”.
Cuesta indicó que “hay que averiguar por qué no 
se redactó   un estudio sobre la sismicidad en la 

zona, algo que se puso de manifiesto en el trámite 
de información y consultas y por lo tanto debería 
haberse completado. Faltaba este estudio dentro 
del informe de impacto ambiental”.
Por otro lado, indicó que conforme avancen 
las declaraciones, “podría ampliarse   el ámbito 
de personas imputadas según avancen las 
investigaciones”.
Cuesta también se mostró convencido de que 
el juicio se celebrará en Vinaròs. “Recurrieron la 
declinatoria, pero creo que hay una base jurídica 
sólida para celebrarlo en Vinaròs”, indicó.
El portavoz de la Plataforma en Defensa de les 
Terres del Sénia, Joan Ferrando, señaló que "hemos 
querido estar presentes porque creemos que es el 
inicio de unas investigaciones que tendrán como 
resultado una sentencia condenatoria de estos 
presuntos delitos medioambientales". Ferrando 
consideró que "ya existen unos precedentes y un 
trabajo técnico que denuncia que aquí existen 
irregularidades desde el punto de vista ambiental 
que han perjudicado a nuestro territorio y a 
nuestra gente y las investigaciones que se inician 
lo demostrarán". 
Ferrando también consideró muy importante que 
el juicio se celebre en Vinaròs.   "Para nosotros 
es fundamental. La empresa ha intentado que el 
juicio se celebre en Madrid, pero es aquí donde 
se ha hecho el daño y la gente de la zona creemos 
que esta gente que no nos escuchó desde un 
principio y se saltaron muchas normas es aquí 
donde deben rendir cuentas con la justicia", 
indicó.
Esta semana también han sido interrogados en 
los juzgados de Vinaròs otros dos cargos del 
IGME (José Antonio Fernández Sánchez, director 
de Recursos Minerales y Geoambiente; y Roberto 
Rodríguez Fernández, director de geología y 
Geofísica).

El juzgado de Vinaròs inicia la instrucción del ‘Caso Castor’
Esta semana han declarado los primeros investigados

Redacción

José Antonio Fernández Sánchez, director de Recursos Minerales y Geoambiente y el técnico del Instituto Geológico Español, Jesús 
Gómez de las Heras, fueron los primeros investigados en declarar

La Plataforma en defensa de les Terres del Sénia estuvo presente en el primer día de instrucción 
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Redacció

Vinaròs posa en marxa a partir del proper 16 de 
novembre un Pla d'Ocupació Conjunt, dins de les 
accions de les administracions públiques per a la 
millora de l'ocupabilitat entre alguns dels sectors 
amb més dificultats per inserir-se laboralment: 
aturats de llarga durada, joves menors de 25 
anys i majors de 45 anys que, a través d'aquests 
programes, opten a la contractació per realitzar 
obres i serveis d'interès general i social. Aquest pla 
compta amb un pressupost total de 73.675 euros, 
amb una aportació de 49.000 euros provinent de 
la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial i 
25.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vinaròs. 
Per al seu desenvolupament, es contractarà a sis 
peons agropecuaris i un capatàs agrícola forestal, 
amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals 
i una durada de 5 mesos. Els interessats a optar als 
contractes, hauran de comunicar-ho al SERVEF fent 
constar les especialitats de capatàs agrícola o peó 
agropecuari del Pla d'Ocupació Conjunt. Com a 
única condició, els candidats hauran d'estar inscrits 
com a desocupats en el SERVEF des d'abans del 13 
de juny de 2015. La regidora d'Ocupació, María 
Cano, animava els interessats a "acudir com més 

prompte possible al SERVEF per optar al contracte, 
ja que quan la borsa estiga completa, es tancarà ".
Les actuacions a realitzar per aquest Pla Ocupació 
de Conjunt se centraran en l'entorn de la Serra 
de l'Ermita de la Misericòrdia. Dins dels treballs 
previstos, figura la poda de les pinades, la instal·lació 
de senyals en els senders i el condicionament del 
jardí botànic i de l'insectari, la instal·lació de noves 
canalitzacions en diversos punts o la recuperació 
de diversos forns de calç situats als voltants de 
l'ermita.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, explicava 
que "la Serra de l'Ermita és un entorn molt extens 
i requereix múltiples treballs per mantenir-la en 
condicions. La posada en marxa d'aquest pla ens 
permet endreçar la vegetació i posar en valor 
altres recursos patrimonials". En aquest sentit, una 
altra de les actuacions prioritàries se centrarà en 
les restes del poblat iber localitzat a la zona: es 
descobriran les restes de pedra de l'espai superior, 
per tal de facilitar les excavacions arqueològiques 
que es realitzen tots els estius i s'adequarà el camí 
que envolta les restes fent-lo més accessible. 
Moliner explicava que "estem en contacte amb el 

Servei d'Arqueologia de la Diputació Provincial per 
tal de coordinar els treballs".

Foment de l’ocupació
D'altra banda, la regidora d'Ocupació recordava 
altres plans d'ocupació que s'han desenvolupat 
en els últims mesos. A través del programa Salari 
Jove, s'han fet dos contractes en pràctiques per un 
import de 22.950 euros i el programa Emcorp, amb 
un import global de 11.970 euros, ha possibilitat 
contractar tres persones desocupades que han 
desenvolupat treballs en punts d'informació 
turístics i de manteniment i adequació del litoral.
A més, a través del CEDES, l'Ajuntament de Vinaròs 
posa a disposició de persones en situació d'atur 
diversos cursos destinats a millorar els recursos 
per a la recerca de feina. Els interessats poden 
informar-se a l'Agència per al Desenvolupament 
Local- ADL, al carrer Sant Ramon.

Un Pla d'Ocupació Conjunt posarà en valor 
l'entorn de la Serra de l'Ermita de la Misericòrdia 
Es tramitaran sis contractes per a aturats de llarga duració, joves menors de 25 anys i 
majors de 45 anys  

La Brigada d'Obres de l'Ajuntament 
de Vinaròs està actuant en la millora 
i ampliació de zones d'aparcament 
a l'avinguda Leopoldo Querol. 
Els treballs consisteixen en el 
desbrossament de la vegetació i 
aplanament d'un ampli espai que 
s'habilitarà com a aparcament, 
construint rebaixos per fer-lo 
més accessible. Amb aquestes 
noves places d'estacionament, es 
compensarà la reducció d'espai 
disponible per a vehicles arran de la 
reurbanització de l'avinguda.
També s'actuarà en l'espai de 
vianants que comunica les avingudes 
Leopoldo Querol i Tarragona 
conduint fins al Pavelló Poliesportiu, 
eliminant la tanca i condicionant-lo 
per tal d'augmentar la seguretat en 
aquest tram. 
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem 
Alsina, ha assenyalat que "haviem 
rebut suggeriments dels veïns 
de la zona que, d'una banda, ens 
demanaven incrementar les places 
d'aparcament i, d'altra banda, 
millorar la visibilitat d'un espai que 
és una de les principals entrades a 
Vinaròs per la zona nord i que estava 
molt degradada ".

Nous treballs d'accessibilitat i construcció d'aparcaments 
a l'avinguda Leopoldo Querol de Vinaròs 
S'està actuant en les immediacions del riu Cervol i a la fi de millorar la seguretat i la imatge de la zona 

Redacció

El juzgado de Vinaròs inicia la instrucción del ‘Caso Castor’

Els treballs consisteixen en el desbrossament de la vegetació i aplanament d'un ampli espai que s'habilitarà com a aparcament
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El regidor de Comerç de 
l'Ajuntament de Vinaròs, Domènec 
Fontanet, ha participat en en la 
jornada 'Els Mercats Municipals i 
l'Economia Local', acompanyat per 
la presidenta del Mercat Municipal 
de Vinaròs, Cinta Segura i la tècnica 
de l'Agència per al Foment de la 
Innovació Comercial (AFIC) de 
l'Ajuntament de Vinaròs, MªJesús 
Miralles.
La jornada es va realitzar a les 
instal·lacions del Mercat d'Aldaia, i va 
estar organitzada per l'Associació de 
Venedors del Mercat d'Aldaia amb 
la col·laboració de l'Ajuntament de 
la localitat i la Direcció General de 

Comerç i Consum de la Generalitat 
Valenciana, 
Adreçada especialment a 
responsables municipals en matèria 
de comerç i mercats, i col·lectius de 
venedors de mercats municipals, les 
diferents ponències i intervencions 
van analitzar qüestions com les 
competències municipals en 
matèria de mercats municipals i 
la necessitat de fer sostenible la 
prestació d'eixe servici, el paper dels 
mercats municipals en l'economia 
local des del punt de vista de 
noves teories econòmiques com 
l'Economia del Bé Comú o les noves 
tècniques d'exposició de productes 

d'alimentació a parades del mercat. 
A més, representants dels mercats 
municipal de les localitats d'Onda, 
Aldaia i Alcoi(Mercat de Sant Roc), 
van exposar les seues experiències 
en matèria de fórmules de gestió 
dels mercats municipals.
El regidor de Comerç, Domènec 
Fontanet, qüalificava de "molt 
enriquidores i interessants les 
diferents aportacions que hem 
pogut vore en aquesta jornada" i 

anunciava que "estem preparant 
noves accions globals per a planificar 
una gestió eficient del Mercat 
Municipal a la fi que esdevinga 
autèntic motor i aparador del nostre 
comerç local". Per a Fontanet, "el 
potencial del Mercat és indiscutible 
i hem de treballar per acostar-lo a 
la ciutadania i seguir fomentant-lo 
com un espai obert i, a partir del 
qual, poden crear-se i enriquir-se 
noves iniciatives comercials".

La Regidoria de Comerç de Vinaròs participa en una jornada 
sobre mercats municipals i economia local
Fontanet: "És prioritari seguir treballant per a què el Mercat 
Municipal de Vinaròs siga motor i aparador del comerç local"

Els Ajuntaments d'Alcanar i Vinaròs han presentat 
els treballs de condicionament i neteja de l'entorn 
natural del riu Sénia, a la zona coneguda com el 
pont d'Els Estretets. Aquesta actuació és la primera 
de les que preveu una línia de col·laboració iniciada 
per ambdós consistoris per posar en valor l'entorn 
del riu Sénia i ha consistit en el desbrossament de 
la vegetació, poda selectiva i neteja manual de la 
zona. Els treballs han tingut un cost de 2.000 euros, 
sufragats a parts iguals pels dos consistoris.

Aquestes actuacions contribuiran a millorar tot 
l'entorn i aconseguir que el riu Sénia vertebre un 
seguit de rutes a peu o senderistes. Es tracta d'un 
dels objectius de la Regidoria de Medi Ambient de 
Vinaròs, segons ha explicat el regidor Jordi Moliner. 
Els espais sobre els quals està previst actuar són Sól 
de Riu, el pont de Les Caixetes, el molí El Molinet i 
el molí Noguera.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha mostrat la seva 
intenció que "aquesta actuació siga el primer 

pas per establir una col·laboració constant amb 
Alcanar, per posar en valor el nostre patrimoni 
en una actuació global". Pla ha agraït a anteriors 
corporacions l'inici dels contactes. Per la seua 
banda, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat ha 
insistit que "una actuació com aquesta té un 
significat material però també simbòlic ja que 
evidencia el treball conjunt dels dos municipis, 
units, en aquest cas, per un pont i per interessos 
comuns".

Vinaròs i Alcanar col·laboren per posar en valor l'espai natural del riu Sénia
La primera actuació ha consistit en la neteja de la zona de l'entorn del ponts d'Els Estretets 

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Els primers treballs de posada en valor han tingut un cost de 2.000 euros, sufragats a parts iguals pels dos consistoris

La jornada es va realitzar a les instal·lacions del Mercat d'Aldaia
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en Radio Nueva
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El Passeig Marítim de Vinaròs va 
acollir diumenge passat l'acte 
inaugural de les Jornades dels 
Arrossos que arriben enguany a la 
seua vint-i-una edició.
Com és tradicional, l'esdeveniment 
va servir per presentar i poder 
degustar algunes de les múltiples 
varietats d'arròs que composen 
els menús dels 16 establiments 
participants.
Fins al 13 de desembre, els 
restaurants ofereixen menús 
compostos per entrants, arròs a 
triar, postres i celler, amb preus que 
oscil·len entre els 25 i els 30 euros. 
Els arrossos que podem trobar van 
des de les paelles tradicionals, amb 
marisc o de verdures als arrossos 
caldosos i melosos, arrossos 
negres, rossejats, arròs amb pop, 
arròs al forn, arrossos a la crema o 
empedrats.
El regidor de Turisme de Vinaròs. 
Domènec Fontanet, va destacar "la 

varietat de menús que trobem en 
aquestes jornades, on els productes 
del nostre mar i la nostra terra tenen 
un protagonisme especial" i ha 
recordat que "tenen un preu molt 
assequible, que permet gaudir de la 
gastronomia de Vinaròs". Fontanet 
ha valorat molt positivament 
l'acollida de les diferents iniciatives 
gastronòmiques que celebra la 
localitat, com l'última ruta de la tapa 
inscrita en els actes del Dia Mundial 
de la Tapa. En aquest cas, l'assistència 
als establiments participants ha 
estat massiva, arribant a triplicar les 
xifres d'edicions anteriors pel que, 
segons ha anunciat el regidor, "ens 
plantejarem ampliar aquest tipus de 
rutes de tapes en altres moments de 
l'any".
Les guies de les Jornades dels 
Arrossos ja es poden recollir a la 
Tourist Info i restaurants participants 
o descarregar a la web de Turisme 
Vinaròs www.turisme.vinaros.es.

L'arròs, protagonista de la gastronomia de Vinaròs fins el 13 de desembre 

16 restaurants participen en les Jornades dels Arrossos que arriben als seus vint-i-un anys d'història 
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12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

ACTUALITAT

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha 
enviat una carta al cap de la 
Demarcació de Carreteres de l'Estat 
a la Comunitat Valenciana, Ismael 
Ferrer, sol·licitant la senyalització 
correcta dels accidents geogràfics 
en el recorregut de la nova variant 
de la Nacional 340, inaugurada el 
passat 15 de octubre. En la missiva, 
l'alcalde, Enric Pla, comunica que 
"la senyalització no respecta els 
topònims oficials valencians, com 
es pot comprovar si es consulta 
l'Institut Cartogràfic Valencià o el 
Corpus Toponímic de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua". És el 
cas del barranc d'Aiguadoliva que 

apareix retolat com a 'Aigua'.
La carta, que s'ha remès a través 
d'Aviva-Agència de Promoció del 
Valencià de Vinaròs,  assenyala que 
els nostres topònims referencien 
geogràficament el territori i 
vehiculen informació sobre la 
nostra cultura i la nostra llengua i 
s'han de tractar amb el respecte 
que mereixen". En aquest sentit, el 
regidor de Cultura, Marc Albella, 
ha indicat que "els topònims són 
una senyes més identitat i ha 
d'aparèixer de manera correcta".
D'altra banda, a la carta també 
es demana que la senyalització 
de la sortida de Vinaròs tinga un 

panell com els que s'han col·locat, 
a la mateixa carretera N-340 
en municipis com Peníscola, 
Torreblanca o Orpesa, que 
reflecteixen el principal recurs 
turístic de la ciutat amb un 

pictograma de la platja.
Aquesta setmana està previst que 
l'alcalde es desplace a la Demarcació 
de Carreteres, per tractar diferents 
qüestions relacionades amb la 
nova via.

Vinaròs sol·licita al Ministeri la correcta senyalització de la variant de la Nacional 340
L'alcalde, Enric Pla, envia una carta a Carreteres demanant un panell com a municipi turístic i l'ús correcte dels topònims 

Vinaròs es va convertir en una de 
les primeres ciutats a declarar-
se ciutat acollidora de persones 
refugiades i adherir-se a la Xarxa de 
Ciutats Acollidores de la Comunitat 
Valenciana que té com a objectiu 
vertebrar diferents iniciatives 
solidàries, per tal de donar major 
cobertura a l'atenció de persones 
refugiades i les seves famílies. 
Ara  ciutadans que ho desitgen 
poden col·laborar en les diferents 
accions d'ajuda als refugiats, o bé 

posant a disposició de la xarxa 
un habitatge per acollir famílies 
refugiades o col·laborant com a 
voluntari acompanyant per fer 
gestions, exercint com a traductors 
o reforçant en l'aprenentatge 
de castellà i valencià tant per a  
xiquets  com per a adults.
La regidora de Benestar Social, 
Mabel Vives, informa que "aquesta 
és una iniciativa i propostes per 
a recolzar i donar suport a les 
persones refugiades susceptibles 

d'acolliment al nostre poble".
Els interessats a integrar-se en 
aquesta xarxa de col·laboradors 
poden dirigir-se a l'edifici dels 
Serveis Socials /Oficina d'Atenció 
a les persones migrades (AMICS) 
de l'Ajuntament de Vinaròs, a la 
plaça Sant Antoni, 19 o al telèfon 
de contacte 964 450075. Des 
AMICS, se'ls facilitarà una fitxa 
d'acolliment, amb la finalitat que 
persones o entitats poden sumar-
se a les accions de col·laboració.

Veïns de Vinaròs podran col·laborar en les accions per als 
refugiats que puguen arribar a la localitat 

                            
                                                              BENESTAR SOCIAL

                                                                             

FITXA ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES

DADES DEL/A SOL·LICITANT:

NOM I COGNOMS: 

ADREÇA:

DNI: TELÈFONS:

LOCALITAT: DATA:

CORREU ELECTRÒNIC: 

1) IDENTIFICACIÓ DE LES VIVENDES PER A PERSONES REFUGIADES O ASILADES:

ADREÇA I LOCALITAT 

CAPACITAT DE LA VIVENDA

                       

Nº OBSERVACIONS

CUINA

BANY

MENJADOR

DORMITORIS

ALTRES ESPAIS

2) ALTRES SERVEIS QUE POT PRESTAR:

OBSERVACIONS

ASSISTÈNCIA JURÍDICA

ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

EDUCACIÓ (CURSOS CASTELLÀ I VALENCIÀ)

TRADUCCIÓ/INTERPRETACIÓ

SALUT

ACOMPANYAMENT GESTIONS

ALTRES 

3) ALTRES CONSIDERACIONS:

PERSONES A ACOLLIR:

CESSIÓ  HABITACIÓ/HABITACIONS  EN  VIVENDA
PRÒPIA:

ALTRES:

NOTA: Les dades de caràcter personal que consten en la present comunicació poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquesta administració dins de

l'àmbit de les seues competències. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició, tot això de conformitat amb el

que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 296, de 16/12/99). Si desitja exercitar estos drets pot

adreçar-se a: Ajuntament de Vinaròs, Pl. Parroquial 12, 12500 Vinaròs; o bé per mitjà de la Seu Electrònica Municipal: https://vinaros.sedelectronica.es/info.1 

SIGNATURA

Pl. Sant Antoni, 19 · 12500 Vinaròs · Telèfon 964 450 075 · Fax 964 455 899   amics@vinaros.org   / benestarsocial@vinaros.org          

La Regidoria de Benestar Social i l'oficina AMICS coordinen les accions i mecanismes d'ajuda 
Redacció

El centre de coneixement 
Vinalab va acollir dissabte 
passat la primera trobada 
d'agrupacions municipalistes de 
les comarques castellonenques. 
Tots i Totes Som Vinaròs i Castelló 
en Moviment van impulsar 
aquest encontre en el que han 
participat 10 delegacions de 
projectes municipals: Si se puede 
Almassora, Ara Benicàssim, 
Junts per Riebesalbes, La Roca 
Peníscola, Amigos por Benafer, 
Castelló en Moviment, Si Se 
Puede Borriana, Junts per 
Albocàsser, Som la Vall d’Uixó, 

Alternativa por Navajas i Tots i 
Totes Som Vinaròs
L'alcalde de Vinaròs Enric Pla va 
presentar la jornada, fent menció 
a la recent municipalització 
del Centre de Coneixement 
Vinalab, “que facilitarà l'ús 
ciutadà d'aquest espai". En la 
trobada van participar tant 
regidors com membres de 
les diferents agrupacions 
municipals, i van abordar els 
reptes que es troben, entre els 
que destaquen tres temàtiques: 
participació, emergència social i 
municipalització de serveis.

Vinaròs acull la primera trobada d’agrupacions municipalistes

Senyalització incorrecta o deficient. No es respecta els topònims oficials i hi ha llocs 
on no s'indica com accedir a la nova variant de la N-340



7

10 octubre de 2015

ACTUALITAT

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, aseguró 
el martes que el Ayuntamiento ha realizado una 
"contratación irregular” para la gestión del Vinalab, 
apuntando que “lo dice la Secretaría e Intervención 
municipales, que han puesto reparos y han pedido 
que sea paralizada al no ser acorde a la normativa”. 
Amat, que acusó al equipo de gobierno de haber 
"omitido" este hecho, matizó también que no ha 
tenido acceso aun al expediente del contrato para 
conocer el contenido el mismo, lo que lamentó. "A 
día de hoy no se me ha facilitado, y lo solicitamos por 
registro de entrada, por lo que ahora lo denunciamos 
públicamente", señaló. Aun así, Amat dijo que 
"seguramente el reparo aludirá entre otras cosas a 
que no se tiene competencia para hacer este tipo 
de contrato, porque este modelo que pretenden 
hacer es simplemente una contratación de servicios, 
aunque traten de convencernos de que también se 
realizará una labor de incubación y asesoramiento 
que no está definida".
El portavoz del PP de Vinaròs dijo además que 

este nuevo contrato es económicamente menos 
ventajoso que el anterior, explicando que “ahora el 
consistorio abonará 3.509 euros mensuales a una 
empresa por una labor de servicios y la actividad 
que se quiera hacer en el centro también tendrá que 
asumir su coste el Ayuntamiento. Antes el consistorio 
cobraba por la gestión del centro de conocimiento, y 
ahora se pasa a pagar”, señaló.
Amat acusó al equipo de gobierno de “improvisación” 
y de “ser incapaces de mantener aquello que 
funciona medianamente bien”. El portavoz popular 
recordó que el Vinalab fue un proyecto "que 
apadrinó el partido socialista" y que el PP no lo 
consideraba una inversión necesaria "por el coste de 
la misma", explicando que el consistorio debe pagar 
más de 220.000€ anuales hasta 2020. Aun así, señaló 
que cuando el PP accedió al equipo de gobierno 
“consensuamos la gestión con todas las formaciones 
políticas”. En este sentido, mostró su “sorpresa” por 
el hecho de que los socialistas, Compromís, Acord 
Ciutadà y PVI “estén de acuerdo ahora con este 

cambio de 180 grados, porque durante cuatro años 
avalaron el modelo de gestión y no hicieron ni una 
sola crítica ni una sola propuesta”.
También señaló Amat que Init era una empresa 
acreditada, reconocida, solvente y con amplia 
experiencia en incubación empresarial en Zaragoza, 
Bilbao o Barcelona, "que no es comparable con 
la experiencia de la actual empresa que no ha 
gestionado ningún centro de conocimiento ni una 
incubadora de empresas".
Por último, indicó que el Vinalab realizó actividades 
formativas en los tres años de gestión de Init, algunas 
de ellas realizadas por la UjI, y lamentó que este año 
no pudiera ya realizarse en encuentro de videojuegos 
Gámesis en la localidad.

Amat asegura que el Ayuntamiento ha realizado una contratación "irregular" en el Vinalab
El PP de Vinaròs considera que la nueva gestión será más cara para el consistorio 

Redacció

Ciudadanos (C's) de Vinaròs ha elegido como 
coordinador local a Javier de la Rosa, tras la 
celebración de las elecciones democráticas entre 
todos los afiliados de la agrupación, que han 
elegido la nueva Junta Directiva, compuesta por: 
el coordinador, Javier de la Rosa; el secretario 
y tesorero, Vicente Torres; el   responsable de 
comunicación, Gregorio González; responsable de 
política municipal José  María Pozo; Acción Local, 
Vicente Jordá; Ciudadanía, Rafael Sánchez; y la 
responsable de asociaciones, Carmen Rubio.

El recién elegido coordinador señaló que quiere 
“reconocer la labor realizada para la consecución 
de las diferentes agrupaciones locales del ex 
subdelegado territorial, Ramón Grau" y ha añadido 
que se dedicará “en cuerpo y alma a conseguir la 
implantación plena del partido en el municipio”.
De la Rosa también señaló que “con la constitución 
de la nueva agrupación se inicia una nueva etapa 
en Ciudadanos de Vinaròs. El partido revisará 
todas las afiliaciones y continuará únicamente 
con la gente con ganas de trabajar por Vinaròs y, 

de este modo, que todos los vinarocenses puedan 
integrarse en este proyecto y aportar entre todos 
un granito de arena para un Vinaròs mejor”.

ACORD CIUTADÀ presentarà per ser debatuda al 
proper plenari d'octubre una moció que demana la 
creació d'un banc de terres com a eina per inventariar 
totes les terres i finques rústiques susceptibles de 
ser aprofitades i també d’òrgan mediador entre 
agricultors i ramaders i els propietaris de les terres. 
També demana la coalició en la moció vincular-ho a 
un projecte de formació en noves tècniques agràries 

i en sistemes per aconseguir fomentar l’ agricultura 
ecològica de qualitat, tant per als agricultors 
ja experimentats, com per a nous agricultors, i 
emparar el naixement de l'Observatori Agrícola 
de Vinaròs, que incloga tots els sectors implicats 
per reactivar el sector agrícola al nostre poble i 
que facilite línies mestres en la producció, estudi 
del mercat agrícola i possibilitats de línies d'ajuts a 

nivell autonòmic estatal i europeu. Per la distribució 
de productes, es facilitaria assessorament jurídic, 
legal i econòmic per a la creació d’ cooperativa de 
productes,o qualsevol altra figura empresarial com 
Societat Limitada(S.L.), per tal de facilitar el procès d’ 
arribada dels productes als consumidors. 
També proposa Acord la creació d’ un mercat al 
carrer de caràcter mensual.

Ciudadanos Vinaròs elige como coordinador a Javier de la Rosa
Redacció

Acord Ciutadà demana la creació del banc de terres com una de les mesures reactivar el camp vinarossenc
Redacció

Juan Amat
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ACORD CIUTADÀ ha denunciat “la situació 
d'obscurantisme que es produeix en diferents 
temes de la política local i amb la nova gestió 
del Vinalab”, apuntant que “a dia d'avui, podem 
dir, de manera ben transparent, que no hem 
pogut llegir ni una línia de l'acord subscrit 
entre CREAS i l'Ajuntament de Vinaròs”. 
Des de la coalició d’esquerres s’apunta que 
el 8 d'octubre es va convocar a la premsa 
per presentar la nova gestió, amb la qual 

cosa ja es tenia en mà les noves bases 
d'acord, i el dimecres,dia 14 d'octubre, “es 
fa la compareixença pública, a corre-cuita, i 
seguim sense estar informats”. “El mateix 14 
d'octubre , a les 19:23 se'ns informa per correu 
electrònic que s'han fet canvis al Vinalab però 
no es concreten els termes contractuals, i 
el dimarts, 20 d'octubre, a la Comissió de 
Govern obert i transparent, ACORD CIUTADÀ 
va preguntar per aquesta absoluta manca 

d'informació i transparència i seguim sense 
conèixer el contracte signat entre les dos 
entitats”, assegura el portaveu de la coalició, 
Lluis Batalla.
Des d’Acord Ciutadà també es pregunten “per 
a què tanta pressa en presentar el dimecres 14 
i fer el primer acte el dissabte 17 d'octubre”, 
i “si va ser per a que Jornades Municipalistes 
que va fer Podem al Vinalab sortissin debades”.
tot són excuses.

Acord Ciutadà denuncia “situació d'obscurantisme” amb la nova gestió del Vinalab

La primera edición del Saló 
del Carnaval de Vilanova i la 
Geltrú contará con la presencia 
del Carnaval de Vinaròs, como 
uno de los cuatro carnavales 
invitados. El Saló del Carnaval 
se celebrará   del viernes 13 al 
domingo 15 de noviembre y 
ocupará una gran carpa de 35 
metros de largo por 6 de ancho 
donde podrá verse un amplio 

archivo gráfico del Carnaval 
de Vilanova i la Geltrú más los 
cuatro carnavales invitados: el 
de Alsasua (Navarra), Torelló 
(Catalunya), Reus (Catalunya) y 
el de Vinaròs. Durante estos tres 
días estos carnavales también 
se presentarán a través de 
exposiciones, charlas y mesas 
redondas en el Teatro Principal 
de la localidad.

Vinaròs estará presente en 
la primera edición del ‘Saló del 
Carnaval’ de Vilanova i la Geltrú
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Si, si, si! no, no, no! la Champions la tinc jo! 

Ai ai ai, per alguns quin mal que fa!!

Si si si! no no no!  La lliga també la tinc jo! 

Ai ai ai, per alguns quin mal que fa!!

fotonotícies

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

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

O C A S I Ó N

 La reina 2016 de La Colla Maria Carvalho Ribeiro, proclamada 
oficialment, en companyia de la reina 2015 Laura Príncep Cano

El 4 d'octubre vam celebrar el 99 aniversari de la tia Ángeles. Ara anem a pel segle.  

Moltes Felicitats!!!

L'Associació Criant en Tribu va realitzar  el passat dijous 15 d'octubre, un Taller de Criança,comptant 
en aquest cas i com a col·laboració especial, amb la presència de Alicia F. Rocha.

Una altra de les activitats de l'Associació Criant en Tribu, per celebrar la Setmana Internacional de la Criança en Braços 

va ser el Taller de Teatre realitzat el dissabte 17 d'octubre, amb la col·laboració de l'Escola de Teatre Guirigall, on grans i 

menuts disfrutàren fent comèdia.

Lidia i Pere es van casar el dia 3 d'octubre. Dia molt joios 
i bonic en companyia de familiars i amics.Us desitgem el 
millor amb aquesta nova etapa. Us estimem parella

Rosa Gilabert 
primera 
clasificada 
en Veteranos 
B femenino, 
en 5K de 
Castelló. 
También 
participó Mª 
Jesús.
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Salvador Quinzá Macip, Voluntario de Cruz Roja Vinaròs

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Quan el llop coixeja, el conill vell bota
La granera vella coneix els racons bruts
Val més pardal en mà que un voltor voltant
Una truita al poal val més que dos salmons al mar
Tinc pomes i peres a 'muntó', però tinc deler 
pels codonys
Si no tenim poma, amb una carlota ja farem
La guerra i la pietat no es coneixen
La guerra genera més bandits dels que mata
Els quadres i les batalles són bonics des de lluny
El conquistador més gran és el que derrota 
l'enemic sense un sol colp
Guerra i pesta sempre van en companyia

Cada edat vol les seues joguines
Si vols tindre èxit, consulta a tres vells
Pel vell qualsevol turó és una muntanya
El cocodril infant no plora quan cau a l'aigua
Les cabres velles busquen els brots 
tendres
No hi ha salvació en la guerra
Viu sobri i seràs ric com un rei
Gran fartò, gran agarrat
Com menys menja la persona, més 
s'il·lumina el seu cor
Cal menjar com un home sa, i beure com 
un malalt

El pasado jueves día 15 de los corrientes, en un 
restaurante de nuestra ciudad de Vinaròs, se 
celebró una “Comida-homenaje” a la que ha sido 
durante casi 9 años voluntaria de Cruz Roja, los 
últimos años ejerciendo como presidenta Dña. 
Carmen Fonollosa Mestre.
Muchos fueron los voluntarios que asistieron a 
este emotivo homenaje a Carmen. Hay que decir, 
que durante todos estos años, se ha ganado a un 
buen número de voluntarios, con los cuales ha 
podido echar para adelante todos los proyectos 
programados. 
En los parlamentos de rigor, la nueva y actual 
presidenta Dña. Mercedes Lucena, dirigió a 
Carmen, unas sencilla y a la vez emotivas palabras 
de agradecimiento solicitándole que continuara 

en su voluntariado con Cruz Roja.
Contestaba a las mismas la homenajeada, 
haciendo un repaso de su estancia durante estos 
casi nueve años, y animaba a la nueva presidenta 
y actual directiva, a seguir a delante con alegría, 

esperanza y trabajo en esta ardua labor de esta 
entidad humanitaria que es Cruz Roja. Con la 
entrega de varios regalos a Carmen, y con varios 
cantos y aplausos hacia ella, se daba por finalizado 
el acto.

 Carrera solidaria en Sant Jordi
Más de 200 personas 
participaron en la carrera 
solidaria, organizada en 
Sant Jordi, a beneficio de los 
proyectos de Cruz Roja con los 

refugiados.
Voluntarios de Cruz Roja en 
Vinaròs, estuvieron, en todo 
momento, pendientes del 
recorrido, de 7 km. Todos 

coinciden en señalar el éxito 
de esta iniciativa solidaria, que 
consiguió superar los 2.600 € .
Gracias por participar y por la 
organización del evento.

Homenaje a la expresidenta de Cruz Roja Carmen Fonollosa Mestre

Desde nuestra Fundación-
Asociación de Daño Cerebral 
Adquirido ATENEU, queremos llegar 
a todos para sensibilizarnos con el 
DCA, para ello hemos dispuesto 
unas mesas informativas en 
algunas poblaciones de la comarca, 
contando con la colaboración de sus 
ayuntamientos.
Nos encontrarás en los siguientes 
mercados municipales:
Peñíscola – lunes 26, de 10 a 13 h.
Càlig – martes 27, de 9.30 a 13 h.
Benicarló – miércoles 28, de 9.30 a 

13 h.
Vinaròs – jueves 29, de 9.30 a 13 h.
      Sant Mateu – viernes 30, de 9.30 
a 13 h.

En nuestras mesas también podrás 
adquirir las entradas para el 
espectáculo  benéfico de la Central 
de Cómicos Live, organizado por 
la falla Nou Barri, que se llevará a 
cabo en el auditorio de Benicarló 
el 7 de noviembre. La recaudación 
del mismo irá destinada a nuestra 
asociación. 

Celebración del Día del Daño 
Cerebral Adquirido
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El joven de Torreblanca Rubén 
de la Cruz Soligó es el autor del 
cartel que anunciará las fiestas 
del Carnaval 2016 de Vinaròs, 
como quedó decidido tras las 
reñidas votaciones, Hubo un 
empate con otro cartel con 
mayor aceptación, por lo que fue 
necesario realizar otra votación; 
el cartel que quedó segundo fue 
el elaborado por el vinarocense 
Jordi Febrer Beltrán. Rubén había 
participado en este concurso 
en las ediciones de 2012 y 2013 
y es habitual visitante de estas 
populares fiestas.   Es estudiante 
de Fotografía, y el lema de su 
cartel era "Diversió sota la carpa". 
El cartel está basado en el mundo 
del circo, dado que éste es el tema 
del Carnaval 2016. En tercer lugar 
quedó el cartel de Rubén Planas 
Julián. La participación este año 
ha sido de 14 carteles.

El Carnaval 2016 ya tiene cartel
E.Fonollosa
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Redacción

CULTURA

La escritora albaceteña  Alicia 
Giménez Bartlett, muy vinculada a 
Vinaròs, donde tiene su residencia 
habitual, se ha alzado con el  Premio 
Planeta 2015  por la obra  Hombres 
desnudos. El anuncio del galardón, 
dotado con  601.000 euros para la 
obra ganadora y 150.250 para la obra 
finalista, ha tenido lugar en el Palacio 
de Congresos de Catalunya, durante 
el transcurso de la tradicional cena 
literaria en la capital catalana.
El secretario del jurado, compuesto por 
Alberto Blecua, Fernando Delgado, 
Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, 
Carmen Posadas, Rosa Regàs y 
Emili Rosales,  comunicó el fallo de 
la LXIV edición del Premio Planeta 

de Novela,  elegida entre las 486 
presentadas este año al concurso.
Dama de la novela negra española
Famosa por la serie de novelas policiaca 
protagonizada por la inspectora 
Petra Delicado, Giménez Bartlett es 
doctora en Literatura Española por la 
Universidad de Barcelona y entre sus 
obras más recientes destaca  Donde 
nadie te encuentre, premio Nadal 
2011.
‘Hombres desnudos’, presentada al 
concurso literario bajo el seudónimo 
‘Toni Farga’, en homenaje a sus amigos 
vinarocenses, y el título  ‘Nubes de 
tormenta’, está protagonizada por un 
profesor de literatura en paro e Irene, 
una empresaria recién abandonada 

por su marido, quienes se verán 
obligados a cambiar drásticamente 
para sobrevivir a la dramática 
situación en la que viven inmersos; 
su encuentro en el entorno de la 
prostitución masculina se convertirá 
en una auténtica fatalidad.
"La novela que yo he escrito no tiene 
nada de negra, no obedece a ninguna 
etiqueta", ha explicado Giménez 
Bartlett, que matizó es "un trozo de la 
realidad actual" donde "ha habido un 
movimiento social importante" en el 
que las mujeres han tomado el poder.
Con el Premio Planeta, la autora se ha 
convertido además en  miembro del 
reducido club de ganadores de los 
dos premios literarios hispanos más 

importantes  y de larga tradición, el 
decano Nadal y el Planeta, un grupo 
del que forman parte además Clara 
Sánchez, Álvaro Pombo, Maruja Torres, 
José María Gironella, Luis Romero, 
Ana María Matute, Jesús Fernández 
Santos, Carlos Rojas, Rosa Regàs, Lucía 
Etxebarria, Lorenzo Silva y Juan José 
Millás.

Alicia Giménez Bartlett, Premio Planeta 2015

El salón de actos Providencia García 
de la Biblioteca de Vinarós acogió 
el pasado día 20 la presentación 
del libro 'Teresa de Jesús:misterio, 
intriga y éxtasis entre el cielo y la 
tierra' del autor vinarocense José 
Luis Negre, nieto de Rosa Agramunt, 
dueña de la conocida Fonda Tres 
Reyes. 
El autor empezó escribiendo unas 
líneas en Crónica de Vinaròs y 
también hizo unas colaboraciones 
en el Diariet, más tarde empezó su 

andadura con el libro "Los ángeles 
que nos ayudan", cuenta que éste 
libro "arrancó" con mucha fuerza y 
sigue despertando un gran interés 
(está ya en su 3ª edición). Después 
de esta obra vino "Mensajes de 
los ángeles que nos ayudan" y "Tu 
ángel y tú" que ésta en un año y 
medio de andadura ya está en su 2ª 
edición consiguiendo que sus obras 
hayan "cruzado el charco". 
En esta cuarta obra se atreve con 
la novela; pero nos cuenta que 

cargada de sentimiento y mensaje. 
"Teresa de Jesús : misterio, intriga y 
éxtasis entre el cielo y la tierra" nos 
traslada a la Ávila del s. XVI, a las 
calles empedradas y a los conventos 
de una ciudad floreciente, donde 
una novicia descubre un mundo 
en su interior que revoluciona 
hasta lo entonces instaurado. 
Acompañados de decenas de 
asistentes, José Luis nos describió 
historia y curiosidades de ésta gran 
mística española.

La Biblioteca Municipal acoge la presentación de un libro sobre Santa Teresa de Jesús 

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs va presentar 
dimecres al migdia a la seva seu la digitalització del 
llibre 'Historia de Vinaròs’, obra publicada l'any 1929 
per Joan Manuel Borràs Jarque. La digitalització 
d'aquesta obra de gran rellevància per a la història 
del municipi ha anat íntegrament a càrrec de la 
Diputació de Castelló.
A la presentació, a la qual van acudir diversos socis 
de l'entitat cultural, va estar present el diputat de 
Cultura, Vicent Sales, al costat del diputat vinarossenc 
Juan Bautista Juan i el president de Amics de Vinaròs, 
José Luis Pascual. Sales va assenyalar que “amb 
continguts com aquest, amb una aportació tan 
important a l'estudi dels nostres orígens, ajudem al 
fet que queden preservats en el temps i es puguen 
consultar per les futures generacions com a part de la 
seva cultura”. També va mostrar el seu reconeixement 
a la labor realitzada per Amics de Vinaròs, apuntant 

que “recolzem la labor de col·lectius com ells, així 
com dels autors de la província a través del Servei 
de Publicacions que permet que treballs com aquest 
vegin la llum més enllà dels nostres municipis”.
El treball de digitalització s'ha realitzat en baixa 
resolució (pdf) per a la seva publicació a la web i 
en alta resolució (tiff) per a conservació o edició 
facsímil. El president d’Amics de Vinaròs, José Luis 
Pascual, va donar les gràcies a l'administració 
provincial pel seu suport i va mostrar la seva 
satisfacció pel fet que aquesta obra puga ser 
consultada ara de forma molt fàcil i accessible 
per als ciutadans. Pascual va qualificar aquesta 
digitalització de “vital”, i va recordar que Amics de 
Vinaròs va néixer com a conseqüència d'aquesta 
obra. “En un moment determinat, un grup de 
joves es va plantejar la necessitat de començar a 
investigar de forma rigorosa en la cultura i la història 

del poble, i ens vam trobar amb que només hi havia 
un document, que era la Història de Borràs Jarque”, 
va explicar. No obstant això, l'obra no era fàcilment 
accessible a tots els ciutadans en haver-hi molt pocs 
exemplars editats, que tenien unes poques families. 
“Per això, el primer projecte de l'associació va ser 
una reedició de l'original d'aquesta obra. Es va fer 
per subscripció i en aquest moment van ser 700 les 
persones que es van apuntar. Vam fer una edició en 
dos toms mecanografiada que és la que ha circulat 
fins que fa uns cinc anys l'Ajuntament va realitzar 
una altra edició”, va assenyalar. Això va contribuir a 
engrandir l'afició per la història local i al creixement 
de l'associació com a tal, com va assenyalar Pascual. 
L'obra podrà ser consultada pròximament a l'apartat 
de publicacions de la pàgina web de la Diputació 
(www.dipcas.es/publicaciones/) i a la web de 
l'associació cultural Amics de Vinaròs.

Amics de Vinaròs presenta la digitalització de la ‘Història de Vinaròs’ de Borràs Jarque

'Història de Vinaròs', de Borràs Jarque ja es pot consultar en format digital

Alicia Giménez Bartlett, en el momento 
de recibir el premio

José Luis Negre
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La colla vinarossenca va compartir, 
durant tota la jornada, les danses 
tradicionals al costat de:
Grup de jota de Godall (Montsià), 
Dansa de dansants i Ball de cintes a 
càrrec del Ball de diables de Vinaròs 
(Baix Maestrat), Grup de jota de 
la Casa d’Andalusia de la Sénia 
(Montsià), Gaiters de Joventuts, 
Unides (Montsià)  i la  Rondalla dels 
Ports.
Entre tot el conjunt de cultura 
i tradició que es va reunir 
aquest dia, la ja coneguda 
associació  vinarossenca  va realitzar 
les següents figures:
-  La Campana, es Castell de 
Peníscola, la Sénia, dos  Pinets 
simultanis, l'Aixecat de 3 altures i el 
Banc com a figura de 4 altures.
Des de la Muixeranga de Vinaròs 
agraïm una vegada més la confiança 

dipositada en la nostra associació així 
com en el  foment de la cultura i la 
tradició valenciana.
Recordar també que el dia 31, tornem 
a visitar les terres senienques a l'Aplec 

del Sènia on compartirem jornada 
amb  altres muixerangues i colles 
castelleres.   I  convidar a tots, com 
no, a formar part de la nostra 
gran familia Muixeranguera.

Amb motiu del III Festival de Músiques en Terres de Cruïlla

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs 
s'adhereix al Codi de Bones Pràctiques de la Cultura 
Valenciana proposat per la Generalitat Valenciana com a 
marc per vetllar per la correcta i eficient gestió cultural de 
les institucions públiques. El text recomana pràctiques 
com les convocatòries públiques a l'hora de cobrir llocs de 
responsabilitat en centres culturals, la professionalització 
dels òrgans de gestió, l'aposta per la màxima transparència, la 
recerca d'implicació de tots els sectors implicats, el concepte 
de la cultura com a servei públic o la màxima optimització 
dels recursos.
En el cas de la Regidoria de Cultura de Vinaròs ja s'han 
adoptat mesures en la línia de les propostes pel Codi de 
Bones Pràctiques com la convocatòria pública de la plaça 
de director de l'Aula de Teatre Municipal per al proper 
curs o la recerca de màxima eficiència i coordinació amb 
altres departaments municipals a l'hora de planificar la 
programació cultural. El regidor de Cultura de Vinaròs, Marc 
Albella, ha insistit que "aquest Codi de Bones Pràctiques 
és una bona base per a marcar les línies fonamentals que 
guien en la planificació d'una gestió cultural que arribe a la 
ciutadania i es consolide com a instrument de creixement i 

d'expressió de la nostra localitat ".
A més, la posada en marxa de la nova marca corporativa 
'Vinaròs Viu' s'emmarca en les recomanacions encaminades 
a la creació d'un nou públic, l'increment de la presència de 
joves en actes culturals i el foment de la participació directa 
de la ciutadania en l'àmbit cultural públic. "L'aposta per 
nous serveis de comunicació -webs i xarxes socials- i atenció 
al públic són fonamentals en aquest tipus de qüestions i 
per això estem treballant en la màxima difusió de totes les 
activitats que s'organitzen, des del punt de vista cultura, en 
la nostra localitat ", afegia Albella.

La Regidoria de Cultura de Vinaròs es suma al Codi de Bones 
Pràctiques de la Cultura Valenciana
La proposta de la Generalitat Valenciana es basa en fomentar la cultura com espai de participació

Redacció

Emigrantes, fugitivos sin delito,
huyendo de su país,
que les resulta maldito.

No cuestionan su pasado.
Lo importante es vivir
con la familia a su lado.

El sufrimiento, si hay suerte,
puede dejarse de lado.

Los recuerdos, las anteriores 
vivencias,
la parte de la familia, amigos
que dejan abandonados

¡Se vuelve dura la vida!
No han hecho de malo nada
pero son los afectados

Lloramos todos ¿Por qué?
malo ver niños abandonados,
sin pan ni agua ni nada
ni nadie que esté a su lado

¿Qué culpa tienen los pobres,
de que el mundo, el poder,
estén tan desequilibrados?

Que imperen los egoísmos
por encima de los derechos 
humanos
Que no haya sentimientos
si no están gratificados

Es vergonzante que no tomen 
medidas
potencias, países y gobernantes

Vinaròs, octubre 2015
Carlos García Gallardo

Refugiados
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Alternativa per Navajas, Junts per Ribesalbes, Som 
La Vall, La Roca Peníscola, Sí se Puede Borriana, 
Canviem entre tots l’Alcora, Onda Sí se Puede, Ara 
Benicàssim, Si se Puede Almassora, Amigos por 
Benafer, Junts per Albocàsser, Castelló en Movi-
ment i Tots i Totes Som Vinaròs.

Dissabte passat vam tenir el plaer de ser la seu de la primera trobada 
municipalista de la província de Castelló. Agrupacions, moviments 
i partits sortits del desencant i desil·lusió en la política tradicional 
ens vam trobar dissabte per intercanviar i conèixer experiències i 
línies a seguir dins les institucions.
Tots els presents en representació dins dels ajuntaments, ja sigui 
en l’oposició o en posicions de govern als ajuntaments o en la di-
putació com és el cas de la companya Anna Peñalver de Castelló en 
Moviment, vam aportar les nostres visions o experiències respecte  
a diferents temes.  
Pla d’emergència social, prenent aquest com un dels punts en 
comú de totes les candidatures, es va tractar primerament la ne-
cessitat de garantir l'alimentació de totes aquelles persones que no 
compten amb recursos suficients, en mesures com el xec alimentari 
o els menjadors socials. També com a segon eix es va tractar el tre-
ballar per garantir el dret a l'habitatge mitjançant l'activació d'un 
parc de vivendes públic. I com a tercer eix fonamental es va tractar 
el foment de l'ocupació en diferents iniciatives preses de dels ajun-
taments. Aquestes i més propostes van ser els eixos del debat en 
quant al pla d'emergència social, tots sent conscients que els nous 
pressupostos 2016, s'estan elaborant i es precís que en aquests, els 
serveis socials tinguin un pes més rellevant que el tingut fins ara.

També dins del nou model de gestió que presenten aquestes candida-
tures ens trobem en la participació, un dels temes que va obrir una se-
gona taula rodona. La participació com a eina de gestió col·laborativa 
de la societat civil junt amb les institucions. En aquesta es va poder 
percebre les diferents actuacions i perspectives respecte a la participa-
ció comentant diferents eines i reglaments. També la transparència va 
ser un dels temes dins d’aquesta taula rodona, les diferents normatives 
estatals o valencianes i l’enteniment de la transparència com a eina de 
rendició de comptes i com un mitjà, no com una fi.
La tercera taula rodona que va tindre lloc pel matí, va ser la gestió 
diària dels ajuntaments, procediments burocràtics, temps a seguir 
dins les institucions, així com la posada en pràctica de la normativa 
local i els seus reglaments de funcionament. A través d'experièn-
cies d'altres municipis i interpretacions de la normativa local es va 
prendre consciència que hi ha escletxes en les que es pot incidir per 
obrir i democratitzar certs procediments administratius.
La jornada va estar molt positiva, ja que hi ha hagut un enriquiment 
compartit molt productiu a través d'un aprenentatge col·laboratiu 
entre les diferents agrupacions electorals, on el fet destacat ha estat 
el gran capital humà, amb la fi que és establir una xarxa de coopera-
ció amb alt potencial. A la pràctica val a dir que;
 «L'exemple té més força que les normes».
Aquestes jornades van ser una mostra més d'exemplificar que agru-
pacions i moviments com aquest, no estan sols davant les grans 
estructures dels partits tradicionals o dels a vegades obsolets entra-
mats burocràtics. Va ser una trobada de regidors i companys de les 
agrupacions molt constructiva i alentidora, el canvi es teixeix tam-
bé des de les institucions.

Creant Xarxes, de municipi en municipi

UN GOBIERNO LOCAL QUE DESTRUYE
Vinalab, una víctima más

Modelo consensuado
El Ayuntamiento ingresaba dinero

- 27.000 € el primer año
- 27.000 € el segundo año
- 2.000 € el tercer año

El Ayuntamiento paga 
3.509 € al mes

Empresa gestora con centros en Bilbao, 
Zaragoza y Barcelona

Empresa sin experiencia en 
gestión de centros

Adjudicación a través de un concurso público Adjudicado con un contrato a dedo

Un contrato avalado por la secretaría
e intervención del Ayuntamiento

Contrato con el informe en contra del 
secretario e interventor y que solicitan se 

suspenda por ser irregular

Vinalab de Podemos, PSOE y Compromís
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N-232 Y CERCANÍAS
ENGAÑO, BURLA Y ESTAFA

Novena Campanya de Pressupostos Participatius

“De aquí a tres meses el PP no va a estar en el Gobierno y ahora se permi-
te el lujo de PROMETER lo que ya debería de estar hecho”

Nuestra diputada socialista en el Congreso por Castelló, Susana Ros, ha calificado de “en-
gaño, burla y estafa” los anuncios en infraestructuras realizados por la Ministra de Fomento, 
Ana Pastor, el jueves en su visita al norte de la provincia, con motivo de la inauguración de la variante N-340 entre Peñíscola, 
Benicarló y Vinaròs.

“La N-232 está EN EL AIRE, después de que Bruselas haya dicho que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 no son reales y 
se tienen que rectificar”

En cuanto a la prolongación de los trenes de cercanías a Benicàssim, la diputada indica que es un proyecto que conlleva la 
adecuación de toda la estación. Necesita una inversión de 20 millones de euros, como se refleja en el estudio, y no cuenta ni 
con un euro destinado a ello.

“Queremos CERCANÍAS, y no medias tintas, hasta el norte de Castellón”.

El PP ya efectuó el cambiazo del Corredor Mediterráneo por el Tercer Hilo, lo que es una muestra clara de que ni Pastor ni Rajoy 
conocen nuestra provincia y su potencial exportador, porque si fuera así no hubieran recortado

“La GARANTÍA de defender Castelló y ponerla en el mapa de las inversiones, del empleo y la prosperidad es el partido socialista”

El nuevo gobierno socialista se encargará de poner todos estos proyectos encima de la mesa, colocarlos dentro de los Presu-
puestos Generales del Estado, algo que no ha hecho Pastor, y ejecutarlos, y no con las prisas que promete la ministra.

El passat dia 14 d'octubre de 2015, a la nostra seu, vam presentar la novena campanya de pressupostos participatius de 
Compromís Vinaròs.
Així comença el període per recollir les propostes, suggeriments i iniciatives per part de la ciutadania per mirar de posar-les 
damunt de la taula a l'hora de fer les aportacions del nostre Grup Municipal per al pressupost del 2016. Ja és el novè any on 
posen en pràctica la Campanya de Pressupost Participatiu iniciativa que ha tingut molt bona acceptació per part de ciutadans 
i associacions en anteriors anys. Des de Compromís Vinaròs  sempre hem pensat que el pressupost municipal és una eina no 
tan sols de l'equip que govern, sinó també té que estar obert a totes aquelles aportacions que venen per part de la ciutadania 
i de les entitats del poble. Un pressupost participatiu farà que les inversions que s'han d'executar des de l'ajuntament tinguen 
el màxim suport per part de tots .
Aquesta campanya anomenada, Campanya Pressupost Participatiu, comença en una primera fase on fiquem les eines 
necessàries per a que la ciutadania puga traslladar-nos totes les seues propostes. Per a recollir les vostres propostes 
fiquem a la vostra disposició 4 maneres per a fer-nos les arribar:
1) Els perfils i pagines de Facebook tant dels nostres Regidors (Domenec Fontanet i Jordi Moliner) com la del nostre portaveu 
local (Jordi Navarrete).
2) També, fiquem a la vostra disposició els correus electrònics  vinaros@compromis.net o  compromisvinaros@gmail.com 
on ens podeu fer arribar via Internet tot allò que creieu que fa falta.
3) Vindre al nostre local on tenim l'Oficina d'Atenció al Ciutadà al C/Carme nº4. Tots el dimecres a partir de les 20:00 h.
4) També podeu fer-nos arribar les vostres propostes, personalment als nostres Regidors Domenec Fontanet i Jordi Moliner.

Com sempre des de Compromís Vinaròs, fem polítiques de baix cap a dalt, estant al servei de la gent, arreplegant totes les 
vostres propostes, per als pressupostos d'aquest any 2016.
 

Animeu-vos.
Feu-nos arribar les vostres propostes per a millorar Vinaròs.
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VOTANTS DE PODEM -PSPV I BLOC:

US VAN DIR UNA COSA I EN FAN UNA ALTRA
AQUEST ANY NO TINDREU PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS!

Nosaltres,en canvi, ANEM PER FEINA!! 
Si voleu fer propostes estem:

tots els dilluns, de 18'30 a 20'30 h a Avgda.Llibertat,22
........................................................................

I aquesta és la feina feta,per registre d'entrada:
- SOL.LICITEM la creació d'Un Banc de Terres a Vinaròs.
- SOL.LICITEM que per plenari es demane la gratuïtat de l'AP-7-
- SOL.LICITEM  que es reivindique davant de les Administracions el definitiu condicionament de la N-238, que ara fa 18 
anys que es van pagar les expropiacions `per poder-ho fer.
- SOL.LICITEM ,  per tal de disposar de més terrenys per atorgar, la creació de microparcel.les(3-4 m2) dins dels Horts Urbans.
- SOL.LICITEM al mateix lloc la creació de microparcel.les amb  bancals de doble altura per a persones amb mobilitat 
reduïda.
- SOL-LICITEM que es prenguen mesures de seguretat als passos de zebra:
      .  Cap contenidor de residus apegat a dit pas, ja que redueix la visibilitat.
      .  Cap zona de càrrega descàrrega, apegat a dit pas.
      .  Que les zones amb visibilitat reduïda als passos de vianants(Pius XII,per exemple) siguin arreglades, i alliberades 
         d'obstacles visuals.
      .  Que entre el pas de zebra i la plaça d'aparcament s'establisca una distància de  seguretat.
- SOL.LICITEM es solvente la deficient il.luminació al carrera Santa Teresa.
- SOL.LICITEM siguin ateses les al.legacions respecte els Horts Urbans.

Promeses complides

Ha fet l’aportació del 
25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca 
del mes de setembre a 
l’ajuntament, a Cáritas 
Vinaròs per la compra 
d'aliments.

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

1
1
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

PROU, AP-7 GRATUÏTA JA!!!

OPINIÓ 

Matitzacions Manuel Villalta

Por qué seguir pensando de izquierdas Juan Carlos Benet, acérrimo del PSOE

Acabamos de transcurrir por unas elecciones autonó-
micas y municipales que aquí, tanto en Vinaròs como 
en la Comunidad Valenciana, se han dado un relevo 
de mandato. Se ha pasado de tener unos gobiernos 
locales y autonómicos de carácter derechista, pues 
nos lideraba el PP en ambos planos; a ser gobernados 
en la actualidad por grupos políticos de coalición de 
izquierdas.
En este pequeño período desde que nos lideran las ac-
tuales formaciones, a mí ya me ha parecido  que hay 
voluntad de hacer cosas sobre todo a nivel local mien-
tras que a nivel de la región, el presidente socialista 
Ximo Puig no hace más que llorar para que se den más 
financiaciones del gobierno central para poder hacer 
proyectos en nuestra comunidad.
El hecho de no tener dinero también ocurrirá en 

la junta de gobierno de nuestro pueblo, pero aun 
así ya ha habido buenas obras, pero todavía falta 
mucho. Todo pasa por recaudar honestamente los 
tributos de toda la sociedad así de los “mayores” 
como de los “pequeños” para poder hacer grandes 
dividendos para nuestras buenas obras sociales.
Pero lo que más quería yo destacar en este escrito es 
que es de lógica que en las próximas elecciones que 
se avecinan a final de año se necesita imperiosamen-
te que vuelvan a ser ganadas por un gobierno central 
de izquierdas. Pues si hay poco dinero en la “hucha” 
española más en cuenta-gotas se nos subvencionarán 
nuestras peticiones para hacer  nuestros actos sociales 
si vuelve a liderar la nación el PP. 
Es normal que entre miembros de un mismo equipo 
se entiendan mejor y busquen que las partes se vean 

más favorecidas para así destacar sobre los equipos 
rivales. Pues bien, si vuelve a ganar el PP,  por descu-
bierto o por encubierto, serán las regiones y sus mu-
nicipios, en donde también hayan ganado la derecha, 
en las cuales se mejoren los medios para que en estos 
se realicen adelantos en sus estructuras sociales.
En toda buena institución o grupo siempre se intenta-
rá favorecen al prójimo, y si no queremos ver a nues-
tro presidente autonómico y el alcalde de Vinaròs que 
no puedan moverse ni respirar para gobernarnos, 
para llevar a término sus proyectos, es mejor seguir 
votando a la izquierda en las Nacionales, y mejor al 
PSOE, que es la referencia de la izquierda.
Finalmente diré que si hemos dado un paso para el 
cambio no nos quedemos a medias en el siguiente y 
mayor paso.

Com s'ha pogut comprovar en estos dies arrere 
l'equip de govern ha fet balanç dels seus primers 100 
dies de govern municipal.
També hem comprovat com  per a fer el dit balanç 
han hagut de fer el cor fort per a poder exposar el que 
han exposat, ja que en estos 100 dies s'ha fet molt 
poc, i el que s'ha fet ha sigut de tramit.
Este que escriu pregunta. ¿Ésquè a Vinaròs no hi ha 
temes que millorar i solúccionar ademes dels expo-
sats per l'equip de govern.?
Ésquè en estos 100 dies no ha ocorregut res ni hi ha 
altres temes de què soluccionar i reivindicar.?
Si llegim la premsa local comprovarem com l'Asocia-
ciò de Veïns Migjorn en estos 100 dies ha informat i 
reivindicat temes de primera necessitat que afecten 
directament la ciutadania i al poble, com el problema 
dels metges en l'Hospital. Un millor servici de trens de 
rodalies. La neteja del poble. Temes relacionats amb 

la nostra llengua, “el valencià.”Els herbicides, el soroll 
i tants altres.
Com es pot entendre que una associació expose te-
mes que afecten directament la ciutadania, i l'equip 
de govern en 100 dies no menciona ni u.
Serà que els desconeix, o será que no s'assabenta.? Bu-
eno perquè com exposa migjorn en els seus articles , 
tots els dilluns a les 20 hores es reunixen en la Casa de 
la Cultura. No estaria de més que l'equip de govern es 
personarà a les dites reunions i es podria assabentar 
d'altres temes que també existixen a Vinaròs.
Sobre el ple ciutadà de l'Auditori, em pareix 
perfecte este sistema de plens on la ciutadania 
puga participar directament opinant, pregun-
tant, proposant i criticant.Encara que la meua 
proposta seria que l'equip de govern no incloga 
cap orde del dia, que cada responsable de cada 
àrea de treball expose allò que s'ha fet entre ple 

i ple i els assistents que es pronuncien sobre allò 
que s'ha exposat, i al final un temps de precs i 
preguntes.
En el dit ple no va assistir cap partit de l'oposició. Este 
que escriu desconeix els motius. El que no desconeix 
és que el Partit Popular si estava present en l'Auditori, 
però no va participar en el ple.
No s'entén com el major partit en l'oposició i amb 
el convenciment de tornar a governar a Vinaròs, no 
participen el mateix. Segons esta actitud del PP, és 
comprensible, ja que com desconeix el significat i el 
funcionament de la democràcia participativa entre la 
ciutadania, pués hauran anat d'espectadors per a sa-
ber del seu funcionament.
Però bo, esperem que per al pròxim es decidisquen i 
participen, perquè així la ciutadania també els puga 
preguntar. Perquè inclús encara que siga en l'oposició 
també són representants del poble.

Ja ho vàrem anunciar la setmana passada, ens hem 
sumat a la campanya que porten els companys de les 
Associacions de Veïns de les Terres de l’Ebre i en con-
cret els d’Amposta per demanar la gratuïtat de l’AP-7. 
Després de l’assemblea de dimecres passat i on tam-
bé varen venir companys de Benicarló i Peníscola va 
quedar clara la nostra postura i començarem les ac-
cions. Així al dia següent pel matí vàrem instal·lar una 
pancarta de PROU, AP-7 GRATUÏTA JA!!! a l’entrada del 
mercat del dijous com a primer pas per portar al ca-
rrer aquesta problemàtica, al vore’ns la gent xerrava 
amb nosaltres i, sense cap mena de dubte, anava re-
colzant la nostra postura. Cal dir que ens demanaven 
papers per estampar la seua signatura per manifestar 
la seua conformitat amb nosaltres.

No, no vàrem tallar la carretera. El dia que tenen 
establert per fer-ho en els altres pobles encara no 
ho havíem tramés la petició, no hi havia temps sufi-
cient per poder presentar la instància comunicant-
ho a les autoritats pertinents. Però tot i això ens 
vàrem reunir vora 20 persones al costat mateix de 
la carretera on férem una petita assemblea. Tal com 
ens van dir els companys d’Amposta (impulsors de 
la campanya) començarem, com ho fan ells sempre, 
amb un minut de silenci en memòria dels morts 
haguts en aquesta transitada carretera. Silenci per 
reflexionar que sols era trencat pels vehicles que 
circulaven pel nostre costat. 
Després d’una breu exposició vàrem quedar que a 
partir d’aquesta setmana TOTS ELS DIJOUS tallarem la 

carretera N-340, i vàrem concretar el lloc, serà en el 
punt quilomètric 1053,700 aproximadament, tot just 
a l’encreuament de la NOVA carretera amb la N-238 
(carretera d’Ulldecona).  Començarem a  les 17,30 fins 
les 18.15 h. 
No cal dir que us esperem a tots aquells que pugueu 
venir, hem de fer pinya, hem de dir prou i que ho vo-
lem ja, necessitem que l’AP-7 siga lliure de peatge pel 
be general. 
Hem de fer constar que hem cursat la comunicació 
pertinent a la Subdelegació del Govern, suposem que 
no ens posaran cap impediment per fer el tall de ca-
rretera el proper dia 22, que esperem siga controlada i 
vigilada per les forces de seguretat de l’estat per tal de 
no tenir cap incident que puguem lamentar. 

El ple ciutadà Cecilia Miguel

VOX VINARÒS vol felicitar a 
l'actual equip de govern de 
l'ajuntament per l'iniciativa 
d'organisar un ple ciutadà 

en L'Auditori Municipal, a on respongueren a les 
preguntes efectuades i escoltaren les idees aportades 
per la ciutadania. Estos actes fan mes accessibles a 
nostres governants i mos dona la sensació de que son 
mes propencs.
No obstant en VOX no entenem com no s'aplica la 
llegalitat en casos com els que se descrigueren en dita 
reunió. ¿Tant difícil es que se respecten les ordenances 
Municipals? No deuria de ser aixina. L'Ajuntament 
te ferramentes suficients per a fer respectar les lleis, 

ademés esta es una de les seues funcions i obligacions 
i te mijos per pogué fer-ho.  
Tampoc entenem com mos demanen ser mes 
ecològics abandonant l'us del coche, substituint-
ho per caminar o anar en bicicleta quan no se 
donen les condicions per a això. Exceptuant en 
el centre del poble, no se respecten les velocitats 
ni les distancies mínimes per a que un cicliste 
puga circular en seguritat, sense posar la seua 
vida en perill. Per aumentar els vinarossencs l'us 
de la bicicleta s'han de donar unes condicions 
mes favorables que les que tenim actualment a la 
nostre ciutat.
En el ple popular vàrem trobar a faltar les solucions 

per part del consistori als problemes de Vinaròs, que 
explicaren actuacions a realisar i llavors s'hagueren 
pogut discutir en els presents i aportar idees, pero 
mos varen quedar en la sensació de que necessitaven 
que els ciutadans els solucionaren la papereta, qu'ells 
no tenien plans d'actuació.
A moltes preguntes van respondre que no hi havia 
presupost, no tenien diners, i es clar suponem 
que es per això que no baixen el IBI, per a tindre   
mes recaptació. Vox fa temps que ho diu: s'han de 
baixar els impostes que ofeguen a la gent pero per 
això s'han d'eliminar polítics que  tenim molts tant 
al gover local, al de la comunitat i al del estat. Els   
comtes no ixen.
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Andrés Albiol Petxinot pelós

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE SETEMBRE DEL 2015 (i III)

Marejadillas y lloviznas auyentaron la pesca
La mar se mostró poco receptiva de cara a los pescadores. En un principio el 
moderado oleaje acompañado de agua del cielo fue motivo para que raramente 
no obtuvieran los frutos deseados, y luego vino una jornada el viento del noroeste. 
Al final la producción de pescados y mariscos resultó escasa.
La pesca de arrastre que es la menos afectada, a diario subastó langostino, calamar, pescadilla, 
salmonete, peluda, rape, caracol, galera, sardina, canana, pulpo blanco y morralla.
El cerco el lunes entre dos traíñas pillaron 200 cajas de doradas (7Kg/caja) 200 de llisa y 350 de 
boquerón. El martes no salieron por el fuerte oleaje nocturno mar adentro. El miércoles una llum 
desembarcó 150 cajas de pagel. Y el jueves no vieron pescado azul. Las dos embarcaciones eran 
de Vinaròs.
La flota artesanal de artes menores, también falló alguna jornada por el temporalillo. Las 
barquitas trasmalleras la mayoría faena en busca de lenguado, rombo y sepia. Un par lo hace 
tras la corva, pagel, sargo y sorella. Y uno sigue operando por Columbretes para desembarcar 
langosta, bogavante, gall, gallineta, chopa y mamona.
El palangre de costa faenó pocos días y atrapó con este arte de anzuelos mucha bacoreta 
(ejemplares de 8 Kg.) bonito, llampuga y lliri.
La recolección de pulpo roquero con cadufo sigue bastante activa. Son ejemplares de 1 a 4 Kg.  

Ecos de ‘Mar’: Pescado, alimento imprescindible
Recordemos, que desde hace tiempo, los cardiólogos y expertos en nutrición nos dicen que 
los productos del mar deben incluirse obligatoriamente en nuestra dieta. Estudios científicos 
demostraron que el consumo habitual de pescados y mariscos, unidos a una vida sana y al 
ejercicio regular, ayudan a prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, una de las 
principales causas de mortalidad en los países desarrollados. 
Los ácidos grasos Omega 3 y 6, presentes en los frutos marítimos y especialmente en el peix 
blau, colaboran en combatir la arteriosclerosis y reducir el colesterol, enfermedades que pueden 
llegar a provocar infartos de miocardio, cerebrales o muerte súbita. También se ha relacionado 
el consumo de estos ácidos no saturados con una menor incidencia del Alzheimer y el retraso 
mental, así los médicos recomiendan especialmente en embarazadas, al demostrarse que 
los niños cuyas madres han consumido pescado durante el embarazo son más sociables y 
receptivos. Otros estudios llegan a relacionar la no ingesta de productos del mar con algunos 
tipos de cáncer.
Aparte de los ácidos grasos, las algas -cuyo consumo aún no está muy extendido en España- 
contienen más vitaminas y minerales que muchas verduras y vegetales. 

És paregut a la típica petxina que mengem torrada en 
la serra de l'ermita. En castellà li diuen almendra de mar 
peluda pel seu vellutat recobriment exterior de les valves. 
En francés és crida amande de mer value i en alemany 
Echte Samtumuschel. El seu nom científic és Glycimeries 
pilosa. 
Este mol·lusc bivalve de l'orde dels arcacis i de la 
família dels glicimérids posseïx una petxina gran i quasi 
circular, amb bandes radials i concèntriques molt fines 
de tonalitats marrons clares i blanques. Les valves són 
grans arredonides i resistents. Per a la seua obertura té 
una ‘frontissa' corba dentada, que encaixen les dents 
d'una valva amb els buits de l'altra. Són tancades 
hermèticament per dos músculs adductors. Després hi 
ha un lligament en el vèrtex per a mantindre-les obertes. 
La petxina per la part de fora és de color marró fosc. 
L'interior és blanc amb una taca terrosa.
La seua talla és de 6 cm.
El carnós animal està reclòs entre les dos valves té un 
cos dividit en quatre parts. La primera, la qual cosa seria 
el cap està absent però encara s'aprecien els òrgans 
sensorials, tentacles i sistema nerviós. La segona, el peu, 
cridat també òrgan locomotor és com un gran múscul 
en forma de falca, que ho unfla, allarga i repulsa falcant-
ho per a traslladar-se amb la seua corfa a costes sobre 
l'arena o soterrar-se en ella. La tercera és l'anomenada 
massa visceral que té forma de sac, on estan l'estómac, 
cor, renyons, gònades, etc. I la quarta és el manto, que 
està situat entre el peu i la massa visceral a manera 
de replegament formant una espècie de maneguí i 
s'encarrega de la segregació de la petxina.
 Sexes separats. Es reproduïx expulsant a l'aigua els òvuls 
i esperma perquè es fecunden. Després l'ou eclosiona i ix 
una larva pelàgica que s'estaciona sobre el fons arenós 
i es transforma en una cloïssa. La petxina la forma a 
base d'afegir carbonat càlcic que prend de l'aliment i de 
l'aigua (el 90% de matèria inorgànica i la resta d'orgànica) 
per a espessir les capes i engrandir les valves. Respira 
per mitjà de dos brànquies l'oxigen del corrent marí, al 
mateix temps que ingerix com a aliment les partícules 
circumdants que hi ha en el plàncton.
Es captura amb rastell en fons arenosos pròxims al litoral. 
És comestible. De valor comercial mig.

PEIXOS
Alatxa                                                 3.963 Kg.
Seitò (Boquerón)                                3.424
Escrites (Rayas)                                        163
Mantes (Batoideos)                                    80
Besuc (Besugo)                                        355
Boga i Xucla (Picarel)                            1.880
Rallat (Bonito)                                            74
Burros (Gobios)                                        125
Llampuga                                                  90
Caballa (Verat)                                    2.678
Veta (Cinta)                                           484
Congre (Congrio)                                1.431
Gall (Pez de San Pedro)                        95
Orà (Dorada)                                      5.605
Móllera (Fanéca)                                  394
Gallineta (Cabracho)                            221                             
Sorell (Jurel)                                        7.331
Esparrall (Raspallón)                          937
Palá (Lenguado)                                   721
Sarg (Sargo)                                          341

Lliri (Anjova)                                       1.856
Llobarro (Lubina)                                    44
Panagal                                                   5
Mabre (Herrera)                                   80
Aranya                                               1.073
Pagell (Breca)                                   12.494
Peluda (Solleta)                                    537
Lluç (Pescadilla, Merluza)                 15.174
Rap (Rape)                                         2.094
Aspet (Espetón)                                    370
Rom empetxinat (Rodaballo)                    5
Juriola (Rubio)                                    1.668
Moll (Salmonete)                               11.108
Morralla (Serrano, etc)                       2.872
Sardina                                              1.476
Letxa (Pez limón)                                 817
Bacoreta                                               72
Sorella (Jurel real)                              4.918
Bacaladilla                                           73
Llisa (Mújol)                                       16.887
Pagre (Pargo)                                         5

Vis (Estornino)                                     116                   
Gatet (Pintarroja)                                   135
Roncador                                               58
Rata (Miracielo)                                     27
Palometa (Palometón)                           6
Tigre (Lenguado portugués)                     6
Corva (Corvallo)                                     105
Miseria (Gallo)                                        20
Peix de rei (Pejerrey)                             10
Mamona (Brótola de fango)                    40
Saboga (Alosa)                                        6
Déntol (Dentón)                                        10
Chopa                                                       16
Palomenta blanca                                   172
Reig (Corvina)                                           11
Morruda (Sargo picudo)                            5
Salpa (Salema)                                        25
Vidriá (Mojarra)                                       42
Rom (Rèmol)                                             20
                                                           ________
       Total.............................          104.833

CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                                 136
Escamarlà (Cigala)                                    92
Llagostí (Langostino)                                475                  
Galera                                                    3.772
Llagosta (Langosta)                                  240
Gamba (Camarón)                                     5
Llomántol (Bogavante)                              20                                                            ______
Total......................................         4.740
MOL·LUSCOS:
Calamar                                                 1.069
Sepió punxa (Choquito)                            267
Canana (Pota, Volador)                            904
Sipia (Sepia)                                          1.119
Polp roquer (Pulpo roquero)                  9.708
P. blanc (P. blanco)                               1.334
P. mesquer (P. almizclado)                      119                
Cargol (Caracol, Cañailla)                    95
                                                        _______
    Total……………….……..        14.614
Total  Producció...................       124.194
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

ESPORTS

 DIA: D IS S AB T E , 24 ,10 ,15 P AV E L L Ó P OL IE S P OR T IU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 PISTA SANSE DUATHLÓ ESCOLAR ENTRENAMENTS
11,00 PISTA SINTETICA HANDBOL JUVENIL MASC CBM VINAROS - CBM TORRENT

16,00 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINAROS FS – L'ALCORA FS
18,00 PISTA SINTETICA HANDBOL SENIOR MASC. CBM. VINARÒS – BM. CASTELLÓN

17,00 GIMNÀS SANSE T.TAULA TERRES EBRE C.T.T.VINARÒS “C” - C.T.T. TORTOSA “D”

Matí PISTA PARQUET HOQUEI Jornada BAMESAD – HOQUEI

16,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA INFANTIL CD VINARÒS FS - FS PEÑÍSCOLA “A”
17,15 PISTA PARQUET FUTBOL SALA CADET CD VINARÒS FS - FS PEÑÍSCOLA “A”

DIA: D IU M E N GE  25 ,10 ,15 P AV E L L Ó P OL IE S P OR T IU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE

16 a  20 h PISTA PARQUET NATACIÓ TOTES PRESENTACIÓ CLUB NATACIÓ

DIA: D IS S AB T E , 24 ,10 ,15 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED – ESPORTIU VILLAREAL B
11,45 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED C – CD LLEDO
11,45 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED C – CD LLEDO  A

16,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED D – UE SANT JAUME
16,00 CAMP 2 FUTBOL PREBENJAMI CF UNITED BLAU – LA SÉNIA BLAU
17,15 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED A – CD SALESIANOS BURRIANA A
17,15 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED “A” - C.D. SALESIANOS BURRIANA “A”
18,30 ESTADI FUTBOL AMATEUR VINARÒS CF B – UD BENASAL

D IA: D IS S AB T E , 24 ,10 ,15 C IU T AT  E S P OR T IV A
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINAROS EFC B – CF COSTA AZAHAR
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC B – COSTA AZAHAR
10,30 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI CF UNITED BLANC – CE ROSSELL

16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ VINAROS EFC – CD ALCANAR
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ VINAROS EFC C – ANDIAMO VILA-REAL CF “A”
17,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ VINAROS EFC B – CF UNITED VINAROS

D IA: D IU M E N GE , 25 ,10 ,15 C IU T AT  E S P OR T IV A
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV JESUS Y MARIA

DIA: D IU M E N GE , 25 ,10 ,15 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE

9 A 14 H ESTADI FUTBOL TOTES PRESENTACIÓ VINARÒS UNITED CF

Un cop més ens quedem sense paraules per agrair la 
participació dels vinarossencs i gent de la comarca a 
la Caminada Popular 2015 del passat diumenge 18 
d'octubre, ja que finalment, tot i que inicialment la 
inscripció estava prou parada, lka participació va ser de 
600 participants.
La proba va transcórrer sense incidents en un agradable 
dia, tot i la previsió inicial de pluja i amb el nou recorregut 
que vam iniciar l'any anterior, més exigent però a la 
vegada més atractiu per als participants, que podien 
triar per on volien anar amb les diferents variants.
Volem destacar a l'AULA DE NATURA, pel seu treball no 
sols en l'elaboració del recorregut així com en el control 
de la prova i magnific marcatge del recorregut, per a que 
ningú es pregués. També van destacar els participants el 
magnific entrepà de llonganisses de DICOCAR i FORN 
DE PA ALFREDO CANO, que van agrair després de la 
pujada a l'ermita.
Aquest any com a novetat hem destinat 1 € solidari 
per als REFUGIATS DE SIRIA, i finalment la recaudació ha 
sigut de: 483 €.  Aquesta quantitat es donará a CREU 
ROJA.
Finalment donar les gràcies als VOLUNTARIS de les 
següents entitats, ja que gràcies a ell va sortir tot 
perfecte: Aula de Natura, Club Bàsquet Servol, Club 
Natació, United CF, Club Triatló, Club Taekwondo 
Atencia, Club D. Futbol Sala, Club Birles, Club Esportiu, 
Club petanca, Club Bamesad, Club Nàutic, GRD Vinaròs 
Futbol, Vinaròs CF,  i Club Tenis.

CAMPANYA D'ESPORT POPULAR CME 2015
Finalitza la Campanya d'Esport Popular 2015 que 
organitza el CME amb les quatre proves amb un èxit de 
participació:
Veient les xifres de participació de les Proves de la 
Campanya d'Esport Popular 2015 podem vore com hi 
ha proves, com la Caminada, el II 10k Nocturn i el dia 
de la Bici, que mantenen les seues xifres de participació. 
Aquest any hem notat un fort increment en les activitats 
del Dia Mundial de l'Activitat Física, la Patinada i, sobre 
tot, en la Marató Popular.
Per tant, passem d'una participació global a 2014 de 
4.300 persones, a 5.480 participants a 2015, sent un 
increment del 23 %.
Any rere any el CME vol agrair la massiva participació 
de la gent del poble i comarca en les nostres proves 
esportives ja que sempre anem aumentant la 
participació, així que gràcies a tots.
Només ens queda informar que seguirem treballant 
per millorar la participació i la qualitat de les proves 
populars per a la Campanya d'Esport Popular 2016, 
on seguir tindrem novetats molt interessants, i donar 
les GRÀCIES a:
Tots els participants
Voluntaris de les entitats i lliures: Club Natació, Club 
Birles, Club Tenis Taula, Club Bamesad, Club Basquet 
Servol, Club Balonmano, Club D. Vinaròs Futbol Sala, 
Club Fristail, Club Triatló, Club Patinatge Artístic, Aula 
de Natura, Club Esportiu, Club Ironmans, Vinaròs EFC, 
United CF, Club Taekwondo Atencia, Club Petanca, Unió 
Ciclista, Club Tenis, GRD Vinaròs Futbol, Rugby Club, 
Vinaròs CF, Club Nàutic i Ass. Unión Latina.
Col·laboradors/Patrocinadors: DISMUYVI, DICOCAR, 
FORN DE PA ALFREDO CANO, MERCAT DE VINARÒS, 
ASSOCIACIÓ RESTAURADORS DE VINARÒS, COFRADIA 
PESCADORS SAN PERE, GIL COMES, CONSUM, 
CAIXA VINARÒS, GRUPO MAESTRAT, PORTAL DEL 
MEDITERRANEO, CARREFOUR i ORTOROCA.
Personal del CME: Javi, Jose, Oscar, Angels, Juan Carlos, 
Jose F., Pili i Majo
Brigada: Vicent, Ismael i resta de personal.
Policia Local: Julio, Mora i resta de Policies Locals.

Valoració Caminada Popular 2015
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ATLETISME.  Club Esportiu Vinaròs

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

Ciclocrós

ALEVIN MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 37 – BASQUET 
MORVEDRE 86
El equipo local lo  intentó y le puso muchas 
ganas pero nada pudo hacer ante la altura del 
rival.

INFANTIL MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 66 – C.B BENICARLO 
VERDE 41
Un bonito partido en el primer duelo comarcal 
de la temporada que se lo llevó el equipo local 
holgadamente. 

INFANTIL FEMENINO 
C.B GIL COMES VINAROS 13 – C.B CASTELLON 
VERDE 34
Nuestras infantiles debutaban en la categoría 
infantil y se les noto en exceso el cambio de 
balón y el tirar en canasta grande.

CADETE MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS NEGRO 58 – A,B 
ALMASSORA 24 
Gran partido de nuestro cadete de 1º año que 
en una muy buena segunda parte consiguió 
una muy buena victoria.

C.B GIL COMES VINAROS 62 – C.B CASTELLON 
A 56 
Muy buen partido de nuestro cadete de 2º 
año que jugaba contra uno de los favoritos del 
grupo y consiguió una victoria muy importante 
de cara a poder aspirar a estar entre los dos 
primeros clasificados. 

CADETE FEMENINO
C.B GIL COMES VINAROS 63 – C.B BENICARLO 
39
Victoria ante un rival incómodo, pero que 
al final tuvo que ceder a la superioridad del 
equipo local.

JUNIOR MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 44 – C.D DON BOSCO 
54 
El junior jugaba su segundo partido de liga y 
aunque mejoró un poco en el aspecto ofensivo, 
no fue suficiente para llevarse el partido. 

SENIOR MASCULINO 
C.B GIL COMES NEGRO 36 – C.B BENICARLO 65 
El senior plagado de jugadores jóvenes ( 
8 senior de 1º año) jugaba en otro duelo 
comarcal contra un Benicarló con jugadores 
en su mayoría veteranos que gracias a un muy 
buen partido consiguió ganar ampliamente a 
los locales.

C.B GIL COMES VINAROS 58 – C.B QUART 65 
Derrota dolorosa para el Vinaròs que en un 
partido que tenia que haber ganado, terminó 
perdiendo víctima de sus innumerables fallos 
defensivos.

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

Crónicas C.B Vinaròs Servol 

Un any mes el Club Natació Vinaròs participa 
en la Caminada Popular organitzada pel 
Consell Municipal d’Esports en la qual 
aquest any en l'àmbit de club van tindre mes 
participació tant de nadadors com de pares. 
Recordar que  aquest  cap de setmana es farà la 

presentació dels equips de la Temporada 2015-2016 
serà el diumenge les 17.30 h al Pavelló Poliesportiu 
Municipal, tots els nedadors  hauran de  vindre en 
la camiseta roja del Club i pantalons de color blau 
marí, en acabar farem un xicotet berenar per  als 
nedadors i socis.

El Club Natació Vinaròs participa en la Caminada Popular

CAMPIONAT D’ESPANYA DE 
CLUBS JÚNIOR 
El passat dissabte 17 d’octubre 
es va celebrar, a les pistes 
d’atletisme Gaetà Huguet de 
Castelló el Campionat d’Espanya 
de clubs en categoria júnior. 
Gràcies a l’acord de col.laboració 
entre l’equip del Playas de 
Castelló i el CE Vinaròs, atletes 
del nostre club poden participar 
en aquests campionats 
nacionals per equips formant 
part de l’equip de La Plana, i la 
migfondista del Vinaròs Carla 
Masip va ser convocada per 

disputar les proves de 800m i el 
relleu 4x400. 
La nostra atleta va tenir una 
destacada actuació aconseguint 
la 2a posició a la prova de 
800m, només per darrere de la 
subcampiona d’Espanya de la 
distància, i al relleu 4x400m, on 
gràcies a una posta magnífica 
de Carla el seu conjunt 
va aconseguir la victòria. 
Finalment, en la suma total de 
l’encontre, l’equip del Playas va 
revalidar el títol de campió tant 
en categoria masculina com 
femenina.

Carla Masip, actuació destacada 
amb l’equip del Playas de Castellón 

Este pasado fin de semana, arrancaba 
la temporada 2015 de Ciclocrós, en 
la ciutat de Xeraco. Vinaròs estaba 
representada por los hermanos 
Fandos, Ignacio M-50 y Emilio M-60 (72 
años, no hay ya M-70). El primero de 
ellos rodo en cabeza toda la carrera, y 
al final acabo 4º 
A las 12.50, debutaba la categoría 
élite del CX, este año con más 
representación que nunca, Ignacio 
Fandos y Sebastián Esteller a los que 
se unieron un clásico de la disciplina 
José Antonio Merlos y un nuevo 
componente que este año también 
nos acompañara en la disciplina y 
categoría, Aitor Meléndez.
Ignacio quedó 4º, en la posición 30 
quedó José Antonio Merlos y el 35º fue 
Sebastián Esteller.  El debutante, Aitor 
Meléndez, quedó en la posición 37.

Ciclocrós Xeraco



22

10 octubre de 2015

ESPORTS

Rafa Marcos

SEGUNDO AVISO

FUTBOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

1 2
Vinaròs    AT. Museros 

Vinaròs; Nacho, Potri, Catalán, Julio, Wil, Fone, Galeote 
(Polet 63’) Aleix (García 75’) Josep (Iván 85’) Espinosa y 
Sanchez.
At. Museros; Shuo, Huang (Cheen 46’) Peralta, Gong, 
Álvaro, Shun (Mikel 69’) Tomás, Changqi (Zhou 78’) Javi, 
Jiawei y Sergio.
Árbitro; Alberto Ponce Guillem. Ayudado por Carlos 
Arbona Muros y Javier Lostado Soriano.
Mostró tarjeta amarilla a los locales Josep 22’, Catalán 22’, 
Polet 74’ y Wil 90’. Y a los visitants Changqi 22’, Jiawei 41’, 
Zhou 85’, Sergio 86’ y Javi 90’.
Goles 0-1 m. 25 Tomás (p), 1-1 m. 40 Fone, 1-2 m. 81 
Tomás.

Otra vez se tuvo que jugar contra ‘12’, pues si el conjunto 
albiazul a duras penas puede presenter batalla con 
igualdad a 11 rivales, solo faltó otra vez que el colegiado 
se aliáse con los contrarios. ¡No hay nada que hacer!
Tras alternancias en el juego sin peligrosidad por parte 
de ambos contendientes, comenzaron los rojillos en 
forzar un córner (nos ganaron por 2-5) y el Sr. de ‘negro’ 
decretó penalti por empujar al ariete que no disputaba 
el balón, ya que remató fuera otro compañero suyo. 
Luego los dueños de la Ciutat Esportiva se entregaron 
a tope, pero sus internadas en el área algunas fueron 
cortadas con agarrones y codazos. Pero sin desistir, 
como férreos combatientes, volvímos a la carga y en 
una bonita jugada elaborada desde la parcela central, 
nos internamos hasta la frontal para cederla en banda 
a Galeote, que de un preciso pase a Fone que entraba 
como una bala remató de cabeza al fondo de la red. Era 

la igualada. Ahora se pasó a una fase de mas contención 
y ambos equipos se mostraban cautos, e intentaban 
salir a la contra con pases largos en profundidad (nos 
pitaron 2 fuera de juego y a ellos 5)
La 2ª parte se animó más el encuentro y pronto Josep 
desde lejos disparó fuerte, pero cuando el cuero se 
colaba el larguirucho portero desvió el esférico que dió 
-como no- en el larguero. Después Espinosa casi llega 
a rematar bien con su zurda al segundo palo a un tiro 
cruzado de Fone. Luego Catalá pegó un testarazo a 
media altura escorado que sacó in extremis con la punta 
de los dedos el guardavallas. Respondían los valencianos 
con rápidos contragolpes que neutralizaban la defensa o 
el meta vinarocense en feliz intervención. Pero vino una 
pérdida de balón frente al área muserense y saliendo 
ellos como rayos, se presentaron sobre nuestro marco y 
nos batieron irremisiblemente. Y para postre ,la trencilla 
arbitral, les permitió defender antirreglamentariamente 
la ventaja del marcador (nos pitaron 12 faltas y a ellos 
sólo 13) y nuestros chavales a pesar de esforzarse lo 
indecible ya no pudieron igualarlo.

Es un poco repetir lo de la semana pasada, que 
se pierda ente el Segorbe o ante el Albuixch es 
algo que puede considerarse en parte lógico, 
pero que en casa lo hagas ante el Alqueries y 
Museros, que son los de tu guerra y a los que 
se les tiene que ganar, por muy mala suerte 
que tengas o por alguna decisión arbitral 
equivocada, no nos engañemos y ocultemos 
la realidad.
Esta claro que tenemos el equipo que tenemos. 
Ojo que a los jugadores no se les puede 
recriminar nada, lo dan todo y luchan pero con 
esto no basta y hay muchas lagunas y un platel 
totalmente descompensado y corto.
Comentaba que se habían solicitado bajas, 
en concreto se ha concedido una según la 
directiva a cambio de los gastos que ocasiono la 
gestión de su ficha. El otro jugador como tiene 
que venir solo pues ya ni viene. Esta claro que 
no vas a retenerle a la fuerza, pero casualmente 
este jugador podría debutar este fin de semana 
con su nuevo equipo (se comenta que se va al 
Benicasím), por lo tanto lo haría ante el Vinaròs. 
Es decir tú te debilitas al tiempo que refuerzas 
a un rival directo por la salvación. 
Por supuesto que desde la barrera los toros 
se ven muy bien, pero desde fuera a mí me da 
la sensación que como  ocurre lo que al fin y 
al cabo nos esperábamos, lo asumimos y nos 
conformamos. 
Renunciar a la categoría siempre es lo último, 
pero en preferente a día de hoy no puede 
hacerse un equipo en el que se juegue gratis 
o no se perciba al menos una gratificación 
aunque sea por punto conseguido. Aun siendo 
una categoría de aficionados, es exigente, y si 
no pagas no puedes exigir.
Hay que remover tierra, mar y cielo para 
conseguir ingresos de donde no los hay e 
intentar conseguir que jugadores que no estén 
jugando vuelvan o buscarse de donde sea, 
además en estos momentos solo se cuentan 
con 16 fichas del primer equipo, insuficientes 
porque tal como avance la competición 
las lesiones y sanciones repercutirán en las 
convocatorias independientemente de que 
detrás haya un equipo amateur. 
En las siete jornadas disputadas, tan solo en 
la segunda y tercera se ha completado la 
convocatoria, en el resto a faltado al menos 
un jugador o incluso dos como en Albuixech y 
en ninguno de los partidos jugados hasta hoy 
había portero suplente. 
Deseamos de verdad que se revierta la 
situación y que en Benicasím se consiga la 
primera victoria, victoria necesaria no tan solo 
por los tres puntos en sí, sino por los chavales 
que repito, luchan, se entregan y lo dan 
todo, necesitan armarse de moral y ganar en 
autoestima.
Y también necesaria para los socios y 
aficionados. 
Esto no ha hecho más que empezar y hay 
mucha tela por cortar, pero de seguir en la 
misma dinámica el invierno y la competición 
se hará más larga y dura de lo habitual. 
No es que quiera dramatizar, pero cuanto 
antes se busquen soluciones mejor, se podrán 
conseguir o no, pero al menos que se busquen 
y que de la sensación de que es así.

Se sucumbió tras intentarlo a muerte

El pasado 9 y 10 de Octubre, tuvo lugar la celebración 
del LXV Campeonato de España Infantil 2015, en la 
ciudad murciana de San Javier, concretamente en el 
Pabellón Municipal. 
La expedición de la Federación Valenciana de Patinaje 
Artístico, estuvo representada únicamente, por dos 
patinadoras y una de ellas, ha sido la patinadora de 
nuestro Club, Anna Gil Berbel. 
En este Campeonato, participaron un total de 68 
patinadores, de diferentes modalidades, representando 
a las distintas Autonomías Españolas. 
Nuestra patinadora, tras participar en una apretada 
jornada de competición, el viernes, día 9, realizó un 
un correcto disco corto, quedando la 23 clasificada de 
un total de 38 participantes, en la modalidad de libre 
femenino. Finalmente, el sábado no pudo disputar su 
programa largo. 
Desde aquí, queremos transmitirle nuestra más 

sincera enhorabuena, tanto a ella cómo a nuestras 
entrenadoras, ya que no es fácil llegar a un campeonato 
Nacional. 
Cabe destacar el enorme nivel que han demostrado 
todos los patinadores, prueba que demuestra su 
esfuerzo y garantiza un futuro lleno de éxitos para el 
patinaje español.

El Club Patinatge Artístic Vinaròs participa en el LXV Campeonato de España 
en categoría Infantil en San Javier (Murcia)

PATINATGE ARTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

El pasado  fin de semana 4 de octubre el piloto  Jan 
Peral Resurreccion perteneciente al karting club 
Vinaròs   realizó la última   carrera del campeonat 
Catalunya categoría Open Racc. En la cual, la primera 
carrera en la salida   estuvo involucrado   en un 
incidente entre varios pilotos quedando fuera de 
carrera. Y en la segunda carrera tuvo que remontar 
desde las últimas posiciones, realizando una salida 
magnifica   adelantando pilotos vuelta tras vuelta 
hasta alcanzar la octava posición entre los 19 pilotos 
participantes . Ha sido una gran experiencia correr 
en la escuela de Karting Open Racc.  
Seguimos entrenando para preparar la última 
carrera del año que se disputará en Alcarràs el 22 
noviembre participando  en la categoría alevin.

Karting
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Tercer año de la escuela de Fútbol Flag y 
Fútbol Americano de Vinaròs, que crece cada 
año en el número de centros. Esta temporada 
el colegio Divina Providencia ha arrancado 
también con el Fútbol Flag y junto Jaume 
I y Misericordia somos 3 centros formando 
a niñ@s en este deporte. En diciembre se 
disputará un torneo en el Pabellón con los 
equipos resultantes de cada colegio. 
También se crece en los institutos ya que esta 
temporada estaremos en el Leopoldo Querol 
que junto al Vilaplana se realizará la actividad 

de Fútbol Flag esperando formar equipos 
como el año pasado para que disputen la liga 
de Fútbol Flag de Vinaròs.
Debido al éxito y la aceptación que está 
teniendo el Fútbol Flag en los jóvenes de 
Vinaròs, esta temporada se empezarán a 
formar los equipos de categorías Sub-11, 
Sub-13 y Sub-15 para competir como club 
en las competiciones territoriales.
Si estás interesado en formar parte del club, 
puedes contactar con nosotros en info@
clubironmans.es o llamando al 661915475.

Inicio de la escuela de Fútbol Flag
FUTBOL AMERICÀ.  Club Ironmans Vinaròs

SENIOR MASCULÍ: C.BM VINARÒS 
18-ALMASSORA BALONMANO 21
JUVENIL MASCULÍ: C.BM VINARÒS 
27-BM. JUAN COMENIUS 22
CADETE MASCULÍ:  C.
BM  VINARÒS   27- BM CASTELLÓ 
B 32
INFANTIL MASCULÍ:  C.
BM VINARÒS 15- BM CASTELLÓ B 
22

CRONICA SÈNIOR MASCULÍ:
Segona Jornada de Lliga per al 
Sènior Masculí, aquesta al Pabelló 
de Vinaròs el Sènior va caure 

devant el Almassora Balonmano 
per 18-21 amb una mala defensa 
que va fer que el Almassora 
Balonmano guañe el partit, també 
cal dir que el BM Vinaròs aquest 
cap de setmana recuperara 
alguns efectius , aquest Cap de 
Setmana ens visita el Castelló 
líder momentani de la Categoria 
amb 2 victories a les 18:00 hores al 
Pabelló de Vinaròs.

CRONICA JUVENIL MASCULÍ:
Primera Victoria en la Segona 
Jornada de Lliga per als nostres 

Juvenils, partit en que van fer 
valer aquesta vegada si de la seua 
primera línea que tan bon joc va 
donar, pròxim partit ès aquest cap 
de setmana contra el Torrent que 
té zero victories.

DISSABTE:
SÈNIOR MASCULÍ: C.BM VINARÒS-
BM CASTELLÓ "B" (18:00)
JUVENIL MASCULÍ:  C.
BM  VINARÒS-C.
BM TORRENT  (11:30)

HANDBOL.  Club Balonmano Vinaròs

Campillos Paravientos (Cuenca), ha 
sido el escenario,el pasado fin de 
semana,de la penúltima prueba del 
Campeonato de España de Enduro.     
En lo que se refiere a los pilotos del 
Moto Club Vinaròs, fueron cuatro los 
que tomaron parte en esta carrera, en 
la categoría MASTER nuestro piloto 
Javier Castejón logró dos cuartos 
puestos, aunque resaltar que sigue 
conservando el tercer lugar en la 
clasificación general.

Cristian Solsona, en categoría Senior B 
2t, tuvo que abandonar el primer dia 
de carrera por problemas mecánicos, 
en el segundo día lograría terminar 
en decimonovena posición. Eduardo  
Casino, piloto de la categoría Senior C 
4t, terminaría en segundo lugar los dos 
días  otro excelente resultado.
Para terminar Humi Palau en categoría 
Féminas lograría la victoria los dos dias 
y así de paso proclamarse Campeona 
de España.

II Enduro de Campillos

Amb motiu del passat Triatló Social, el 
Club Triatló JijiJaja Vinaròs va posar fi a 
la temporada 2015/16 amb un dinar de 
germanor.
Un any més, ens veiem completament 
agraïts pel tracte, ajuda i constància dels 
que dia a dia, es preocupen i ajuden 
per a que tot això vaigue endavant. 
Els podem anomenar patrocinadors, 
families, socis, simpatitzants, triatletes, 
amants de l'esport. Moltes maneres 
d'anomenar-los i sols una de donar-los 
les gràcies per tot el que hem rebut d'ells 
una temporada més.

TRIATLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

Telèfon: 690314908 o Pavelló Esportiu.
Prova gratis durant 1 mes.
Apuntat i t’ho passaràs bé.
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Preu de l’entrada: 5 euros   
  w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Pròximament:

 w.w.w.jjcinema.es

 ''Hotel Transilvania2''
DIVENDRES:    día:23    18:00:h               5€

DIVENDRES:     día:23    20:00:h                 7€

DISSABTE:        día:24    16:15:h                 5€

DISSABTE:         día:24    18:15:h                 7€

DIUMENGE:     día:25 12:00:h - 16:15:h 5€   

DIUMENGE:         día:25    18:15:h                 7€

DILLUNS:           día:26 18:15:h                 7€

DIMARTS:      día:27  18:15:h                 5€

Día,l’espectador dilluns4€,6€,no s’apliquen els díes festius

Classificació: Tots els pùblics

              w.w.w.jjcinema.es

  ''MARTE''
 DIVENDRES:      día:23           22:15:h  5€

 DISSABTE:           día:24    20:15:h   5€

 DISSABTE:           día:24    22:45:h   7€

 DIUMENGE:        día:25      20:00:h   5€       

 DIUMENGE:            día:25                     22:15:h   7€ 

 DILLUNS:           día:26          20:00:h   7€

 DILLUNS:           día:26          22:15:h   5€          

 DIMARTS:      día:27                20:00:h   7€
 Día,l’espectador dilluns4€,6€,no s’apliquen els díes festius

   Classificació: Majors de 12 anys

Cartelera
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RETOC I CONFECCIÓ DE PECES DE ROBA               
2015/16 
 
ARREGLAMENTS DE COSTURA   
Continguts: 

- Fer vores a mà, i a màquina 
- Aprendre a manejar la màquina de cosir 
- Posar cremalleres 
- Fer traus, cosir botons i altres elements 
- Confecció d’un coixí o saquet 
- Treballs personalitzats 

Grup DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSORA PREU 
A 

25 h Centre d’FPA, Aula 2 Del 30 de octubre 
al 15 de gener 

Divendres 
 de 15.30 a 18h Amparo Cervera 

General: 28,75 € 
Socis: 26,45 € 

 B Divendres  
de 18 a 20.30h 

 
NOTES:   
El primer dia caldrà portar alguna peça de roba que necessites fer-li la vora. També les eines bàsiques de cosir. 
A partir de la segona sessió les persones que tinguen màquina de cosir portàtil serà recomanable que la porten. Les que 
no, podran fer servir la de l’escola.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TALL I CONFECCIÓ – Sistema Carmen Madueño 
Continguts: 

- Conèixer el material, les teles i  saber prendre mesures 
- Aprendre a fer el patró d’una falda  
- Tallar la roba 
- Cosir a mà  
- Aprendre a manejar la màquina de cosir  
- Confeccionar peces personalitzades 

 
GRUPS DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSORA PREU 
Grup A 
 50 h Centre d’FPA. 

Aula 2 

Del 30 de octubre al 
15 d’abril 

Divendres  
de 9.30 a 12h  Amparo 

Cervera 

 
General: 57,50 € 

Socis: 52,90 € 

 
Grup B 
 

Del 22 de gener 
al 17 de juny 

Divendres  
de 15.30 a 18h 

NOTES:  El primer dia caldrà portar llapis i cinta mètrica. 
 

 

CURSOS  DE BALLS, DANSES,  RITMES                 2015/16 
CURS DURADA LLOC CALENDARI HORARI PROFESSOR/A PREU 

BALL DE SALÓ 
Grup A 

 39 h 
Saló del Centre 
Municipal de la 

3a Edat 
C/Pilar, 42 

Del  3 de novembre  
al 24 de maig 

Dimarts 
 de 18.30 a 20h Nacho Lluch General: 44,85 € 

Socis: 41.25 € 
(jubilats 50%) 

 
BALL DE SALÓ 

Grup B 
 

Dimarts  
de 20 a 21.30h  

M. Angeles Mateo i  
Pepe Forner  

DANSA 
ORIENTAL 

Grup A 
 39 h 

Gimnàs del 
poliesportiu 

Del 6 de novembre 
al 22 d’abril 

Dimecres i 
divendres  

de 15.30 a 16.30h 

M. Dolores Albiol 
General: 44,85 € 

Socis: 41.25 € 
 DANSA 

ORIENTAL 
Grup B 

 

Gimnàs Gym 
Pro Fitness  C/ 

Aragó 10  

Del 6 de novembre 
al 25 d’abril 

Dilluns i 
divendres 

 de 19 a 20h 

 
SEVILLANES I  

 20 h Gimnàs del 
poliesportiu 

De l’11 de novembre 
al 15 de febrer  

Dilluns i dimecres  
de 20.30 a 21.30h 

 

Bea Guzmán 
General: 23 € 
Socis: 21,15 € 

 SEVILLANES II 
 
 

Del 22 de febrer al  9 
de maig  

 
GUITARRA- ACOMPANYAMENT 
CURS DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSORA PREU 
GUITARRA  - I 
 

20h 
ESMUVI  

C/ S. Francesc, 
101 

Del 13 de 
novembre al  29 

de gener 
Divendres  

de 9.15 a 11.15h 
 

M. Carmen Segarra 

General: 23 € 
Socis: 21,15 € 

 GUITARRA – II 
 

Del 12  de febrer  
al  29 d’abril  

 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 PERÍODE HORARI PROFESSOR PREU 

21 h 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 € 

 

 
CANT 

DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSOR PREU 

39 h 

Aula 1r pis del 
Centre 

Municipal de 
la 3a Edat 

C/Pilar 

Del 20 de 
novembre al 
17 de juny 

Divendres,  
de 19 a 20.30h Carlos Vives 

General: 44,85 € 
Socis: 41.25 € 

 

  
 

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” 

 

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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activitats culturals
DIVENDRES, 23 D'OCTUBRE
CONFERÉNCIA A CARGO DEL DR. PEDRO BARCELÓ 
20.00 h Fundación Caixa Vinaròs - Vinaròs 
Auditori Carles Santos 
 
CURS 'CARACTERITZACIÓ DE PERSONATGES DE 
TERROR' de 17:00 a 20:00 h Casal Jove - Vinaròs 
DISSABTE, 24 D'OCTUBRE

 CURS 'CARACTERITZACIÓ DE PERSONATGES DE 
TERROR' de 17:00 a 20:00 h Casal Jove - Vinaròs 
DILLUNS, 26 D'OCTUBRE

CONNECTA AMB LA CIÈNCIA 2015 
UJI Seu del Nord a Vinaròs - del 26 al 30 d'octubre 2015 
Públic: alumnes dels IES de Vinaròs Tallers Lloc: Vinalab 
DIJOUS, 29 D'OCTUBRE
EL COMPONENTE PSICOLÓGICO DE LA 
FIBROMIALGIA" 
19.30 h Fundación Caixa Vinaròs - Vinaròs 
Auditori Carles Santos 
BALLET 
La Mala de BCN CITY BALLET 20:30h Auditori Municpal 
de Vinaros 'Ayuguals d'Izco' 
DIVENDRES, 30 D'OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE "EN LA ESPIRAL DE LA ENERGIA" 
19.30 h Pza. Cardenal Tarancón Fundació Caixa Vinaròs 
- Vinaròs 
Sala de actos 

BALLET 
La Mala de BCN CITY BALLET 22:00h Auditori Municpal 
de Vinaros 'Ayuguals d'Izco' 

Auditori Munipal 'Ayguals d'Izco' 
Plz. Sant Antoni Del 23 d'octubre al 8 de novembre 
Exposició de Ceràmica 'Escola Municipal d'Art 
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. 

Sala de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs 
C/Sant Ramon, 13 
• Exposició «La Guerra Civil del '36» Del 6 al 31 
d'octubre.
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¿ESTÁS BUSCANDO

EMPLEO?
1. TALLER CLAVES PARA SUPERAR UN PROCESO 

DE SELECCIÓN: ADMINISTRATIVOS/AS
Del 19 y 20 de octubre, de 9.30 a 13.30 horas
Salón de actos de la Biblioteca Municipal

Programa:
• Principales fuentes de reclutamiento empresariales
• Cómo hacer llegar tu candidatura a la empresa
• Test psicotécnicos
• Entrevista personal por competencias: motivación y confianza, imagen, protocolo y 

habilidades de comunicación
• Entrevista telefónica y dinámicas de grupo
• Puesta en práctica: role-playing entrevista

2. TALLER CLAVES PARA SUPERAR UN PROCESO DE 
SELECCIÓN: ATENCIÓN AL/LA CLIENTE Y COMERCIALES

Del 21 y 22 de octubre, de 9.30 a 13.30 horas
Salón de actos de la Biblioteca Municipal

Programa:
• Principales fuentes de reclutamiento empresariales
• Cómo hacer llegar tu candidatura a la empresa
• Test psicotécnicos
• Entrevista personal por competencias: motivación y confianza, imagen, protocolo y 

habilidades de comunicación
• Entrevista telefónica y dinámicas de grupo
• Puesta en práctica: role-playing entrevista

3. TALLER PARA EL FOMENTO DE LA 
INSERCIÓN LABORAL

Del 2 al 4 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas
Salón de actos de la Biblioteca Municipal

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

4. TALLER BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
A TRAVÉS DE INTERNET

Del 9 al 11 de noviembre, de 9.30 a 13.30 horas
Aula de informática del Vinalab

Programa:
• Mi proyecto profesional
• El Curriculum Vitae en Internet
• Las ofertas de empleo on line
• La carta de Presentación en la red
• Prepara tu entrevista de trabajo
• Portales de Empleo y recursos de empleo

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

PROGRAMA     “NO ESTIGUES SOL PER 
NADAL” 2015

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

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

Requisits:
•	 Residir a la Comunitat Valenciana
•	 Ser major de 65 anys, o ser pensionista 

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

•	 No patir trastorns de conducta ni 
malalties infecto contagioses

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

familiars o amics

Presentació de sol·licituds:

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

Tel. 964 45 00 75.

El termini finalitza el 4 de novembre de 
2015

La Regidoria de Política Social, 
Igualtat i Discapacitat informa:

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

6036906 BE8863E CL PUENTE 81 1950

6132838 BE8863A CL SANTOS MEDICOS 10 1950

5732703 BE8853B CL PILAR 61 1950

5828902 BE8852H CL SAN JOSE 32 1950

5828911 BE8852H CL SAN JOSE 14 1950

58307A3 BE8853B CL SAN JOSE 79 1950

6030906 BE8863A CL SOCORRO 56 1950

6031404 BE8863A CL SAN VICENTE 23 1950

6031428 BE8863A CL SAN ISIDRO 28 1950

6031429 BE8863A CL SOCORRO 21 1950

6034601 BE8863C CL CARMEN 2 1950

6036905 BE8863E CL PUENTE 83 1950

6036916 BE8863E CL PUENTE 61 1950

6129404 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 20 1950

5732707 BE8853B CL PILAR 51 1950

6033260 BE8863C CL SAN RAMON 9 1950

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 7 1950

6130106 BE8863A PZ SAN ANTONIO 25 1950

6232857 BE8863A PZ SAN TELMO 4 1950

60332A4 BE8863C CL PILAR 82 1950

6129604 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 6 1950

6333308 BE8863C CL REMEDIO 36 1950

6333331 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 44 1950

5828905 BE8852H CL SAN JOSE 26 1950

6233759 BE8863C CL ANGEL 7 1950

6333335 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 52 1950

6335746 BE8863C CL ALMAS 105 1950

7360220 BE8876S CM AMERADORS 40 1950

6234259 BE8863C CL REMEDIO 29 1951

6032512 BE8863C CL SAN JAIME 15 1951

6231206 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 22 1951

5830798 BE8853B CL SAN JOSE 69 1952

6232852 BE8863A PZ SAN TELMO 9 1952

6131911 BE8863A TR AGUSTIN SAFONT 7 1952

6333327 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 36 1952

5935120 BE8853D CL SANTA MARTA 1 1953

5935120 BE8853D CL CARRERO 40 1953

6233741 BE8863C CL ANGEL 45 1953

6333333 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 48 1953

5633708 BE8853D CL PILAR 100 1953

6234220 BE8863C CL SAN GREGORIO 46 1954

6232822 BE8863A CL SANTA RITA 9 1954

6030907 BE8863A CL SOCORRO 58 1955

5432206 BE8853C CL PILAR 147 1955

6136840 BE8863E CL MOLINO 17 1955

6232825 BE8863A CL SANTA RITA 3 1955

6030910 BE8863A CL SOCORRO 66 1955

6031415 BE8863A CL MAYOR 6 1955

5629917 BE8852H CL ALMERIA 3 1955

5831408 BE8853B CL PILAR 7 1955

6031415 BE8863A CL SAN ISIDRO 2 1955

6030907 BE8863A CL SOCORRO 60 1955

 FINCAS DEL MUNICIPIO DE VINAROS CONSTRUIDOS ENTRE 1946 Y 1955

Pcatastral1 Pcatastral2 Vía Denominación Num. Año Construcción

6131905 BE8863A CL SAN JUAN 7 1946

6132818 BE8863A CL ROSARIO 3 1946

0025J08 00BE88C PL POLIGONO 34 11 1947

6132807 BE8863C CL SAN JAIME 16 1947

6334927 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 15 1948

6335731 BE8863C CL SAN PEDRO 12 1948

6335757 BE8863C CL ALMAS 83 1948

5727702 BE8852F PZ PRIMERO MAYO 31 1948

6034912 BE8863C CL CARMEN 5 1948

6034904 BE8863C CL CARMEN 23 1949

6034603 BE8863C CL CARMEN 6 1949

5830759 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 6 1949

55346B8 BE8853C CL PILAR 182 1949

5830762 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 9 1949

6233740 BE8863C CL ANGEL 47 1949

5828903 BE8852H CL SAN JOSE 30 1950

5830775 BE8853B CL SAN JOSE 23 1950

5830789 BE8853B CL SAN JOSE 51 1950

5934606 BE8853D CL N S DESAMPARADO 11 1950

6031419 BE8863A CL SAN ISIDRO 10 1950

6032906 BE8863C CL SAN ROQUE 2 1950

6033231 BE8863C CL CARRERO 9 1950

6129606 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 1 1950

6234232 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 16 1950

6542603 BE8864S CM CARRETAS 1 1950

5830799 BE8853B CL SAN JOSE 71 1950

5931427 BE8853B CL SAN FRANCISCO 31 1950

6030906 BE8863A CL SOCORRO 54 1950

6036942 BE8863E CL VIRGEN 26 1950

6129606 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 4 1950

6130110 BE8863A PZ SAN ANTONIO 21 1950

6131703 BE8863A AV COLON 3 1950

6131904 BE8863A CL SAN JUAN 11 1950

6131906 BE8863A CL SAN JUAN 5 1950

6131908 BE8863A CL SAN JUAN 1 1950

6233755 BE8863C CL ANGEL 15 1950

6235239 BE8863E CL CONVENTO 6 1950

5729709 BE8852H CL SAN JOSE 46 1950

5827408 BE8852H CL SAN JOSE 2 1950

6031428 BE8863A CL SOCORRO 23 1950

60332A0 BE8863C CL PILAR 74 1950

6036949 BE8863E CL VIRGEN 40 1950

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 5 1950

5732744 BE8853B CL SANTA BARBARA 54 1950

5828901 BE8852H CL SAN JOSE 34 1950

5828904 BE8852H CL SAN JOSE 28 1950

5828910 BE8852H CL SAN JOSE 16 1950

58307A1 BE8853B CL SAN JOSE 75 1950

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

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

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

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

Servei de 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.

1
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JORNADES HISPANO FRANCESES DE SEGURETAT SOCIAL

S'ofereix la possibilitat de rebre atenció personalitzada 
sobre jubilació i altres prestacions a càrrec d'experts de les 
entitats franceses de la Seguretat Social. Les jornades estan 
adreçades a:

- Persones que han treballat a Françai vullguen conèixer els 
seus drets futurs.
- Pensionistes que desitgen rebre informació sobre la pensió 
francesa.

Les jornades es duran a terme a Castelló (Plaça Jutge Borrull, 
14), del 16 al 20 de novembre de 2015, però només s'atendrà 
amb cita prèvia.

Per concertar la cita heu d'omplir prèviament el qüestionari 
que us facilitarem a les dependències de la Regidoria de 
Política Social, Igualtat i Discapacitat (Pl. de Sant Antoni, 19),  
de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres.

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA:

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

Programa de Recolzament  Educatiu 
en Secundària I Batxillerat 

  
NECESSITEM PERSONES QUE DESITGIN COL·LABORAR EN 

AQUEST PROGRAMA EN TASQUES DE REFORÇ A l'ALUMNAT 
D'ESO I BATXILLERAT.

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

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

A desenvolupar entre finals d’octubre i principi de juny del curs 
2015-2016 en sessions entre les17.30 i 19h. 

Si estàs interessat/da  en participar , adreça’t  a  

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

   ENTITATS ORGANITZADORES :  

                 Xaaaarxrxrxrxeeeessss                        

ENTITATS COL·LABORADORES 

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

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

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

La Regidoria d'Agricultura informa

L'Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària celebrada 
per la Junta de Govern Local el dia 19 d'octubre de 
2015, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació 
de l'EXPLOTACIÓ DE L'ACTIVITAT DE BAR DEL CENTRE 
SOCIAL DE LA TERCERA EDAT. (EXP.GRALS. 21/15 
GEST.11714/15).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Número de l'expedient: 11714/15

2. Objecte del contracte:
Descripció de l'objecte: EXPLOTACIÓ DE L'ACTIVITAT DE 
BAR DEL CENTRE SOCIAL DE LA TERCERA EDAT.

3.Tramitació, procediment d'adjudicació.
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert

4. Pressupost base de licitació: 3.960,00€/any (330€/
mes), a l'alça.

5.Garanties
a) Provisional: no s'establix
b) Definitiva: 5% de l'import total de l'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.org)
b) Direcció: Pl. Parroquial,12
c) Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
d) Telèfon: 964 40 77 00
e) Telefax: 964 40 77 01
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

7. Requisits específics del contractista: Els establerts 
en la Clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives 
Particular, Punt 3.

8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: Dins del termini de 8 
dies naturals comptats a partir del dia següent al de 
publicació de l'anunci de licitació al BOP i en el Perfil 
del contractant. Si l'últim dia és dissabte o festiu la 
finalització del termini s'entendrà ampliada al primer 
dia hàbil següent.

b) Documentació que integraran les ofertes: La 
documentació és la referida al plec de clàusules 
administratives particulars, que es presentarà en 
dos sobres denominats "Proposició per a licitar a 
la contractació de l'EXPLOTACIÓ DE L'ACTIVITAT DE 

BAR DEL CENTRE SOCIAL DE LA TERCERA EDAT". La 
denominació dels sobres serà la següent:

Sobre «A»:  Documentació Administrativa.
Sobre «B»: Documentació a ponderar de forma 
automàtica (OFERTA ECONÒMICA, CARTA DE PREUS I 
MILLORES).

c) Lloc de presentació:
Entitat: Magnífic Ajuntament de Vinaròs.
Adreça: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl.
Jovellar,núm.2)
Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
Horari: De 9 a 14 hores.

9. Qualificació de la documentació general i obertura 
de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil següent 
a la conclusió del període per a la presentació de 
proposicions (en el cas que este dia siga el dissabte es 
realitzarà el següent dia hàbil).

10. Despeses dels anuncis: Queden en càrrec de la 
persona adjudicatària, fins a un màxim de 1.000€.

Anunci Licitacio Diariet- Explotacio Activitat Bar Tercera Edat

Regidoria de Recursos Humans informa: 
Convocatòria procés selectiu borsa treball D'AUXILIARS D'AJUDA A DOMICILI
Per Decret d’Alcaldia, núm. 2367, de data 16 d'octubre de 2015 es va aprovar la 
convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució 
d'una borsa de treball d'auxiliars d'ajuda a domicili, pel sistema de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en el Tauler 
d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament (www.
vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant 
Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptats a partir del dia 
següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Castelló.

Participa!
Fes la teva pregunta al Ple 

Ordinari d'aquest mes

Envia-la a 
participa@vinaros.es
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ESQUELES

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

PUBLICITAT

SE OFRECEN 
CLASES DE INGLÉS
a particulares y grupos 

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

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610

¡ Aprender Idiomas

te dará nuevas oportunidades 
!

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610



agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

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

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

24 Octubre MATEU c. Sant Francesc, 103

25 Octubre TORREGROSA av. Llibertat, 9

26 Octubre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

27 Octubre FERRER pl. Sant Antoni, 39

28 Octubre ROCA c. Sant Francesc, 6

29 Octubre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:34:41

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

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

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:30:20

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

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

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

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:33:13

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

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




