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Vinaròs i Benicarló consensuen amb Foment actuacions
d'adequació de la N-340 prèvies a la cessió
Els alcaldes acorden amb la Demarcació
de Carreteres la millora del paviment, la
neteja de cunetes, nova senyalització i
obres puntuals en la via
Redacció

Els alcaldes de Benicarló i Vinaròs, Xaro Miralles i Enric Pla,
van explicar dimecres l'abast de la reunió mantinguda
amb el cap de la Demarcació de Carreteres, Ismael Ferrer,
per tractar els termes de la cessió de la N-340 que passarà
a ser via urbana, després de la posada en marxa de la
variant. Un estudi sobre l'estat del ferm de la via, la neteja
de cunetes, instal·lació de nova senyalització i obres
urgents com la instal·lació de rotondes provisionals són
les actuacions a què el Ministeri de Foment es compromet
a fer-se càrrec, després de les peticions dels municipis.
Aquestes actuacions es realitzaran abans que la carretera
passe a ser de propietat municipal, en un període que
s'espera no siga superior a cinc mesos. L'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, ha recordat l'existència d'una
ordre ministerial de l'any 2005 que contemplava el
pagament de 204.600 euros per quilòmetre cedit de via.
Tanmateix, "aquesta ordre ja està derogada i, per tant,
han de signar convenis puntuals entre els ajuntaments i
Carreteres per tal de rebre el vial en les millors condicions".
En el cas de Vinaròs, als punts comuns se sumarien
actuacions per solucionar els problemes d'inundabilitat
que provoca el pont de la N-340 sobre el riu Cervol en
les zones urbanitzades a la costa nord. L'alcalde Enric
Pla assenyala que "vam presentar un estudi que xifra en
900.000 euros les actuacions a realitzar". A més, també es
va recordar el compromís de millorar l'enllumenat de la
via. En el cas de Vinaròs, la N-340 afecta un total de 12
quilòmetres ja que, a més del traçat de la via, se sumen les

Xaro Miralles i Enric Pla. Els alcaldes van comparéixer a
l'Ajuntament de Benicarló

interseccions fins a la N-232 i N-238. Pla traslladava al cap
de la Demarcació que està pendent d'executar el projecte
de millora de la N-238 tot i que que es van subscriure les
actes d'ocupació de manera urgent ja que "es tracta d'una
carretera amb molt de trànsit, entrades a camins rurals i
interseccions perilloses", ha recordat.
Els alcaldes definien la reunió com "cordial però
decebedora perquè no pot formalitzar-se una cessió
gratuïta de la via, en les millors condicions, sinó confiar en
la bona voluntat del Ministeri de Foment per anar assolint
acords sobre actuacions puntuals". Es calcula que la
realització de totes les millores pendents podria ascendir
a més de 8 milions d'euros, en cadascun un dels trams, el
que es considera "inassumible" per part dels municipis.
Per això, reclamen "l'ajuda de totes les administracions
per tal de poder realizar les obres necessàries per a que el
vial estiga en condicions".
En el transcurs de la trobada, els dos alcaldes recordaven
que queden pendents projectes d'infraestructures
d'àmbit comarcal, com la millora de la N-232 en el tram
del port de Querol i La Torreta i la continuïtat de la CV-10
des de la Jana fins a Tarragona.

Informes tècnics recomanen la retirada del barco
de la plaça Espanya per motius de seguretat
Informes dels Serveis Tècnics Municipals de Vinaròs
confirmen que cal retirar el barco pirata de la zona infantil
de la plaça Espanya, en presentar deficiències que el
convertixen en una estructura inestable i, per tant, insegura
per als xiquets que la utilitzen. El passat mes de juny, des
de la Regidoria d'Obres i Serveis ja es va anunciar la retirada
del vaixell per instal•lar, en el seu lloc, jocs infantils adaptats
per a xiquets amb problemes de mobilitat. Davant les
demandes ciutadanes que sol•licitaven que el barco no es
retirés, es va encarregar un informe a l'enginyer municipal,
per tal de comprovar si era possible seguir utilitzant-lo.
L'informe deixa clar que "els efectes del vandalisme, units
a la dificultat per realitzar el manteniment, han repercutit
en el mal estat general de l'estructura". Els principals danys
se centren en el mal estat de les cordes laterals, de nucli
metàl•lic, que es troben sense revestiment i sense tensió
en molts punts, la qual cosa podria provocar accidents.
D'altra banda, el cos del barco mostra molts elements
moguts, amb zones en què les juntes entre les fustes no
estan ben cargolades, el que provoca que l'estructura no
estiga centrada i que les unions entre les parts siguen
nul•les o d'escassa resistència.
Davant d'aquesta situació, des de la Regidoria d'Obres i
Serveis se sol•licitava un pressupost a l'empresa fabricant
del vaixell-pirata per tal de comprovar si la seua reparació
resultava viable. Després de determinar que caldria canviar
un 90% de l'estructura, des de l'empresa xifren en 9.973

El barco té danys importants i reparar-lo costaria quasi 10.000€

euros el cost del nou material, al que hauria de sumar-se el
cost del transport i la reparació. "Considerem que aquesta
xifra és inassumible ja que, amb aquest preu, podem tenir
tota una zona infantil totalment nova", explica el regidor
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, que recorda que "per a
realitzar qualsevol treball de revisió i reparació de parcs
infantils s'ha d'encarregar a una empresa autoritzada, per
tal de mantenir en regla les homologacions".
S'espera que abans de final d'any l'estructura puga retirarse i col•locar el nou gronxador adaptat.
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ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs restableix el seu sistema
informàtic després d'un atac cibernètic

Aprovats els dos dies
de festa local

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs va
rebre divendres 23 d’octubre un
atac cibernètic que va afectar
als servidors i aplicacions amb
les quals treballen tots els
departaments municipals. Per
aquest motiu, dilluns no es van
poder realitzar tràmits en diferents
departaments d'atenció al públic.
Dimarts el sistema va quedar

restablert.
El regidor de Noves Tecnologies,
Hugo Romero, explicava que "tots
els organismes i administracions
estan exposades a aquest tipus
d'atacs. Gràcies a la seguretat del
sistema i la ràpida reacció dels
informàtics, la pèrdua d'informació
interna de les diferents àrees
municipals serà mínima".

Previsiblement, s'haurà de realitzar
una anàlisi forense informàtic,
en el qual figuren tots els danys
provocats per l'atac, i que tindrà en
compte la Guàrdia Civil, per tal de
tramitar la corresponent denúncia
davant la Unitat de Delictes
Telemàtics i que es realitze la
investigació pertinent.

L’Ajuntament de Vinaròs
ha aprovat en el ple
ordinari
corresponent
al mes d’octubre els dos
dies de festa local per al
2016, que són el 20 de
gener, dia del patró Sant
Sebastià i el 24 de juny,
sant Joan.

Obres i Serveis canvia el mobiliari urbà de la plaça de Sant Agustí

S'instal·laran nous aparcabicis i s'han canviat els bancs de sentit
Redacció

La Regidoria d'Obres i Serveis
de l'Ajuntament de Vinaròs està
actuant en la millora de la plaça
Sant Agustí canviant el mobiliari
urbà i adequant-lo a les noves
necessitats de l'entorn. La
proliferació de noves terrasses
d'establiments
d'hostaleria
dificultava l'ús dels bancs i per
això s'han canviat de sentit, per
tal que puguen ser utilitzats
sense problemes. A la zona
annexa als gronxadors infantils,

s'han col·locat bancs de doble
sentit per facilitar la vigilància
dels xiquets per part dels seus
cuidadors.
D'altra banda, s'han eliminat dos
aparcabicis que dificultaven el
pas cap a la zona de jocs infantils
i s'instal·laran altres dos, en altres
punts de la plaça. Les actuacions
són a càrrec de la Brigada
d'Obres de l'Ajuntament.
El regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, ha explicat

que "aquesta plaça és una de
les més freqüentades de la
nostra localitat, a l'estar ubicat
el Mercat Municipal i comptar
amb moltes terrasses, per
la qual cosa hem considerat
necessari fer aquests canvis per
fer-la més accessible i facilitar
la convivència tant dels que
estan consumint, com de les
famílies que acudeixen perquè
els seus fills estiguen en els jocs
infantils".

La plaça de Sant Agustí millora el seu mobiliari urbà

La ruta del Camí de Santiago pel Baix Maestrat
inclourà l'església Arxiprestal de Vinaròs
Vinaròs, Càlig, Cervera del Maestre, Xert i Sant
Mateu segueixen avançant en la creació d'una
ruta del Camí de Santiago a la comarca del
Baix Maestrat. En l'última reunió, celebrada la
setmana passada a l'Ajuntament de Vinaròs
amb la presència dels regidors de Cultura de les
localitats integrants, es van tractar qüestions
com determinar, per part de cada municipi, quins
recursos històrics i patrimonials situats en els
nuclis urbans es s'inclouran en els recorreguts.
En el cas de Vinaròs, el traçat començaria al
carrer Sant Jaume, per passar per la plaça Sant
Valente, pas i visita per l'església Arxiprestal,
ruïnes del convent Sant Francesc, vestigis de

l'antiga muralla i carrer Pilar per prendre la
Nacional 232 i antiga carretera de Càlig.
El regidor de Cultura, Marc Albella, destacava
que "cada municipi triarà quins monuments
o edificis històrics vol potenciar. En el nostre
cas, ens vam decantar per l'església Arxiprestal,
pel seu caràcter de temple-fortalesa i Bé
d'Interès Cultural, així com per restes de altres
edificacions, com el convent de Sant Francesc i
la muralla liberal ".
En pròximes reunions, els municipis integrants
tractaran altres qüestions com establir
una classificació d'allotjaments que poden
incorporar-se a la ruta. D'altra banda, l'associació

Imatge de la recent reunió per avançar en la
creació de l'itinerari

Amics del Camí de Santiago del Baix Maestrat
està ja constituïda, el que suposarà que es puga
inscriure en les diferents iniciatives relacionades
amb el Camí.

RD 126/2015
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ACTUALITAT

L'Ajuntament compra el Limbo per destinar-lo a biblioplatja o Tourist Info
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
per unanimitat, en el ple ordinari
d'octubre, adquirir per un import de
4.235€ l'estructura del Limbo, situat
a la zona de Fora Forat, en principi
amb la intenció que el seu ús siga
destinat a Biblioplaya o bé a oficina
de turisme.
Cal
recordar
que
l'empresa
propietària estava en concurs de
creditors a causa del deute acumulat
i que s'havia presentat un pla de
liquidació, dins del qual estava
prevista la venda d'aquest mòdul
desmuntable.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem
Alsina, va explicar que el consistori
va rebre un avís de l'administrador
concursal després d'haver presentat
una empresa una oferta de 3000€ per
aquesta instal·lació de disseny i que
hi havia la possibilitat de presentarse a una subhasta. L'Ajuntament
va realitzar una oferta però no va
guanyar finalment la subhasta, que
se la va adjudicar una empresa que,
no obstant això, no va fer efectiva
la fiança i és per això que el Limbo

ha pogut passar ara a ser propietat
municipal.
Va ser a principis de l'any 2007 quan
l'Ajuntament de Vinaròs va convocar
un concurs per a la contractació de
la concessió d'ús privatiu de domini
públic mitjançant un mòdul de
serveis amb destinació a activitat
de restauració en aquesta zona de
Fora Forat. A aquest concurs es van
presentar tres empreses i la concessió
se la va adjudicar a una d'elles per un
cánon de 1.500 euros mensuals. El
tràmit va ser definitivament aprovat
en el ple del mes de maig d'aquest
mateix any i el 30 d'octubre de 2007
es va subscriure el document de
formalització entre l'Ajuntament i
l'empresa adjudicatària. Guallart
Architects, autor de la remodelació
del passeig marítim, va ser qui va
realitzar el disseny de l'estructura,
un sistema arbori hexagonal
desmuntable d'acer galvanitzat, amb
grans superfícies de vidre. A partir de
l'any 2009, l'empresa va començar
a acumular el deute del cánon de
concessió, i amb data 24 d'octubre

El Limbo ja és propietat municipal i la concessió de l'espai públic no es tornarà a traure a concurs

de 2013, el ple de l'Ajuntament de
Vinaròs va acordar incoar expedient
per declarar l'extinció de la concessió
d'ús privatiu de domini públic pel
“reiterat impagament”.
El Servei Provincial de Gestió,
Inspecció i Recaptació de la Diputació
de Castelló va decidir llavors
l'alienació mitjançant subhasta dels
béns mobles i va taxar l'estructura
del Limbo en un preu de 179.804,62
euros. Però tant la primera subhasta,
per un preu de 89.900 €, com la

segona, per un preu de 56.658 € van
quedar desertes, i, al no haver-se-la
adjudicat l'Ajuntament en pagament
de deutes, i havent entrat en concurs
de creditors la mercantil, la propietat
del mòdul va retornar a l'empresa.
Es va presentar llavors un pla de
liquidació, al que no es van presentar
al·legacions i que tenia una durada
estimada de 8 mesos. Ha estat dins
d'aquest pla quan s'ha resolt la
venda d'aquesta estructura i per
aquest import.

L'Ajuntament retira definitivament a Augimar la condició d'urbanitzador del PAI de Mercadona
El consistori assumirà el seu desenvolupament mitjançant la gestió directa
L'Ajuntament de Vinaròs ha resolt retirar a
l'empresa Augimar la condició d'urbanitzadora
de la Unitat d’Execució SUR 17, coneguda
com el PAI de Mercadona, per l'incompliment
dels terminis de les obres d'urbanització.
El desenvolupament d'aquest PAI va ser
adjudicat al setembre de l’any 2002 i les obres
d'urbanització havien d'estar realitzades a
l'agost de 2009.
El regidor d'Urbanisme, Jan Valls, va explicar
que a l'octubre de l'any 2012 l'ajuntament
ja va acordar en ple resoldre la condició
d'urbanitzador a l'empresa Augimar, però llavors

la societat que l'avalava va interposar un recurs
contenciós administratiu contra l'acord al·legant
la caducitat del procediment que s'havia iniciat.
Al febrer de 2015 el jutjat va aprovar la demanda
interposada per la societat avaladora de Augimar
i, el 23 d'abril, l'Ajuntament va acordar tornar
a iniciar el procediment per retirar de nou la
condició d'urbanitzadora. Ara es resol de forma
definitiva la retirada d'aquesta condició.
L'Ajuntament
de Vinaròs
desenvoluparà
mitjançant la gestió directa aquest PAI, on han
de construir-se en un futur el segon centre de
salut i l'estació d'autobusos. De la capacitat del

consistori per fer-ho va dubtar la regidora del
PVI Maria Dolores Miralles, considerant que “pot
haver nous problemes judicials i indemnitzacions
que poden minvar les arques municipals” i va
sol·licitar debatre més a fons la qüestió en la
comissió d'Urbanisme. Sobre aquest tema, Valls
va dir que la gestió directa no podrà segurament
portar-se a terme a curt termini però va assegurar
que “anem a intentar-ho”.
Este és un dels sectors enquistats de la localitat,
l'entorn de la qual encara està pendent
d'ordenar. Actualment, part d'aquests terrenys
estan habilitats com aparcament provisional.

El Ayuntamiento delega a la Diputación la gestión del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
El ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado delegar
a la Diputación de Castelló las funciones de
gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica. Esta aprobación fue
criticada por la oposición, apuntando la
concejala del PVI, María Dolores Miralles, que los
partidos del equipo de gobierno llevaban en su
programa electoral intentar recuperar la gestión

de los tributos, y que éste podría haber sido uno
de ellos.
Por su parte el portavoz de Acord Ciutadà,
Lluis Batalla, también dijo que la decisión es
incongruente con lo que dijo en campaña
la agrupación de electores Som Vinaròs de
recuperar la gestión de este tipo de tributos.
El portavoz del PP, Juan Amat, también dijo que

esta decisión no es coherente con lo que dijeron
los grupos municipales del equipo de gobierno
en campaña, pero apoyó el punto.
El alcalde, Enric Pla, explicó que ya han tenido
reuniones para intentar remunicipalizar tributos
y dijo que han paralizado ya una iniciativa del PP
de traspasar a la Diputación la totalidad de las
multas de tráfico.

Certificats d’eficiència energètica (CEE)
des de 90 euros (I.V.A. inclòs)
Informe d’avaluació de l’edifici (IEE):
Pressupost immediat
Cita prèvia: 699.29.64.58
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ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs aprova el nou reglament del Setmanari Vinaròs
La normativa equipara els espais d'opinió dels grups
municipals i prioritza l'ús del valencià
L'oposició considera el nou text una retallada a la llibertat d'expressió
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat la modificació
del reglament del Setmanari Vinaròs que
incorpora una sèrie de canvis, per tal d'adequar
la publicació de caràcter municipal als criteris
de transparència i pluralitat que han de regir
l'activitat dels mitjans de comunicació públics.
El punt, tractat en l'últim ple ordinari celebrat la
semana passada, s'aprovava amb els vots a favor
de Som Vinaròs, Partit Socialista i Compromís
mentre que Partit Popular, Partit de Vinaròs
Independent i Acord Ciutadà votaven en contra.
El nou reglament té com a principals aportacions:
establir la igualtat de condicions en els espais
d'opinió política enfront del repartiment
proporcional a la representació municipal que
contemplava fins ara; l'adaptació dels escrits dels
grups municipals a un format determinat -articles
redactats ajustant-se a la tipografia habitual de la
publicació i no cartells o proclames- i respectant
sempre els usos de convivència i respecte
personal, així com la priorització del valencià que
es converteix en llengua d'ús de la publicació -amb
la finalitat d'afavorir la normalització lingüística-,
tot i que es contempla la utilització del castellà
en apartats concrets i fins i tot d'altres llengües,
atenent a l'origen de persones nouvingudes a
la localitat. L'alcalde, Enric Pla, defensava el nou
reglament explicant que "l'esperit de la nostra
proposta és apropar el Setmanari Vinaròs als
ciutadans, amb informacions més socials, imposar
criteris d'igualtat en els espais dedicats als grups
municipals i aturar les desqualificacions".
Com fins de la publicació, el reglament plasmarà
l'activitat de l'Ajuntament de Vinaròs, difondrà
les convocatòries públiques realitzades pel
consistori, informarà sobre l'activitat d'altres
administracions públiques o localitats de la
comarca, promourà el pluralisme polític i social,
fomentarà la normalització lingüística i informarà
amb criteris de rigorositat, fent un tractament
contrastat i equilibrat de les informacions més
destacades i els seus protagonistes.
En aspectes més tècnics, el reglament estableix
mantenir el caràcter setmanal de la publicació,
i poden publicar-se números especials o variar
la periodicitat tenint en compte el creixement

d'altres
canals
de
comunicació.
En
aquest sentit, l'alcalde
assenyalava que "la
irrupció
de
noves
tecnologies
imposa
que incloguem aquest
punt si volem que el
reglament tinga una
vigència a llarg termini". El ple ordinari corresponent al mes d'octubre va tindre una duració de quasi tres
Pel que fa als òrgans de hores i intens debat
partits polítics, en segon lloc a les associacions
direcció, l'organigrama
estableix una figura de director/a, que correspon i en tercer lloc als ciutadans, que només tenen
a l'Alcaldia o la persona en la qual delegui, prèvia una página setmanal per expressar-se”. També
proposta consensuada pels grups municipals. va indicar que “es nota a faltar que ens diguen
El segueix un vicedirector/a -càrrec que no la idea de fons que hi ha en este reglament, i si
existia fins ara- que donarà suport a la figura del és fer una tirada de 10.000 exemplars i posardirector/a. L'estructura es completa amb un cap los a la bústia dels ciutadans, que ho posen tal
qual al reglament”. Quan a l’espai dels partits,
de redacció i un consell de redacció.
va dir que “fins ara podiem tocar la partituta
com volguerem, i ara ens diuen com tocar-la”.
L’oposició, en contra
Els tres partits de l’oposició, PP, Acord Ciutadà Per part de Compromís, Domènec Fontanet,
i PVI van votar en contra del nou reglament va dir que en esta modificació del reglament
en considerar que “és un retall a la llibertat s’ha reconduit la proporcionalitat dels espais
d’expressió dels partits”. La regidora del PVI, en l’apartat d’opinió dels grups municipals,
Maria Dolores Miralles, va discrepar ja de i per part del PSPV, Guillem Alsina va indicar
l’exposició de motius “perquè qualifica el que “és un debat injust perquè han centrat en
Diariet de butlletí municipal” i va assegurar que l’alcalde les seues critiques, i nosaltres, igual
la intenció de l’equip de govern després de les que Compromís ens sentim també autors del
reunions mantingudes “és que volen canviar el nou reglament”.
format i fer un butlletí d’informació com es fa Per part del PP, el portaveu Lluis Gandia va
a altres poblacions, amb la qual cosa perdríem indicar que el nou reglament “podria estar
la idiosincrasia vinarossenca del nostre Diariet”. signat per Franco, perquè és típic del que es
Miralles va indicar que esta intenció “em recorda faria en la época de la censura”. Gandia va dir
al que és el Granma a Cuba, un full d’informació que el nou reglament “és una retallada a la
llibertat d’expressió com no s’havia fet mai”.
de les bonances del règim”.
Quant a la opinió dels grups polítics municipals, El portaveu del PP i exdirector del setmanari,
va indicar que “fins ara tots els partits han va indicar que en els ultims 4 anys els partits
disposat de l’espai lliurement per manifestar podien publicar “lliurement allò que volgueren
el que volien, i ara, amb el nou reglament, no i de la forma que volgueren, i ara ja no podran
serà així, i això és coartar la llibertat d’expressió fer-ho”. També va acusar l’alcalde d’estar
incomplint l’actual reglament I va concloure
i posar en pràctica la censura”.
El portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla, va que “el setmanari Vinaròs no és un butlletí
qualificar el nou reglament de “alcaldada”, d’informació municipal en el sentit que vostè
apuntant que “no s’obre a la ciutadania com vol que siga, sino un lloc on la gent de Vinaròs
han dit, perque a l’opinió dona prioritat als ha escrit el que ha volgut”.
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ACTUALITAT
L’Ajuntament aprova per unanimitat la bandera de Vinaròs

31 octubre de 2015

La proposta es remetrà ara al Consell Tècnic d'Heràldica i Vexilologia perquè li done el vistiplau
Redacció

El ple de l’ajuntament de Vinaròs va
aprovar que la bandera de la ciutat,
creada pel Consell Tècnic d'Heràldica i
Vexilologia de la Generalitat Valenciana
a petició del propi Ajuntament de
Vinaròs, canvie el seu fons groc i roig
pel blanc i roig, basant-se en informes
que testifiquen que, des de fa segles,
la ciutat s'identifica amb aquesta
combinació cromàtica. La mesura es
va aprovar per unanimitat després de
petició presentada per la regidora del
Partit de Vinaròs Independent, María
Dolores Miralles. Una vegada aprovada
la proposta, cal ara que el mateix Consell

Tècnic d'Heràldica i Vexilologia li done el
vistiplau.
El regidor de Cultura, Festes i Tradicions,
Marc Albella, va assenyalar que, en
rebre l’alegació per part de Miralles,
es va demanar un informe a l’arxiver
municipal, Sergio Urzainqui, que va
indicar que no hi ha cap referència
documental a l'Arxiu que al·ludisca a
color, disseny o morfologia de la bandera
de Vinaròs al llarg de la història però per
tradició popular i referències textuals, la
bandera que reconeix el vinarossenc és
la roja i blanca de l'antic districte marítim.
Es troben, per tant, segons va assenyalar

Albella, “al·lusions a bibliografia com la
que pot llegir-se en Història de Vinaròs
de Borràs Jarque on explica que, amb
motiu de l'arribada al port de Vinaròs de
la reina Margarida d'Àustria -esposa de
Felip III- els nobles que l'acompanyaven
vestien de blanc i vermell "que eren els
colors de la Princesa, els mateixos de
la bandera vinarossenca". Hi ha també
altres referències com un article de J.
Molés publicat al Diariet, el 1963, en què
explica que "a l'hora de festejar qualsevol
cosa els vinarossencs adornaven els seus
balcons amb la bandera roja i blanca del
districte marítim de Vinaròs".

Vinaròs subscriurà un conveni de 10 anys amb l'agència AMICS

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
la subscripció d'un conveni per
10 anys amb la Agència per a la
Mediació i la Convivència Social
(AMICS), per continuar realitzant
serveis d'assessorament i orientació a
immigrants residents a Vinaròs.
La regidora de Benestar Social, Mabel
Vives, va explicar que "es tracta de
continuar amb una sèrie d'activitats
que ja es feien des de l'Ajuntament,
com per exemple un servei permanent

d'atenció a les persones immigrants” i
va assenyalar que “en l'actualitat és
ineludible formalitzar aquest conveni
per seguir fent-les i sol·licitar ajudes a
l’administració autonòmica".
El PP no va recolzar el punt,
argumentant el portaveu del partit,
Juan Amat, que existeix un informe de
secretaria que desaconsella subscriure
el conveni ja que "el finançament és
assumit totalment per l'ajuntament,
mentre que la Generalitat no

assumeix cap tipus de compromís
i, per tant, no s'ajusta al règim de
distribució de competències”. A més,
va assenyalar Amat que el conveni
“té una vigència de 10 anys, la qual
cosa ens sembla excessiu i més tenint
en compte que tota l'obligació és a
càrrec del consistori". Amat va criticar
que aquest conveni "perjudicarà a
mitjà i llarg termini els interessos
dels vinarossencs perquè contradiu
la normativa estatal i autonòmica

L'Ajuntament incrementa les ajudes per a llibres de text per atendre totes les sol·licituds
L'Ajuntament de Vinaròs ha suplementat
la partida destinada a ajudes per a llibres
de text i material escolar amb un import
de 13.348 euros per poder atendre
totes les peticions rebudes. La regidora
d'Educació, Begoña López, va explicar
que aquesta ampliació s'ha sumat a
l'import de 90.000 euros que estaven
destinats a aquestes ajudes per poder
cobrir totes les gairebé 2000 sol·licituds
rebudes.

López va explicar que les peticions
d'ajudes en infantil i primària han estat
1.248 i en secundària, 668 sol·licituds.
Maria Dolores Miralles, per part del PVI,
va lamentar que, encara que recolzaven
aquest
suplement,
l'ajuntament
haja d'assumir competències que
corresponen a la Generalitat, com
ocorre també amb el transport escolar.
“Aquestes partides, si l'administració
autonòmica se’n fes càrrec, podrien

destinar-se
a
altres
aspectes
d'emergència social”, va assenyalar.
De la seva banda, el portaveu del PP Juan
Amat, va matisar que aquests recursos
es treuen del fons de contingència que
va realitzar als pressupostos el PP de
Vinaròs.
L'alcalde es va mostrar d'acord amb el
PVI en què es tracta d'una competència
que hauria d'assumir l'administració
autonòmica i no l'ajuntament.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

La regidora del PVI, Maria Dolores Miralles

i és complaent amb la Generalitat
Valenciana perquè no se li demana ni
tan sols que assumisca un compromís
de finançament".
Vives, de la seva banda, va matisar
que el servei d'atenció a immigrants ja
existeix per part de l'ajuntament i que
no és necessària la contractació de
més personal ni un pressupost extra,
sinó que només se subscriu el conveni
per poder sol·licitar més subvencions
a la conselleria.

El consistori cancel·la dos crèdits
per amortitzar 313.000€ de deute
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
l'amortització anticipada de dos crèdits
que va subscriure amb dos diferents
entitats financeres, un per import de
235.000 euros i un altre per la quantitat
de 78.000 euros. S'amortitza així la
quantitat de 313.000 euros, que permet
reduir el deute financer.
El portaveu del PP, Juan Amat, va
indicar que recolzaven aquesta
aprovació però que “no és coherent
amb el discurs de l'equip de govern
quan diuen que no hi ha recursos a
l'Ajuntament, i avala la nostra gestió,
perquè la situació econòmica del
consistori és avui dia infinitament millor
que quan el PP va accedir a l'alcaldia”.
De la seva banda, l'alcalde, Enric Pla,
va explicar que “aquesta quantitat
segurament estava estalviada perquè
els populars volien destinar-la a
reformar l'actual auditori, obra que hem
paralitzat perquè la considerem inútil i
innecessària”.

www.vinarosnews.net

L’Ajuntament demana fraccionar
els saldos deutors del 2013
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L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
per unanimitat sol·licitar al Ministeri de
Hacienda i Administracions Públiques el
fraccionament del reintegrament dels
saldos deutors derivats de la liquidació
definitiva de la participació en els tributs
de l’Estat de l’exercici 2013. La regidora
d’Hisenda, Maria Cano, va explicar que
l’any 2013 Vinaròs va rebre de l’Estat
260.000€ més del que corresponia i ara
des de l’administració local es demana
retornar aquesta quantitat en un
periode de 120 mensualitats.
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ACTUALITAT
El Mercat de Vinaròs tindrà un horari més flexible i les parades es podran transmetre a pares i fills
El ple de l'Ajuntament dóna llum verda a canvis en el reglament de funcionament de la instal·lació comercial municipal
Acord Ciutadà i PP proposen iniciar un estudi en profunditat del mercat
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per
unanimitat la modificació del reglament
del Mercat Municipal introduïnt una
sèrie de millores destinades a donar
solució a certes problemàtiques
plantejades per part de l'Associació
de Venedors del Mercat. Els canvis es
centren en tres qüestions fonamentals:
l'horari d'apertura del Mercat, el fet
que les parades puguen ser explotades
per ascendents o descedents dels
concessionaris i l'eliminació
de
l'obligatorietat de pagar a l'Ajuntament
el 20% del preu d'adjudicació per a
poder efectuar el traspàs.
En el cas de la modificació de l'article
3, relativa a l'horari d'apertura, els
possibles canvis tenen com a objectiu
aportar més flexibilitat en l'establiment
de l'horari comercial comportant una
millor prestació del servei del Mercat i
una resposta més adequada i ràpida a les
demandes i necessitats dels ciutadans.

L'article segueix contemplant, com a
normes generales, que el Mercat estarà
obert al públic tots els dies laborables de
dilluns a dissabte i que serà l'Associació
qui fixarà l'horari de funcionament, tot i
que l'Ajuntament podrà determinar un
horari diferent, per causa d'interès públic
general.
Per altra banda, s'introdueix, com a
novetat, que els concessionaris podran
cedir l'explotació de les seues parades
als seus cónjuges o parelles de fet,
descendents o ascendents -fins primer
grau de consaguinitat- o a travès de
treballadors assalariats. Això facilitarà
que les parades continuen obertes al
públic en cas de produir-se eventuals
circumstàncies que impossibiliten
l'atenció personal de la parada pel
concessionari. Aquesta mesura, junt
al fet que s'elimine l'obligatorietat de
pagar a l'Ajuntament el 20% del preu
d'adjudicació per a poder efectuar

Vinaròs demana a Foment la bonificació del
peatge de l'AP-7 per a trànsit pesat
L'Ajuntament de Vinaròs va aprovar
amb els vots favorables de tots els
grups excepte Acord Ciutadà, que
es va abstindre, una moció per
sol·licitar al Ministeri de Foment
un estudi sobre les condicions i
despeses de manteniment perquè
una vegada finalitzats els terminis
de concessió de l'AP-7 no es renove
la concessió i passe a ser de gestió
pública per ser una clara alternativa
a la N-340, i sol·licitar mentrestant a
Foment la bonificació del peatge
al'AP-7 per al trànsit de camions
i mercaderies perilloses des de
Torreblanca a l’Hospitalet de
l'Infant, coincidint amb el tram de
carretera nacional amb un sol carril
per sentit.
El portaveu de Acord Ciutadà, Lluis
Batalla, va indicar que aquesta

moció “és de perfil tebi”, perquè
el problema “no és només de
camions, sinó d'una gran intensitat
de trànsit a una N-340 que està
resultant mortal, i per això no
podem votar a favor d'aquesta
tebiesa”.
El ple va desestimar una altra moció
presentada per Acord Ciutadà que
reclamava a Foment la gratuïtat de
l'AP-7 en els peatges de Castelló.
Batalla va argumentar que la
comarca “no té per què pagar els
plats trencats d'un govern espanyol
que no ha fet aquí els deures” i
que la perillositat “només s'arregla
alliberant aquests peatges”. La
moció va ser desestimada amb
l'únic vot a favor de la coalició, el
vot en contra del PP i l'abstenció de
la resta de grups.

el traspàs, vol facilitar la continuïtat
de les parades evitant així el seu
tancament i la pèrdua de negocis
amb rendibilitat econòmica, tradició i
atractivitat comercial, afavorint així la
consolidació de l'oferta en el Mercat
Municipal.
El regidor de Comerç, Domènec
Fontanet, destacava que "hem escoltar
les demandes dels venedors i pensem
que és positiu introduir aquests canvis
per fer que el Mercat de Vinaròs siga més
competitiu i aporte solucions per afavorir
les parades que s'hi troben instal·lades".
Tots els grups van acceptar les propostes,
però el portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis

Batalla va assenyalar que aquestes
propostes "són els últims cartutxos
per intentar revitalitzar el mercat" i
que "cal afrontar la realitat perquè la
competitivitat potser cal buscar-la en
l'estalvi i és necessari un estudi del
perquè la gent prefereix anar a altres
llocs i perquè els preus al mercat no són
tan competitius com a altres llocs on
paguen un lloguer més elevat". També el
portaveu del PP, Juan Amat, va considerar
que cal realitzar un estudi en profunditat
del que està passant al mercat.
L'alcalde, Enric Pla, va proposar iniciar
una comissió de tots els partits per iniciar
aquest estudi.

Vinaròs aprova iniciar la creació d'un banc de terres
El primer pas és inventariar les finques rústiques susceptibles de ser aprofitades

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat,
amb els vots a favor de tots els grups i
l'abstenció del PP, iniciar la creació d'un
banc de terres per ser conreades. L'objectiu
d'aquesta proposta, com va explicar el
portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla,
és recuperar la vida en el sector primari
de la localitat, i no només en el sentit de
millorar sectors productius, sinó també
com a possibilitat d'oci per a gent gran o
educativa per a gent jove. El primer pas serà
inventariar el conjunt de terres de finques
rústiques que poden ser aprofitades per
a tal finalitat, intervenint amb propietaris
disposats a cedir els seus terrenys per crear
una gran xarxa d'horts urbans. Batalla va
explicar que aquesta mesura s'ha posat
en pràctica a la veïna localitat d'Ulldecona
i que l'experiència és viable i enriquidora.
“L'important és que iniciem l’inventariat
d’aquelles terres que podran ser utilitzades,
i després ja veurem com es pot dur a

terme estudiant els elements jurídics i les
possibles subvencions”, va explicar Batalla,
que va considerar que “els cultius hauran de
ser ecològics”.
De la seva banda, el regidor d'Urbanisme,
Jan Valls, va assenyalar que “aquesta és
una possibilitat de recuperar recursos del
nostre territori i de crear riquesa i treball”.
El consistori, com va assenyalar Valls,
actuarà com a mediador en la distribució
d'aquestes terres entre els interessats,
posant en contacte als propietaris amb
persones que volen emprendre negocis
agrícoles. El període d'arrendament serà
“ampli”, segons va assenyalar Valls, perquè
es puguin amortitzar les inversions.
El PP es va abstindre, considerant el seu
portaveu Juan Amat, que “hi ha dubtes
quant a la seva viabilitat tècnica tal com
està plantejat, i encara que coincidim
en l'essència, no està clar com es podrá
materialitzar la proposta”.
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ACTUALITAT

Vinaròs combina Castanyada i Halloween per oferir actes per a tots els públics
Iniciativa conjunta de les regidories de Comerç, Joventut i Festes
Redacció

Vinaròs celebra durant el pròxim cap de
setmana diferents actes emmarcats en
la festivitat de Tots Sants: la Castanyada
i Halloween. Es tracta d'una iniciativa
conjunta de les regidories de Comerç,
Joventut i Festes i, segons ha informat
el regidor Marc Albella "intentem unir
la Castanyada, que és més tradicional,
amb una festa importada des de
l'estranger com és Halloween que el
sector de l'oci ens demana incentivar
perquè genera un important interès.
Es tracta de combinar dos tipus de
celebració per cobrir la demanda de

públics diferents".
Els actes relacionats amb Halloween
ja començaven la setmana passada
amb el Curs de caracterització
de personatges de terror, amb
un important èxit d'afluència, al
Casal Jove. Seguiran amb un sopar
espectacle 'Invasió alienígena' al
restaurant L'Ermita, el divendres 30 a
partir de les 21.30 hores, que es repetirà
el dissabte i el diumenge. Dissabte,
a partir de les 12.00 hores, el Mercat
Municipal acollirà la celebració de
La Castanyada, a càrrec de Quin Clan

Clown, amb tallers de manualitats i
animació per a públic infantil, fins a les
13.30 hores. Els carrers del centre urbà
acolliran actes d'animació comercial,
amb desfilades de Gentsana i Locura
i sorpreses per als assistents, des de
les 18.00 fins a les 20.00 hores. El Casal
Jove celebrarà una nova edició del
Passatge del Terror des de les 18.00
fins a les 21.00 hores. Finalment, el
dissabte, a partir de les 23.00 hores,
hi haurà animació terrorífica pels
pubs i discoteques de Vinaròs, amb la
col·laboració de l'Associació de Pubs

El regidor de Joventut, Marc Albella

de Vinaròs.
El regidor de Joventut, Marc Albella,
animava els veïns de Vinaròs i de les
localitats pròximes "a venir i gaudir
dels actes que van dirigits sobretot al
públic infantil i jove però que poden
agradar a tota la família".

Acord Ciutadà demana pressupostos participatius
Acord Ciutadà ha demanat a
l’equip de govern que elabore uns
pressupostos participatius. El seu
portaveu, Lluis Batalla, va sol·licitar
que, un cop l’equip de govern tinga
una proposta de pressupostos, la
face arribar a tots els grups polítics,
en suport informàtic, i done un

temps prudencial per poder-los
treballar i fer reunions.
El mateix procediment l’ha demanat
Acord Ciutadà que es face per a les
entitats del poble, especialment
aquelles que per la seva base
social o pel seu mandat, estan
íntimament relacionades amb les

inversions municipals, sense oblidar
les entitats culturals i esportives i
les associacions de mares i pares
de les escoles, i també amb els
comerciants i industrials i llauradors
i mariners, etc.
A més, des d' Acord Ciutadà s’ha
demanat que l’equip de govern

es compromete a recollir aquelles
aportacions als pressupostos que
vinguen argumentades i recolzades
per un nombre important de
ciutadans, a través de les seves
organitzacions socials i polítiques
i que no siguin contràries a la
legalitat.

Tall de trànsit a la variant de la N-340 per exigir la gratuïtat de l'AP-7
Nou tall de trànsit, esta vegada a la
nova variant de la N-340 al seu pas
per Vinaròs per reclamar la gratuïtat
de l'AP-7, realitzat per associacions
de veïns, entre les quals estava
la Associació de Veïns Migjorn. El
tall va tindre lloc a les 18 hores i el
trànsit es va tallar durant 45 minuts
a l’altura del vial amb la carretera
d’Ulldecona. Els organitzadors

van assegurar que la pressió que
estan realitzant “s'està notant” i
van criticar que la variant de la
N-340 “és un pedaç”, augurant que
“hi haurà més accidents greus dels
que hi havien abans”. Per això van
considerar que l'única opció per
disminuir els accidents és alliberar
l'AP-7 al pas per les comarques del
Maestrat i els Terres de l’Ebre.

Els talls es repetiran cada dijous

El regidor de Mediambient es reunix amb la Plataforma per un Nou Model Energètic
L'Ajuntament estudiarà la possibilitat de contractar energia renovable 100% certificada
El sistema energètic ha de transitar des d'un model
basat en el consum desmesurat de recursos, basat
en els combustibles fòssils i l'energia nuclear, cap
a un altre model basat en l'estalvi, l'eficiència i les
energies renovables. Per sort, l'evolució d'aquestes
últimes en els darrers anys ha estat fulgurant, els que
ens permet afrontar el canvi de model energètic a
preus inferiors als que paguem a l'actualitat.
Les administracions municipals no han ni
poden romandre alienes a aquest canvi. Són les
administracions públiques més properes a la
ciutadania, i per això són les primeres que han de
jugar un paper exemplaritzant i informatiu. D'altra
banda, totes les administracions públiques, en
particular les municipals, són gestores d'un enorme
patrimoni i tenen uns costos creixents en matèria
d'energia. Costos, en moltes ocasions, que pateixen
d'una gestió adequada. Hi ha un gran potencial de
generar estalvis importants, que poden destinar-se a
usos més adequats.
Les administracions locals han d'utilitzar els recursos
a la seva disposició per garantir, dins el marc de
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les seves competències, una transició ordenada
cap a un model social, mediambiental i econòmic
sostenible, en el qual l'energia, l'urbanisme,
l'educació, l'ocupació i la protecció social, han de
jugar un paper destacat.
En la reunió que el regidor de Medi Ambient, Jordi
Moliner, ha mantingut amb la Plataforma per un Nou
Model Energètic (Px1NME), Ecologistes en Acció i la
Plataforma Antifracking (PAF) s'ha parlat sobre les
possibilitats d'aplicació de les mesures que aquesta
plataforma està proposant a municipis de tot
Espanya perquè es transformin en mediambiental i
socialment sostenibles.
En concret, Jordi Moliner s'ha compromès a estudiar
la possibilitat de contractar energia renovable 100%
certificada. Segons ha informat, diversos tècnics de
l'Ajuntament de Vinaròs ja la tenen contractada per a
ús particular amb el que al consistori són coneixedors
del senzill procediment per a contractar renovables.
El regidor de Medi Ambient s'ha mostrat molt receptiu
a estudiar el paquet de propostes i ha mostrat la
seva intenció d'elaborar un esborrany de mesures

El regidor Jordi Moliner, al centre, durant la reunió
mantinguda amb la Plataforma

per canviar de model energètic a l'Ajuntament de
Vinaròs. En aquest sentit, ha emplaçat a la Px1NME
a mantenir una nova reunió un cop acabat aquest
esborrany per revisar el seu contingut. En qualsevol
cas, l'Ajuntament de Vinaròs té previst l'any vinent
col·locar panells solars al Centre DE Rehabilitació
i Integració Sócial (CRIS), per en anys successius
ampliar-ho a més edificis municipals d'acord amb el
pressupost econòmic i les ajudes aconseguides

fotonotícies

me, amb una
El dimecres 21 d'octubre finalitzava el curs de Monitor de natura i senderis
botànica. El curs
visita al Centre d'Interpretació del Desert de les Palmes i un examen de
d'exercir de
ha permès que els alumnes es formaren en tècniques i recursos a l'hora
monitors en cursos relacionats amb el contacte amb la natura.

El sábado tuvo lugar en el restauran
te Teruel una comida en honor a Pedr
o Chaler que tras
cumplir su ciclo de vida laboral hizo
una fiesta de despedida junto a sus
compañeros de
faena. La fiesta se alargó con sus fiele
s escuderos hasta altas horas.
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Boda de Rubén y Olga

El passat 26 de setembre
la Comparsa Va que Xuta
va
celebrar l'acte d'acomiad
am
Carnaval 2015, Gara Garrig ent de la nostra Reina del
a, i de benvinguda a la Rei
entrant, Iratxe Victoria, qu
na
e serà la nostra represent
ant en
el Carnaval 2016

at els tres porquets malvatsi,
la presència del dibuixant de còmics Jesús Huguet. Hem fet un taller anomen
Els alumnes de 5è de Primària del col.legi Sant Sebastià hem gaudit amb
veiem!
Ens
Jesús.
visita
teva
la
per
Gràcies
ai!
supergu
estat
i al finalitzar la classe, Jesús ha sortejat còmics entre nosaltres. Ha

·
·
·
·

OCASIÓN

Se vende Local Céntrico en Vinaròs.
Próximo al Paseo Marítimo.
Ideal para cualquier tipo de negocio.
Tasado a precio actual de mercado. Negociable.

CO N TAC TO - Fra n c i s co J i m é n e z : 6 2 9 2 5 5 5 1 7

VENDO

SOFÁ CAMA DE MATRIMONIO EN
BUEN ESTADO Y A MUY BUEN PRECIOinteresados : T. 617 33 99 91
9
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Alguns socis de CAIXA VINARÒS estigueren en el viatge anual per terres de Canada, visitant Montreal, Quebec, Taudoussac,
Mont Tremblant, Ottawa, Toronto i Catarates del Niàgara.

Curs de Caracterització de personatges de terror al Casal Jove

Curs de Caracterització de personatges de terror al Casal Jove, amb la participació d'uns vint joves amb edats entre els 12 i els 35 anys que han
rebut formació en l'àmbit del maquillatge d'efectes especials . Per finalitzar el curs, els participants van realitzar una sortida amb el maquillatge
propi, per tal de publicitar la propera activitat del Casal Jove, relacionada directament amb aquest curs: el VII Passatge del Terror-Epidèmia Zombi
que se celebrarà el dissabte 31 d'octubre, de 18.00 a 21.00 hores.

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Per Tots Sants, castanyes i cargols amb
banyes
Castanya sencera al foc peta
De castanyes qui més en pela més en menja
Castanya bullida castanya ensopida
El mal de migraña es cura amb castanya
Per Tots Sants, castanyes, per Nadal torrons,
per la pasqua mona i tot l’any bombons
Per Tots Sants les olives a les mans
Llaurada per Tots Sants, mata la herba dels
camps
Noviembre, Tots Sants el primer i sant
Andreu el darrer
Comença el mes de noviembre, castnya

10

va, castanya ve, i
panellets tambè
De Tots Sants a
Sant Martí, onze
dies hi comptí i de
Sant Martí a Nadal un mes i mig cabal
De Tots Sants enllà, agafa la manta i no la
deixes anar
El bon favar per Tots Sants s’ha de sembrar i
pel gener s’ha de cavar
A partir de Tots Sants, amaga el ventall i
prepara els guants
Per Tots Sants les llebres corren pels camps
Per Tots Sants, tots els vins són sans

El
novembre està entre l’estiu
i l’hivern
Novembre i febrer són marit i muller
Qui pel novembre no té llenya seca cal que
es prepare l’esquena
Qui busca panellets, troba rotllets
Pollastre nou i el vi vell, fan tornar jove a
l’home vell
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Tallers de musicoteràpia al centre de dia

El passat dimarts 20 d'octubre el centre de dia L’Onada va iniciar
uns nous tallers de musicoteràpia per part d'un voluntari del
poble amb molta motivació, moltes ganes de fer-los partíceps
als tallers i sobretot molt de ritme!

11

31 octubre de 2015

CULTURA

L’Auditori acull una exposició dels alumnes del taller de cerámica de l’Escola d’Art

L’Auditori Municipal acull fins al 8 de
noviembre l'exposició dels alumnes del taller
de ceràmica de l’Escola d’Art. La mostra va
ser inaugurada el passat 22 d’octubre a les
19 hores. Enguany, esta exposició temática
de tardor es pot disfrutar d’estos treballs dels

alumnes del taller de cerámica, que mostren
les possibilitats expressives del fang dins de
l’escultura i la terrisseria mitjançant diverses
tècnicques ceràmiques, esmaltats, modelats a
mà i al torn.
Cal destacar que des d’octubre fins al mes de

maig, l’escola ofereix diversos tallers artístics
per adults i xiquets des de 10 anys. Es pot trovar
més més información al web de l’ajuntament
de Vinaròs, des d’on es pot accedir al blog
de l’escola d’art, o al telefon 964.45.38.02 en
horari de 16 a 21h.

Exposició de Pablo Batalla a Amposta

La sala d’exposicions de la Fundació Catalunya La Pedrera,
d’Amposta, acull fins al dia 1 de noviembre la exposició
‘Imatges de vida’, de Pablo Batalla, inaugurada el passat
divendres 23 d’octubre

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig

12:30 a
13:30
12
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El XIV Col·loqui de Potestas se centra en els discursos de poder
Redacció

El XIV Congrés Col·loqui organitzat
pel Grup Europeu de Recerca
Històrica Potestas es va centrar
enguany en els «Discursos de
poder».
La primera jornada es va realitzar a
l’UJI amb l'assistència de professorat
de la Universitat Jaume I, Universität
Potsdam i Freie Universität Berlin.
El segon dia les conferències van
tindre lloc al Vinalab, comptant amb
la participació de professors de l’UJI,
la UNED i la Universität Potsdam.
Potestas és una publicació anual
que ofereix recerques històriques

centrades en l'anàlisi de les relacions
entre la Religió, la Monarquia i
el Poder, del món clàssic al món
modern.
El seu objectiu consisteix en la
divulgació de propostes rellevants
per a la comunitat científica
internacional dins de les disciplines
de la Història i la Història de l'Art. Per
a això expressa el seu compromís
amb la publicació de contribucions
originals i d'alt contingut científic,
seguint els paràmetres internacionals
de la recerca humanística.
La seva aparició l'any 2008, va serel

L'historiador Pedro Barceló, l'alcalde, Enric Pla i el president de la Fundació Caixa
Vinaròs, Manuel Molinos, van clausurar el col·loqui d'enguany

fruit de l'activitat acadèmica del G
rup Europeu de Recerca Històrica
«Potestas» nascut l’any 1999 amb
un propòsit molt precís: analitzar els

processos de fabricació, transmissió,
ritualització i representació del
poder, des del món antic al món
modern.

“Carles Salvador i el seu temps” es podrà visitar a Vinaròs,
al vestíbul del Centre de Formació de Persones Adultes, del 2 al 7 de novembre
L’Acadèmia
Valenciana
de
la Llengua (AVL), amb la
col·laboració
de
l'Agència
de Promoció del Valencià de
l'Ajuntament de Vinaròs, porta
fins a la nostra ciutat l’exposició
itinerant “Carles Salvador i el
seu temps”. Carles Salvador
ha estat nomenat Escriptor de
l'Any 2015 i amb l'exposició
itinerant es pretén apropar la
figura del mestre de Benassal
amb l’objectiu de recuperar
per a la memòria col·lectiva la
transcendència de la seua obra.
L’exposició està centrada en
els diferents aspectes que
van marcar la vida personal i
professional de Carles Salvador
(1893-1955), d’aquell mestre
d’escola, arrelat a la terra i a la
societat de l’època, i sense el
qual avui seria difícil entendre el
valencianisme cultural i literari
de la primera meitat del segle
passat.
L’exposició
reflecteix
perfectament els tres aspectes
fonamentals de la trajectòria
de Carles Salvador: la llengua,
l’educació i la terra. La seua labor
en aquests camps va permetre
que les escoles valencianes, les
d'Aielo de Malferit, la Pobla de
Benifassà, Benassal i Benimaclet
en
particular,
conegueren
la flora i la fauna, la història
i la cultura del país, tal com
recomanaven els moviments
de renovació pedagògica més
moderns d’Europa, com recorda
el comissari de la mostra,
l’acadèmic Lluís Meseguer.
L’estima pel valencià també va
ser una constant en la vida de
Carles Salvador. El polític de
la llengua, com el definien en
aquells anys, va comprendre
la necessitat de comptar
amb una normativa bàsica,

unes normes que quedaren
establides a Castelló el
1932. La seua Gramàtica
valenciana i els cursos de
llengua de Lo Rat Penat
obriren el camí a molts altres
il·lustres valencianistes, que
continuaren l’obra iniciada
per l’escriptor que el seu
ex-libris tenia per lema:
“València per damunt de tot”.
La inauguració tindrà lloc

dilluns dia 2 de novembre
a les 19.30 hores i podrem
gaudir de la visita guiada a la
mostra a càrrec de l'acadèmic
Lluís Meseguer, comissari de
l'exposició.
L’exposició es podrà visitar al
vestíbul del centre de Formació
de Persones Adultes de Vinaròs,
fins al dissabte dia 7 de
novembre en horari d'obertura
habitual del centre.

¡ VENTA DE ÚLTIMA VIVIENDA!
precio 79.900 €

Situación excelente, acabados de 1ª calidad, a 3 minutos de la playa.

C/ San Francisco, 78
12500 Vinaròs (Castellón)
Tel. 964 45 03 22
629 127 319

* impuestos no incluidos

Carles Salvador
Escriptor de l’any 2015
inauguració i visita guiada a la mostra a càrrec de
l'acadèmic Lluís Meseguer, comissari de l'exposició.
Dilluns dia 2 de novembre a les 19.30 hores

Exposició

del 2 al 8 de novembre de 2015
Centre de Formació de Persones Adultes
Passeig de Colom s/n
Vinaròs

info@promocionesbemir.com

AMPLIAS
PLAZAS DE
PARKING
PRECIO DESDE

4.000 €
EN CALLE PILAR, 42
VINARÒS
Bajo edificio Hogar
del Jubilado
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Amics de Vinaròs publica 'Vinaròs y el mar', última obra guanyadora del Premi Borràs Jarque
Obra d'Alfredo Gómez Acebes i nou número de la Biblioteca Mare Nostrum
Redacció

L'última obra guanyadora del premi d'investigació
històrica Borràs Jarque, convocat per l'Associació
Cultural Amics de Vinaròs, ja està publicada. La
passada setmana tenia lloc la presentació de
'Vinaròs y el mar' nom del treball guardonat en la
passada edició del concurs, obra de l'investigador
i historiador local Alfredo Gómez. L'obra abarca
tres segles d'història del port de Vinaròs, fent una
rememoració dels principals esdeveniments que
deixen constància de la seua importància històrica,
econòmica i estratègica.
L'historiador Arturo Oliver destacava, en l'acte de
presentació, que "aquesta és una obra novedosa
perquè no s'havien recollit abans, en una sola
investigació, esdeveniments tan destacats per al port
de Vinaròs com l'expulsió dels moriscos, l'arribada
de flotes reials o altres circunstàncies que marquen
la història de la ciutat. Gómez Acebes ha donat, amb
aquesta obra, un gran pas per a dibuixar la història

marítima de Vinaròs", insistia Oliver. La influència de
la façana litoral en l'entramat urbà de Vinaròs, les
antigues draçanes com a centre econòmic local o la
crisi en el sector pesquer són només algunes de les
qüestions que, per a ser enteses, han d'estudiar-se
sota el prisma de la íntima relació de Vinaròs amb el
seu port i l'activitat que hi derivava.
Per a l'autor, un dels principals objectius de l'obra
és deixar constància de la important influència
que va tindre per a Vinaròs la constant activitat
naval, que trastocava la vida local. Esdeveniments
com la partida del port de Vinaròs del 'Tercio de
Infantería' cap a la batalla de Lepanto, en el segle
XVI, o l'expulsió dels moriscos, suposaven l'arribada
a la localitat de milers de persones. Gómez Acebes
recull, en la seua investigació, els
motius pels quals el port de Vinaròs va ser, fins finals
del segle XIX i principis del XX, dels més importants
de la Mediterrània, equiparant-se als de Barcelona i

Alfredo Gómez, a la dreta, amb Arturo Oliver i José Luis Pascual

València.
El president d'Amics de Vinaròs, José Luis
Pascual, destacava que "la continuïtat del premi
d'investigació històrica Borràs Jarque està
assegurada, tot i que l'Ajuntament de Vinaròs ja no
el patrocina, gràcies a les aportacions del nostres
socis que, a travès d'una acció de crowdfunding, ens
han permés comptar amb més de 3.000 euros". La
Nit de la Cultura Vinarossenca 2015, que es celebrarà
divendres 27 de novembre, donarà a conéixer l'obra
guanyadora de la nova edició del premi.

Més de 400 alumnes d'ESO de Vinaròs i Benicarló
participen en 'Connecta amb la ciència' al Vinalab
A travès dels tallers i conferències, Connecta amb la ciència ha apropat
de manera lúdica als ensenyaments universitaris científics i tècnics
Redacció

El Centre del Coneixement-Vinalab ha acollit
esta setmana les jornades 'Connecta amb la
Ciència' que organitza la Universitat Jaume
I amb motiu de la celebració de la Setmana
Europea de la Ciència. Aquestes jornades tenen
com a objectiu promoure els estudis científics
i tècnics entre l'alumat de 4rt d'Educació
Secundària a travès de tallers práctics, xarradas
i mostres. Vinaròs és una de les seus, per formar
part la Seu Nord del programa Campus Obert
de l'UJI.
La regidora d'Hisenda i Ocupació, Maria Cano,
va ser l'encarregada d'inaugurar la jornada que
es va celebrar dilluns al Vinalab insistint en què
"aquestes jornades són una mostra més de la
col·laboració entre l'Ajuntament de Vinaròs i
l'UJI, en aquesta ocasió cedint les instal·lacions
del Vinalab". Cano animava als estudiants
assistents a "aprofitar iniciatives educatives,

com aquestes jornades, que aporten un
acostament a la ciència de forma lúdica, alhora
que podreu començar a decidir sobre el vostre
futur laboral".
El professorat dels centres participants en les
jornades pot escollir entre un ampli catàleg de
tallers, exposicions i xerrades en funció dels
interessos de l'alumnat. D'aquesta manera,
a través de "Connecta amb la Ciència" l’UJI
ofereix tallers de creació de videojocs, energia
elèctrica renovable, concursos per descobrir les
matemàtiques al cinema i en la televisió, tallers
sobre residus sòlids urbans, nous materials
d'enginyeria, aproximacions a la vida de les
plantes i dels insectes, reaccions químiques,
enginyeria informàtica i robòtica o alimentació,
entre uns altres. Igualment, el programa ofereix
un ampli catàleg d'exposicions que va des de
prototips a maquetes i plans de construcció

tradicional, passant per un herbari, insectari i
semiller, videojocs, apps, fotografia matemàtica
o una mostra de l'evolució tecnològica.
Les jornades «Connecta amb la Ciència»
compten amb el patrocini de BP Oil i la
col·laboració de la Unitat de Cultura Científica
de la Universitat Jaume I, recolzada per la
Fundació Espanyola per al Foment de la Ciència
i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia
i Competitivitat.

Concert d’intercanvi de corals

Redacció

Dissabte 24 d’octubre a l’església de Santa
Magdalena, va tindre lloc un concert d’intercanvi de
corals en el que van participar l’Orfeó Vinarossenc i
la Coral Gent Gran de Benicarló.
L’Orfeó Vinarossenc, dirigit per Carlos Vives i
14

Agustín Casanova, va cantar cinc peces: el ‘Brindis’
de Mozart, ‘Ojos de España’, de Bert Kaempfert,
‘La gavina’, ‘Jota de la Dolores’ de Tomás Bretón i
‘Verde mar de navegar’. També la Coral Gent Gran
de Benicarló, dirigida per Clara Ruiz, va delectar al

públic amb altres cinc peces musicals. El concert va
concloure amb el cant comú de les dos corals de
‘Nabucco’, de Giuseppe Verdi, que va dirigir Carlos
Vives, i ‘Sanctus’, de Franz Schubert, dirigida per
Clara Ruiz.
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UN TRIPARTITO QUE CENSURA

Setmanari Vinaròs, la última víctima por ahora

Cuando entre en vigor el reglamento aprobado por Podemos-PSOE-Compromís esta página tal y como la ven y leen no podría publicarse

Reglamento 2011

Reglamento 2015

Artículo 7.1.1.: Los partidos políticos con
representación
municipal
dispondrán
LIBREMENTE de un espacio fijado por la
dirección y que será proporcional a su
representación en el pleno

Artículo 7.1.1.: Los grupos municipales dispondrán
libremente de un espacio fijado por la dirección igual
para todos los grupos. Dado que se trata de un espacio de
artículos de opinión no se publicarán carteles o proclamas
sino artículos redactados que se ajustarán a la tipografía
habitual. El contenido no se modificará pero se adaptará al
formato de la sección.

Artículo 6.2.: Los artículos de opinión de los partidos
políticos con representación municipal, en el
espacio reservado, NO PODRÁN SER MODIFICADOS
por el consejo de redacción. Los partidos serán
exclusivamente responsables del contenido del
mismo.

Artículo 6.2.: Los artículos de opinión de los grupos
municipales, en el espacio reservado, no podrán ser
modificados siempre que se adapten al formato de
publicación establecido en el presente reglamento. Los
partidos velarán para que su contenido se mantenga
dentro de los usos de convivencia y respeto personal que
ha de imperar en la vida pública.

Artículo 5.: No se contempla la figura del Vicedirector.

Artículo 5.b.: Vicedirector: Si el director lo considera
oportuno podrá proponer un vicedirector. Este vicedirector
será nombrado por decreto de Alcaldía.

Pressupostos Participatius o Intent
El títol que avui encapçala l'article de Tots i Totes
SOM Vinaròs, és el dilema en què ens hem trobat
l'equip de govern quan ens vam plantejar durant les
primeres setmanes de la formació del govern, oferir
a la ciutadania una eina més dins de la participació,
de la gestió de l'Ajuntament però sobretot com a
variable fonamental de la decisió dels ciutadans dins de les institucions
i en un aspecte dels més rellevants, els pressupostos.
Una de les opcions que podríem haver triat, és oferir a la ciutadania
una mena de “intent” d'uns vertaders pressupostos participatius.
Recollir de la ciutadania propostes de despeses, propostes de projectes
a desenvolupar i contemplar aquests dins dels pressupostos del
2016, calculant les variables tant qualitatives com quantitatives de
les propostes fetes per la ciutadania, ja sigui en nom d'associacions,
col·lectius, plataformes, o a escala individual. Creiem que era un
intent de què vertaderament han de ser uns vertaders pressupostos
participatius.
La manca de temps, d'espais de debat pel que fa a l'estructura
participativa (consells sectorials o de barri), de reglament que
regule totes les aportacions i les maneres en què aquestes siguen
vertaderament presses en compte a l'hora de la redacció final dels
pressupostos participatius... Aquestes van ser algunes de les causes
per les quals vam creure oportú, ajornar aquesta eina de participació i
gestió per al 2016, i que es reflectisca tot el treball i aportacions de la
ciutadania en els pressupostos 2017.
Volem dotar l'ajuntament d'un mecanisme de pressupostos
participatius reglat, normativitzat i consensuat per la major part
possible de forces polítiques. Volem convertir aquesta eina de gestió
de l'ajuntament en un mecanisme fix, que ha vingut per a quedarse. Des de Tots i Totes SOM Vinaròs i des de l'equip de govern, estem
treballant en la reglamentació d'aquest procés, que entenem ha de ser

molt més complex i prolongat en el temps per a que siga capaç de
recollir, processar i plasmar la informació i les demandes de la població
en un document pressupostari ciutadà.
Entenem uns pressupostos participatius on es recullin les demandes
de les diferents zones de Vinaròs, (aspecte que hem recollit en les
diferents Convocatòries de Veïns i Veïnes, Costa Nord x 2, Cala Puntal,
Colònia Europa). Uns pressupostos participatius on la gent tingui
coneixement i informació ja assimilada abans de començar a treballar
en uns pressupostos (s'ha de saber que més del 50% del pressupost
de l'ajuntament està lligat com a despesa fixa, despeses de personal,
despeses financeres, passius financers, etc) La gent ha de saber i
tindre quantificat en dades sobre quina quantitat de pressupost s'està
treballant i es podrà decidir, per tal de no crear expectatives que
després no responguen a la realitat.
Apostem per uns pressupostos participatius que facen créixer la
transparència i l'eficiència en la gestió municipal, que milloren
la comunicació entre administració i ciutadans, generant espais
d'interlocució entre veïns, col·lectius i tècnics. Un procés obert a tot
el món, que possibilite la participació directa de totes les persones
també a nivell individual. Un procés que fomente la reflexió activa i la
solidaritat per tant que tots els veïns i veïnes tinguen l'oportunitat de
conéixer i dialogar sobre els problemes i demandes de la resta.
Des de l'Agrupació d'Electors Tots i Totes SOM Vinaròs, també farem les
nostres propostes als pressupostos, creiem en uns pressupostos que
tinguen en compte la perspectiva de gènere, uns pressupostos que
apostem perquè siguen els més socials de la història de Vinaròs, uns
pressupostos on es contemple la participació i la transparència, dotant
aquests aspectes de més pes dins de l'estructura pressupostaria. Uns
pressupostos que miren cap a la gent i no cap a les grans infraestructures
(empreses), uns pressupostos equilibrats, solidaris i coherents en la
situació econòmica que ens manté amarrats.
15
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CAL SORTIR AL CARRER

“Després de les eleccions
municipals i autonòmiques, els
socialistes treballem desde el
primer dia per millorar la vida
dels nostres veïns”
El divendres per la tarde i a la plaça del mercat, els
Socialistes de Vinaròs vam donar el tret de sortida
a la pre-campanya per a les pròximes eleccions del
20 de Desembre on s’elegirà al pròxim president
del govern.
En una taula informativa, militants, membres de

l’executiva i regidors, vam repartir informació i vam
debatir amb tots i totes aquelles persones que es
van apropar per tal de resoldre els seus dubtes i
traslladar les seves propostes.
Cal dir també, que el pròxim dijous es celebrarà
l’assemblea local de militants per al debat i
presentació d’esmenes sobre el programa electoral
del PSOE per a les pròximes eleccions generals.
“En només 100 dies, les mesures preses pels nostres
governs, demostren que hi ha una alternativa a les
politiquees injustes de la dreta”

COMPROMESOS AMB EL CAMP
No fa moltes setmanes,
va ser publicat en aquest
mateix mitjà , una noticia
la qual ens pareix molt interessant de dur-se a
terme, es la creació d'un Banc de Terres que posaria
en contacte als propietaris de
terrenys que no poden treballar
la seua terra i no volen veureles abandonades, amb persones
que puguen veure en aquesta
iniciativa una manera d'economia
complementària o entrar en
el món laboral, (la correlació
d'avantatges que es crearia entre
tots dos seria molt interessant),
tot això supervisat per entitats
com són la cooperativa agrària i
l'ajuntament.
Des de COMPROMÍS VINARÒS,
donem suport a qualsevol iniciativa que vullga
sumar-se a aquest projecte,sent aquest un dels punts
sobre el qual es va basar el nostre programa electoral
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a instàncies del suggeriments que vam arreplegar
de les necessitats que demandava la gent de Vinaròs,
i que en l'actualitat, des de l'equip de govern, amb el
suport de la resta de forces polítiques, es un objectiu
viable, essent complementari al programa d'Horts
Solidaris que porta actualment
l'ajuntament.
A mes, es podria crear el Mercat
dels Productors de manera
periòdica, on totes aquelles
persones que optaran al banc de
terres tinguen una sortida viable
dels seus productes. El llaurador
podrà vendre directament els
seus productes a preus justos per
al consumidor i per al llaurador.
Aplicant l'idea del mercat
tradicional ”jo ho produeixo, jo
ho venc".
Promocionant les varietats
autòctones, ecològiques, i de quilometre cero
(tomata de 40 dies,l'all del llit llarg, la carxofes, etc) ,
per a potenciar els bons sabors dels verdures i fruites.

31 octubre de 2015

OPINIÓ
DIUEN QUE UNA IMATGE VAL MÉS QUE MIL PARAULES
CERT!!! Però...

un somriure val més que un argument ...
...quan no se sap què contestar?
Sous Bus No Gratuït per a tots Censura Diariet No Piscina
Pressupostos Participatius Obscurantisme Vinalab
Gestió per a la Diputació Noves Privatitzacions

……………………………………………………………………………………………
Nou Diccionari per a Temps Difícils
Patètic: adj 1 Que desvetlla emocions penoses intenses en qui les sent, no en qui les provoca.

Reglament de funcionament del Setmanari de Vinaròs
En el plenari ordinari
del mes d’octubre s’ha
aprovat el nou Reglament,
que malauradament es
modifica quan hi ha un
canvi de govern, perquè no es consesua amb totes les
forces polítiques, Els punts més polèmics d’aquest nou
reglament han estat: l’espai destinat als diferents partits
polítics de la corporació, la llibertat d’expressió i les
maneres de manifestar-la.
El PVI discrepa en l’exposició de motius, on es vol fer
creure a la ciudadania que el Diaret és un BMI ( Butlletí
municipal d’informació), comparable al Granma, diari
de Cuba, que es reparteix entre els ciutadans per contar
les bonances del govern dels germans dels Srs Castro,
increíble però cert. Nosaltres creïem que el nostre Diaret,
és un setmanari de divulgació i informació local, on s’ha
intentat plasmar o donar a conéixer al llarg d’aquests
anys la realitat social, política, cultural i esportiva del
municipi. No ens ha agradat que ens comparen amb
altres mitjans de comunicació d’altres municipis i que
ens diguen que només n’hi ha un en tot l’Estat Espanyol.
Per a nosaltres és una gran satisfacció, perquè si canvia,
pedrem la idiosincràcia vinarossenca, a més a més, no hi

que oblidar la centenària tradició periodística del nostre
poble.
L’aprovació d’aquest nou reglament del setmanari, és
un atac a la llibertat d’expressió, perquè no es podran
publicar “cartelles i proclames”, que són vies de’expressió
d’una crítica als qui governen. També ara el nou director
del Setmanari, que fins a dia d’avui només era un càrrec
honorífic, es convertirá en jutge i editor. Com és posible
ser jutge i part?, ara el el nou director té potestat per
dictaminar, jutgar i decidir que es publica i que no es
pública.
Vivim en un estat de dret, mai la llibertat d’expressió pot
estar sota la subjectivitat d’una persona. Com podrá
considerar aquesta persona què és injuria, insult, atac a
l’honor o la manca de respecte? Per aixó hi ha una separació
de poders, i l’unic que té postestat són els jutges. Ser
càrrec públic, comporta a voltes la crítica, inclús dubtar
de la honorabilitat dels que fem política honestament.
Per finalitzar volen dir que s’han utilitzat expressions
innecessàries com decidir que es publica o que no es
publica en nom d’uns altres, per al PVI és un retrocés a l’
igual que fer creure que el Diaret és un BMI.
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USO DE LA TARJETA DE APARCAMIENTO SANITARIA.
Desde el colectivo de personal sanitario que trabaja en
el Centro de Salud de Vinares, nos gustaría aclarar de una
vez, todos los malentendidos y críticas recibidas en los
últimos días, por parte de algunos vecinos en algunas
redes sociales, respecto al uso de la tarjeta o permiso de
aparcamiento:
1º No todos los trabajadores del Centro de Salud de Vinaròs
tenemos tarjeta de aparcamiento, sólo los que realizamos
atención domiciliaria, es decir, médicos y enfermeras/os
que acudimos diariamente a domicilios de la población,
donde los usuarios precisan de nuestras atenciones,
cuidados y visitas de urgencia.
2º Informar a la población que utilizamos nuestro vehículo
privado y nuestra gasolina para realizar la atención

PERSONAL SANITARIO DEL CENTRO DE SALUD DE VINARÓS

domiciliaria, y que en ningún caso, esto nos es remunerado.
Tampoco está establecido en nuestro contrato de trabajo
que debamos tener la obligación de tener coche o permiso
de conducir.
3º Los servicios sanitarios a domicilio a la población de
Vinaròs con una gran dispersión y una carga de atención
domiciliaria elevada (envejecimiento de la población),
sería imposible realizarla caminando. Los familiares de los
pacientes / usuarios que requieren de nuestros cuidados
y asistencia, que viven en costas,en la zona ermita o en
cualquier zona apartada ,deberían venir a buscarnos a
nuestro centro de trabajo para atenderlos.
4º Cualquier centro sanitario dispone de aparcamiento
para sus trabajadores y nosotros NO.

5º Seguramente si tuviéramos vehículos institucionalizados
como la policía, guardia civil, bomberos, forestales, etc...
,no necesitaríamos ningún permiso de aparcamiento.
6º No pagamos zona azul en nuestro horario de trabajo,
pero creo que" ya pagamos bastante "ofreciendo nuestro
propio vehículo al servicio de los demás; el ahorro en el
tiempo de desplazamiento nos deja más tiempo para
atender a los usuarios adecuadamente y poder realizar
más tareas en nuestra jornada laboral.
7º Por último agradecería que las personas que "critican
ciertas situaciones" se informaran debidamente antes de
protestar, quizás mañana estés tú satisfecho de que tu
médico o enfermera/o pueda aparcar con facilidad para
atenderte cuando lo necesites.

lleva de sobre. Ningú va començar el projecte, ningú el va
dur-lo a terme, ningú va redactar les condicions i ningú ho
ha pagat. I si ho han fet va ser com a conseqüència del que
havia fet l’altre. Tots llancen les pilotes fora deixant que
passe el temps i així quan vinga la sentència no hi haurà
cap polític en el lloc des d’on avui gaudeixen a la resta dels
mortals. Sols se’n riu aquell que ja ha cobrat i es va atrevir
a dir que no havien terratrèmols.
Un altra obra i contrasentit de l’anterior és el nou
desviament de la N-340. Que ha costat Deu i ajut per
acabar-la i que la portàvem endarrerida un munt d’anys.
Desviament demandat pels pobles afectats per apartar el
perill que tants de morts ens ha costat. Cert que tothom
celebra el seu acabament. Però aquí el contrari de
l’anterior exemple, aquí tots volen la medalla, JO vaig ser
el que vaig posar la primera pedra, JO vaig fer l’estudi, JO

la vaig dissenyar. JO ....
I mentre, el poble, els veïns, els veiem en l’espectacle de
com es lleven i es posen les medalles, de com el figurar o
amagar-se és evident, descarat, davant d’unes eleccions
que esdevenen molt igualades i on ningú vol portar cap
càrrega a sobre.
I tu, amic, pacient lector , que ho has d’aguantar-ho tot i
que opines igual que nosaltres, que està be que ho jutgen
però saps/sabem ben be que el que ens toca, doncs el que
ens han manat ens ha fet que assumim tots els costos, les
bones obres, les roïnes i, fins i tot, els costos d’esbrinar qui
és el responsable d’uns diners que no recuperarem mai. I
també ho paguem nosaltres. No volem llançar més llenya
al foc, no. Sols és per mostrar el contrasentit evident i
que cadascú extraga les seus pròpies conclusions, però a
nosaltres no ens agrada gens.

CASTOR I CARRETERA
Associació de veïns Migjorn

Avui dilluns dia 19
comença un nou
capítol de l’espoli al poble, esperem que siga
l’últim. Comencen les compareixences d’alts càrrecs, els
possibles responsables de la mala gestió que va posar en
perill les nostres cases, les nostres llars. Tenim tot el dret
del mon per demanar responsabilitats a aquells que ens
han estafat, ens han vilipendiat i ens han enganyat per
col·locar-nos un monstre davant de les nostres costes.
Monstre que encara llança foc, encara emet alguna
flamerada, i que ara s’ha posat en hibernació fins que algú
se li ocórrega tornar-lo a reviure o matar-lo definitivament.
Monstre que ens ha costat un munt de diners tant per
parir-lo com ara al deixar-lo dormir.
A partir d’ara buscaran qui és o qui són els responsables,
doncs no hi ha ningú que l’haja assumit i tothom se la

www.avmigjorn.org

Partidos
La mayoría de los partidos que se presentan a las
Elecciones de 2015 son de izquierdas,(socialistas,
comunistas),separatistas y otros.
Me declaro Liberal conservador y soy de VOX un partido
joven, fresco y sin corruptelas, enemigo del Socialismo,
del Comunismo, de todo esos partidos, que varían
como veletas según el viento. Las izquierdas son
como las bicicletas antiguas de piñón fijo, no cambian,
no evolucionan, siempre el mismo mensaje rancio
y materialista, sobreponen todo contra la Libertad
Individual y la Libertad del pensamiento, abuso del gasto
público y donde las ideas del partido prevalecen contra
las personas y su dignidad, lean a ORWEL (comunista

Juan Bautista Patón Silva

convencido, hasta que vio durante la guerra incivil, lo que
era realmente el Comunismo, sus dos libros: Rebelión en
la granja, donde todos los animales son IGUALES pero
hay unos mas IGUALES que otros: y su otro libro futurista
“1984”
Tanto unos como otros, y en democracia, no han
permitido el progreso real de España, negando cualquier
proyecto por salir de PP, ejemplo: Plan Hidrológico
del Ebro, desbordado ya tantas veces y que la UNIÓN
EUROPEA aprobaba con una dotación de 6.000 millones
de euros y que hubiera supuesto millones de hectolitros
de agua para Autonomías, carente de la misma y
miles de puestos de trabajo, pero la izquierda rancia y

Consideremos su rendimiento…
Hablando del actual equipo de gobierno de nuestro querido pueblo, se corren rumores de que los regidores han
disminuido su horario de dedicación y en cambio se han
subido los salarios. En un símil, si es que cabe, si un trabajador le dice a su empresario que trabajará menos tiempo y a
más paga por hora, el segundo miraría al primero de arriba
abajo y le diría: ”tú de qué vas?” Pero yo creo que lo más
importante en una persona y sobretodo en un gobernante
es su rendimiento. A lo mejor un trabajador es más productivo trabajando 8 horas al día a más sueldo en vez de diez.
Y por lo que hemos podido observar con el grupo actual
gobernante es que ya ha habido mucho fruto. Yo destacaría que ellos se han puesto a la altura del ciudadano de
a pie de los distintas costas de nuestra ciudad para saber
bien cuales eran sus necesidades. Añadiendo que se ha
tomado la iniciativa de celebrar plenos donde el ciudadano proponga sus quejas o ideas como el 1 de octubre.

Juan Carlos Benet, acérrimo del PSOE

Además se han limpiado cunetas de los distintos barrancos. Se han pavimentado calles principales. Se han creado zonas a un horario establecido para dejar escombros
de jardinería. Se ha intentado mejorar el rendimiento del
alumbrado. Conseguir que los libros de escolaridad sean
gratuitos…y más cosas como unificar esfuerzos y materiales entre los pueblos vecinos para tener más efectivos
en cada acto. Ya se ha inaugurado la variante de la N-340
al paso por nuestro pueblo. Y más…Ahora se mejora el
Vinalab, se creará un grupo que cuide el estado de la ermita…Uf! No os parece?
Además de todo este gran rendimiento, hay que tener
en cuenta que las arcas están vacías. Sería bonito tener
construido ya el colegio Jaume I o una nueva piscina cubierta…pero lo cierto es que Ximo Puig está siempre “estirándole las barbas” a Rajoy para ver si este se da cuenta
que nuestra región está “infrapresupuestada”. Si en Valen-

DECEPCIÓN TRAS DECEPCIÓN
Hay algo que hemos de reconocer
al actual equipo de gobierno
del ayuntamiento de Vinaròs y
es que no deja de decepcionar
constantemente a la ciudadanía.
Empezando con la tan discutida y rechazada subida
de sueldos y entrega de concejalías (que decepción),
siguiendo con la falta de acción del consistorio (más
decepción) y acabando con la problemática que han
suscitado las pocas decisiones tomadas (seguimos
decepcionados). Nos preguntamos para que sirven tantas
reuniones con los ciudadanos para darles voz, si cuando
hablan no se les hace ni caso (como pasó con la subida de
sueldos que todo el pueblo rechazó y ustedes, claro, sordos
al clamor
popular). Hemos acusado al ayuntamiento de
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nacionalistas impidieron unas obras necesarias y solidarias
entre Comunidades.¿donde están las 17 DESALADORAS?
siendo más costosas y con mas problemas ecológico y
medioambientales, porque negaron un bien común?,
debido a que las 17 Autonomías no se llevan bien ninguna.
VOX Partido LIBERAL conservador quiere tener diputados
en el gobierno de España para estas elecciones del 20 de
diciembre. La Libertad del Individuo, la libre empresa,
reducir a la mitad al ESTADO, una única SEGURIDAD SOCIAL,
EDUCACIÓN, un único TRIBUNAL SUPREMO, y desmantelar
las AUTONOMIAS que cuestan 90.000 millones de euros
año, y reducir los 3,5 millones de funcionarios, ninguna
ayuda a sindicatos y gobierno.

cia no hay dinero, menos aquí. Por eso lo importante de
votar a la izquierda en las generales del 20 de diciembre,
para ver si el nuevo gobierno nos mira mejor.
Hablando de impuestos, se rumorea que, aquí, se ha subido el IBI, impuestos impartidos por el ayuntamiento, para
el año que viene. Lo que al PP le ha sabido muy mal. Para
mí que el ayuntamiento tenga dinero para poder hacer
más obra social me parece genial, siempre que quien
tenga más, pague más sin escaqueos. Si yo hubiera nacido rico o empresario defendería mi patrimonio para
que este fuera lo máximo posible, y tal vez sería del PP,
y seguramente tendría pocos sentimientos por aquellos
que menos pueden. Pero Dios prefirió que fuera de pocos
recursos y discapacitado, que llego justo a final de mes y
gracias a la ayuda social. Por eso siempre estaré con los
que defienden mi estatus; respetando siempre, claro está,
a quien ostenta el poder adquisitivo en la sociedad.
Cecilia Miguel

no ocuparse de los problemas que los ciudadanos tienen
en el día a día como son basuras, tráfico, delincuencia
(estamos padeciendo una gran ola de robos), incivismo y
Vds. responden que no tienen experiencia de gobierno.
Pues oigan, no haberse presentado para servir al pueblo
que nadie les obligo; eso no es excusa.
Han acomodado los horarios de los regidores a sus
“necesidades” personales y ya que tanto les gusta
compararse con otros municipios, digan en que otros
ayuntamientos gozan de semejante privilegio. No les
gustaba la normativa de El Diariet y la cambian, pero
vemos que mientras alguna de las nuevas normas ya se
aplican, otras todavía no y el tripartito municipal que quiere
eliminar de la publicación carteles y proclamas de los
partidos políticos no da buen ejemplo y saca provecho de

sus espacios publicando carteles y proclamas electorales.
La nueva normativa también contempla la censura, ¿quién
tendrá el honor de ser el primer censor en democracia de
Vinaròs?
Las ayudas a las familias necesitadas con hijos ¿Dónde
están? De momento solo son promesas. Una parte de las
ayudas a los libros dicen que se abonaran en Diciembre.
Los niños que se benefician del Xiquibono es por qué en
sus hogares lo necesitan, ¿Cuándo se les abonará? No se
puede obligar a las familias a hacer ese esfuerzo económico,
no se les puede decir “tú ves pagando cada mes que algún
día te lo abonaremos”. ¿De dónde van a sacar estos hogares
el dinero para hacer frente a los pagos? De momento se
les debe el mes de Septiembre, Octubre y seguramente
Noviembre que han de ingresar dentro de 5 días.
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Templadas aguas del noble otoño

Semana con una mar calmada. Se faenó con normalidad en la mayoría
de pesquerías, a excepción de la llum. Las capturas en general fueron
normales y las cotizaciones mediocres pero a su vez dispares para algunas
especies.

La pesca de arrastre desembarcó a diario gran variedad de pescados y mariscos, como
langostino, pescadilla, gall, calamar, salmonete, rape, peluda, sepió punxa, caracol, móllera,
pulpo blanco y roquero, caballa, jurel, dorada, galera, raya, rubios, aranya, canana y morralla.
El cerco que ha sido la modalidad que ha fallado. Nuestras traíñas se encontraban faenando
por Castellón en busca del peix blau, en especial la sardina y el boquerón. Y el jueves
regreso una con 50 cajas de seitó (8kg/caja).
La flota artesanal de artes menores, las barquitas trasmalleras la mayoría cala sus redes en
busca de lenguado, rombo y sepia. Un par se dedica al pagel, bonito, dorada, palometa,
llisa y corva. Y ahora solo una embarcación faena en fondos profundos y rocosos para
subastar langosta, bogavante, gallineta, chopa y mamona.
El palangrillo de costa atrapó con anzuelo mucha bacoreta (ejemplares de 1 a 7 Kg.)
llampuga, lliri y sorella.
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo siguen con su normal labor. Son piezas de
1 a 3 kg

Baja de un barco trasmallero

La embarcación de trasmallo denominada ‘Català net’ propiedad del armador local Rafael
Villalonga Ciurana, ha sido vendida para la población del Puerto de Mazarrón (Murcia)
Sus principales características son; Eslora 18 m. Manga 5,50 m. Puntal 1,70 m. y T.R.B 30
tons. Fué construida en Vinaròs por los astilleros Castela con material de poliéster, para
entrar al servicio en nuestra base el año 2003. Su folio y matrícula es 3ª-CP-3-6-02.
Al parecer ha sido adquirida para faenar con licencia española en aguas de Mauritania para
pescar langosta con trasmallo. Irá de patrón el vinarocense Juan Carlos Panís Forner. Ya
partió hacia aguas africanas.

Ecos de ‘Mar’- Crecen las matriculaciones de barcos
de recreo
El primer semestre de este 2015 se matricularon en España 2.644 embarcaciones
recreativas, o sea, un 15,5% más que el mismo período de 2014, cuando se registraron
2.289 matriculaciones en los seis primeros meses del año.
-Gran diversidad biológica española. Nuestras aguas tienen 1 de cada 20 especies
marinas que hay en todos los mares del mundo. Con esta cifra los españoles podemos
pescar unas 10.300 especies, lo que supone el 5,1 % de las 200.000 que existen en los
océanos del planeta. Ésta riqueza de variedad marítima que tiene nuestra costa, sólo está
empañada por la deficiente planificación pesquera, que ha propiciado la casi esquilmación
de caladeros, a pesar de ser las aguas de nuestro país las de mayor diversidades biológicas
entre los países europeos, pero en cambio estamos mermados en cantidad por especie.

Martell gegant

També és conegut per tauró martell, en castellà
cornuda gigante, en francés grand equin marteau, en
anglés great hammerhead i en alemany Hammerhai. El
seu nom científic és Sphyrna mokarran.
De la classe de peixos elasmobranquis, amb cinc
obertures branquials, de l'orde dels selácis i de la família
dels Esfírnids té un cos fusiforme, esvelt. Cap aplanat,
eixamplad amb grans expansions laterals. El rostre
és llarg i expandit amb els ulls en els seus extrems i
les narines just darrere en la cara ventral d'este bord
anterior. El perfil de l'extrem de la regió cefàlica
és convex i amb osca central. Ulls amb membrana
nictitant. Boca curta i parabòlica amb 3-5 files a cada
mandíbula de dents serrades triangulars de cúspide
inclinada. Sense espirácles ni bufeta natatòria.
És un peix cartilaginós al no estar ossificat el seu
esquelet.
Pell prima i suau al tacte dirigit cap arrere com els seus
denticles dèrmics.
És de color gris clar a fosc sobre el dors i es va fent
mes tènue en els flancs. Per la part de baix és blanc. La
punta de la C és negra.
Composició aletes; 1ªD molt alta i inclinada. 2ªD mes
xicoteta però amb barbillons curts. Les escapulars
curtes i falciformes. Les pelvianes xicotetes i còncaves.
La cabal llarga i esmolada amb el lòbul inferior curt. Té
fosetes en l'arrel de la cua.
Talla 6 m y pes 450 kg.
Estos esquals per a reproduir-se tenen cita en llocs
concrets dels oceans. El mascle té uns apèndixs que li
sobreïxen de les seues aletes ventrals per a subjectar
la femella en l'acoble quan la fecunda internament. De
gestació quasi un any. Ventrades fins a 40 fetus. Naixen
nadant. S'alimenten ràpid de peixets, etc. D'adult
menja de tot, però preferix caçar rastrejant el fons, bé
en busca d'animals pelàgics, o com la seua principal
virtut és detectar amb la seua especial anatomia
cefàlica escurçanes soterrades, perquè a pesar que les
seues víctimes es defenen clavant-li els seus punxes en
la zona bucal, no desistix en l'interés al ser immune a
les ferides d'estos agullons, que romanen inserits en la
zona de la boca o depositades en gran nombre dins de
l'estómac. Posseïx també un olfacte molt fi.
Habita en mars càlids i temperats. Després d'agruparse per a efectuar migracions oceàniques estacionals,
es dispersen sobretot per costes d'illes en alta mar.
D'este animal marí s'aprofita tot. Les seues carns, una
vegada sagnats a bord perquè no es coagule la sang
i desprenga un inofensiu olor acre, es fan saborosos
filets magres. La típica sopa d'aleta de tauró en països
asiàtics. De la seua pell assecada i tractada un bon
cuiro assaonat. Del fetge ix un oli en cosmètica com
rejovenidor de les pells, la vitamina A i D, a més de fins
olis lubricants industrials. I dels seus rebutjos farines,
abonaments i farratge.
Ara la seua captura amb arts de palangre, tremall, etc.
està prohibida.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Èxit de participació a la V Duatló Escolar de Vinaròs

El passat diumenge, al passeig de Fora
Forat, es va celebrar el V Duatló Escolar
de Vinaròs, prova organitzada pel Club
Triatló local JijiJaja Vinaròs.
Amb un gran ambient que mesclava
germanor i esport a parts iguals, els
duatletes vinguts de totes parts de la
Comunitat Valenciana van anar prenent
sortida en les seves diferents categories. A les 10, com a primera sortida, es
van disputar la competició dels cadets,
on el fort ritme imperant va marcar la
duresa de la cursa i on Jack Miller, duatleta de l’equip Costa Azahar va aconseguir el triomf seguit de Daniel Roger
(Evasión Castelló) i Alex Bonet (VRP
Electric). En femines, va aconseguir la
victòria Elena Arjona (CDC Sport Club
de Nuls), seguida de Laura Benlloch
(Tripuçol) i Cristina Orenga (Trinculas)
Posteriorment, en la categoria Infantil, cal destacar la victòria femenina

aconseguida per Claudia Matamoros,
nadadora del CN Vinaròs i triatleta del
Club Triatló Jiji-Jaja de Vinaròs, que va
aconseguir després d’una impressionant exhibició de rendiment esportiu,
fer-se amb la primera possició, seguida
de Arian Curto (Trilercavonia Terres de
l’Ebre) i Andrea Catalan (Trilavall). En
categoria masculina, el triomf va ser de
Miguel Guzman (Huracan València), seguit de Josep Picazo (Triesport Roquetes de Benifaió) i Jorge Rivera (Triatló de
Vila-Real).
A la categoria aleví masculina va ser
guanyador Pablo Morales del C.A. La
Vila (La Vilajoiosa, Alacant), seguit de
Garard Sánchez del Triatló Basiliscus de
Benicarló, i en tercer lloc Lucas Viñas del
Triatlón Evasión de Castelló. En la competició femenina, la guanyadora va ser
Luz Cid, del Club Esportiu Aigües de
Vinaròs, seguida de Lucia Navarro de

Tridimonis (l’Horta Nord), i Victoria Cuadrado del Club Almenara Triatló.
Després d’aquesta categoria van
prendre sortida els benjamins, aconseguint la primera posició en la competició masculina Ignacio Agut de
C.T. Alqueries TRYTEAM, seguit de Pol
Arrufat del C.E. Ilercavons Terres del
Ebre, i en tercer lloc David Marin del
C.T. Alqueries TRYTEAM,. Pel que fa
a la categoria benjami femina, la primera possició va ser per Carla Gil del
C.T. Evasión de Castelló, seguida de
Sandra Navarro de Tridimonis (l’Horta
Nord), i de Cristina Ballester de C.T. Laboratorio SYS.
Per finalitzar va haver-hi la categoria
dels més menuts, anomenada “multiesport”, en xics va guanyar Jordi
Sánchez del Club Triatló Basiliscus de
Benicarló,en tant que a la guanyadora
va ser Maria Ortí de Trinoulas (Nules);

DIA:
HO RA
10,00
11,30

D IS S A B T E , 3 1 ,1 0 ,1 5

16,00
17,30

PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA

FUTBOL SALA
FUTBOL SALA

BENJAMÍ
ALEVÍ

CD VINARÒS FS - CD FS SEGORBE/KIBUC
CD VINARÒS FS - CD FS SEGORBE/PORPAL

10,00
12,00

PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

BASQUET
BASQUET

INFANTIL
ALEVI

CB GIL COMES VINARÒS - CB BURRIANA
CB GIL COMES VINARÒS – ESPORTIU QUARTELL

17,00

PISTA PARQUET

BASQUET

JUNIOR MASC.

DIA:
HO RA
12,00
10,00
12,00

D IU M E N G E 1 ,1 1 ,1 5

17,00
17,00

PISTA PARQUET
PISTA SINTETICA

DIA:
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9,00
10,00
11,30

D IS S A B T E , 3 1 ,1 0 ,1 5
LLOC
ESTADI
ESTADI
ESTADI

ES P O RT
F UT BO L
FUTBOL
FUTBOL

16,15
16,15
18,30

CAMP 1
CAMP 2
ESTADI

FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
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CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CAMP 3
CAMP 3

ES P O RT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CAT EG O RIA
ALEVÍ
BENJAMÍ
INFANTIL
CADET
PREBENJAMI
XUPETINS

ENCO NT RE
VINAROS EFC A – CF UNITED VINAROS A
VINAROS EFC A – CF UNITED VINAROS A
VINAROS EFC A – ACD PEÑÍSCOLA
VINAROS EFC A – CF FUTUR CASTELLO
UNITED CF BLAU – ALCANAR
UNITED CF – ALCANAR

17,00
16,00
18,00

CAMP 3
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

PREBENJAMÍ
CADET
JUVENIL

VINAROS EFC A – CF AT BAIX MAESTRAT
VINAROS EFC C – ESPORTIU VILA-REAL
VINAROS EFC B – CD ALMAZORA B

HO RA
9,00
9,00
10,30
12,00
11,00
12,00
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LLOC
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA

LLOC
PISTA PARQUET
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA

P A V E L L Ó P O L IE S P O R T IU
ES P O RT
HANDBOL
HANDBOL

ENCO NT RE
CAT EG O RIA
INFANTIL MASC. CBM VINAROS – CH VILA-REAL
CADET MASC. CBM VINAROS – CAH ONDA

Fotos Fotogrames

i on tots ells van demostrar moltes ganes de passar-s’ho bé dins d’aquesta
disciplina i van rebre la seua respectiva medalla.
Durant l’entrega de premis, es van
lliurar els reconeixements als podis,
així com als guanyadors del concurs
de dibuix del Duatló Anual patrocinat
per la Llibreria Lisboa.
Des del club Triatló JijiJaja Vinaròs,
desde la seua junta directiva, equip
tècnic, triatletes i socis, us volem esmentar a tots els familiars, assistents i
persones que van voler vindre a gaudir de la prova, el nostre més sincer
agraïment. Tampoc podiem oblidarnos d’unes de les peces més importants: els voluntaris de la prova, els
sponsors del Club Triatló que ens donen suport així com els colaboradors
directes d’aquest Duatló.
Moltes gràcies i enhorabona a tots.

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

Torneo temático de Benicarló, con éxitos
de nuestros infantiles

CB GIL COMES VINARÒS – BAIXENS CD BERENGUER “A”

P A V E L L Ó P O L IE S P O R T IU
ES P O RT
BASQUET
BASQUET
BASQUET

BASQUET
FUTBOL SALA

ENCO NT RE
CAT EG O RIA
CB GIL COMES VINARÒS - NOU BASQUET FEMENI CS
CADET FEM
CADET B MASC CB GIL COMES VINARÒS - CB BURRIANA
CADET A MASC CB GIL COMES VINARÒS - CB BURRIANA
SENIOR A
SOCIAL

E S T AD I

CB GIL COMES VINARÒS – VUB ESPORTIU QUARTELL
SUPERCOPA LLIGA LOCAL

CAT EG O RIA
BENJAMÍ
INFANTIL
CADET

ENCO NT RE
CF UNITED B – CF BENICARLO B.F. “B”
VINARÒS CF – CD DRAC CASTELLO A
VINARÒS CF – CD DRAC CASTELLO A

PREBENJAMÍ
ALEVÍ
PREFERENT

CF UNITED A – CF ALCALA
CF UNITED B – CF BENICARLO B.F. “B”
VINAROS CF – CD ONDA A

C IU T A T E S P O R T IV A

El pasado domingo finalizó
en Benicarló, la tercera y última jornada del campeonato temático de ajedrez. Los
premios infantiles fueron: el
primer sub-16 para Marc Lavernia de Alcalà de Xivert y
segundo sub-16 Pau Morales
del Ruy López Vinaròs. En la
categoría sub-12, el primer

puesto fue para Diego Zafra
del Ruy López Vinaròs, seguido de Nicolás Bellón del Circulo Mercantil de Castellón. En
la categoría absoluta el Club
de Benicarló Benicarló ocupó
toda la clasificación quedando
líder el del campeonato Vicent
Ferrer, seguido de Vicent Villarroya y Enoc Altabás.
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BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

ATLETISME. Club Esportiu Vinaròs

Crónicas C.B Vinaròs Servol Mitja marató de Reus
Per vuitè any consecutiu s’ha celebrat la prova atlètica de la MITJA MARATÓ de REUS el recorregut de la
Mitja constaba de 2 voltes al circuit, la primera de
10000 metres i la segona d' 11097 metres amb una
participacio de 250 corredors.
Del Club Esportiu Aigües de Vinaròs han participat
cuatre atletes que han aconseguit molt bones posicions i molt bones marques personals de cara a la
Marato de Valencia, on participaran tots el proxim día
15 de noviembre.
5é Guillem Segura Arnau 01:16:10 1er Promesa masculí
9é Francisco Balastegui Contreras 01:18:57 2ón Vetera M5
30 Jenifer Montull Perez 01:23:39 1ª Absoluta femenina
31 Vicent Beltran Gondomar 01:23:43 6é Vetera M5

PREBENJAMIN – BENJAMIN
Nuestros más pequeños se trasladaron a Tortosa a
disputar su primera trobada y sus primeros partidos
de la temporada y la verdad que estuvo muy bien.
ALEVIN
FONES 30 – C.B GIL COMES VINAROS 57
Muy buen partido de nuestros alevines que
jugaban su primer partido fuera y consiguieron
su primera victoria, en un partido donde jugaron
todos los niños y se lo pasaron muy bien.
INFANTIL MASCULINO
ALCORA B.C 34 – C.B GIL COMES VINAROS 60
También se desplazaba fuera el infantil y consiguió
una buena victoria ante un equipo que lo intentó
pero nada pudo hacer contra el buen juego del
equipo visitante.
INFANTIL FEMENINO
C.B GIL COMES VINAROS 12 – C.B.F MORELLA 69
Nuestras jóvenes jugadoras poco pudieron hacer
contra el buen juego del rival que un una presión
toda la pista consiguió distanciarse en el marcador
en los primeros cuartos.
CADETE FEMENINO
NOU BASQUET FEMENI AZUL 49 – C.B GIL
COMES VINAROS 30
Si no llega a ser por el mal juego realizado en los
primeros cuartos por el Vinaròs, las visitantes
podían haber conseguido un resultado positivo.
CADETE MASCULINO 3º ZONAL
AMICS CASTELLO C 46 – C.B GIL COMES VINAROS
27
El equipo visitante se presentó sin bases y fue un
lastre que al final le pasó factura, ya que el equipo
rival supo sacar ventaja de ello y así conseguir la
ventaja final del marcador.
CADETE MASCULINO 2º ZONAL
AMICS CASTELLON B 82 – C.B GIL COMES
VINAROS 75
En un muy mal primer cuarto del equipo visitante,
los locales aprovecharon para sacar una ventaja
que a al final fue insuperable por los jugadores del
Vinaròs
JUNIOR MASCUULINO
FDM MONCADA 35 – C.B GIL COMES VINAROS
71
En un gran partido, sobre todo en la segunda parte
los de Vinaròs consiguieron su primera victoria de la
temporada y lo hicieron a lo grande.
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL
VUB 83 – C.B GIL COMES VINAROS 41
En un partido donde el Vinaròs contó con muchas
bajas, nada pudo hacer por intentar competir.
SENIOR MASCULINO PREFERENTE
C.B COLEGIO ALEMAN 67 – C.B GIL COMES
VINAROS 46
Otro partido más y se suma otra derrota y nos
demuestra que va a ser difícil competir en esta
categoría y que habrá que luchar hasta el final por
mantenerla.

Taekwondo

Taekwondo Alfaro, 2 oros para los competidores vinarocenses
El TKD Alfaro Amposta participó
en el X Open Internacional Ciudad
de Benicassim uno de los más importantes a nivel nacional, con más
de 70 clubs y unos 1.100 competidores. Nuestro club desplazó a 29
competidores, con unos excelentes
resultados 6 oros, 7 platas y 4 bronces, por lo que 17 competidores
subieron al pódium, esto hizo que
el TKD Alfaro Amposta lograra la
tercera posición de la general por
equipos. En categoría cadete se
consiguió un meritorio segundo

puesto.
Por parte vinarocense estos fueron
los resultados:
-Ashley Bourreau, oro categoría cadete femenino -33kg.
-Marta Falcó, categoría cadete femenino -51kg. Perdió su combate
de octavos contra la francesa del
Club 81 por 8-3
-Cheyenne Brito, oro categoría cadete femenino -55kg. Ganó la final
por 14-6 a la competidora del Club
Alcañiz
-Antonio Brito, categoría master

masculino -74kg. En cuartos de final perdió con el competidor del
Club Zafrilla de Buñol

FUtbol. Campeonato Veteranos Catalunya Sud

VINARÒS 2-1 JESUS Y MARIA
Partido complicado ante un rival que
no dejaba jugar , ya que la presión
ejercida era constante. El Vinaròs
supo mover la pelota y aprovechar
sus individualidades, sacando el
máximo provecho de sus ocasiones.
al final buen resultado, aunque si
sus delanteros hubieran estado más
acertados el marcador hubiera podidio ser otro.
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FUtbol. Categoría Regional Preferente
Rafa Marcos

Las protestas perdieron la victoria
Andrus Albiol

3 2
Benicasim

Vinaròs

CARA Y CRUZ
Poco dura la alegría en casa del pobre, y es que
cuando nos hacíamos la ilusión de conseguir la
primera victoria del campeonato tras un primer
tiempo de lujo, terminamos sumando una nueva
derrota que pese a llegar en el descuento fue un
nuevo jarro de agua fría tal como se desarrolló el
partido.
Al intermedio se llegó con un claro cero a dos
favorable y se aguantó así el primer cuarto de la
reanudación, pero en media hora nos voltearon el
marcador y de regreso a casa sin sumar.
Aparte de la derrota ya por si dolorosa, para el
próximo envite pueden haber un buen número
de bajas, se comenta a principios de semana que
podrían ser cinco entre los dos expulsados, lesiones
o por otros motivos.
Advertir a los aficionados que el partido se adelanta
al sábado a partir de las 18:30 y el rival de turno es
el Onda situado en la zona medio alta habiendo
puntuado en seis de los ocho partidos jugados.
La gente se pregunta cómo puede perderse
un partido como el que se perdió tras tenerlo
prácticamente ganado. Mala suerte que también
forma parte del fútbol, decisiones arbitrales,
pueden influir, pero independientemente de todo
ello, que suena a escusa, el equipo en las segundas
partes baja mucho el rendimiento y ahí volvemos
otra vez a lo de siempre.
Hasta que punto se puede exigir que se entrene
más y a todo el grupo, un padre de un jugador
me ha comentado que incluso se podrá plantear
una sesión en sábado por la mañana ya que en las
dos primeras sesiones de la semana hay ausencias
y solo se completa el grupo en la última sesión
del viernes. Si a todo ello le sumas que no hubo
pretemporada, esto se nota y por mucho que se dé
todo en el terreno de juego la gasolina se acaba.
Algún día tiene que llegar la primera victoria,
posiblemente llegue ante el rival menos esperado,
pero de momento los números son muy negativos,
se daba por seguro que sufriríamos, pero tener
a estas alturas un solo punto es un bagaje muy
pobre.
Somos el equipo que ha encajado más goles, 24 en
8 partidos, y 8 los materializados. La media es de
1 – 3 por partido. Nos marcan con relativa facilidad
y por el contrario nos cuesta Dios y ayuda marcar.
Salvo dos partidos el equipo ha estado ahí y por
pequeños detalles se han decidido partidos. Estos
detalles nos han sido esquivos como por ejemplo
el día del Alqueries o Museros por citar dos rivales
que son de nuestra guerra, el presi dice que si estos
detalles nos hubiesen sido favorables hablaríamos
que somos mejores que ellos y en cambio tenemos
el mismo equipo.
Posiblemente sea cierto que la única diferencia sea
la suerte en momentos decisivos, pero también
lo es porque tienen ese jugador o jugadores que
pueden hacer que esa suerte les sea favorable.
En esta categoría el que marca primero tiene medio
partido en el saco, por supuesto que remontadas
siempre se dan, pero el que da primero siempre da
dos veces.
Aún habiendo ganado seguirían las carencias,
tenemos asumido que la temporada seria así,
pero sigo pensando que podría hacerse algo
más, vuelvan a intentarlo y hablen de nuevo
con estos jugadores que no están jugando e
intenten convencerlos, nos hacen falta y son
importantísimos.
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Benicasim; José, Aitor, Bou, Jonay, Grau, George
(Manu 85’) Álvaro (Titi 60’) Felipe (Cristo 89’) Borja
(Macías 46’) Marco y García.
Vinaròs; Nacho, Potri, César, Polet, Julio, Wil, Fone
(Elías 59’) Josep (Espinosa 68’) Tatán (Víctor 65’)
Aleix y Albert (Galeote 77’)
Goles; 0-1 m. 17 Aleix, 0-2 m. 29 Polet, 1-2 m. 60
Macías, 2-2 m. 78 García, 3-2 m. 92 Aitor.
Árbitro; Samuel Pérez Sánchez, auxiliado por Pablo
Esteban Elenco y Alejandro Cantón Vitoria.
Mostró tarjeta amarilla a Borja, Grau y García por
parte local. Y a los visitantes Aleix, César, Wil, Julio y
Nacho. Además expulsó por doble cartulina a Polet
78’ y Galeote 90’.

El conjunto albiazul comenzó el encuentro a base
de materializar con dianas las llegadas al área
rival. Durante el primer tiempo se aguantó bien
físicamente. En la reanudación los rojiblancos
salieron correosos a por todas y los langostineros
no pudieron aguantar el ritmo, pues las lesiones
no nos perdonaron, y menos aún las protestas al
colegiado, que como es normal a los jugadores
vinarocenses les aplican a rajatabla la ley, de
manera que nos llovieron las cartulinas de ambos
colores, así que con dos jugadores menos, los
dueños del campo Torre de Sant Vicent lograron
doblegarnos en las postrimerías y la ‘prórroga’ del
partido.

TENIS. Club de Tenis Vinaròs

40 aniversario del Club Tenis Vinaròs

La semana pasada se celebró en el Club de Tenis
Vinaros el 40 aniversario de su existencia donde
se celebraron dos torneos de padel uno individual
y otro mixto y otros dos torneos de tenis uno
individual yotro de dobles totalmente gratuitos
para los socios donde se regalaron camisetas
conmemorativas,fruta y agua para los participantes
de dichos torneos.
En el fin de semana se celebró una cena con
actuacion para todos los socios donde reinó la
amistad y las anécdotas y se aprovechó para
entregar los trofeos a los campeones individuales
de tenis y pádel.
El domingo se cerró la semana con las instalaciones
gratuitas para todos los socios ,con una gran
actuacion a cargo de Les CAMARAES DE VINARÒS y
con 3 PAELLAS PARA 270 COMENSALES elaboradas
por Antonio Aran y ayudado por Victor Febrer
Pascual y donde estuvieron presentes el presidente
de la federacion del Tenis Español el senyor Cascales,
el presidente del club de tenis de NULES y varios

miembros del ayuntamiento de Vinaròs ,el señor
alcalde ,el concejal de urbanismo y el concejal de
fiestas. También se aprovechó para entregar los
trofeos a los campeones y subcampeones de los
Torneos de Padel Mixto y Tenis Dobles.
Desde la junta directiva esperamos que hayan
disfrutado de los actos programados para estas
fechas tan importantes

31 octubre de 2015

ESPORTS
NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Presentació dels equips de la temporada 2015-16
El diumenge dia 25 d'octubre es va
fer la presentació dels equips del
Club Natació Vinaròs.
La presentació va estar dirigida
pel president del Club Manuel
Ramírez el qual va fer un balanç
dels èxits aconseguits pel club en

la temporada 2014-15, després es
va fer la presentació dels equips,
van començar pel més xicotets i
més nombrosos en la categoria
prebenjamins seguits dels benjamins,
Alevins, Infantils i els juniors/absoluts.
Una volta presentades les diferents

categories van tancar l'acte en unes
paraules de la regidora d'esports
Begoña López i del regidor de
cultura Marc Albella, agraïm la seua
presencia.
Després d'acabar l'acte van fer
un berenar per als assistents, tant

nadadors com familiars.
També volen agrair a Telepizza,Carnes
Ros la seua col•laboració i la
incorporació de NovaNutricio Esport
en col•laborar aquesta temporada.

TRIATLÓ

IV Triatló Massis d'Antella
Los triatletas Josep Sanromá y Pedro Sánchez
del TRI-TEAM FIGUERES, pusieron punto final
a la temporada de triatlón con la participación
el pasado 3 de octubre en ésta competitiva
competición en la población valenciana de
ANTELLA (NDS).
Participaron 175 triatletas dispuestos a
completar ésta modalidad de Media Distancia,
que constaba en 1.900 m. de natación, 90 km.
de ciclismo y 21km. de carrera a pie.
Los ganadores de la prueba fueron, Josep
Torres (Bronce en el Campeonato de España)
y en chicas, Miriam Muñoz.
Los dos triatletas del TRI-TEAM FIGUERES

completaron la prueba con un buen resultado:
Josep Sanromá finalizó con un tiempo de
05:26:47 en la posición 84 absoluta.
Y Pedro Sánchez logró terminar con muchos
problemas por una lesión en la espalda, con
un tiempo de 05:44:16 en la posición 116
absoluta.
La jornada terminó con la entrega de trofeos,
y con la sorpresa final de la mención especial y
reconocimiento público al vinarocense a José
Antonio Figueres, por ser el triatleta que más
veces ha ganado esta prueba; 1er.clasificado
(1997,1998,2001,2003 y 2004), 2º clasificado
(1999 y 2000) y 3er.clasificado (1996).

TRIATLÓ
El pasado fin de semana el triatleta local del
C.E.V Aigües de Vinaròs Davima, Antonio
Adell (Puchi); disputó el Pure triatlón distancia
Ironman en Oropesa(Marina d'Or).
Esta prueba en su primera edición apostó
fuerte al conceder premio económico a los
diez primeros clasificados tanto masculino
como femenino, por tal motivo la prueba
contaba con un importante plantel triatlético
dentro del panorama español y algún
extranjero que le daba más renombre a la
competición.
Antonio Adell nadó los 3'8km de natación
en 58'; los 172km de bici con un puerto de
montaña y continuos sube y bajas en 4h57
remontando de puesto 45 de l natación al 8 al
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terminar la bici. Quedaba la maratón de 42km
que resultaron 43km700m con 3 rampas al 20%
y desniveles importantes; Adell la completó en
3h23' llegando el 7 de la general; a pesar de ir
recortándoles tiempo al sexto,al quinto y al
cuarto no dio tiempo para recuperar el tiempo
perdido en la natación.
Felicitar a Puchi por la carrera que hizo y a pesar
de ser el triatleta más veterano de los diez
primeros aguantó como un chaval.
Agradecer sobretodo a FARMATECA que será el
principal sponsor para la temporada que viene;
al CEV Aigües de Vinaròs, Davima Rent a Car y
226ERS. Este año Puchi tiene como objetivo
principal lograr un buen puesto Campeonato
del Mundo distancia Ironman en Hawaï.

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

Diseño
catálogos
revistas
libros

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes
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Curs de

Comptabilitat
informatitzada
DIMARTS I DIVENDRES DE 18.30 A 20.30H,
DEL 24 DE NOVEMBRE AL 8 DE MARÇ
Durada: 50h

Preu: 67.50€

Curs per a aprendre comptabilitat amb el Nou
Pla General Comptable i aplicar-ho al programa
CONTAPLUS ELITE.

Inscripcions al Consell Municipal de Formació
de Persones Adultes Antic col·legi Sant Sebastià
Tel. 964 40 74 93 consellepa@yahoo.es
Horari d’inscripcions:
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h
Tardes: dijous de 17 a 20h

Associació d’Alumnes i Consell Municipal d’FPA

Dissabte

21 de novembre

Festa de Santa Caterina a l’ermita

A partir de les 10h, arribada.
10.45 h – Excursió a peu fins els estrets de baix del riu Servol, (2km)
acompanyats per Sebastià Vidal de l’aula de natura.
12h – Visita als estrets acompanyats de Dídac
Mesa, Enginyer Forestal, que ens ajudarà a
conèixer una mica més la flora dels estrets, i
de la serra de l’ermita.
11.30h- A les cavallerisses, xerrada.
13.15h- Repartiment de la carn i torrada.
Rifa del pollastre.

I de postre: pastisset!
Activitat dirigida als participants dels cursos del Consell
Municipal d’FPA o socis, i acompanyants.

Inscripcions: dilluns, dimecres i divendres
de 10.30 a 12h a les oficines del Consell Municipal
d’FPA (antiga escola Sant Sebastià)
Preu Socis: 4 € / No socis: 6 €

Fins a 200 inscrits.
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CURS DE FOTOGRAFIA
Funcionament de la càmera i tècnica fotogràfica

DURADA

LLOC

PERÍODE HORARI FORMADORA

42 h

Aula d’informàtica ubicada a la casa blava
(Edifici Camaraes,
C/Sant Nicolau)

Del 12 de
desembre
al 9 d’abril

Dissabte
de 10 a 13h

PREU

General: 48.3€
Socis: 44.40€

Sílvia Matamoros

CONTINGUTS

Introducció a la fotografia
La càmera fotogràfica rèflex: parts i funcionament.
Accessoris: el flash i els filtres
Composició fotogràfica
Fotografia nocturna
Xicoteta aproximació al laboratori fotogràfic, al
revelat de pel·lícula i a la impressió en b/n

És convenient disposar d’una càmera fotogràfica reflex.

CURS DE VÍDEO

Funcionament de la càmera de vídeo, tècniques de gravació i edició de vídeo.

DURADA

40 h

LLOC

PERÍODE

HORARI

FORMADOR

PREU

Aula d’informàtica
ubicada a la casa
blava (Edifici
Camaraes, C/Sant
Nicolau)

Del 19 de
novembre al 25
de gener

Dilluns, dimecres i
dijous de 18.30 a
20.30h

Robert Sans

General:54 €
Socis: 49.70 €

CONTINGUTS

La càmera i les seues parts
La il·luminació
Utilització d’accessoris
El so. Presa d'àudio
Composició de la imatge
Narrativa audiovisual
Gravació en altres tipus de càmeres
Edició i muntatge de vídeo amb Movie Maker

És convenient disposar d’una càmera de vídeo o altres dispositius que et permeten gravar-ne.
I n s c r i p c i o n s : C o n s e l l M u n i c i p a l d ’ F PA A n t i g a e s c o l a S . S e b s t i à Te l . 9 6 4 4 0 7 4 9 3

Cartelera

''Hotel Transilvania2''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:
DIJOUS:

día:30
día:31
día:1
día:2
día:3
día:4
día:5

18:00:h
16:45:h
16:45:h
18:00:h
18:00:h
18:00:h
18:00:h

PREU:5€,

w.w.w.jjcinema.es

w.w.w.jjcinema.es

''EL CORO''

''LA CUMBRE ESCARLATA''

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:
DIJOUS:

7€

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

día:30
día:31
día:1
día:2
día:3
día:4
día:5

19:30:h
20:45:h
20:45:h
22:15:h
20:00:h
22:15:h
20:00:h

PREU:5€
Día,l’espectador dilluns

4€,,no

s’apliquen els díes festius

Classificació: Tots

els pùblics

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:
DIJOUS:

día:30
día:31
día:1
día:2
día:3
día:4
día:5

21:30:h
18:45:h – 23:00:h
18:45:h – 22:45:h
20:00:h
22:00:h
20:00:h
22:00:h

PREU:5€
Día,l’espectador dilluns

4€,,no

s’apliquen els díes festius

Classificació: Tots

els pùblics

Pròximament:

w.w.w.jjcinema.es

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

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

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros
(no s'apliquen els dies festius)

Classificació: Tots els pùblics

25

31 octubre de 2015

26

31 octubre de 2015

27

Tauler Municipal

31 octubre de 2015

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

ANUNCIO AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2016
Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza reguladora
de las instalaciones y ocupaciones de la vía pública del
Ayuntamiento de Vinaròs, aprobada por el Pleno de la
Corporación de 26 de marzo de 2015, con carácter previo a
la instalación de TERRAZAS en la vía pública es necesario
solicitar la correspondiente AUTORIZACION, a la cuál deberá
acompañarse la documentación señalada en el artículo 46 de
la citada ordenanza.
Las autorizaciones se entenderán renovadas, en los casos
en que no hayan cambiado las circunstancias concurrentes
cuando se concedió el permiso para la instalación de la
terraza, ni las condiciones impuestas por la Administración
para el otorgamiento de la autorización, ni haya sido objeto
de sanción firme por infracción grave. Para ello se presentará,
cada año, dentro de los DOS MESES anteriores al nuevo
período de ocupación: declaración responsable por escrito de
cumplir en su totalidad los requisitos que le fueron exigidos,
justificante de pago de la tasa del año en curso y autorización
de los titulares de los establecimientos colindantes. Por parte
de los Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local, se
comprobará el cumplimiento de las condiciones originales de
autorización y se elaborará el correspondiente informe que
será remitido al departamento de Gobernación y, en su caso,
de Actividades. La renovación se podrá llevar a cabo durante
un plazo máximo de hasta 4 años adicionales consecutivos.
Las autorizaciones podrán ser anuales o de temporada, sin
que en ningún caso la fecha de caducidad pueda exceder del
31 de diciembre del año en curso.
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Federación de Cofradías de

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.

1.- Los concursantes realizarán el trabajo con libertad de tema,
sujetándose, no obstante, a la técnica del cartel.
2.- El cartel tendrá que adoptar forma vertical, siendo su superficie
pintada de 56 x 80 centímetros, debiéndose presentar montado sobre
bastidor de 61 x 95 centímetros de chapa o cartón de 5 mm. máximo
de grueso. Junto con el mismo se presentará una disminución del
cartel de un tamaño de 16 x 24 centímetros exactamente y un cd
con el original digital, PDF y JPG a 300 ppp de resolución, para su
posterior reproducción.
3.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento,
excepto pastel, para que su reproducción no ofrezca dificultades y
no exija más de seis tintas, incluyendo doradas y plateadas.
4.- Los originales, de forma bien visible y que resalte por su colocación
y tamaño de las letras, llevarán el escudo de la ciudad, (no el logotipo
corporativo del Ayuntamiento), y la inscripción “Setmana Santa de
Vinaròs, del 18 al 27 de Març 2016“
5.- Todos los trabajos presentados llevarán un lema o título, el cual
aparecerá de forma bien visible en la portada de un sobre cerrado, y
que irá fijado en el reverso de la obra. Si no se desea colocar ningún
título se colocará el nombre de “Sin título”. En el interior del sobre, se
adjuntarán los datos del autor: nombre y apellidos, D.N.I., dirección,
teléfono y e.mail. Las obras remitidas de otras poblaciones, se
enviarán a portes pagados. Los autores de las obras y medios de
comunicación, después de la deliberación del jurado y antes de
hacerse público el escrutinio y el resultado, podrán estar presentes
en el momento de proclamar la elección del cartel vencedor y
finalistas.
6.- La presentación de originales se efectuará en la Oficina de
Información y Turismo sita en Paseo Colón s/nº de Vinaròs, hasta las
13,00 horas del día 14 de enero de 2016, mediante entrega personal
o por cualquier otro procedimiento.

CONCURSO CARTELES ANUNCIADORES

DE LA SETMANA SANTA DE VINARÒS 2016
7.- El Jurado estará compuesto por el Secretario de la Federación
de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs, que certificará el acta
y no tendrá voto y presidido por el Presidente de la Federación, y
formado por 2 representantes del Ajuntamiento de Vinaròs, los
hermanos mayores de la Federación de Cofradías de la Semana
Santa de Vinaròs, los párrocos locales, 1 persona relacionada con el
mundo del diseño, artístico y plástico, 1 fotógrafo, 1 miembro de
la prensa local. Ningún miembro del jurado puede presentarse al
concurso.
La elección de carteles se realizará el 18/01/2016 a las 20,30 horas,
en el Salón Parroquial de la Arciprestal (Pl. San Valente, primer piso)
8.- Se otorgará un premio de 500 euros y trofeo al vencedor, trofeo
a los dos finalistas. El premio en metálico estará sujeto a la retención
correspondiente.
9.- El Jurado puede declarar desierto el mismo, si estimara que
ninguno de los originales, bien por su inadecuación o carencia de
calidad artística, sea digno de servir para anuncio de la Semana
Santa. No se admitirá ninguna reclamación a partir de los 10 días del
de la elección de los carteles.
10.- El veredicto del Jurado será inapelable, obligándose la
Federación de Cofradías a exponer los originales admitidos.
11.- El cartel original vencedor, quedará en propiedad de la
Federación de Cofradías de Semana Santa.
12.- Los trabajos no premiados podrán retirarse por parte de los
autores, previas comprobaciones, durante los 20 días a partir del
término de la Semana Santa.
13.- La Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, no se
responsabiliza de los posibles plagios.
Nota:
cualquier consulta o duda sobre las bases info@semanasantavinaros.es

www.semanasantavinaros.es info@semanasantavinaros.es - Semana Santa de Vinaròs - Fiesta de Interés Turístico Autonómico

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

DE LA SETMANA SANTA DE VINARÒS 2016

ww.semanasantavinaros.es info@semanasantavinaros.es - Semana Santa de Vinaròs - Fiesta de Interés Turístico Autonómico

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

CONCURSO CARTELES ANUNCIADORES
Con motivo de la celebración de la Semana Santa 2016, la Federación de
Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, convoca el presente concurso
de carteles, en el cual podrán participar todos los artistas que lo deseen,
sujetándose a las siguientes bases:

Semana Santa de Vinaròs

Federación de Cofradías de

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.

ederación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs - Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaròs - Arciprestal de Vinaròs Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs - Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaròs - Arciprestal de Vinaròs
laza San Valente, 8 - Apartado de Correos, 129, Vinaròs 12500 (castellón)
N.I.F. nº G-12857561 Plaza San Valente, 8 - Apartado de Correos, 129, Vinaròs 12500 (castellón)
N.I.F. nº G-12857561

PROGRAMA “NO ESTIGUES SOL PER NADAL” 2015

Semana Santa de Vinaròs

La Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat informa:

1. TALLER CLAVES PARA SUPERAR UN PROCESO
DE SELECCIÓN: ADMINISTRATIVOS/AS

Tauler Municipal

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

¿ESTÁS BUSCANDO
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

EMPLEO?

31 octubre de 2015

Regidoria de Recursos Humans informa:
Convocatòria procés selectiu borsa treball D'AUXILIARS D'AJUDA A DOMICILI

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

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.

1. TALLER
TALLER PARA
CLAVES
SUPERAR
3.
ELPARA
FOMENTO
DE LAUN PROCESO
DE SELECCIÓN:
ADMINISTRATIVOS/AS
INSERCIÓN
LABORAL

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.

Del 19 y 20 de octubre, de 9.30 a 13.30 horas
Del 2 al 4 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas
Salón de actos de la Biblioteca Municipal
Salón de actos de la Biblioteca Municipal

Programa:
Programa:
• Principales fuentes de reclutamiento empresariales
• Sitúate en el mercado laboral
• Cómo hacer llegar tu candidatura a la empresa
• Hazte visible en el mercado laboral
• Test psicotécnicos
• Desarrolla tu potencial para la búsqueda de empleo
• Entrevista personal por competencias: motivación y confianza, imagen, protocolo y
habilidades de comunicación
• Entrevista telefónica y dinámicas de grupo
4.
TALLER
BÚSQUEDA
ACTIVA DE EMPLEO
• Puesta
en práctica:
role-playing entrevista

A TRAVÉS DE INTERNET

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.

Del 9 al 11 de noviembre, de 9.30 a 13.30 horas
2. de
TALLER
CLAVES
PARA SUPERAR
Aula
informática
del Vinalab

UN PROCESO DE
SELECCIÓN: ATENCIÓN AL/LA CLIENTE Y COMERCIALES

Programa:
Del 21 y 22 de octubre, de 9.30 a 13.30 horas
• Mi proyecto profesional
Salón de actos de la Biblioteca Municipal
• El Curriculum Vitae en Internet
• Las ofertas de empleo on line
Programa:
• La carta de Presentación en la red
• Principales fuentes de reclutamiento empresariales
• Prepara tu entrevista de trabajo
• Cómo hacer llegar tu candidatura a la empresa
• Portales de Empleo y recursos de empleo
• Test psicotécnicos

Tienes problemas con tu hipoteca?

• Entrevista personal por competencias: motivación y confianza, imagen, protocolo y
habilidades de comunicación
INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:
• Entrevista telefónica y dinámicas de grupo
Agencia
Desarrollo
Local
(ADL)
• Puesta ende
práctica:
role-playing
entrevista

del Ayuntamiento de Vinaròs
C. San Ramón, s/n. Tel. 964407700

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

La PAH Baix Maestrat te ofrece gratis talleres jurídicos, abiertos a todos los ciudadanos que quieran
conocer su hipoteca, sus entresijos, como reclamar al banco cualquier cobro indebido, solicitar
reestructuración de la deuda (carencia, quita o dación) y los derechos que nos asisten.
Os esperamos cada miércoles a las 17:30h en la sede de la plaza Sant Antoni, 16 bis de Vinaròs.

'/2.'1

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

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

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

'/2.'1

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 :

Xarxe
rxes

Participa!

Fes la teva pregunta al Ple
Ordinari d'aquest mes

ENTITATS COL·LABORADORES

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

Envia-la a
participa@vinaros.es
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ESQUELES

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

PUBLICITAT

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

www.vinarosnews.net

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610
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agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. Pont, 83
31
Octubre
SANZ
1

Novembre

VALLS

zona turística nord, 11

2

Novembre

MATEU

c. Sant Francesc, 103

3

Novembre

TORREGROSA

4

Novembre

MARTÍNEZ

5

Novembre

FERRER

6

Novembre

ROCA

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

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

 VINARÒS - BARCELONA

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

BARCELONA - VINARÒS

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

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

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

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

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

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

(HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

 ZONA SUD

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

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

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

Salida

Llegada

07.10
10.25
11.43
14.37
15.25
16.47
17.40
18.40
18.45
22.10

10.05
13.05
13.39
16.39
17.39
19.35
20.00
22.05
21.09
23.59

1

Número de viajeros:

A CASTELLÓ

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

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

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

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

1

Número de viajeros:

1

A VALÈNCIA

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

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

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

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

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

Duraci

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

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

Estàs a punt!
Si domicilies la pensió
a Caixa Vinaròs,
una d’aquestes
cistelles serà teva!

