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Vinaròs i Benicarló signen un conveni de
col·laboració per a compartir recursos materials
El conveni facilitarà l'intercanvi de mobiliari
i suposarà un estalvi econòmic per a tots
dos consistoris
Redacció

El saló de plens de l'Ajuntament de Vinaròs ha acollit
la signatura d'un conveni de col·laboració entre els
consistoris de Vinaròs i Benicarló que contempla
l'intercanvi d'experiències i metodologies i de recursos
materials, per tal d'iniciar una política de col·laboració que
permeta gestionar de forma eficaç els recursos públics.
Els alcaldes dels dos municipis, Xaro Miralles i Enric Pla,
han signat el conveni insistint que "aquesta és la primera
de les accions conjuntes que emprenem dins d'una nova
línia de col·laboració establerta entre els dos consistoris".
L'alcaldessa de Benicarló ha recordat que "aquest acord és
un reflex del que passa a la societat, quan, entre veïns, ens
deixem el que siga necessari". Per la seua banda, l'alcalde
de Vinaròs, Enric Pla, ha informat que "aquests acords ja són
habituals entre municipis menuts i de, fet, la Mancomunitat
de la Taula del Sénia està elaborant un catàleg de materials
per facilitar aquest tipus d'intercanvis".
El conveni té una vigència de dos anys i es prorrogarà
automàticament per períodes anuals, sempre que les dues
parts estiguen d'acord. No contempla cap contraprestació
econòmica i suposarà un important estalvi econòmic

Enric Pla i Xaro Miralles. Esta és la primera de les accions conjuntes
de col·laboració que impulsaran els dos ajuntaments veïns

per als dos consistoris ja que, en compartir recursos
materials, evitaran haver de llogar mobiliari o un altre tipus
d'instal·lacions que solen utilitzar-se en els períodes festius.
El regidor d'Obres i Serveis de Vinaròs, Guillem Alsina, ha
insistit que "la signatura del conveni és fruit d'una sèrie
de trobades entre les regidories d'ambdós consistoris i els
caps de les Brigades". El regidor de la mateixa matèria de
Benicarló, Ilde Añó, recordava que "com les festes dels dos
municipis no coincideixen, ens servirà per poder compartir
molts materials".

La Direcció General de Ports comencarà aquest mes la
repavimentació del port de Vinaròs
El regidor de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Jordi Moliner, trasllada a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca diverses problemàtiques del sector pesquer local

El regidor de Mediambient, Agricultura i Pesca, Jordi Moliner, a la dreta de la imatge. L'asfalt del recinte portuari serà renovat
Redacció

Totes les imatges
www.fotospai.com

Totes les imatges
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Les obres de renovació d'asfaltat i pavimentació del
recinte portuari, el cost de les quals assumeix la Direcció
General de Ports de la Generalitat Valenciana, començaran
aquest mes de novembre, segons es va confirmar des de
la pròpia Direcció General al regidor de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, Jordi Moliner. Les obres tenen un cost
de 41.000 euros i suposaran el condicionament de 11.000
metres quadrats, des del transversal fins el rellotge de sol,
a l'inici del port. "Tot i que es van sol·licitar en els mesos
previs a l'estiu i s'esperava que poguèssen començar al
mes de juny, les obres no han pogut iniciar-se fins ara,
segons ens ha confirmat el director general, Francisco
Bayarri", explicava Moliner. La confirmació es produïa en el
transcurs d'una visita del regidor amb el patró major de la
Confraria de Pescadors de Vinaròs, Javier Borràs, i el patró
d'arts menors, Juan López. A la reunió amb el director

general de Ports es tractava també la problemàtica que
suposa l'amarratge de les barques de pesca al dic de
ponent.
D'altra banda, la visita a la consellera d'Agricultura i Pesca
incloïa també una altra reunió amb el director general
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Rogelio Llanes, amb el
qual es tractaven diverses qüestions relacionades amb la
pesca a Vinaròs: la coordinació de la veda d'arrossegament
amb els ports del sud de Catalunya, els rebuigs en les
captures per part de la flota pesquera i la sobreexplotació
amb l'art dels cadufos.
Moliner qualificava de "molt interessants les reunions
que hem mantingut, sobretot per traslladar davant de la
Generalitat Valenciana, que és l'organisme competent en
matèria de pesca, les qüestions que preocupen al sector
pesquer de Vinaròs, per tal de resoldre-les".
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El Vinalab incorpora nous tancaments per evitar els actes vandàlics en el seu entorn
Ja no es podrà accedir a les terraces exteriors des de fora i a altres espais semioberts de l'edifici
Redacció

La Regidoria d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de l'Ajuntament de Vinaròs informa
de les millores realitzades a l'edifici del Vinalab,
per tal d'evitar els actes vandàlics que s'han
produït al seu entorn des de pràcticament la
seUa inauguració.
S'han instal·lat nous tancaments, totalment
integrats a l'edifici, perquè no puga accedir-se
des de fora a les terrasses exteriors de la planta.

D'aquesta manera, es posarà fi a les continues
molèsties i perjudicis que provocava a l'edifici
la presència de persones que, sobretot durant
les nits del cap de setmana, ocupaven aquests
espais semioberts, fent un ús inadequat,
dipositant escombreries i danyant l'entorn.
El tancament d'aquests espais comprèn un
enreixat, totalment integrat en l'estètica de
l'edifici, amb un cost de 6.970 euros.

Vinaròs estudia acollir-se al programa de fons
FEDER per garantir el desenvolupament urbà sostenible

El tancament comprèn un enreixat

La Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració
del Territori convoca els
municipis de més de 10.000
habitants de la província
Redacció

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i el
regidor d'Ordenació del Territori
i Urbanisme, Jan Valls, han
participat en la reunió convocada
per la Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del
Territori per informar a municipis
de més de 10.000 habitants de les
convocatòries dels fons europeus
FEDER per al creixement sostenible,
presidida per la consellera María
José Salvador.
Per tal d'avançar en la convocatòria,
des de l'Ajuntament s'haurà de
traçar de forma ràpida un estudi
DUSI (Desenvolupament Sostenible
de Desenvolupament Integrat)
tenint en compte conceptes com
la
sostenibilitat,
accessibilitat,
canvi climàtic i integració social
per
desenvolupar
millores
i
implementar canvis en aspectes com

Reunió. L'Ajuntament elaborarà un estudi tenint en compte conceptes com la sostenibilitat, accessibilitat, canvi climàtic i integració
social per desenvolupar millores i implementar canvis en diferents aspectes

l'administració local, projectes per
smart cities, eficiència energètica,
patrimoni cultural, medi ambient
o regeneració de zones urbanes
desfavorides. "Ens han aconsellat
començar a establir una estratègia
comuna amb municipis propers,
en el nostre cas seria Benicarló i
ho estudiarem amb deteniment",
apuntava l'alcalde insistint que
"el que busca el projecte és que
establisquen estratègies globals
i que el futur d'un municipi no
depenga d'actuacions puntuals i
sense planificar sinó que es trace
un model de ciutat sostenible i es
respecte".
Vinaròs podria acollir-se al programa
de Desenvolupament Urbà Integrat,
per a municipis de més de 20.000
habitants i que destina 118,6 milions
d'euros a la Comunitat Valenciana,

dels quals en una primera fase
s'aportarà el 70% que ascendeix a
83 milions d'euros . Per als municipis
menors de 50.000 habitants, com
Vinaròs, hi ha un màxim de fons de
5 milions d'euros. En aquest cas, la
Unió Europea aportaria 2,5 milions
d'euros i seria el municipi qui aportés
la mateixa quantitat. L'alcalde
assenyalava que "en aquests
moments de dificultats econòmiques
per a les administracions, resulta
molt interessant poder acollir-nos
a programes d'aquest tipus. Encara
que també hem de tenir en compte
que els consistoris ens trobem
en una situació d'intervenció
econòmica que ens impedeix
adquirir obligacions de pagament.
Aquesta situació ens col·loca en una
situació de desavantatge respecte a
altres entitats locals europees que

participen en la convocatòria, tal
com vam exposar els alcaldes davant
la consellera ".
Des de la Conselleria, es va traslladar
als municipis que, en cas de concedirse les ajudes, podrien sol·licitar
aportacions de la Generalitat
Valenciana
a
través
d'altres
programes i subvencions de caràcter
autonòmic, per poder complir
amb la seua part de finançament.
En paraules de la consellera "es
tracta de col·laborar i contribuir al
fet que els ajuntaments tinguen
tota la informació i que es puguen
presentar a aquestes convocatòries
perquè per primera vegada estem
parlant amb recursos, fons i amb
fets, tant des d'Europa com des de
la mateixa Conselleria, de ciutats
intel·ligents, ciutats sostenibles i
ciutats integradores".
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La Regidoria de Comerç de Vinaròs organitza un taller de màrqueting al punt de venda
Comerciants locals han pogut conéixer noves tècniques per a millorar en aquest àmbit

Redacció

El taller va tindre lloc al Vinalab i s'emmarca en el Pla integral de suport a la competitivitat del comerç minorista

La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de
Vinaròs, en la seua aposta per incentivar el
comerç de proximitat, ha organitzat un taller
de màrqueting en el punt de venda en el qual
han participat una trentena de comerciants
de Vinaròs. El taller, que acollia el Vinalab i
que s'emmarca en el Pla integral de suport a
la competitivitat del comerç minorista de la
Cambra de Comerç de Castelló, la Secretaria

d'Estat de Comerç i els fons de la Unió Europea,
se celebrava els dies 28 i 29 d'octubre.
Dins de la formació, es tractaven qüestions
com els factors clau a l'hora de muntar un
aparador tenint en compte composició, disseny
i il·luminació, com organitzar la superfície
de vendes o com posar un lineal. Dins de les
estratègies de màrqueting aplicades al xicotet
comerç, es considera un factor molt important

el correcte i eficient disseny de l'establiment,
tant a nivell de distribució de l'espai, mobiliari i
col·locació del producte.
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet,
destacava que "és fonamental donar suport
als comerços locals recollint iniciatives com
aquesta, que contribueixen a millorar la seva
competitivitat i a introduir noves tècniques de
venda i d'acostament als potencials clients".

"Comprar a Vinaròs té premi" torna a repartir 1.200 euros entre els clients dels comerços locals
El proper sorteig correspondrà a les compres realitzades entre l'1 i el 30 de novembre
Redacció

La campanya 'Comprar a Vinaròs te premi' ha
tornat a repartir 1.200 euros en dotze xecs de 100
euros entre els clients dels comerços locals que van
realitzar les seues compres entre l'1 i el 30 d'octubre
i van dipositar la seua butlleta de participació. Han
entrat en el sorteig, totes les compres superiors a
20 euros realitzades en els més de cent comerços
adherits. La propera campanya tindrà en compte
les compres que es realitzen entre l'1 i el 30 de
novembre.
Els agraciats en el sorteig han estat: Natalia Álvarez,
amb compra realitzada a Joieria Fandos; Rafael
López, Toteko; Ana María Comptes, Benetton; Pili
Bort, Tere i Ramon (Mercat Municipal); Mª Dolores

Menú diario 1
Ensalada
Plato del día
ó Plato combinado
Bebida
Postre ó Café

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

(entrecot, solomillo, lenguado, atún plancha,etc...)

Bebida - Postre
Café

11€

+ de 40 tapas,

Menú noche
viernes y sábado

14€

bocadillos, torradas,
hamburguesas,
ensaladas, platos
combinados

Avd. Barcelona, 12 (antigua Casa Encarna) 12500 VINARÒS
Tel. 964 45 02 09 - Movil 692 87 69 69
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la informació per sumar-se a aquesta campanya
que, en cada sorteig, veu com s'incrementa la
participació i l'interès dels clients ".

Acord Ciutadà demana a l’equip de govern
que exigisca a l’empresa de la zona blava

Menú diario 2

6,50€

Ensalada + Tapa
Plato Carne ó Pescado
Bebida
Postre- Café - Chupito

García, Perruqueria Raquel; Alex Roda, Joieria
Fandos; Mª Carmen Ten, Artemi (Mercat Municipal);
Maribel Querol, Benetton; MªÁngeles Lanau,
Toteko; Aitor i Bàrbara, Benetton; Ivo, Estació de
Servei Verdera i Antonio Ojeda, Xarcuteria Rosa
(Mercat Municipal). Tots ells rebran el xec per gastar
en els comerços adherits a la campanya, revertint
així la quantia del premi al comerç de proximitat.
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, ha agraït
"a tots els que confien en els comerços de Vinaròs
per realitzar les seues compres, tant del municipi
com de la comarca" i animava als comerços que
encara no s'han adherit a que "acudeixin a la
oficina ADL, al carrer Sant Ramon, on rebran tota

Acord Ciutadà (ERPV-EUPV i ELS
VERDS del País Valencià), ha
demanat al govern municipal
“que en lleialtat a l'acord que es va
signar en el seu moment per part
de totes les forces excepte el PP, es
posen les coses al seu lloc respecte
l'empresa que gestiona la zona
blava”.
La coalició demana a l’equip de
govern que recalcule el nombre
de places de zona blava i mire
en quins paràmetres de metres
lineals o quadrats per cotxe es va
fer, i estudiar la reducció de l'àrea
que ocupa un cotxe, així com la
revisió de la tarifa d'hivern. També,
i donat que a l'hivern a les zones

on esta instaurada la zona blava,
hi ha terrasses que desmonten,
i desapareixen, Acord Ciutadà
considera que es pot tornar a
fer el recàlcul de les places de
més que es beneficia l'empresa
concessionària. “Això ha de portar
com a mesura, la reducció de
l'espai urbà amb zona blava”,
apunten.
També ha recordat la coalició
d’esquerres a l’equip de govern
que “a dia d'avui,ni ens han
mostrat l'auditoria “immediata” ni
ens han mostrat l'esborrany dels
presupostos 2016 com tampoc
se'ns ha convocat a cap reunió per
parlar d'ells”.
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Política Energética no pidió evaluar el riesgo sísmico de Castor
Un director del IGM dice que la zona de Castor es de "muy bajo riesgo sísmico", por lo que creyeron que no había peligro

Tres de los investigados que han comparecido esta semana en Vinaròs en relación a la tramitación del proyecto Castor
Europa Press/El Mundo/Mediterráneo

El director del departamento de Geología y Geofísica del
Instituto Geológico y Minero (IGM), Roberto Rodríguez
Fernández, señaló ante el juez durante su declaración
como imputado en la causa de Castor que la zona de
Castellón es de "muy bajo riesgo sísmico", por lo que no
consideraron que hubiera peligro de terremotos, según
ha informado el letrado de la asociación Arca Ibérica,
que ejerce de acusación popular, Jorge Casal.
Según explicó Casal, el experto manifestó que el
informe del IGM de 2007 relacionado con la aptitud de la
infraestructura de Castor para servir de almacenamiento
de gas, en el que él participó, se realizó sobre la base de
la petición que realizó la Dirección General de Política
Energética y Minas.
Dicho informe señalaba en su último punto que
se reflejase si se apreciaba alguna cuestión técnica
de interés. Al respecto, el letrado ha preguntado al
imputado si no consideraba de interés el posible
riesgo de actividad sísmica en la zona, a lo que éste
ha respondido que no consideraban que hubiera
peligro, puesto que según el mapa de peligro sísmico
de España, la zona de Castellón es de "muy bajo riesgo".
Por otra parte, el responsable del IGM ha señalado que
no se pronunciaron al respecto de las consecuencias
que podría tener la inyección de gas porque no son
expertos en esta técnica. No obstante, sí ha indicado
que el origen de los terremotos fue dicha inyección de

gas, que incidió sobre las fallas activas, cuya existencia
no era conocida hasta ese momento, según el abogado
de Arca Ibérica.
En este sentido, el imputado ha explicado que esas
fallas iban acumulando energía progresivamente y,
que al inyectar gas, se anticipó un movimiento sísmico
que se hubiera producido igualmente con el tiempo
aunque no se hubiera utilizado esta técnica.
Finalmente, ha subrayado que conocía el informe del
Observatorio del Ebro que alertaba de posible riesgo
sísmico en la zona relacionado con la falla de Amposta,
aunque no valoraron el contenido al considerar
que no tenía rigor científico y que dicha falla no era
potencialmente activa, puesto que está sellada, según
ha destacado el abogado de la acusación popular.
Por otro lado, el ex director general de Política Energética
y Minas Jorge Sanz Oliva, órgano dependiente del
Ministerio de Industria, declaró el martes que no se
estimó oportuno incluir entre los puntos del informe
requerido al Instituto Geológico y Minero la evaluación
de posibles riesgos sísmicos al considerar que, con
la documentación de que disponían, éste no era
destacable, según ha informado la Asociación Nacional
Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular en la
causa.
Así, ha explicado en su declaración como imputado
que la Dirección General de Política Energética

y Minas intervino como órgano sustantivo en el
expediente administrativo relativo a la concesión de la
explotación en régimen de exclusividad.
Según ha dicho, el Real Decreto de concesión de la
explotación que se aprobó en Consejo de Ministros
no faculta legalmente a la empresa promotora para la
instalación de la infraestructura y posterior desarrollo de
la actividad, ya que para ello es necesaria la aprobación
del proyecto de ejecución en un trámite posterior.
Al respecto, el imputado ha aclarado que la
competencia de la Dirección General de Política
Energética en el expediente sobre concesión de la
explotación comprendía el análisis del diseño técnico
-ingeniería- y del riesgo geológico de la misma
-porosidad, seguridad de la estructura y estabilidad
de la falla-, sin comprender ese riesgo geológico el de
sismicidad, según ha apuntado Arca Ibérica.
Entre la documentación que manejaba la Dirección
General para la tramitación del expediente sobre la
concesión de la explotación se encontraba el estudio
de impacto ambiental realizado por la empresa
promotora, pero no es competencia de su área evaluar
ese estudio, puesto que es algo que corresponde a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
al ser este último órgano el que tramita la declaración
de impacto ambiental (DIA), según ha declarado el
imputado.

La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia denuncia a Europa la tramitació
del gasoducte del Castor per infracció de directives
La Plataforma en Defensa de les Terres del
Sénia ha presentat una denúncia davant
la Direcció General de Medi Ambient
de la Comissió Europea per infracció
de directives mediambientals en la
tramitació de la connexión del sistema
gasista amb les instal·lacions del projecte
Castor. Aquesta denúncia s’ha presentat
davant aquesta institució europea,
arran de la recent sentència dictada
pel Tribunal Suprem que desestima
els recursos de cassació interposats
per l’Administració General de l’Estat,
ENAGAS i ESCAL UGS, SL que va anul·lar
la resolució de la Secretaria d’Estat de
Canvi Climàtic, de 23 de novembre de
2009, per la qual s’acordava no sotmetre
a avaluació d’impacte ambiental el
projecte de connexió del sistema gasista
amb l’emmagatzematge subterrani
“Castor”, Tarragona-Castelló.
La sentència que ara confirma
la inicialment dictada l’any 2013
per l’Audiència Nacional, anul·la
definitivament aquella resolució per
entendre que aquest tram del gasoducte
devia d’haver-se sotmès a Estudi
d’Impacte Ambiental, en ser un element
indissociable de l’emmagatzematge;
en la mateixa línia que ja va denunciar

la Plataforma Ciutadana en Defensa
de les Terres del Sénia en què advertia
del fraccionament “descarat” de les
instal·lacions, per evitar tràmits molestos
a l’empresa concessionària i accelerar
tota la paperassa administrativa.
“Havia estat declarat com un projecte
urgent i prioritari, i qualsevol excusa
era bona perquè “tot s’hi valia”. No
obstant això, ara la Sala Contenciosa-

Administrativa diu ben clarament que
l’avaluació ambiental i la seva posterior
aprovació resultaven imprescindibles,
per bé que la resta del gasoducte de
similars característiques”, assenyalen
en un comunicat des de la Plataforma,
que afegeix que “és una molt bona
notícia que el Tribunal Suprem finalment
hagi dictat a favor dels arguments de
l’empresa particular Rio Cenia, que va

presentar aquest recurs, i en la mateixa
línia dels arguments defensats per la
nostra associació. Precisament per això,
s’ha presentat aquesta nova reclamació
davant les institucions europees,
perquè aquí, gràcies al consentiment i
passotisme de les administracions, s’ha
comès un greu impacte ambiental sense
responsabilitats ni conseqüències per a
ningú... excepte per als ciutadans”.
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Les beques de menjador cobriran el cost del menú complert el pròxim curs
Redacció

La diputada de Compromís, Mònica Álvaro va
visitar la setmana passada la seu del partit a
Vinaròs per explicar la mesura engegada des de la
Conselleria per al proper curs escolar.
En aquest sentit, va recordar que la comissió
d'Educació i Cultura dels Corts Valencianes va
aprovar que l'import de les beques de menjador
en infantil, primària i ESO iguali el preu màxim
del menú escolar diari que la pròpia Conselleria
estableix. Així mateix, la iniciativa aprovada insta
al Consell a completar el període de beques

de menjador per incloure els mesos de juny i
setembre.
Álvaro va assenyalar que l'anterior Consell del PP
mai va donar beques de menjador completes, ja
que el màxim que concedia per dia era de 3,94
euros, quan el preu regulat del menú escolar era de
4,25 euros diaris. Això suposava, com va explicar,
un “copagament de 31 cèntims diaris” per a xiquets
que “passen l'any amb menys de 393 euros”.
En la seua estància a Vinaròs, Álvaro també va
visitar el centre de dia municipal i Creu Roja.
Mònica Álvaro va visitar el centre de dia

ACRA urge a la Conselleria de Sanidad a cubrir las plazas vacantes
del Hospital comarcal de Vinaròs
La Asociación de vecinos y cívica Raimundo d’Alós
ha informado que se ha reunido esta semana con
la dirección del Departamento de Salud de Vinaròs
sobre la fuga de médicos del hospital que había
denunciado la Associació de Veïns Migjorn.
Desde ACRA aseguran que por parte de la dirección
“se nos explicó que esta situación no es nueva en
un hospital de una zona periférica, apartado de

grandes urbes y que conlleva traslados al tener
los médicos libertad para aceptar contratos de
trabajo más cerca de sus domicilios y que cubrir
estas plazas es más o menos complicado según la
especialidad”.
También se les explicó, por parte de la dirección
sanitaria, que todas las contrataciones de vacantes
por interinidad han sido cubiertas a través de la

bolsa de trabajo.
Tras esta reunión desde ACRA se ha indicado que
van a dirigirse a la Conselleria de Sanidad “para que
cubra las plazas de personal médico con rapidez
y que se empiecen a estudiar fórmulas para que
trabajar en las zonas periféricas de la Comunidad
Valenciana tenga algún tipo de aliciente en el
momento de realizar unas oposiciones”.

‘Trencant barreres’, més de 70 imatges per reflexionar
Cocemfe Maestrat inaugura la seva esperada exposició a la biblioteca municipal
Text: redacció/Fotos:E.Fonollosa

Cocemfe Maestrat ha inaugurat
a la biblioteca pública l'exposició
‘Trencant barreres’, visitable fins al 15
de desembre. Aquesta és una mostra
especialment important per Cocemfe,
ja que recopila les fotografies
realitzades en els últims anys pels
usuaris de l'entitat en el seu moment
a dia i l'objectiu és conscienciar
des d'edats primerenques en
temes d'accessibilitat. Dirigida a
tota població en general, també
els centres educatius de Vinaròs
passaran a visitar aquesta exposició,
que conté més de 70 imatges, totes
elles relacionades amb Vinaròs, que
mostren la integració del col·lectiu
de discapacitats, però també les
males pràctiques ciutadanes que fan
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La mostra es va inaugurar dimecres i es pot visitar a la biblioteca municipal

més difícil el seu dia a dia i que han
d'evitar-se.
El president de Cocemfe Maestrat,
Ramon Meseguer, va valorar
especialment la conscienciació que
es realitza als col·legis. En aquest
sentit, va destacar que “una de
les coses més importants per a la
nostra associació és que l'exposició

serà visitada per tots els cursos
de cinquè i sisè de primària de la
localitat, a més del CRIS i el col·legi
d'educació especial, i els explicarem
què són les barreres i els seus
tipus, i una per una les fotos de la
mostra, per a, al final, generar un
debat participatiu”. L'exposició està
dividida per temàtiques. En primer

lloc es mostren edificis no adaptats
o amb rampes mal fetes. També es
poden apreciar errors urbanístics,
com per exemple fanals mal situats
que impedeixen el pas a les persones
amb mobilitat reduïda o voreres
mal fetes que dificulten el seu dia
a dia, a més d'imatges d'integració
mitjançant l'esport o el transport
públic correctament adaptat. Capítol
apart mereix també una de les grans
lluites de l'associació que té a veure
amb la conscienciació ciutadana: el
dels vehicles mal estacionats, o que
fan cas omís de normes de circulació
i un ús indegut de les places
d'aparcament reservades
De la seva banda, la regidora de
l'àrea, Mabel Vives, va destacar el
treball que realitza Cocemfe Maestrat
per a l'eliminació de les barreres, la
integració i la conscienciació social.
L'alcalde, Enric Pla, va concloure
l'acte assenyalant que cal continuar
lluitant per una societat que integre
a tots i va animar als ciutadans a que
acudisquen a visitar l'exposició.
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La semana passada va tindre lloc la primera de les reunions
interdepartamentals que l'equip de govern de l'Ajuntament de
Vinaròs vol incorporar per a gestionar temes que afecten a diverses
regidories. El primer tema que es va tractar va ser el pla de l'ús de les
platges del Fortí y el Fora Forat.

L’Ajuntament obre una consulta ciutadana per decidir el futur ús del Limbo
La regidoria de Govern
Obert de l’Ajuntament
de Vinaròs ha iniciat
una consulta per a que
els
ciutadans
opinen
sobre quin ha de ser el
futur ús del Limbo. Les
propostes poden enviar-se
directament al Facebook
de l’Ajuntament de Vinaròs

o al correu participa@
vinaros.es.
El consistori fa aquesta
consulta després que
adquirís per un import
de 4.235€ esta estructura
dissenyada per l’arquitecte
Vicent Guallart, autor de la
remodelació del passeig
marítim.

L'ús del
Limbo,
sotmès a
consulta
ciutadana

El PP acusa al equipo de gobierno de no informar sobre el censo para las elecciones
Redacción

El Partido Popular de Vinaròs ha lamentado
que el Ayuntamiento no haya informado sobre
el periodo de exposición pública del censo
electoral para las elecciones del 20 de diciembre
que se inició el pasado 2 de noviembre y finaliza
el 9 de noviembre.
Los populares consideran de vital importancia
dar la máxima publicidad a esta exposición

del censo, apuntando el edil Lluis Gandia,
que “aquellas personas que han modificado
su domicilio o que se incorporan al censo
por haber cumplido los 18 años deben poder
comprobar que están correctamente inscritos
para poder ejercer su voto en las elecciones
generales”.
Gandía ha acusado al equipo de gobierno de

“decir que venían a cambiar la política y hacerlo,
pero pero para mal, sin ofrecer información
a los ciudadanos y sin aprovechar aquellos
cauces de comunicación como son las redes
sociales o la app “Vinaròs informa” que creó y
puso en marcha el anterior gobierno municipal
precisamente para mejorar la comunicación
entre el Ayuntamiento y los vinarocenses”.
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La Regidoria de Govern Obert obri a la participació ciutadana el futur del Limbo.

Quin ús proposeu per a aquesta instal·lació municipal?

Deixeu els vostres comentaris a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Vinaròs
o al correu participa@vinaros.es
7
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La Confederació Estatal d’Associacions de Veïns reclamarà
la gratuïtat de l’AP-7 al Maestrat i le Terres de l’Ebre
Redacció

Els promotors dels talls de la N-340 envers
aconseguir una AP-7 GRATUÏTA JA, la Federació de
les Associacións de Veïns d’Amposta, juntament
amb l’Associació de Veïns “MIGJORN” de Vinaròs,
han mantingut esta semana una reunió a València
amb Juan Antonio Caballero, President de la CEAV
(Confederació Estatal d’Associacions de Veïns) alhora
també President de la CAVE-COVA (Confederació
d’Associació de Veïns de la Comunitat Valenciana) i
membres de la seua comissió executiva.
El motiu de posar-se en contacte amb el màxim
responsable Estatal i del País Valencià del moviment
veïnal va ser demanar-li que fora l’interlocutor
davant de les institucions per tal d’aconseguir la
gratuïtat de l’AP-7.
Després d’exposar-li les causes i motius de la

reivindicació, la van assumir com a pròpia i es van
posar a disposició en allò que puguen realitzar i
gestionar, emfatitzant i entenent que no sols és
l’aconseguiment de la gratuïtat de l’AP-7 per allò
dels morts i ferits en els nombrosos accidents
que solen passar en aquesta via, si no també en
la vertebració d’un territori discriminat en tots els
sentits per la llunyania de les capitals. D’altra banda,
passat dilluns, i seguint amb la mobilitzacions per
aconseguir l’AP-7, gratuïta, es va fer una xerrada
a Benicarló on van intervindre membres de la
Federació d’Associacions de Veïns d’Amposta,
Sanadorlí de Benicarló i Migjorn de Vinaròs. Des
de l’associació de veïns Migjorn s’ha informat que
es va parlar “de les incidències que tenen en els
nostres pobles tan l’AP-7 com la N-340 i de com

davant de la llunyania que tenim estes comarques
amb les capitals, ens releguen a ciutadans de molt
baixa categoria comparats amb altres”. També
s’ha informat que continúen els talls de carretera
previstos als mateixos llocs, tant a l’Ametlla de Mar,
com a Les Cases d’Alcanar i Vinaròs, però que s’ha
canviat l’horari, ara a les 16,15 h.

Nou tall a la N-340 per
reclamar la gratuïtat de l’AP-7

Ha nacido
Pura
satisfacción

una nueva leyenda

legendario
efecto tensor

LA RESTAURACIÓ 2
La regència de Maria
Cristina.
Vinaròs (1885-1902)
LA RESTAURACIÓ 3
El regnat d’Alfonso XIII.
Vinaròs. (1902-1909)

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

Regnat
d’Alfonso XIII

18€
Vinaròs 1902-1909

Ramon Puig Puigcerver

3

8

antinea

volum 3

Restauració

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

La

VOLUMS PUBLICATS

e del passat per
Josep Fontana deia que hem d’aprendr
encert el camí del futur.
entendre millor el present i preparar amb
crítica al passat rural i un
La frase és preciosa, però amaga una
del passat vol dir defugir
cant a la industrialització. Aprendre
ats i dedicar energies
la “misèria i ignorància” dels avantpass
a canvi de diners per
a la producció infinita de béns materials
la qual cosa en ha
produïm,
mateix
consumir el que nosaltres
negre. No té sentit
més
dut a un present nefast i un futur encara
coneixements i pràctiques
estudiar el passat si no ens aporta
més humana, saludable i
que ens ajuden a tenir una vida
volem el present i futur del
comunicativa, a veure més clar com
nostres fills i néts tornen a
nostre entorn urbà i rural perquè els
si mateix i no instruments
ser persones amb dret a decidir per
es venen i es llancen
compren,
es
que
assalariats
de producció
més.
com una mercaderia
que el camí dels nostres
rem
En aquest tercer volum comprova
aquest sentit. Lluitaren, és
antecessors no anava precisament en
que sabien, inspirats en les
cert, i ho van fer de la millor manera
en què la unió comunitària
arrels populars d’uns temps llunyans
. Però l’objectiu de
els donava la força de resoldre problemes
ca no era la vida
la Federació de Societats Obreres vinarossen
i explotació d’un
comunitària, sinó defensar-se de l’opressió
Rodrigo, “Fer front
Félix
diu
Com
.
totpoderós
enemic que ja era
per mantenir
pública
força
la
de
en els carrers a les escomeses
ni dos euros més de jornal,
una vaga, és una innocentada perquè
n els treballadors de
ni dos hores menys de jornada, redimeixe
viure en l’esclavitud assalariada”.

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

“Regnat d’Alfonso XIII” de Ramón Puig

Vinaròs 1902-1909

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

Novetat
Regnat D’alfonso XIII

Recibirá un detalle muy especial
por la compra de dos productos
La Prairie

Dijous passat, a les 17h, va haver-hi un nou tall
a la variant de la N-340 a Vinaròs, a l’altura de
la N-238. Es va llegir un Manifest conjunt de
les Associacions de Veïns per part de Sebastià
Fabregat, de l’associació de veïns Migjorn, per
demanar l'alliberament dels peatges en el tram
que abarca les comarques del Maestrat i les
Terres de l’Ebre.

La Restauració

Durante la semana del 16 al 20 de Noviembre, la Consejera de Belleza
de La Prairie estará a su disposición en
Perfumería Yolanda en la c/Socorro, 1 VINARÒS.
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22
para concertar día y hora de su tratamiento promocional.

Ramon Puig Puigcerver (1944), a banda de
multitud d’articles publicats en la premsa local,
gairebé sense interrupció
des de 1969, és autor de:
A cavall de la Utopia.
Alcanar (1905-1939),
Cossetània 2001
Els corcs de la
Restauració,
Universitat Jaume I,
2005
“El bienni reformador
a les comarques
septentrionals de
Castelló (1931-1933),
en Castelló al Segle XX,
Rosa Monlleó (ed.),
Universitat Jaume I,
2006
Autoritaris, Catòlics i
Republicans. Vinaròs
(1923-1931),
Universitat Jaume I,
2009
Agustí Comes Pablo,
el mestre (1921-2010),
Amics de Vinaròs, 2011

fotonotícies
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El sábado 31 de octubre se inauguró
la tienda de moda nupcial y de fiesta
Passi Di Vita, entre una gran afluencia
de visitantes, entre familiares y amigos.
Felicitamos a Eva, la propietaria, quie
n estuvo muy arropada por sus amig
as.
¡Enhorabuena, te lo mereces!

Antonio Figueredo i Felipe
parlant de natació

Els membres de la Comparsa SAMBA PA MI
ens vam reunir per a presentar a la nostra reina per al Carnaval 2016, Marta Garcés Lorente

Els cosinets Maria i Biel, tan menuts ja comencen
ar
lts d’Alzheimer de Vinaròs vam pass
de Tots Sants, al Centre de Dia de Mala
itats
activ
les
i
ncia
niscè
remi
Amb motiu de la celebració del dia
la
llar
treba
llets. A banda de passar-ho be vam
una tarde molt animada preparant pane
d’un berenar molt dolcet.
van recordar anècdotes i van gaudir
ris
usua
es
nostr
Els
ls.
vocaciona
en fase lleu, moderada o avançada de
s
èncie
dem
s
amb malalts d’Alzheimer i altre
un
En el nostre Centre de Dia treballem
de la memòria i altres capacitats amb
activitats adreçades al manteniment
la malaltia. Dia a dia realitzem diferents
.
èutic
objectiu terap
108
de contacte és el 964456680/672089
Camí Carretes s/n. El nostre telèfon
rals,
Bove
ida
Part
la
a
em
e.
trob
tard
Ens
s de 8 del matí a 20 de la
i estem ober ts de dilluns a divendre

CEIP Assumpció.- El sistema solar, explicat pel grup vinarossenc d' astronomia Lo Cel als alumnes
de 2n de Primària, a la Fundació Caixa Vinaròs

t anècdotes
Autèntics amics (de Vinaròs) recordan
a Victòria
Sant
de
lla
cape
la
que van tindre lloc a

Viaje a Egipto de Vinaròs y Valencia

Los amigos holandeses de Amsterdam, Ronald
y Miriam degustaron la comida de ‘marmitaco’
mediterráneo con su amigo Manolo.

·
·
·
·

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
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Fotos: Aparicio

Confirmacions a l'església Arxiprestal

El temporal de pluges provoca danys en arbres del casc urbà
Redacció

Les fortes ràfegues de vent i el temporal de
pluja van provocar dilluns diversos danys
en el casc urbà de Vinaròs. Segons les
incidències registrades per la Policia Local
i altres departaments municipals,es va
produir la caiguda d'una palmera al carrer
Sant Francesc, que es va retirar ràpidament,
per part de l'empresa responsable del
servei de jardineria. Després de la inspecció,
l'informe ha conclòs que el debilitament de
l'arrel a causa de la humitat, amb les ratxes
de vent, han estat les causes de la caiguda.
Un altre arbre ha caigut, sense provocar
danys rellevants, al carrer Vila-real i es van
notificar també el trencament de branques
en diversos exemplars de la plaça Pare
Bover.
La plaça Primer de Maig va estar inundada i
intransitable en els moments de pluja més
intensa, així com la rotonda de l'Avinguda
Jaume I. El parquing del Camí Fondo
també es va anegar i la costa de les zones
turístiques es va vore afectada pel fort
temporal marítim.

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Per sant Martí, la fadrina besa al
fadrí i per santa Caterina el fadrí
besa a la fadrina
Quan vé l'hivern per sant Martí,
fa fred caní
Tronades per sant Martí, collites
a desdir
Per sant Martí tot most és bon vi
Per sant Martí, castanyes i novell
vi
Per sant Martí,
mata el porc i enceta el vi
L'estiuet de sant Martí els
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ocellets fan venir
El vent que bufa per sant Martí
bufa fins a la fi
A sant Martí igual el dia que
la nit
Arc de sant Martí a la
vesprada, la pluja és passada
Arc de sant Martí al migdia
pluja tot el dia
Arc de sant Martí doblat bon
temps assegurat
Per sant Martí la pinya cau del pi
Per sant Martí la llebre al costat

del camí
Per sant Martí, l`hivern va de
camí, s’hi va retardat, per sant
Andreu ja ha arribat
Per sant Martí tasta el teu vi que

per cap d'any ja et farà d`any
Si vols casa sense fi, talla fusta
per sant Martí
Abans de sant Martí, pa i vi,
després del estiuet, fam i fred
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La Castanyada, al mercat municipal

Vinaròs va combinar dissabte
passat diferents actes per celebrar
la Castanyada i Halloween, en una

iniciativa conjunta de les regidories
de Comerç, Joventut i Festes. A les 12
hores, el Mercat Municipal va acollir la

celebració de la Castanyada, a càrrec
de Quin Clan Clown, amb tallers de
manualitats i animació.

Terrorífic i artístic Halloween pel centre de la ciutat

Els carrers del centre urbà van acollir dissabte passat
actes d'animació comercial, amb desfilades de
Gentsana i Locura i sorpreses per als assistents. Una cita,
la de Halloween que des de fa quatre anys ha guanyat
molts seguidors a la localitat, com va quedar demostrat
amb l’elevada assistència de públic. Els establiments
d’alguns carrers havien vestit els escaparates amb
motius per l’ocasió, i també per la nit els personatges
de terror van visistar els locals d’oci, que en la seua gran
majoria estaven ambientats per viure una intensa nit de
Halloween. A més, el Casal Jove va celebrar una nova
edició del Passatge del Terror.

Halloween a la
Granja Escola

Celebració al CEIP Assumpció de La Castanyada i Halloween
11
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Celebración de la “Solemnidad de Todos los Santos” y
“Conmemoración de todos los fieles difuntos”
Salvador Quinzá Macip

Siguiendo la tradición de la “Iglesia
Católica”, los días 1 de noviembre se
celebra la “Solemnidad de todos los
santos”, festivo, y al próximo día la
“Conmemoración de todos los fieles
difuntos”.

Solemnidad de todos los santos

Solemnidad, quiere decir entre otras
cosas: Acto solemne, festividad
eclesiástica, que se celebra de año a
año.
De todos los santos, quiere decir de
TODOS, no solo los que salen en el
santoral cada día, sino de todos los
que nos han precedido. También a los
que a lo mejor hemos podido conocer
y ver a lo largo de nuestras vidas, y
que ya no están entre nosotros. Da lo
mismo sean católicos, protestantes,
ateos,
agnósticos,
islamistas...
Cuantas personas buenas, SANTAS,
nos han precedido y hemos incluso
podido conocer a lo largo de nuestra
vida. Realmente debería ser esta
celebración, un día de fiesta y de
alegría.
En este día con “temporal de llevant”,
la gente se desplazó al cementerio
en “cuenta-gotas”, quedando un día
muy deslucido. De todas formas,
cada día son las más personas que
arreglan y limpian sus nichos, días
antes de esta celebración.

Conmemoración de todos los
fieles difuntos

Este si que es el día adecuado
para recordarnos concretamente
de nuestros familiares y amigos,
que fallecieron y que ya no están

entre nosotros. Por ello cada año
se celebra una misa dedicada
a estos “fieles difuntos”, en una
explanada de nuestro “Cementerio
Municipal”, donde cada año la
“brigada municipal” coloca 500
sillas y monta la megafonía para
realizar la misa. Con la celebración
de la misa rezamos y nos acordamos
de nuestras personas amadas y
que ya no están con nosotros.
Es lo que podemos hacer, y
mas concretamente en este día,
recordarlos y rezar por ellos.
Si bien el día anterior tuvimos
“temporal de llevant”, este día fue
a más y hay que felicitar la idea del
encargado del cementerio Xavi,
así como de mossen Emilio, de
celebrar esta misa en la ermita de
“Sant Gregori”, a pocos metros del
cementerio.
Ni que decir tiene, que la ermita
se llenó de gente y ocupó todos
los bancos, así como las sillas que
montaron la “brigada municipal”,
junto con el equipo de megafonía.
Realmente quedó una misa muy
emotiva y participativa, oficiada
por mossen Emilio Vinaixa y
concelebrada por mossen Cristóbal
Zurita. Ya tenemos sitio para en
caso de que pase alguna cosa,
poder celebrar todos los años esta
emotiva y significativa misa de
la “Conmemoración de los Fieles
difuntos”.
Hay que destacar lo limpias
y aseadas que estaban todas
las dependencias de nuestro
“Cementerio Municipal”, a cargo
de la “Brigada municipal”, cosa que
agradecemos.

Fieles difuntos

RESUM CLIMATOLÒGIC OCTUBRE 2015 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
18,2
-Mínima
9,7
15
Màxima 28,9
6

Hora
-7:00
12:45

Pluja
l/m2 Dia
Dia més plujòs
13,7
1
Màx. Intensitat 343,2 1
Total Mes
39,6
--

Hora
-18:30
--

Km/h
Mitjana
1,3
Màxima 33,8

Dia
-5

Per Domingo Callariza
Vent
Hora
-13:00

Direcc. dominant
SE
S

Aquest mes la diferència de temperatura amb octubre de l'any passat és 2,3 ºC menys.
La pluja del mes no ha estat molt generosa que diguem, ha plogut un 22,22% menys que la mitjana dels mesos d'octubre, això si, pel que fa al que va d'any
estem un 81,32% mes que el passat.

Durante la semana del 16 al 20 de Noviembre, la Consejera de Belleza de La Prairie
estará a su disposición en Perfumería Yolanda en la c/Socorro, 1 VINARÒS.

skin
caviar
luxe
cream
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Llame previamente al tel.: 964 45 57 22 para concertar día
y hora de su tratamiento promocional.
Recibirá un detalle muy especial por la compra
de dos productos La Prairie
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Ajuntament de Vinaròs i Diputació Provincial valoren la signatura
d'un conveni per a les excavacions del Puig de la Misericòrdia
L' Alcalde i el regidor de Cultura traslladen a l'organisme provincial la intenció
de dotar de continuïtat als treballs arqueològics al poblat íber
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs i la Diputació Provincial
de Castelló ultimen la signatura d'un conveni que
plasme la col·laboració entre les dues institucions
per a prosseguir les excavacions i treballs de
posada en valor del poblat iber del Puig de la
Misericòrdia. En els últims anys s'han reprès les
campanyes arqueològiques a la zona que està
considerada com el primer assentament poblat
al terme municipal de Vinaròs. Uns treballs en
què han col·laborat l'Ajuntament de Vinaròs, la

Diputació Provincial i l'Associació Cultural Amics
de Vinaròs. Des del consistori, es pretén que el
futur conveni -que seria prorrogable any rere anysupose la formalització d'aquesta col·laboració.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i el regidor de Cultura,
Marc Albella, es reunien la passada setmana amb
el diputat provincial de Cultura, Vicent Sales, per
tractar aquesta qüestió. Present en la reunió, va
estar el cap del Servei d'Arqueologia de la Diputació
Provincial i màxim especialista en aquest poblat

L'alcalde, Enric Pla, i el regidor de Cultura, Marc Albella,
durant la reunió amb el diputat de Cultura, Vicent Sales i
l'arqueòleg Arturo Oliver

iber, Arturo Oliver. Des de l'Ajuntament de Vinaròs,
s'insisteix en "la necessitat de comptar amb un
conveni que formalitze els interessos comuns
de les dues institucions per preservar les restes i
seguir les excavacions".

La capella de Santa Victòria acull l'exposició de les obres
del VII certamen d'aquarel·la Gabriel Puig Roda
Redacció

L’Associació Cultural Amics de
Vinaròs va inaugurar dilluns a la
tarde, a la capella de Santa Victòria,
l'exposició de les obres presentades
al concurs internacional d'aquarel·la
Gabriel Puig Roda. Aquesta és
la setena edició d'un concurs
consolidat, i que enguany és especial
en coincidir amb el 150 aniversari del
conegut pintor de Tírig, en memòria
del qual es realitza aquest certamen,
que compta amb el patrocini de la
Diputació. En aquesta edició s'han
presentat 30 obres de diferents
països, com Rússia, Alemanya,
Argentina o Suïssa.
El president de l'associació, José
Luis Pascual, i el coordinador del
certamen i membre del jurat, Alfredo
Gómez, van inaugurar la mostra i van
destacar la consolidació d'aquest

certamen a nivell nacional, en ser
reconegut entre associacions i
acadèmies de tota Espanya per la
qualitat de les obres presentades,
a més de publicar-se el lliurament
de premis en mitjans especialitzats.
“Aquest certamen s'està convertint
en un referent, perquè no hi ha molts
concursos d'aquarel·la, està ben
dotat econòmicament i es presenten
obres de molt nivell, per la qual
cosa cal continuar potenciant-ho
i promocionant-ho”, va assenyalar
Gómez.
Aquest any, a més, també hi ha
vot popular, que comptarà en la
decisió final. El premi es lliurarà en el
transcurs de la Nit de la Cultura, que
se celebrarà el 27 de novembre. La
mostra pot visitar-se cada dia de 18
a 21 hores.

Enguany s'han presentat una trentena d'obres de diversa procedència

Esta semana ha hagut una reunió del jurat per decidir els finalistes del certamen

Amics de Vinaròs recorda el mestre Antoni Porcar
Redacció/Fotos: E.Fonollosa

L’associació Cultural Amics de
Vinaròs ha presentat el llibre “"Antoni
Porcar i Candel (1904-1947) El mestre
que va donar la paraula als infants”
de Francesca Vidal i Bellés, editat
per la UJI. L’obra dóna a conèixer la
important tasca que va fer aquest
mestre en els anys de la República als
pobles de Canet lo Roig i Vinaròs, on
va exercir el seu magisteri. Francesca
Vidal va poder conversar amb molts
dels alumnes que recordaven amb
gran afecte el seu mestre en la dècada
dels 80 del segle passat, però al llarg
dels anys ha continuat investigant
sobre la vida d’Antoni Porcar, fins
arribar finalment a la publicació del
llibre.
Antoni Porcar i Candel va nàixer a
Castelló de la Plana l’any 1904. L’any
1930 li va ser expedit el títol de
Mestre de Primers Ensenyaments, i el

Francesca Vidal, durant la presentació amb el president d'Amics de Vinaròs, José Luis Pascual

1933 va ser destinat a Canet lo Roig.
Allí va ficar en pràctica les tècniques
Freinet, llavors molt innovadores,
que consistien bàsicament en
l’educació per a la llibertat dins d’una
organització cooperativa de la classe,
el dret dels infants a expressar-se en
la seua llengua materna, i potenciar
el poder de la paraula mitjançant el
text lliure i la impremta escolar.
A més, es va potenciar l’higienisme
a través de diverses activitats com
les colònies escolars, les fitxes

individuals sanitàries, l’educació
física i el joc popular. Es feien classes
de ciències naturals a l’aire lliure, així
com excursions i visites per conèixer
el patrimoni natural i cultural.
Porcar va ficar en marxa la impremta
a l’escola i va aconseguir fer quinze
números totalment en valencià d’una
revista que va portar el nom d’Ibèria.
El curs 1935-36 va aconseguir el
trasllat a Vinaròs on va continuar
amb la mateixa tasca, i on va posar en
marxa una nova revista, Gavina.
13
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Naix l'Associació Paleontològica de Vinaròs
Té una seu fixa a la Fundació Caixa Vinaròs

Redacció

La nova associació compta amb una quinzena de socis i té la seu és permanent a la Fundació Caixa Vinaròs, entitat que amplia així la seua vessant cultural i social

La Fundació Caixa Vinaròs ha ampliat la seua vessant
cultural, integrant la recentment creada Associació
Paleontològica de Vinaròs, que va ser presentada
públicament divendres passat a la que serà la
seua seu fixa al carrer Almeria 1-B. El president de
la Fundació, Manuel Molinos, va explicar que es
tracta d'una branca més de la entitat per donar a
conèixer i difondre esta ciència natural que estudia
els fòssils, i va animar als centres educatius i els
ciutadans que en siguen aficionats a visitar la seu.
La nova associació, com va indicar el seu president,

José Antonio Buera, compta ja amb una quinzena
de socis i s'ha creat des de l'afició i amb la intenció
de donar a conèixer el patrimoni natural de la
comarca del Baix Maestrat i voltants.
Buera va explicar que la comarca del Baix Maestrat
té un patrimoni geològic i paleontològic reconegut
a nivell internacional, destacant el Cretaci inferior
de Morella i voltants i que presenta una important
varietat de fòssils vertebrats i invertebrats que han
estat objecte de tesis doctorals i multitud d'articles
en revistes especialitzades. Els objectius de la nova

Alicia Giménez Bartlett
presentará ‘Hombres desnudos’
en la biblioteca

associació són la creació d'un museu paleontològic
amb espècies fòssils locals, organitzar conferències,
cursos, classes pràctiques, etc.amb professionals
i especialistes en la matèria, col·laborar en el
coneixement de la paleontologia a nivell escolar, a
més d'estudiar, salvaguardar i conservar jaciments
d'interès paleontològic de la nostra comarca.
L’horari del local social i visita a la col·lecció és el
dijous de les 18:00 h a les 20:00 h. També es poden
realitzar visites concertades al telàfon 639 900 110
o a l’e-mail: bueralo@hotmail.com

Conferència sobre fibromiàlgia
a la Fundació Caixa Vinaròs

Redacció

El próximo 14 de noviembre se presentará el libro ganador
del Premio Planeta 2015 "Hombres desnudos", en la biblioteca
municipal a las 20h. El acto contará con la presencia de la autora
Alicia Giménez Bartlett.
14

L’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs va acollir el passat dijous 29
d’octubre una conferència sobre el component psicològic de la fibromialgia, a
càrrec del psicoterapeuta Òscar Solsona.
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+ SUELDOS

HAN SUBIDO LOS IMPUESTOS

El alcalde cobra un 60% más que el anterior.
Cinco concejales cobran 14 pagas de 1.300
euros
Se mantiene la secretaria del alcalde

Han eliminado la rebaja del 10% del IBI
En 2016 menos locales comerciales,
oficinas, restaurantes y familias numerosas
tendrán derecho a las bonificaciones que
aprobó el Partido Popular

de Vinaròs

www.ppvinaros.es

¿EL CAMBIO ERA ESTO?
CONTRATACIONES IRREGULARES

El Vinalab ha pasado de ser un modelo
consensuado y legal a un modelo de Podemos
- PSOE - Compromís y donde el Secretario
y el Interventor solicitan que se paralice la
contratación realizada por ser irregular.

y para que los vinarocenses no se enteren de
nada...

IMPONEN LA CENSURA EN EL DIARIET
... y seguimos sin plan de emergencia social,
ni nuevos proyectos para crear empleo, ni...

ALLIBERAR L'ESPAI PÚBLIC
A Tòquio, les places són llocs de pas. Hi ha japonesos
que queden allà però, en general, ningú passa més
de cinc minuts en elles. Per això estan els parcs. El
centre de Vinaròs, que no és el Japó ni està sobrat de
zones verdes, veia fins fa poc com els més menuts i
els arribats de fora es reunien i feien vida als carrers i
places, asseguts en els seus bancs, en les vorades o fins i tot a terra. Els
xiquetes i xiquetes pintaven els carrers amb guixos i jugaven en elles a
la pilota. Un costum que s'està perdent per la cada vegada més evident
pèrdua de l'espai urbà a les mans de la circulació viària de cotxes.
Des de principis dels anys vuitanta s'intenta, arreu d'Europa, recuperar
els espais públics de les ciutats. L'Agrupació d'electors Tots i Totes Som
Vinaròs, hem recorregut les 9 places de Vinaròs i de seguida ens donem
compte de què la proporció de vials públics és cridanerament enorme
respecte a les places i de què les persones hem quedat arraconades,
davant la prominència de la màquina.
L’urbanisme actual és ple de fracassos de grans dissenys que no han
tingut en compte els actors que l’han d’utilitzar. Tot i això, la participació
ciutadana no s’ha de confondre ni amb serveis de reclamació i/o
atenció ciutadana, ni amb modernitzacions administratives orientades
al client, ni amb enquestes que recullen opinions i que no contemplen
la deliberació i el debat ciutadà dels seus resultats.
L'espai públic ha de ser apropiat i usat per la ciutadania perquè allò
que dóna sentit a l’espai públic són els actors que hi interactuen,
per exemple: La plaça és lloc i espai al mateix temps, és a dir, un espai
amb identitat pròpia i amb la llibertat necessària per adaptar-se als
canvis, tot en ú.
Esta valoració de l'espai pretén molt més que fer valer un bon disseny
físic de l'entorn, també cal reflexionar sobre la capacitat de les places
per acollir activitat i diversitat, millorar les relacions, i la sociabilitat
dels ciutadans.
Avui, en un procés de transició democràtica, trobem despulles

urbanes, víctimes de les formes de fer política sense participació.
Places que no són places perquè no són espai.
El diàleg és l'element constitutiu de la participació ciutadana,
escoltar i posar a debat idees ciutadanes que, una vegada valorades,
poden o no ser incorporades a la decisió pública. El compromís
de la participació és escoltar i prendre en consideració, però no
el de respondre positivament a totes i cadascuna de les idees o
suggeriments recollits.
Molts polítics desconfien de la participació dels col·lectius en la
presa de decisions. Consideren que els ciutadans obstaculitzen el
treball, i que solen retardar les obres. Es necessari incloure un mètode
participatiu i col·laborador en la concepció de tot projecte ciutadà,
perquè no serà un problema, serà la solució.
15
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EL TREBALL ENFRONT DE L’ENGANY

Moltes vegades, i més
avui en dia, on les noves
tecnologies i les xarxes
socials fan que la informació
fluïsca a una major velocitat,
ens trobem amb informacions incompletes,
falsejades i sesgades enfront de la realitat
municipal.
Aquest equip de govern, i els regidors i
regidores socialistes, treballen dia a dia per
tal que les vinarossenques i vinarossencs
puguen estar orgullosos de qui els
representa. Orgullosos ARA i orgullosos
SEMPRE.
Més enllà de les declaracions sesgades i
malintencionades existeix el treball intern.
El que no es veu. El que no es fotografia. El
que no es publicita mediàticament. Aquest,

precisament, és el treball que la ciutadania
de Vinaròs agraeix.
Nosaltres preferim el treball de“a problemes,
solucions”
El grup municipal socialista fa aquesta
reflexió per el següent: Sempre que veieu un
comentari a una xarxa social, una notícia, un
tall de veu, o simplement escolteu un simple
comentari pel carrer, pareu-vos a pensar. I si
no esteu segurs, per a això estem nosaltres.
Per a informar-vos dels dubtes que pugue
tindre. Per a informar-vos d’allò del que no
esteu segurs o simplement desconeixeu.
Alguns utilitzen el fum com una arma política.
Aquest equip de govern, vol, precisament,
obrir finestres per a què escampe el fum i la
boira i treballar amb fets.
Com sempre, al vostre servei.

Conservar el nostre patrimoni, estimar el nostre territori
Hi ha moltes maneres
d'estimar el territori i
amb ell, estimar el nostre
patrimoni històric, cultural i paisatgístic. Podem
estimar-lo de moltes maneres diferents. Podem
estudiar-lo, visitar-lo, mostrar-lo a tots aquells amics
que venen... El que sí que cal que fem tots és treballar
de valent perquè perdure en el temps i que els nostres
descendents també puguen estimar-lo.
Com podem fer això? Des de Compromís pensem
que amb iniciatives que sumen sinergies, tant
personals com institucionals. Ja fa unes setmanes
amb la posada en marxa del pla ocupacional, vam
remarcar l'atenció que rebria el nostre jaciment iber
de mans de les persones que es beneficiaran del pla
i esta setmana passada amb l'actuació conjunta al
conegut com "Pont dels Estretets".
El que s'ha fet des dels Ajuntaments d'Alcanar i
Vinaròs, mitjançant les regidories de medi ambient
d'ambdos municipis, i que, a Vinaròs, encapçala el
nostre regidor Jordi Moliner, és netejar i condicionar
l'entorn natural del riu Sénia, la zona que es coneix com
16

a "Pont dels Estretets". S'ha desbrossat la vegetació,
s'ha fet una poda selectiva i netejat manualment esta
zona.
Aquesta actuació contribuirà a millorar tot l'entorn
perquè siga una zona per potenciar rutes a peu o
senderistes, que és un dels objectius que des de la
regidoria ens hem marcat. No s'estima el que no es
coneix i actuacions com esta permeten com déiem
abans, conservar el nostre patrimoni i estimar el
nostre territori.
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El 17 d'octubre van dir això:

A PROPÒSIT DE HENRY(C)

El 24 d'Octubre van dir això:

El 31 d'octubre van dir això:

AVUI ÉS 7 DE NOVEMBRE I DIEM AIXÒ:
.Si pregonen una política participativa, perquè a dia d'avui no els
interessa el més mínim mostrar-nos l'esborrany de pressupostos 2016?
.Si pregonen una política participativa, perquè tampoc el mostren a tots
i totes les persones de Vinaròs? Només estan el seus al
món?…………………………………………………………………………………….....

Nou Diccionari per a Temps Difícils
Selfie: manifestació vulgar del mite de Narcís?. Es caracteritza perquè l'excusa sol ser retratar allò que hi
ha al darrere però com passa, sobretot en política,mai surt el darrere,i és veuen regidors i més regidores

LA BANDERA DE VINARÒS
En el plenari del 26 de febrer
del 2015, es va aprovar
de forma provisional el
disseny de la bandera de
Vinaròs, proposada pel
Consell Tècnic d’Heràldica i de Vexil.logia. Aquesta
iniciativa no va ser recolzada per cap partit de
l’oposició, fins que en el període d’exposició pública,
el PVI va presentar una al.legació, en la que es pregava
que se tinguera en compte una sensibilitat histórica
cap a un element tan representatiu i important per la
sociecietat vinarossenca com és la seua bandera.
Per això vàrem sol.licitar per registre d’entrada, que la
bandera que nosaltres reconeixiem , fóra la del districte
marítim de Vinaròs, ja que en els segles XVI-XVII, tenim
constància de la importància portuària que adquereix
la nostra localitat, doncs molts vaixells abans d’entrar
al port estaven obligats a hissar la bandera del districte
martim, perquè ja en aquells temps competiem amb
altres de gran renom, tal i com eren el de la ciutat
de València. Fins i tot les matriculacions navals van
superar a ports com el de Barcelona i el de Bilbao.
S’atés la al.legació presentada pel nostre partit, i a
més ha estat recolzada pel tècnic arxiver municipal,

encara que revisades les actes dels plenaris del
consell de Vinaròs (durant els les XVIII-XIX), no s’ha
trobat cap referencia als colors, disseny o morfología
de la mateixa, però que s’ha corroborat per altres
historiadors locals, entre els que destaca Borràs Jarque
en la seua obra “Història de Vinaròs” (página 159, tom
1), qui ja fa alusió al color roig i blanc en el moment de
referir-se als acompanyants de la reina donya Margarita
d’Austria, i que coincideixen en el de la nostra bandera,
quan va visitar la localitat.
J. Molés el 3 d’agost de 1963 publicava en el setmanari
de Vinaròs, un article que portava per títol “Bandera
de Vinaròs”, on deia que quan es festajava qualsevol
acte festiu, els vinarossencs engalonaven les seues
balustrades amb la referida bandera rotja i blanca.
Per això i altres fets, hem arribat a la conclusió que si
haguerem d’establir un model de bandera que des de el
punt de vista històric i de tradició popular, represente
o s’aproxime a la que hi havia en Vinarìos, aquesta seria
la impulsada pel PVI.
De la mateixa manera volem agraïr, que aquesta
al.legació, ha estat aceptada per tots els partits que a
dia d’avui formen el consistori municipal.
17
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ACERCA DEL “DIARIET”
El tema del “diariet” parece que se
está convirtiendo en un caballo de
batalla pero es que tiene un trasfondo
mucho más significativo que el mero hecho de un
simple reglamento, por lo menos para nosotros. El
nuevo reglamento no es solo un reglamento como
tal sino que define el nuevo talante del equipo de
gobierno con respecto a la libertad de expresión y
ahí es donde no podemos estar de acuerdo. Tras el
último pleno donde parecía que los asistentes, tanto
concejales como público en general parecía que se
asistiera a una clase de instituto, tal se deba a una
deformación profesional de quien la impartía, donde

ANGEL GRANJA RODRIGUEZ (COORDINADOR EU VINARÒS)

se expusieron orígenes e historia de nuestro “diariet”,
nuestro pobre “diariet” ¡Quien lo iba a decir! Se había
convertido en protagonista de un tema tan profundo
como la libertad de expresión. Nosotros, desde EU,
estamos en contra de la utilización que se quiere hacer
de esta publicación y menos con los argumentos
tan peregrinos de convertirlo en un BIM (boletín de
información municipal) porque es “lo que se hace
en casi todas partes”, no sabemos si eso es así o no,
pero es lo de menos, porque seguramente los que
están haciéndolo mal son ellos ya lo convierte en un
vocero del equipo de gobierno de turno y sin embargo
nosotros conseguimos reflejar la realidad de nuestro

A LOS TRABAJADORE-AS DE VINARÓS:
EL GOBIERNO DEL P.P. Y LA TROIKA NOS ROBAN LA
DIGNIDAD: SIN PAN, TRABAJO NI TECCHO
El 22-Octubre pasado la “Marcha por la Dignidad
Obrera” salimos a la calle para demostrar “LA FUERZA
DEL PUEBLO FRENTE AL PODER DE LA EXTREMA
DERECHA ECONOMICA”.
Pero nada ha cambiado, hay que hacer una
movilización de Fuerza Social mayoritaria trabajadora
con una movilización totalmente unitaria y enérgica
para la transformación de la Clase Obrera en el aspecto
político, económico, profesional y social, el GOBIERNO
de Derecha P.P. ha mantenido su postura intransigente
de apoyo incondicional a la TROIKA y a las ENTIDADES
FINANCIAERAS a base de pagar una deuda de la
BANCA a través de los IMPUESTOS DEL ESTADO a los
ciudadanos, endeudando a la NACION por años para
tener a los Ciudadano.as del País sujetos a la privación
de los Derechos Constitucionales, Libertad, trabajo.
Subsistencia y techo, al tiempo que favorecía a la
PATRONAL con una “REFORMA LABORAL” digna de los
faraones Egipcios o trabajadores de la Guerra Civil en el
“Valle de los Caídos”.

Carlos Martín—C.G.T.-VINARÓS

A TODOS LOS TRABAJADORE-AS DE VINARÓS desde
C.G.T. Sindicato anarcosindicalista queremos indicaros
que la prioridad de este Sindicato no es el Poder de
Gobernar o decidir nuestro único lema es “LA DEFENSA
DE LOS TRABAJADORE.AS Y SUS FAMILIAS” y eso
esta por encima de cualquier objetivo político, ley o
gobierno.
Nuestro lema es “EL respeto de los derechos laborales,
los salarios, las jubilaciones y viudedades, los convenios
entre empresa y trabajadores sin intervención del
ESTADO o GOBIERNOS que quita el poder de decisión en
los centros de trabajo sin dar opinión a los trabajadores
en las firmas de los acuerdos capitulo por capitulo, lo
que ha producido, en una mal llamada Democracia
la Corrupción: Política, Empresarial y Sindical al solo
intervenir una parte de la representación de los
trabajadores (Los llamados Sindicatos Mayoritarios),
considerando que hay mas de 40 sindicatos y no
afiliados a ninguno mas del 35% mínimo de los
trabajadores que están en este País.
Ya BAKUNIN en la 1ª OIT (Organización Internacional
del Trabajo) , expuso ese sistema de protección de la

LA VIDA SIGUE IGUAL – EL CONTENEDOR DE ORO
Escrito el 5 de Mayo de 2015. Con el PP en el Consistorio.
Reconocer que el servicio de limpieza por parte
de la empresa que lo efectúa es deficiente, siendo
el trabajo de esta optimo en un 80 o 90 % no es
suficiente, reconocerlo y esperar que con el tiempo
lo mejoren, tampoco, porque los contribuyentes en
ese tiempo si se les cobrara el 100 x 100 del impuesto.
Lo justo seria que reconociendo el mal servicio de
la empresa, se cuantificara este y se descontara del
recibo del contribuyente. Decir que dan descuentos
por reciclar, seria justo si se dieran a las personas
que en su contenedor lo hacen. Decir sin embargo
que se incentiva a las personas por reciclar cuando
tienen que hacerlo desplazándose a los puntos
móviles de la empresa, no es del todo cierto, están

pagando (en este caso descontando) el trabajo de
unas personas, el tiempo de las mismas y aunque en
ocasiones, mínimo, la molestia del desplazamiento,
en definitiva están “descontándoles” un trabajo
extra. Desde el Instituto Leopoldo Querol hasta el
Carrefour, hay un UNICO contenedor para fracciones
y resta, delante de un almacén de frutas, hay mas
o menos, sobre 40 empresas, mas algunos locales
vacíos y en ese recorrido alguna vivienda que como
es natural se les cobra por basuras y residuos. Si
bien las empresas están obligadas a reciclar sus
productos: madera, neumáticos, aceites etc. el resto,
pequeños embalajes, plásticos vidrio y otros son
echados al único contenedor existente y a todas
luces, insuficiente. A una media de 200 y pocos Euros

REGLAMENT O TESTAMENT
En el ple ordinari del mes de octubre en l'Ajuntament
de Vinaròs s' va aprovar l'esborrany del nou reglament
del Diariet.
Després de veure i escoltar les opinions i manifestacions
que es van produir abans de la votació dels distints
grups polítics representats en l'Ajuntament, he de
manifestar la meua indignació i vergonya per com es
va enfocar i es va desarrolar el debat sobre el mateix.
Este que escriu pregunta. ¿Ésquè a Vinaròs no hi ha
altres temes de mes interés, prioritat i necessitat per a
la ciutadania.?
Si en un tema com l'exposat s'utilitza eixa classe de
debats i es munten eixos circs, que será en altres temes
de més intereres.?
La ciutadania vinarosenca és sabedora que des de
fa anys el Diariet ha sigut utilitzat descaradament
per l'Ajuntament de torn fent el seu Butlletí Oficial
particular
Els regidors de Podem no han estat mai representats en
l'Ajuntament, però per a no estar s'han aprés prompte
la tàctica per a fer del reglament el seu testament.
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pueblo con su pluralidad y sus inquietudes diversas y si
se critica algunas actuaciones del equipo de gobierno,
es algo que va inherente al cargo que se ocupa, así de
simple. Tal vez lo que pasa es que a lo mejor lo que
pretenden ustedes no son ciudadanos que opinen o
critiquen sus actuaciones sino palmeros que digan
si a todas sus decisiones y nosotros no estamos en
esa tarea, aplaudiremos lo que estemos de acuerdo
y criticaremos lo que nos parezca que perjudica a los
ciudadanos, así de simple y Vds. No lo entienden… es
su problema. Por cierto cada uno escribe como sabe y
no lo hace para pasar un examen, como se dice más
arriba, tal vez sea defecto profesional.

clase trabajadora, consideraba que el Poder es acción
sobre la acción de otros lo que anula el margen de
acción y opinión de los ciudadanos porque estos
interpretan que se les ha otorgado el poder de decidir
sin aprobación de lo trabajador@s.
Trabajador@s deVinarós el problema y la miseria nos
ha llegado a casa y a las familias ahora el 20-D, los
mismos que nos traicionaron en las últimas décadas
nos harán las mismas promesas incumplidas hasta
los patrones han abusado de vosotros alegando que
cumplían la ley con una Reforma Laboral hecha a su
medidas seremos capaces de votar a los partidos que
votan los empresarios que os explotan, solo nosotros
podemos cambiar nuestro futuro. C.G.T. NO OS VA
A ALECIONAR SOLO BUSCAMOS LOS DERECHOS DE
LOS CIUDADAN@S QUE COMO SERES LIBRES NOS
CORRESPONDE, HAY COMPAÑEROS QUE ESTAN MAS
CERCA DEL MUNDO LABORAL Y DE VUESTRAS FAMILIAS
LOS TENEIS CERCA BUSCARLOS PORQUE SOLO QUIEN
SUFRE COMO NOSOTROS NOS PUEDEN COMPRENDER
Y LUCHAR POR ELLO PERO SIEMPRE CON NUESTRO
APOYO.
Antonio Nájar

por empresa, UN CONTENEDOR DE ORO. Algo similar
ocurre en las Capsaes, con la diferencia de que allí hay
un contenedor mas de vidrio, por estar cerca de un
bar. Como en todo para que algo funcione hay que
poner los medios necesarios al alcance de los usuarios,
no recomendarles que reciclen y por falta de medios,
se vean abocados a lo contrario. Los impuestos justos
son aquellos que pagas a cambio de un servicio, una
atención o un disfrute, los injustos son aquellos que
no utilizas o utilizas a medias. ¿Las personas que solo
nos visitan durante el verano con una vivienda propia?
¿Es justo que paguen los servicios de todo un año por
tres meses de disfrute?. El agua, la luz, el teléfono... ya
lo pagan según su consumo, pero ¿basuras, residuos y
otros? ¿Porque no?.
Manuel Villalta

I clar els socis de l'equip de govern,”a qui li amarga
un dolç.” Tenen a la seua disposició un mitjà de
comunicació per a fer-se propaganda dels seus
respectius partits, pagat per la ciutadania.A mes de
fer-se la foto totes les setmanes per a camuflar altres
temes i els seus incompliments. I inclús té el
desvergonyiment el Sr. Fontanet de manifestar que en
el nou reglament es busca el respecte a les persones
i s'aplica el sentit comú. Mire Sr. Fontanet, este que
escriu durant anys ha estat escrivint articles d'opinió i
sempre he mantingut el respecte a les persones i he
utilitzat el sentit comú.No necessite que un equip de
govern com l'actual m'haja d'imposar en un reglament
el significat del respecte a les persones i el sentit comú.
El que no respecta a les persona i no utilitza el sentit
comú són aquells que fan pactes per a aconseguir una
majoria i fer els reglaments d'un mitjà de comunicació
per a utilitzar-los com els dona la gana, sense importarlos l'opinió de la ciutadania, que ademes els costa
diners dels seus impostos.
El representant del PSOE, el Sr. Alsina, en la seua

intervenció va manifestar no voler entrar en eixe joc
polític. Bueno pués si eixa postura és no entrar en el
joc, “pués apaga i anemon.”Almenys si va reconéixer
que el que s' estava debatint era un joc polític.
La intervenció del Sr. Gandia, va ser al•lucinant, entre
els molts desbarats que va manifestar en la seua
intervenció, un em va cridar en especial l'atenció, quan
va dir que la llibertat d'expressió no es mesura per la
quantitat sinó per la qualitat. En la legislatura anterior
amb govern municipal del PP amb majoria absoluta en
el tema del Diariet va quedar ben demostrat com entén
el PP la quantitat i qualitat de la llibertat d'expressió.
Si el Sr. Gandia entén que en la legislatura anterior va
haber quantitat o qualitat de llibertat d´expressió en la
gestió del Diariet, se l'hauria de fer mirar.
Si Sr. alcalde, és preocupant segons va manifestar, la
baixada de la venta del Diariet, i la col•laboració de
persones, associacions i altres en el mateix. Però pel
que hem comprovat en el ple del mes d'octubre a
vosté no li ha preocupat molt a l'hora de fer el nou
reglament, que és mes bé el seu testament.
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OPINIÓ
Xe, quin fum fa!!!
Associació de veïns Migjorn

Bon dia veïns, a
Vinaròs continuem
igual, no ens podem desempallegar del fum i fum,
que no és boira, així constatem que el poble està brut,
els veïns socarrats doncs no tenim els serveis que
ens fan falta, tan en sanitat, ensenyament, etc., etc.,
Que el poble de Vinaròs pense i done la seua opinió.
Nosaltres en aquest dies estem en una nova campanya,
esta associació de veïns hem sortit a tallar la carretera
N-340, demanant la gratuïtat de l’AP-7. A l’Ajuntament
va tenir la seua repercussió i així, despresa i corrents els
21 governants que tenim al poble van presentar dues
mocions que més semblaven un pols entre les dues
que una voluntat d’anar tots junts envers del nostre
objectiu. Han vist el moviment veïnal i com anem de
cara a l’hivern, volem dir de cara a eleccions, tots volen

www.avmigjorn.org

acostar-se a l’escalfor. Però ells asseguts a la butaca, be
tots no, menys dos que han vingut als talls, és així com
veuen el moviment veïnal.
Del darrer ple municipal no ens volem estar de dir
que ens ha semblat de pena vore com el punt més
debatut de tots ha estat el nostre Diariet, tots
volen més fotos, tots volen LLIBERTAT D’EXPRESIÓ,
clar que sí, això ho volem tots, LLIBERTAT. El que
més ens va sorprendre fou el senyor Gandia, que
milita en partit de la Llei Mordassa i que no ha dit
res en contra. Les coses com siguen, té tot el dret a
demanar LLIBERTAT D’EXPRESIÓ i a que no li agraden
els somriures cars de pagar, però que tinga memòria
i no diga que MIGJORN atacàvem, no, no és així.
Migjorn ni atacava ni ataca, Migjorn diu sempre
la veritat, la nostra veritat, no la seua, faltaria més,

com la seguirem dient. Com que també tenim un
poc de memòria i no tenim llacunes selectives com
sembla alguns li recordarem que el primer Director
del Diariet del seu regnat que també era Director del
CEIP La Misericòrdia, ex-senador per més senyes, i
que no se sap com va desaparèixer, ens censurava
articles i, posteriorment, en un altra ostentació de
llibertat d’expressió, el SEU senyor Alcalde Sr .Juan
ens declarava “NON GRATOS” per publicar una
fotografia en un altre periòdic. Quins contra sentits
ara que vostès tant demanen publicar fotografies.
Tant si Eolo ens ho permet com si no, empentarem i
bufarem fort en la mesura de les nostres possibilitats,
per vore si a base de MIGJORNADES podem fem
desaparèixer del nostre poble tot aquest fum
emboirador.

trencament pugue significar la pèrdua de milers
i milers de llocs de treball i també el tancament
d’oportunitats per a tots aquells , siguen andalusos,
aragonesos, murcians, valencians o catalans etc... que
no puguen competir amb el seus germans d’altres
regions i pobles mes ben situats geogràficament,
segons el metre que ens vol imposar el govern
espanyol i que mai s’ajusta a la realitat.
Cal denunciar d’una vegada per totes la falta de
visió comercial unitària i fa falta ja deixar de pagar
l’autopista AP-7 que de sobres ha estat pagada per
tots els usuaris. Cal dir prou a un govern i un estat
que anteposa els seus interessos partidistes que
tenen una percepció molt particular i centralista de
la realitat, a una positivitat que donaria sortida per

ferrocarril i carretera a la gent d’aquestes contrades i
facilitaria la sortida i feina que tanta falta fa,a la gent
i als productes que aquestes terres poden oferir.
Ara el govern central ens vol vendre com a la
panacea la sortida d’aquets productes per la
cornisa cantàbrica o a través dels Pirineus deixant
a banda o ignorant les crides que des d’Europa
o els mateixos afectats han fet . Tot aquest
moviment, si s’arriba a dur a terme, significa
que el nostre explotat país perdria una vegada
mes l’oportunitat de progrés en benefici de les
aspiracions centralistes i egocentristes d’un Estat
que es mira el melic i no deixa cap possibilitat
d’expansió a tots aquells que no combreguen amb
les seves propostes.

EL CORDÓ MEDITERRANI. ENCARA? ¡
Sempre hem considerat des de la nostra
Associació Cultural Jaume I que els fets
JAUME I
culturals eren el nexe d’unió de les nostres
terres. Avui no és pot negar la importància que
la Cultura i la Història tenen a les nostres terres
de Cruïlla com a element catalitzador de la unió.
Ningú pot posar en dubte la unitat factible i real.
Unitat que ha estat tantes vegades negada i sovint
perseguida fins i tot, per tots aquells que ens
voldrien calladets i si volem parlar que sigue per a
criticar el veí de dalt. En fi voldrien “un corral ple de
baralles” com diu Raimon.
Però últimament aquest nexe d’unió es vol trencar,
negant el cordó mediterrani i totes les propostes
que puguen sortir del país encara que aquest
ASSOCIACIÓ CULTURAL

¿QUIÉN NOS DEFIENDE EN VINARÓS?
Hemos
celebrado
festivamente Todos los
Santos y
Hallloween,
festejos ambos abrazados
por unos y odiados por otros, pero siempre con
consecuencias negativas para parte de la población.
Han acabado las celebraciones y nos hemos
encontrado con las basuras y desperdicios de unos
cuantos descerebrados que no tienen respeto a nada
ni a nadie, que aprovechan cualquier oportunidad
para hacer daño y practicar el vandalismo. Hemos
disfrutado viendo a los niños disfrazados y dando
golosinas a los pequeños que llaman a nuestras
puertas, pero el encanto se ha ido al ver en el estado
en que quedó nuestra ciudad. No es posible que
las fachadas de nuestra ciudad aparezcan llenas de
huevos lanzados con el único propósito de ensuciar

Cecilia Miguel

y perjudicar, no es posible que los portales de las
casas queden llenos de basuras y desperdicios como
no es posible que los espacios públicos y comunes
queden inutilizables.
La educación es cosa de los padres, en la escuela
se sigue educando pero fundamentalmente se
han de enseñar materias que aumenten la cultura
y enseñar herramientas para que, mediante la
curiosidad innata en los niños, estos sepan acceder
a esa cultura. Vuelvo a repetir que la educación es
responsabilidad de los padres y si le das a tu hijo
una caja con huevos, eres un irresponsable y un
mal ciudadano pues es evidente a donde van a
ir a parar. Y a los más mayores, esos que se creer
hombres y mujeres por beber sin control, chillar a
las tantas de la madrugada y dejarlo todo sucio con
los restos de botellón hay que enseñarles urbanidad

y convivencia. Una buena medida sería obligarles a
limpiar todo lo que ensucian ya sean basuras en el
suelo o fachadas.
En Vox nos preguntamos cómo es posible que año
tras año y fiesta tras fiesta pase lo mismo. Se sabe
las zonas más afectadas, se sabe donde se reúnen
a beber ¿Por qué las fuerzas del orden público no
actúan con carácter informativo y/o disuasorio
facilitando la convivencia entre todos? El botellón
está prohibido, el alcohol no se puede beber en
plena vía pública excepto en los lugares autorizados
para ello (como terrazas de bares y restaurantes), no
se pueden tirar basuras o desperdicios a la calle, se
han de recoger los excrementos de perro en la calle
y en las zonas ajardinadas. Se ha de obligar a los
incívicos a cumplir con la ley y las normas ciudadanas
o nuestra ciudad acabara siendo un basurero.

Nota del Consell
de Redacció
El Consell de Redacció del
Setmanari Vinaròs informa que els
articles d’opinió no es corregiran.
Es publicaran tal com s’entreguen.
Recordeu que els articles d’opinió
han de tenir alguna relació amb
Vinaròs i no poden excedir les

25 línies a cos 12 en lletra Times
New Roman.
Ens els poden enviar a:
diariet@vinaros.org
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PESCA
ESPORTS
Enciamet

Andrés Albiol

Mar de gregal y temporal de levante

Comenzó con una gregalá y roló rápido a tempestad de llevant. Sólo duró
un día. Paralizó a toda la flota. A partir del martes comenzaron a faenar en
la mitad de modalidades. Las extracciones fueron buenas y las cotizaciones
irregulares.

La pesca de arrastre el lunes estuvo parada por el oleaje. Los restantes cuatro días las capturas
resultaron abundantes, en especial de langostino, calamar, pescadilla, sepia, peluda, caracol,
salmonete, rape, galera, dorada, pagel, móllera, pulpo blanco y roquero, sardina, canana y
morralla.
El cerco los cuatro primeros días no se faenó, y se fueron a Castellón.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras el miércoles ya salieron a pescar. Unas llevaron
sargo, pagel y dorada. Otras pillaron lenguado y rombo. Y el xarcier del gran fondo rocoso
llevó langosta, bogavante, gallineta, chopa y mamona.
El palangre de costa comenzó el viernes a calar este arte de anzuelos para desembarcar
bacoreta, lliri y sorella.
La recolección de pulpo roquero con cadufo fue aceptable. Eran ejemplares de 1 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Análisis consumo pescado en la UE (V)

La macro encuesta europea realizada a sus socios en los distintos países, también trató de saber
la opinión sobre los peces que entienden se hallan en una situación de no sostenibilidad, y
se vió que el 50% entiende que esa circunstancia afecta principalmente al atún. En Alemania
el porcentaje llega al 60,8%, en España al 51% y en Italia el 41,3%. En cuanto a la merluza la
media de los ciudadanos comunitarios es del 21% que dicen no ser sostenible su pesquería.
Los españoles pensamos el 26,1% siendo la valoración más alta, mientras que los italianos es
del 12% y son la parte más baja.
A la pregunta por saber dónde y cómo se han capturado los pescados, el promedio interesa
al 68% y no al 32% restante. Sin embargo, nuestro país es el porcentaje mas elevado de toda
la Unión Europea, solo por detrás del 91,4% de los italianos.
Consumo per cápita de pescado en el hogar por comunidad autónoma; País Vasco
36,9 Kg. Castilla y León 34,2. Asturias 33,4. Cantabria 33,3. Galicia 29,6. La Rioja 29,4. C. de
Madrid 28,5. Aragón 27,9. Cataluña 27,8. Navarra 10. Castilla-La Mancha 25,5. C. Valenciana
25. Andalucía 23,8. Extremadura 23,7. Murcia 22,5. Baleares 19,1 y Canarias 18,3. La media en
España es de 26,8 Kg. por persona al año en los hogares.
Fuente: MAGRAMA (2014)

Esta planta marina pot servir per a la típica
ensalada. La seua recol·lecció és fàcil, perquè
igual arriba a viure davall l'aigua prop del litoral,
o fora del mar però sempre pròxima a sòls amb
ambients salins costaners rics en humitat, com
a prats entollats al voltant de platges, penyasegats, etc. La seua dimensió ronda els 45 cm.
En castellà segons la zona li diuen jabonera
de manantial, lechuguilla, pamplina de agua
i hierba jabonera, en gallec samolos, en basc
ur-odar, en anglés brookweed i en alemany
Salzpunge. El seu nom científic és Samolus
valerandi.
Esta fanerògama del subtipus angiospermes
fixa les seues arrels en l'arena o terra. Posseïx
un tronc vascular. La mata té els fulls perennes,
que són planes, allargades, de color verd pàl·lid.
Li ixen del centre de la planta blanques flors
xicotetes, que estan reunides en xanglots i que
es drecen cap amunt. La flor té 5 estams fèrtils
i 5 estèrils amb un ovari semiinferior. Després
de la fertilització el fruit o llavor és capsular i
esfèric.
Esta reproducció sexual s'efectua a la primavera.
És un vegetal molt fort que s'aclimata a
diferents llocs. Per a fixar-se en el seu hàbitat
busca sempre llocs amb llum per a efectuar
millor la funció clorofíl·lica. És un gran filtrant
de CO2.
Evidentment al tindre vitamina C és un remei
per a l'antiga malaltia dels marins anomenada
escorbut. També la seua aplicació sana ferides.
A més és diürètica.
Per al consum humà la seua preparació és
fàcil, ben bullida o junt amb altres plantes per
a menjar crues però adobades en qualsevol
classe d'ensalades. És buscada per a posar-la en
aquaris.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DEL MES D’OCTUBRE DEL 2015 (I)
PEIXOS
Seitò (Boquerón)
Escrites (Rayas)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Llampuga
Caballa (Verat)
Vete (Pez cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orà (Dorada)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
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71 Kg.
147
52
1.673
147
77
2
2.435
377
1.243
53
3.187
539
4
3.823
371
80

Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Aranya
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Juriola (Rubio)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serrano, etc)
Sardina
Letxa (Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llisa (Mújol)

30
958
14
75
700
3.611
491
13.257
2.124
265
845
86.35
2.602
1.410
234
2.089
154
961

Vis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Palomenta blanca
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol)
Total.............................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)

52
52
34
12
74
18
25
55
9
50
325
34
51
12
________
53.811
146

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera
Llagosta (Langosta)
Gamba (Camarón)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamar
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sipia (Sepia)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Cargol (Caracol, Cañailla)

30
631
4.245
3
10
______
5.062

635
291
440
2.247
3.693
2.312
277
120
_______
Total……………….……..
10.015
Total extrac. d’Arrossegament... 68.890
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ESPORTS

consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

La Regidoria d'Esports de Vinaròs millora les instal·lacions de l'skateparc i regula el seu ús
Tots els usuaris hauran de formalitzar una autorització a les oficines del Consell Municipal d'Esports
La Regidoria d'Esports de Vinaròs ha condicionat de
les instal·lacions de l'skateparc -situat al costat del
riu Cervol, enfront de l'antic camp de futbol-. Les
millores, que han tingut un cost de 12.000 euros,
han consistit en la retirada d'un mòdul central, la
reparació i millora de la seguretat en altres mòduls
i la millora de la il·luminació del recinte. En breu, es
col·locaran noves xarxes de protecció per evitar que
passen pilotes des de la pista polivalent que se situa
just al costat. La regidora d'Esports, Begoña López, ha
assenyalat que "amb aquestes millores, aconseguim
que aquest espai en el que entrenen joves aficionats
al skate puga utilitzar-se en les millors condicions de
seguretat i es faça un ús correcte".
Aquestes actuacions van acompanyades de
l'aplicació a aquest recinte del reglament d'ús de
les instal·lacions municipals -aprovat el 26 de març
de 2015-. Com a normes més importants, figura l'ús
exclusiu de skates, bicicletes, patins i patinets; no
s'ha d'entorpir als esportistes que practiquen en
els mòduls i es prohibeix el seu ús com tobogans
o elements de joc. Els menors de 14 anys tindran

prohibit l'accés al recinte, per tal d'evitar situacions
perilloses, donada la velocitat dels exercicis, mentre
que els menors amb edats compreses entre els 14 i els
18 anys hauran d'accedir acompanyats per un adult.
Per tal de regular l'accés al recinte i evitar l'entrada
de persones que no es dediquen a practicar skate,
tots els usuaris hauran de tramitar una autorització
a les oficines del Consell Municipal d'Esports on se'ls
expedirà un carnet que certificarà que l'usuari és
coneixedor de les normes i riscos de la instal·lació
i, al mateix temps, eximeix de responsabilitat a
l'Ajuntament de Vinaròs pel seu ús. El tècnic del Consell
Municipal d'Esports, Nacho Chaler, ha explicat que
"amb l'expedició d'aquest carnet, volem que es faça
un ús coherent del recinte evitant que s'utilitze com
un parc infantil més i, d'alguna manera, controlem
als usuaris per evitar danys o que no s'utilitze
correctament". La Policia Local serà l'encarregada
de controlar l'entrada d'usuaris, certificant que tots
compten amb la seua autorització d'ús, presentant el
carnet. Els agents informaran sobre el nou reglament
i, en cas d'incompliment, s'instarà els usuaris a

DIA: DIVENDRES 6,11,15
HORA
LLOC
21,30
GIMNÀS SANSE

PAVELLÓ POLIESPORTIU

ESPORT
T.TAULA

La regidora d'Esports, Begoña López, va presentar les millores

CATEGORIA
ENCONTRE
PREFERENT C.T.T.VINARÒS “A” - CT.T.CAMBRILS “A”

abandonar el recinte.

MILLORA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

D'altra banda, l'edil ha informat d'altres millores
en instal·lacions esportives, per part del Consell
Municipal d'Esports: s'ha regenerat la gespa de la
pista d'atletisme, s'han millorat les grades de la ciutat
esportiva, s'ha reparat la pista sintètica del Pavelló
Poliesportiu i, properament, es preveu reparar la pista
de parquet del Pavelló.

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

DIA: DISSABTE, 7,11,15 PAVELLÓ POLIESPORTIU

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA
ENCONTRE
INFANTIL
CB GIL COMES VINARÒS - BC PEÑISCOLA-HOTELES DELFINES
MASC.
ALEVÍ
CB GIL COMES VINARÒS - CB CASTELLÓN

10,00

PISTA PARQUET

BASQUET

12,00

PISTA PARQUET

BASQUET

16,30

PISTA PARQUET

19,00

PISTA PARQUET

FUTBOL
SALA
BASQUET

9,30

PISTA SINTETICA

BASQUET INFANTIL FEM CB GIL COMES VINARÒS - NOU BASQUET FEMENÍ CS

16,00

PISTA SINTETICA

19,00

PISTA SINTETICA

FUTBOL
JUVENIL CD VINAROS FS – ESPORTING CLUB VILLARREAL FS
SALA
HANDBOL SENIOR MASC. CBM VINARÒS – CAH ONDA

CADET
SENIOR B

DIA: DIUMENGE, 8,11,15 PAVELLÓ POLIESPORTIU

HORA

LLOC

10,00

PISTA PARQUET

12,00

PISTA PARQUET

ESPORT
FUTBOL
SALA
BASQUET

10,00

PISTA SINTETICA

BASQUET

12,00

PISTA SINTETICA

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

17,15
17,15

FUTBOL
FUTBOL

DIA: DISSABTE, 7,11,15

HORA
LLOC
9,30
CIUTAT ESPORTIVA
10,30
CAMP 3

INFANTIL
CADET
FEMENÍ

CB GIL COMES VINARÒS – CB JOVENS L'ELIANA

ENCONTRE
CD VINARÒS FS - CFS LA UNION “B”
CB GIL COMES VINARÒS – CB BURRIANA

CADET MASC
CB GIL COMES VINARÒS – EB VILA REAL B
B
BASQUET
CADET A CB GIL COMES VINARÒS – EB VILA REAL

DIA: DISSABTE, 7,11,15
HORA
LLOC
10,00
ESTADI
11,45
ESTADI
ESTADI
ESTADI

CATEGORIA

CD VINARÒS FS - INTERNACIONAL CASTELLÓN CFS “A”

ESTADI

CATEGORIA
ENCONTRE
INFANTIL VINAROS EFC B – HURACAN CASTELLÓN
CADET
VINAROS EFC B – HURACAN CASTELLÓN
ALEVÍ
ALEVÍ

VINAROS EFC B – ORPESA CF
VINAROS EFC C – AAVV RAFALAFENA CF “D”

CIUTAT ESPORTIVA

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
ENCONTRE
INFANTIL CF UNITED – RENOMAR ELS PORTS CF A
PREBENJAMI CF UNITED BLAU – UE RAPITENCA BLAU

11,00
11,00

CAMP 2
CAMP 1

FUTBOL
FUTBOL

ALEVÍ
BENJAMÍ

CF UNITED C – PRIMER TOQUE CF “D”
CF UNITED C – PRIMER TOQUE CF “D”

12,15
12,15

CAMP 1
CAMP 2

FUTBOL
FUTBOL

ALEVÍ
BENJAMÍ

CF UNITED A – ESPORTIU VILA-REAL “A”
CF UNITED A – ESPORTIU VILA-REAL A

17,15
17,30

CAMP 3
CAMP 2

FUTBOL
FUTBOL

BENJAMÍ
FEMENÍ

VINAROS EFC – CF AMPOSTA
C.E. FORTÍ FEMENÍ – JESUS Y MARIA UD

DIA: DIUMENGE, 8,11,15
HORA
LLOC
16,30
ESTADI

El dissabte dia 31 d'octubre en la piscina la Salera
de Castelló es va disputar la primera competició
per al grup dels alevins, que ha estat format per
les femenines:Angels Ferrer, Sílvia Milian, Carla
Bernial, Aura Pérez, Ainhoa Garcia, Marta i Gemma
Balaguer; en masculins: Manel Ramírez, Martí
Forner, Ian Calvo i Martí Segarra.
Les disciplines que es van nadar van ser 400 m
lliures i 200 m estils i els resultats van ser bons en
general, fen un grup de 11 nadadors que de segur
aquesta temporada ens donaran més alegries en
respecte a resultats.

FUtbol SALA. Vinaròs F.S.
El juvenil del CD Vinaròs FS cede dos puntos

El conjunto de Said Mansouri no pudo conseguir
la victoria en el segundo encuentro liguero de los
vinarocenses (5-5), pese a gozar de varias ventajas
en el marcador. Carlos Belenguer, con tres goles,
fue el más destacado en los locales.
El resultado deja al CD Vinaròs FS en la parte media
de la tabla, con 4 puntos, debido a que ha tenido
ya su jornada de descanso.

ESTADI

ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
ENCONTRE
AMATEUR VINARÒS CF B – CE CINTORRA
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ESPORTS
FUtbol. Categoría Regional Preferente
Rafa Marcos

SEMANA NEGRA
Podríamos recurrir al popular refrán de “a perro
flaco todo, son pulgas” para definir la situación
por la que está atravesando el club y más visto
todo lo acontecido a lo largo de la semana.
En un principio se sabía de antemano que el
partido ante el Onda iba a estar plagado de
bajas. Luego con el transcurrir de los días, la
situación se complicaba con la solicitud de baja
del portero Nacho. Luego el no poder jugar
el partido en el día previsto en un principio
(sábado) y lo peor de todo terminando con una
abultada y dolorosa derrota.
Si solo fueran pulgas hasta nos alegraríamos,
pero parece que las pulgas van acompañadas
de garrapatas, ácaros y otros parásitos y encima
nos ha mirado un tuerto.
El martes el portero Nacho solicitaba la baja, en
un principio se le negó, pero a finales de semana
se le daba. Sin entrar en detalles, lo ocurrido es
más parecido a una tragicomedia de la Grecia
Clásica que de un club en pleno siglo XXI.
El viernes yo mismo mandaba un comunicado
de prensa de parte del club, anunciando que
por un error informático el partido se iba a
jugar el domingo y no el sábado como en un
principio estaba previsto.
Ya para finalizar, concluía la nefasta semana
sumando una nueva derrota, en la que el
resultado lo dice todo. Demasiadas bajas y
muchas facilidades al rival.
No pude ir al partido aunque si luego pude
ver el resumen por tv. eso sí, el lunes me di
cuenta que hubo un par de novedades y por
lo visto no van a ser las únicas. En un principio
y de manera oficial va a venir un portero, si no
pudo ser inscrito fue porque el club de origen
le solicitó que jugara este pasado domingo con
ellos porque no disponían de otro para ocupar
su lugar. Si aquí al final se le dio la baja al que
teníamos, bien podía haber hecho lo mismo y
todos contentos, al fin y al cabo tampoco pudo
jugar en su nuevo equipo.
Resulta curioso que en unos momentos en
los que una buena noticia seria recibida como
agua bendita, no se comunique, como fue la
incorporación de estos nuevos jugadores que
debutaron ante los ondenses.
Lo digo porque extraoficialmente me han
llegado comentarios que de la parte de Castellón
iban a haber 2 nuevas incorporaciones, lo que
no se si la del portero era una de ellas o aparte
de estas dos. En el momento de redactar estas
líneas todavía no se habían formalizado estas
nuevas altas y seguían las conversaciones entre
las partes implicadas. Esperemos que se llegue
a buen puerto y pronto puedan darse a conocer.
Esta semana se juega en sábado, ya se sabe
de manera oficial, por lo visto al Alcora no le
ha fallado el ordenador. Resulta curioso que
el partido del juvenil si se pudo adelantar
jugándose el viernes. Supongo que cada
solicitud se hace de manera individual, como
también supongo que ambas se mandaron a
la vez. No lo se, pero a veces la informática nos
juega alguna que otra mala pasada.
A ver si por fin nos llega la primera gran alegría
y se empieza a remontar el vuelo. Es algo que
lo necesitamos todos, tanto tanto, como el aire
para respirar.
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Sin experiencia ni física, inminente derrota
Andrus Albiol

Vinaròs; Xavi, Sánchez (El Hadri 46’) Víctor, César, Julio, Wil,
Aleix (Ahoruch 83’) Josep, Cristian (Andreu 72’) Espinosa
(Aron 64’) y Jonny.
Onda; Canari, Robert, Mocholi, David, Omar (Jesús 49’)
Josue (Fran 67’) Víctor, Xavi (Albat 69’) Andoni, Marcos
(Navarro 65’) y Catalá.
Árbitro; Sergio Robles García. Ayudado por Kevin Estevez
Oz y Juan García Gómez. Mostró cartulina amarilla sólo a
los locales Xavi (51’) César 25’) Iván (19’) y Josep (80’).
Goles; 0-1 m. 13 Omar, 0-2 m. 36 Marcos, 0-3 m. 42 David,
0-4 m. 62 Andoni, 0-5 m. 64 Andoni, 0-6 m. 75 Andreu (p.p.)
Se partía con ilusión para intentar plantar cara a los
azulejeros en la Ciutat Esportiva, pues el conjunto
langostinero tenía importantes bajas titulares, para
estar plagado de fervientes y eficaces jugadores del filial
y juvenil. Nuestros chavales lucharon lo indecible ante
un rival experto y más aún correoso.
De inicio incluso llegamos primero a su marco en un
par de ocasiones, una con chut lejano para tratar de
sorprender y la otra con un pase en vaselina dentro
de su área en que se anticipó su portero. Desfogados
los albiazules, los rojiblancos comenzaron a dominar y
trenzar jugadas peligrosas y al saque de un córner (26) nos cabeceó su central libre de marca al segundo
palo la primera diana. Reaccionaron los vinarocenses
sólo a base de contragolpes, que eran cortados o bien
por el meta despejando con el pie, o por el secuaz
linier señalando con el banderín dudosos fueras de

0 6
Vinaròs

Onda

juego (2-6). A la media hora su extremo zurdo la pasa
con precisión a un compañero y nos marca. Y antes
del descaso de fuerte chut nos vuelven a endosar otro
tanto.
En la reanudación poco cambió a pesar de que los
locales pusieran muchas ganas y valor en el empeño
ante su incondicional afición, los ondenses seguían
dominando la confrontación. Otra vez por banda
izquierda profundizan y nos endosan otro golito. Ahora
llegamos dos veces más y logramos forzar otro saque
de esquina pero sin fruto. De nuevo el Onda lanza sus
efectivos puntas por el lado izquierdo y alojan el esférico
al fondo de nuestra red. Para finalizar y como colmo de
las desgracias, un disparo que dio en la cepa del poste,
su rechace pegó en la pierna de un jugador del Vinaròs e
hizo gol en propia puerta. Y como siempre el colegiado
a nuestros empujones o zancadillas pitaba falta (8-6) y
a ellos la mayoría de veces lo consideraba carga legal o
patada fortuita. ¡Vaya cara!

Ciclocros

Ciclocros Aiacor
En M-50 Ignacio Fandos Aragüete, rondó el pódium
hasta el final de la prueba, pero al final se tuvo que
conformar con la 4ª plaza. En M-60, Emilio Fandos
Aragüete, otra semana que se lleva trofeo, y al final
entró junto a un amigo y compañero en tercera
plaza.
En la categoría élite, Ignacio Fandos antes de
salir ya sufre un pinchazo, con el consiguiente
desconcierto. Arranca bien la carrera y en la vuelta
1, a los pocos metros sufre una caída, y no suficiente
con esto, vuelve a pinchar la rueda trasera, y al final
acaba en una muy digna 19 posición con todo lo
que el ocurrió.
El otro componente, Aitor Meléndez, sufrió una

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

caída en una curva con lo que se golpeó la rodilla
sobre el manillar y le producía bastante dolor, pero
acabó la carrera luchando y en la posición 31.
Sebastián Esteller acabó en una muy meritoria
posición 29.

Los infantiles del Ruy López, en el campeonato de Catalunya de ajedrez
El pasado sábado en Sant Carles de la Rápita se
inició una serie de seis jornadas que llevará a
nuestras jóvenes promesas del ajedrez a batirse
con jugadores sub-12 de la zona de Terres de
l'Ebre, para luchar por una plaza en la final de
Catalunya. El Club Ruy López de Vinaros ha
sido muy valiente al plantear un equipo con
una media de edad que no supera los 9 años
para enfrentarse a los equipos de promoción.
Pese a la juventud de los jugadores, no les
faltan las ganas ni la ambición y muestra de
ello fue las dos primeras rondas; en la primera
frente al equipo local obtuvieron 2 victorias de
las 4 posibles, y en la segunda obtuvieron la
totalidad de los puntos en su enfrentamiento
contra el Amposta B. Suerte para los integrantes
del equipo: Andrés Gonzalez, Albert Robles, Elsa
Zafra, Rubén Vinuesa y Xavi Martínez.
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ESPORTS
BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

Ironman

CRONICAS C.B GIL COMES VINARO

Ironman Triwhite

ALEVIN
C.B GIL COMES VINAROS 64 – ESPORTIU
QUARTELL 36
Nuestros alevines volvieron a conseguir una
victoria y además haciendo un muy buen juego.
INFANTIL FEMENINO
VILA-REAL B.C.A 85 - C.B GIL COMES VINAROS 6
En un partido sin historia como refleja el marcador,
el equipo local ganó con mucha claridad.
CADETE FEMENINO
C.B GIL COMES VINAROS 71- NOU BASQUET CS
CELESTE 20
El Vinaros fue superior a partir del segundo cuarto
y las jugadoras del Nou nunca bajaron los brazos
y lucharon hasta el final a pesar de la superioridad
del rival.
CADETE MASCULINO 3º ZONAL
C.B GIL COMES VINAROS 61 – C.B BURRIANA
BLANCO 27
Muy buen partido del cadete de 1º año que gracias
a un juego rápido en ataque y una gran defensa
consiguió una muy buena victoria.
CADETE MASCULINO 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINAROS 93 – C.B BURRIANA
AZUL 38
Buen partido y victoria amplia ante un rival que se
perdió en continuas protestas al árbitro.
JUNIOR MASCULINO
C.B GIL COMES VINAROS 53 – BAIXENS-C.D
BERENGUER DALMAU A 55
Dolorosa derrota del Vinaròs en un partido que
tenía que haber ganado. Derrota que puede pasar
factura a final de temporada.
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL DESCANSO
SENIOR MASCULINO PREFERENTE
C.B GIL COMES VINAROS 55 – VUB ESPORTIU
QUARTELL 65
Los sénior a pesar de no hacer un mal partido
sumaron otra derrota debido a otro mal inicio de
partido y del pésimo porcentaje en los tiros libres,
sólo 13 de 36.

El passat 24 d'octubre, el
nostre company del Club
i triatleta, Blas Català, es
va desplaçar fins Oropesa
del Mar per disputar el
Ironman Triwhite. En un
recorregut de 3,8kms nadant
a mar obert, 180kms de
ciclisme molt durs i que
comptaven amb un port

de muntanya i 42,2kms de
carrera; el nostre representant
va demostrar, una vegada
més, la seua força i gran
estat de forma. Va creuar la
línia d'arribada fent el 87 de
la general de 400 triatletes,
mentre que de la seva
categoria (35-39 anys) va
finalitzar en la 20 posició.
Blas Català

Roberto Ronchera, al campionat d’Espanya de llarga distància
Hi han triatletes i després
hi han llegendes d'aquest
esport, i una d'aquestes és
Roberto Ronchera, triatleta
local del Club Triatló JijiJaja
Vinaròs.
El passat dia 25 d'Octubre,
es va disputar el campionat
d'Espanya de llarga distància
a Ibiza. En una prova que
comptava amb 310 triatletes
i un recorregut consistent

en 4300m de natació, 120
km ciclisme i 30 km carrera
a peu. El nostre representant
va aconseguir finalitzar 4 de
la seva categoria i el 197 de
la general. Cal destacar que
es va quedar a 3' de fer podi
i que va retallar i fer millor
temps que 7 anys enrere al
mateix circuit i a la mateixa
prova.
Enhorabona, CAMPIÓ!

Series Nacionales de Pádel

Los equipos de pádel del Club
de Tenis Vinaròs han empezado a
competir en las Series Nacionales
de Pádel. El equipo Femenino,juega
en la división más alta de la liga, el
primer partido se jugó en casa
contra el equipo del Club de Tenis
Serramar de Sant Carles de la
Rápita.
Las chicas lo dieron todo en la pista
en los 5 partidos disputados, se
merecieron sumar más puntos
por su esfuerzo,y se les fueron la
mayoría de partidos por pequeños
detalles
Al final solo pudieron sumar 2
puntos de los 12 posibles , el

próximo partido se disputa el
sábado 14 a las 12 30 contra Padel
Colors de Tortosa el mejor equipo
de la Liga, con el mismo esfuerzo
y ganas seguro que traemos mejor
resultado
El Equipo Maculino A que juega en
2º Division se desplazó a Amposta
para jugar contra
el club de tenis Amposta A.,El
equipo trajo un resultado muy
bueno
exponiendo
unidad,
sacrificio y eso se expuso en los
9 puntos de los 12 posibles ,el
próximo partido se disputa en casa
el domingo 15 a las 10 contra el
segundo clasificado Panorámica

PatinaTGe Artístic. Club Patinaje Artístico Vinaròs
El Club Patinatge Artístic Vinaròs, participa en
el XVII TROFEO FDM DE VALENCIA DE PATINAJE
ARTISTICO 2015
Un total de setenta patinadores, se dieron cita
el pasado domingo día 18 de Octubre en el Pabellón San Isidro de Valencia, para la celebración
del "TROFEO FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA" de Patinaje Artístico.
Nuestra entidad, se desplazó hasta dicha ciudad
con un total de nueve patinadores: Carla Ferré
participó con la Categor. Certif. Aptitud, Angel
Verdugo y Virginia Chesa en Alevín, Anna Gil y
Corinne Nolasco en Infantil, Iris Pujol, Paula Escura y Paula Chalé en Cadete. Patricia Gomis, lo
hizo en Juvenil.
Obtuvieron muy buenos resultados, de los cuales hay que destacar los siguientes podiums:
-Carla Ferré y Angel Verdugo, fueron los 2ºs clasificadas, cada uno en su categoría correspon-

Roberto Ronchera

Golf de Sant Jordi .
Y por último el Equipo B masculino
se desplazó a Benicarló para jugar
contra el Club de Tenis Benicarló C
fue el enfrentamiento más reñido
de todos donde el Equipo B pudo
sacar 7 de los 12 posibles
el proxima jornada descansan y
seguidamente jugaran en casa al
Padel Ulldecona fecha y hora aùn
por concretar.

diente.
-Anna Gil, 1ª clasificada.
-Paula Escura, 2ª clasificada.
-Patricia Gomis, 1ª clasificada.
Como de costumbre, felicitar a todos nuestros
patinadores por sus buenos resultados y como
no, a nuestras entrenadoras por el trabajo realizado.
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BALLET
GISELLE

ADAM/GRIGOROVICH – Bolshoi

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Jueves : 19 de noviembre 21:15h
Entrada 10€
VENTA DE ENTRADAS
Mismo día en taquilla

7 novembre de 2015

Data: 12 de novembre de 2015
Acte:Cinema a la Seu del Nord
Títol: «Querido diario. Nani Moretti.»
Hora:20 hores
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs (C/ Socors S/N)
Entitat: Universitat Jaume I
Data: 19 de novembre de 2015
Acte:Cinema a la Seu del Nord
Títol: «Un verano con Mónica. Ingmar Bergman.»
Hora:20 hores
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs (C/ Socors S/N)
Entitat: Universitat Jaume I
Data: 26 de novembre de 2015
Acte:Cinema a la Seu del Nord
Títol: «Las horas del verano. Olivier Assayas.»
Hora:20 hores
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs (C/ Socors S/N)
Entitat: Universitat Jaume I

Cartelera

w.w.w.jjcinema.es

''MI GRAN NOCHE''
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

día:7
día:8
día:9

17:00:h – 21:30:h
19:45:h
20:45:h

PREU:5€
Día,l’espectador dilluns

4€,,no

w.w.w.jjcinema.es

''IRRATIONAL MAN''
DIMARTS:
DIMECRETS:
DIJOUS:

s’apliquen els díes festius

día:10
día:11
día:12

21:45:h
21:00:h
21:00:h

PREU:5€
Día,l’espectador dilluns

Classificació: + de 7 anys

w.w.w.jjcinema.es

4€,,no s’apliquen els díes festius

''ESPECTRE''
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

día:7
día:8
día:9
día:10

18:45:h - 23:15:h
17:00:h – 21:30:h
18:00:h – 22:30:h
19:00:h

PREU:5€

Classificació: + de 12 anys
Día,l’espectador dilluns

4€,,no s’apliquen els díes festius

Pròximament:

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: + de 12 anys
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activitats culturals
DIJOUS, 5 DE NOVEMBRE Casal Jove – Vinaròs
Curs Manipulador d'Aliments
de 9:00 a 14:00 hores Biblioteca Municipal
Fundació Caixa Vianròs
Projecció ' Sempre al Tall'
20:00 hores Auditori Carles Santos
DIJOUS, 12 DE NOVEMBRE Cinema a la Seu del Nord
'Caro Diario. Nani Moretti.'
20:00 hores Lloc:Fundació Caixa Vinaròs (C/Socors
s/n) Organitza Universitat Jaume I
Auditori Municipal 'Ayguals d'Izco'
Plz. Sant Antoni Del 2 de novembre al 8 de novembre
Exposició Escultures Escola Municipal d'Art de Vinaròs
Capella Santa Victòria
Exposició d'aquarel•la de Gabriel Puig Roda Del 3
al 31 de novembre Organitza: Associació Amics de
Vinaròs
Biblioteca Municipal
Exposició fotogràfica 'Trenquem Barreres' Del 2 al 6
de novembre de 9:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:00 Organitza: COCEMFE
Fundació Caixa Vinaròs
C. Socors, 64.
Horari: de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30 h.
Entrada gratuïta.
•
Bodegons. Exposició De Fernando Peiró
Coronado. Del 25 de juny al 31 de desembre.
•
Espurnes. Exposició d'Isabel Serrano. Del 18
de setembre al 7 de novembre.
•
Reviurem. Exsposició Escultures de ArmandThierry. Del 7 de novembre al 12 de desembre.
Sala Sebastià Miralles. De 17:30 – 20:30 hores
Sala de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs
C/Sant Ramon, 13
• Exposició «La Guerra Civil del '36» Del 6 al 31
d'octubre.
Inauguració: dimarts 6 d'Octubre, a les 19:00 hores
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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

La Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat informa:

PROGRAMA “NO ESTIGUES SOL PER NADAL” 2015

•

Aquest programa té la intenció d’oferir companyia
durant les festes nadalenques a les persones que viuen
soles. Està dirigit a persones grans vàlides, que viuen
soles i no tenen possibilitat de passar els dies de Nadal
en companyia de familiars o amics.
Dies d’estada: 23 a 27 de desembre de 2015

•
•

Requisits:
•
Residir a la Comunitat Valenciana
•
Ser major de 65 anys, o ser pensionista d’invalidesa,
jubilació o viudetat, amb 60 anys fets

No patir trastorns de conducta ni malalties infecto
contagioses
Valer-se per un mateix
Viure sol i no poder reunir-se amb familiars o amics

Presentació de sol·licituds:
Més informació i tramitació de les sol·licituds a l’Equip
Social de Base de l’Ajuntament de Vinaròs, plaça de
Sant Antoni 19, de 9:00 a 14:00 h.
Tel. 964 45 00 75.
El termini finalitza el 4 de novembre de 2015

7 novembre de 2015

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?

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

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

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.

Expedició de DNI
La regidoria de Governació de l’Ajuntament de Vinaròs informa que durant el mes de novembre es tornaran a expedir el DNI
i altra documentació a la Comissaria de Policia Nacional de Vinaròs, els dimarts 3, 10, 17 i 24. Podeu demanar cita prèvia a
l'Ajuntament de Vinaròs (planta baixa).

La Policia Local informa:

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

• 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
'/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

La Policía Local de Vinaròs, tras la quema durante la tarde del martes de un contenedor en la calle Rosa Mª
Molas, recuerda que NO se deben depositar restos de brasas en los contenedores, ya que si bien en un principio
pueda parecer que las mismas se encuentran apagadas, el calor que éstas puedan desprender unido al material
combustible del interior de los contenedores, hace que se genere nuevamente combustión y se inicie el fuego.

La Policia Local informa:

Dentro del acuerdo de colaboración existente entre la Policía Local de Vinaròs y la D.G.T, se llevó por parte
del citado organismo a la cesión de un equipo cinemómetro Autovelox, con el cual se están realizado desde la
semana pasada controles de velocidad en distintos puntos de la localidad, prestando especial atención a los
puntos más conflictivos de la localidad en la que la unión de peatones y circulación de vehículos pueda ser más
peligroso, como es el caso de las dos carreteras de las zonas costeras (Avda. Francisco José Balada y Avda. de
Francisco Baila), así como la Avda. Gil de Atrocillo por la presencia en la zona de centros educativo y hospital que
hacen que la presencia de peatones en las mismas sea importante.
Al respecto, ya se han realizado 4 controles de velocidad, alternando los lugares anteriormente indicados. En
los mismos se han controlado una media de más 50 vehículos en cada uno de ellos, con un resultado en lo que
infracciones se refiere que no alcanza al 4% del total de vehículos controlados.
Por parte de ésta Policía Local de Vinaròs se insta a los conductores a respetar los límites de velocidad y a adecuar
la misma a las características y circunstancias de la vía, indicando que se dará continuidad de forma puntual a la
realización de dichos controles de velocidad.

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.

Participa!

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

Fes la teva pregunta al Ple
Ordinari d'aquest mes
Envia-la a participa@vinaros.es
28

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

Xarxe
rxes

ENTITATS COL·LABORADORES

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

Tauler Municipal

7 novembre de 2015
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ESQUELES

PUBLICITAT

Rogad a Dios por el alma de

Rosa Miralles Bel

(Viuda de Bautista Blanchadell Cumelles)
Que falleció cristianamente en Vinaròs
el día 3 de noviembre de 2015 a los 93 años de edad.

D.E.P.
Tu hijo, nietos, hermana, sobrinos, demás familia
y amigos, siempre te recordarán con cariño.
Vinaròs, noviembre 2015

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

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

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610
30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

7

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
pl. Parroquial, 11
Novembre
GUIMERÀ
av. Pius XII (cant.
Picasso)
c. Pont, 83

8

Novembre

ADELL

9

Novembre

SANZ

10

Novembre

VALLS

zona turística nord, 11

11

Novembre

MATEU

c. Sant Francesc, 103

12

Novembre

TORREGROSA

13

Novembre

MARTÍNEZ

av. Llibertat, 9
av. País Valencià, 15

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!

