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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni 
es fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. 
Vinaròs agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New Roman 
(cp.12), excepte en el cas de partits polítics amb 
representació municipal que tenen assignat un espai 
fixe. En l’original, hi haurà de constar la firma i figurar 
el nom, cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del DNI 
de l’autor, o bé, en el cas d’entitats, del representant 
responsable. No s’admetran pseudònims. La direcció 
no es compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escrits que requerisquen resposta sols 
s’admetrà un torn de rèplica.

www.vinarosnews.net
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Redacció

L'Alcalde Enric Pla i la regidora d'Hisenda i Ocupació María 
Cano han avançat esta setmana les línies generals dels 
pressupostos municipals de Vinaròs per al pròxim exercici 
2016. Assegurar les demandes ciutadanes en matèria 
social amb la posada en marxa de plans d'emergència; 
els diferents programes dedicats a la creació de bancs 
d'habitatges socials i les iniciatives destinades a generar 
ocupació -amb la implementació de plans des del Vinalab- 
són els pilars bàsics amb què s'estan redactant. L'Alcalde 
ha assenyalat que "els pressupostos no ens permeten 
grans alegries, a causa de la situació econòmica de 
l'Ajuntament, i per això volem donar-los un caire totalment 
social doblant les partides destinades a aquest capítol". De 
la seua banda, la regidora ha insistit en l'escàs marge de 
maniobra existent a l'hora de planificar inversions a causa 
de "els contractes que ja estan iniciats, les rebaixes en 
ingressos com el derivat de l'IBI o el deute a què ha de fer 
front al Ajuntament ".
Els pressupostos acabaran de perfilar-se en les pròximes 
setmanes, en les diferents àrees municipals i s'exposaran a 
tots els grups municipals. També està prevista la celebració 
d'un ple ciutadà per presentar-los davant els veïns de 
la localitat. L'Alcalde ha anunciat també que "a final de 
mes tindrà lloc una reunió a València sobre les auditories 
ciutadanes i podran traslladar els resultats que s'han 
obtingut en el nostre consistori".

Foment de l’ocupació
En la roda de premsa s'han recordat les diferents iniciatives 
que s'han desenvolupat en els últims mesos destinades al 
foment de l'ocupació, en forma de tallers i plans conjunts 
de l'Ajuntament de Vinaròs amb altres administracions. 
Així, s'han generat un total de 51 llocs de treball, a través 
dels programes EMCORP, Salari Jove, Taller d'ocupació 
Vinaròs Dinàmic i Pla d'Ocupació Conjunt, als quals se suma 
un Taller d'Ocupació per a treballs forestals convocat per la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia. En el cas de l'últim en 
posar-se en marxa, el Pla d'Ocupació de Conjunt, compta 

amb una inversió total de 75.000 euros, cofinançada a parts 
iguals per Generalitat Valenciana, Diputació Provincial i 
Ajuntament de Vinaròs.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, recordava 
que tant el Taller d'Ocupació Vinaròs Dinàmic com el Pla 
d'Ocupació conjunt són "iniciatives dirigides al foment 
d'ocupació però, alhora, amb accions encaminades a la 
millora del nostre entorn". En el cas del Pla d'Ocupació 
conjunt s'actuarà al Puig de la Misericòrdia, amb accions de 
posada en valor del poblat iber, forns de calç, zones verdes 
i de vegetació autòctona i, en el cas del Taller d'Ocupació 
Vinaròs Dinàmic, s'actuarà a l'avinguda Barcelona "creant 
una zona enjardinada i millorant l'aspecte de la qual és una 
de les zones d'entrada a la ciutat", recordava Moliner.

Auditoria i deute
Quant a l'auditoria, Pla va assenyalar que a final de mes 
tindrà lloc la reunió a València de les auditories ciutadanes, 
i que després serà presentada. Així i tot, va avançar dades 
com que “hi ha més d'un milió d'euros no comptabilitzats 
en el deute de l'Ajuntament que estaven amagats en altres 
conceptes”, i va indicar que “les sentències consolidades 
i les expropiacions forçoses que han cristal·litzat, a més 
del deute ajornat al nostre mandat per part de l'equip de 
govern anterior, fa que el deute total del consistori sigui en 
aquests moments propera als 25 milions”.

Els pressupostos municipals de Vinaròs per al 2016 
doblaran les partides destinades a despesa social 
La posada en funcionament de plans d'emergència social, mesures per afavorir l'accés a l'habitatges 
i el foment de l'ocupació seran els eixos bàsics

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i el regidor d'Obres 
i Serveis, Guillem Alsina, s'han reunit amb el 
director del Gabinet de la Consellera d'Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori, Ernest 
Blanch, que visitava l'Ajuntament de Vinaròs per 
tal de tractar qüestions relacionades amb les 
infraestructures i la gestió d'habitatges socials. 
Per part dels representants municipals, es va 
traslladar el compromís de treballar per un parc 
d'habitatges de lloguer social. Una actuació 
que, en paraules de l'alcalde, "constitueix 
una necessitat evident i considerem que és 
imprescindible". Per part de la Conselleria, es 
va emmarcar aquesta actuació dins de la futura 
gestió d'habitatges públics a través de l'EIGE 

(Entitat d'Infraestructures de la Generalitat) i de 
la política d'habitatge autonòmica. També es 
va recordar l'interès del consistori per revertir 
el projecte del Pla Confiança al inicial de l'any 
2010 -construcció de piscina municipal- i es 
va expressar la inquietud davant el dèficit en 
matèria de comunicacions que pateix la comarca 
del Baix Maestrat, amb la finalitat que puguen 
implementar-se mesures per millorar el transport 
ferroviari, sobretot.
L'Alcalde explicava que "a més, també hem 
informat del nostre ferm propòsit per entrar a 
formar part de la futura gestió de part del port, 
donada l'estreta vinculació del nucli urbà amb 
el recinte portuari". La reunió servia també per 

avançar quines seran les línies d'actuació generals 
de la Conselleria de cara al 2016 i per començar 
a preparar una visita de la consellera María José 
Salvador a Vinaròs.

Vinaròs s'interessa per participar en les properes línies d'actuació de la Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
L'Alcalde trasllada al director del Gabinet de la Consellera temes relacionats amb els habitatges socials, les infraestructures i la gestió del port

Maria Cano, Enric Pla i Jordi Moliner van explicar les 
línies fonamentals dels comptes del pròxim any

Guillem Alsina i Enric Pla, durant la seua 
reunió amb Ernest Blanch
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¿Hart@ de batidos y dietas milagro para perder peso?
Te ayudamos a conseguir tu peso ideal de forma saludable y equilibrada

También:
Educación nutricional,
Nutrición deportiva, Diabetes,
Colesterol, Ácido úrico,
Embarazo, Lactancia
Menopausia, Alergia e Intolerancias

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.comAsesoría

de nutrición
y dietética

vinaros
     

´
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ANTENAS - SATÉLITE - TDT 
REPARACIÓN DE TELEVISORES 

www.vinarosenpixels.com

L'Alcalde Enric Pla i la regidora d'Educació, Begoña 
López, van comparèixer dimarts per informar de 
la tramitació a seguir per part de les famílies, per 
acollir-se als ajuts per a la gratuïtat dels llibres 
de text, a través del programa Xarxa Llibres que 
posa en marxa la Generalitat Valenciana, amb 
la col·laboració dels municipis i les diputacions 
provincials. L'Alcalde ha destacat que "la nostra 
adhesió a aquest pla va en la línia de donar suport i 
posar en marxa mesures encaminades a la cohesió 
social i a les ajudes a les famílies". Es calcula que 
l'Ajuntament de Vinaròs haurà de realitzar una 
aportació de 250.000 euros perquè les famílies 
vinarossenques puguen acollir-se. De fet, ja s'ha 
fet un primer pagament de 103.000 euros, dins de 
les ajudes per a llibres de text que l'Ajuntament ja 
tenia previstes. El primer edil va demanar també 
que "la Diputació Provincial de Castelló es faça 
càrrec del primer pagament que haurem d'afrontar 
els municipis, com sí que ho han fet les Diputacions 
de València i Alacant". El mateix dimarts a la tarde 
es va conèixer que l’ens provincial s’havia adherit al 
programa amb una aportació de 2 milions. 
Els ajuts s'apliquen a llibres de text impresos, 
llibres digitals i material curricular d'Educació 
Primària, Educació Secundària Obligatòria i 
Formació Professional Bàsica. No s'aplica a material 
fungible encara que sí en el cas dels llibres de 1r i 
2n de Primària. La Regidoria d'Educació realitzarà 

xerrades informatives, a través de les AMPES i 
dels centres educatius, i es lliurarà un dossier per 
informar de tot el procés a seguir per tramitar 
les ajudes. Per rebre l'ajut s'han de presentar els 
justificants de compra per compres efectuades 
durant l'any 2015. Els justificants han de contenir 
NIF/ CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat 
nominal dels productes adquirits amb el preu. 
Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA o 
una empresa distribuïdora, s'haurà de sol·licitar 
a l'AMPA un document justificatiu individualitzat 
amb les dades de l'alumne, l'import, relació de 
llibres adquirits i dades de la factura global en què 
estan inclosos.
Des de la Regidoria d'Educació, es facilitarà 
l'accés a la sol·licitud per adherir-se a l'ajuda que 
podrà emplenar-se de forma telemàtica, fent més 
còmode i breu el procés de tramitació. A partir 
del mes de desembre, s'habilitarà un servei en el 
Vinalab, al qual podran acudir els pares per fer les 
sol·licituds. Es farà especificant dies concrets per 
centres educatius tot i que, segons informava la 
regidora Begoña López, "les famílies que tinguen 
dos o més fills estudiant en diferents centres, 
podran fer-ho el mateix dia. De la mateixa manera, 
les llibreries podran realitzar la factura conjunta, en 
cas d'haver realitzat diverses compres de llibres per 
a dos o més fills".
A la primera fase de l'ajuda, es farà entrega de 100 

euros mentre que, al lliurament dels llibres a final 
de curs, es donaran els altres 100 euros, en el cas 
que el seu preu siga igual o excedisca dels 200 
euros. Si les famílies ja han rebut l'ajuda als llibres 
de text de l'Ajuntament, en la primera fase se'ls farà 
lliurament de la quantitat restant fins als 100 euros.
L'Alcalde ha assenyalat que "intentarem que les 
tramitacions siguen el més còmodes i ràpides, 
per la qual cosa es comptarà amb un horari el 
més ampli possible i fins i tot podria incloure 
un dissabte o dia per la vesprada, per donar les 
majors facilitats". Els ajuts es poden sol·licitar tots 
els xiquets que estiguen empadronats a Vinaròs, 
encara que estiguen realitzant els seus estudis en 
una altra localitat.
La regidora d'Educació ha insistit que "aportarem 
tota la informació a través dels col·legis però, 
en cas de dubte, poden dirigir-se a la Regidoria 
d'Educació, al primer pis de la Biblioteca Municipal". 
També poden informar-se a través del número de 
telèfon que ha habilitat la Generalitat Valenciana: 
900 20 21 22.

L'Alcalde trasllada al director del Gabinet de la Consellera temes relacionats amb els habitatges socials, les infraestructures i la gestió del port

Vinaròs aportarà 250.000 euros per garantir la gratuïtat dels llibres de text 
a travès de la Xarxa Llibres
A partir de desembre, començaran els tràmits per podre rebre el primer pagament de 100 euros

Els treballs de repavimentació 
del Port de Vinaròs a càrrec de 
la Direcció General de Ports 
de la Generalitat Valenciana 
han conclòs i ja es pot tornar a 
estacionar vehicles amb normalitat

L'alcalde i la regidora d'Educació van informar de la tra-
mitació. El ple va aprovar pe unanimitat les modificacions 
pressupostàries per dotar-ho econòmicament
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Afectados por CUOTAS CAM, CLÁUSULA SUELO, IRPH, BONOS  
CONVERTIBLES DE BANCO POPULAR SA y otros productos bancarios tóxicos 

Recuperen su dinero íntegramente 

APDEF ESTÁ A SU LADO, 
como lo estamos también de los propietarios y accionistas afectados por el caso 

Volkswagen 

Para más información 
964 83 16 60  

MARTÍNEZ SANZ ABOGADOS 
C/ Navarra nº 31, 4º - B Castellón – 964 83 16 60 

www.apdef.com 
/APDEFASOCIACIÓN 
APDEF_ABOGADOS 

La Regidoria de Govern Obert i 
Participació de l'Ajuntament de 
Vinaròs crearà una nova eina per 
obrir i fer més efectiu el procés 
de participació dels ciutadans en 
la gestió municipal. El grup de 
treball Participa servirà per posar 
en comú quins poden ser els 
millors mecanismes per a fer de 
la participació ciutadana un pilar 
fonamental en l'acció de govern 
municipal. Segons ha assenyalat 
el regidor de l'àrea, Hugo Romero, 

"s'abordaran qüestions com 
l'estudi i creació del Reglament de 
Participació Ciutadana, el Reglament 
de Consultes Ciutadanes, establir 
i analitzar els mecanismes de 
democràcia directa i els diferents 
instruments per fer que l'Ajuntament 
siga el més transparent possible".
Qualsevol persona interessada en 
aportar i treballar en la participació 
ciutadana pot entrar a formar part 
d'aquest grup de treball, tant veïns 
a títol individual, com representants 

d'associacions, membres de 
formacions polítiques tinguen o no 
representació municipal, etc. El grup 
de treball es convocarà de forma 
periòdica -la periodicitat s'haurà 
d'establir de forma consensuada-  i 
tindrà com a principal comès el debat 
sobre els instruments de participació 
que es vulguen i interessen implantar 
a Vinaròs.
Els interessats en forma part d'aquest 
nou òrgan de participació municipal 
poden posar-se en contacte amb el 

regidor de Govern Obert a travès del 
correu participa@vinaros.es, fins al 
dia 7 de desembre. Hi ha la intenció 
de convocar la primera reunió el 14 
de desembre.

La Regidoria de Govern Obert de Vinaròs crea un nou grup de treball format per ciutadans
S'incorpora així una altra eina per obrir el procés i els mecanismes de participació 
a tots els veïns interessats en intervindre

El regidor de Cultura i responsable 
de l'Agència de Promoció de l'Ús del 
Valencià, Aviva Vinaròs, Marc Albella, 
ha valorat de forma molt positiva els 
resultats que estan donant les gestions 
realitzades per tal d'aconseguir que la 
ciutat siga anomenada i reconeguda 
pel seu nom oficial, Vinaròs. Des 
d'Aviva Vinaròs es continua exigint 
a les administracions públiques 
que facen ús del nom oficial i dels 

topònims normalitzats per l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. Un exemple 
recent el tenim en la senyalització de 
la variant de la N-340, en la qual ja 
s'han substituït els rètols amb errors 
en poques setmanes.
La darrera gestió que s'ha fet ha 
sigut amb el Patronat Provincial de 
Turisme al qual se li demana que 
s'utilitze Vinaròs en la publicitat que 
fa, per exemple, del programa Castelló 

Sènior on es parla de Vinaroz i Servol, 
quan els topònims oficials són Vinaròs 
i Cervol respectivament.  També s'ha 
sol·licitat a empreses i comerços 
que col·laboren en la campanya i 
que facen servir el nom oficial i s'ha 
comunicat amb l'entitat bancària 
proveïdora dels terminals de punts 
de venda (TPV) a l'Ajuntament gràcies 
als quals els ciutadans efectuen els 
pagaments de taxes o multes, per tal 

que al més prompte possible figure 
Ajuntament de Vinaròs en els rebuts 
que s'imprimeixen. 
La campanya Som de Vinaròs per a 
conscienciar i a animar a l'ús del nom 
oficial de la ciutat continua en marxa 
i, de fet, el regidor de Cultura recorda 
que "es pot participar activament 
explicant casos en què no es fa 
servir Vinaròs a l'adreça electrònica 
somdevinaros@vinaros.org".

El regidor de Cultura de Vinaròs, Marc Albella, valora els bons resultats 
de la campanya per a l'ús del nom oficial de la ciutat 
Continuen les gestions per part d'Aviva Vinaròs per a què administracions i empreses privades utilitzen el topònim 'Vinaròs'

La regidora de Política Social, Mabel Vives, 
davant de les darreres notícies publicades 
al voltant de la seua persona en relació a  la 
regidoria que ocupa, ha volgut deixar palès que 
en cap moment s’ha posat en contacte amb 
cap mitjà de comunicació per fer declaracions i 
que “en l'àmbit de la privacitat  vaig comunicar 
al meu grup polític les divergències i falta de 
coordinació que percebia”. També ha indicat 
que a l'assemblea de TSV del 20 d'octubre, “vaig 
explicar la meua intenció de deixar el càrrec de 
regidora  per diferències amb el model de gestió 

política desenvolupat pels càrrecs electes de 
l’agrupació”.
“A hores d'ara estem treballant en els 
pressupostos i considero oportú esperar a 
la seua aprovació per a fer efectiu el meu 
posicionament respecte al tema que ens ocupa.
Sol·licito  que es respecte la meua decisió 
evitant  opinions i consideracions, de vegades 
inexactes, que efectuades des de diversos 
àmbits  ocasionen confusions i  obeeixen a 
interessos  allunyats de la informació objectiva”, 
conclou Vives.

Mabel Vives es pronunciarà sobre la seua continuïtat després de l’aprovació del pressupost
Redacció

El regidor de Govern Obert, Hugo Romero

Mabel Vives
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La campanya "Si compres aquí, bon profit" ha 
repartit, de nou, cinc menús per a dues persones 
entre els clients dels establiments de Vinaròs 
adherits a aquesta iniciativa, que han realitzat les 
seues compres entre el 10 d'octubre i el 14 de 
novembre. En aquest cas, els menús es corresponen 
amb les Jornades dels Arrossos  que se celebren a 
16 establiments fins el 13 de desembre.
El regidor de Comerç i Turisme, Domènec 
Fontanet, recordava que "amb aquesta iniciativa, 
es tracta de fomentar les compres en els comerços 
de la localitat i donar a conèixer i incentivar les 
Jornades Gastronòmiques, que se celebren de 
forma periòdica a la localitat". La iniciativa compta 
amb la participació de l'Associació de Comerciants 
de Vinaròs, l'Associació de Venedors del Mercat 
Municipal, el Grup de Pastisseria, el Gremi de 
Forners de Vinaròs, l'Associació de Perruqueries 
i l'Associació d'Hostaleria. Fontanet destacava 
"la participació dels establiments comercials i els 

restaurants de Vinaròs en aquesta iniciativa i el 
treball conjunt de les dues àrees, Turisme i Comerç, 
per potenciar les jornades gastronòmiques i les 
compres de proximitat".
En total, en aquest any 2015 s'han realizat cinc 
sorteigs, on s'han repatit en cadascun cinc menús 
per a dues persones. Per tant, en total, cinquanta 
persones han pogut gaudir de menús de les 
jornades gastronòmiques debades, gràcies a 
aquesta iniciativa conjunta de les Regidories 
de Comerç i Turisme de Vinaròs. El regidor 
Domènec Fontanet, avançava que "de cara a l'any 
vinent, tindrem canvis respecte a les jornades 
gastronòmiques que ja donarem a conèixer en la 
primera convocatòria anual, la de les Jornades de 
la Galera, en el mes de febrer".

Els guanyadors
El sorteig ha donat a conèixer els guanyadors dels 
menús i els restaurants en què els degustaran. 

Els guanyadors han estat: Rafael González, que 
va fer la seua compra a Estació de Servei Verdera 
i disfrutarà del menú al restaurant Vinya d'Alòs; 
Bea Manrique, que va comprar a Leyre i anirà al 
restaurant Rafel Lo Cristalero; Elena Guimerà, que 
va comprar a Violet i anirà al restaurant Bar Folet; 
Aurora Trigueros va  comprar a Modas Ramírez i 
li ha correspost el menú al restaurant L'Oliver i Mª 
José Segarra, que va comprar a Modas Ramírez i 
gaudirà del menú al restaurant Miramar.

Un nou sorteig de 'Si compres aquí, bon profit' reparteix deu menús de les Jornades dels Arrossos 
En total, durant aquest any 2015 les Regidories de Comerç i Turisme 
han repartit cinquanta menús de jornades gastronòmiques 

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, mostró el 
martes el informe de intervención con fecha de 12 
de junio de 2015, en el que se indica que la deuda 
total del Ayuntamiento ascendía a 20.181.140€. 
Una cifra 5 millones inferior a la que el alcalde, 
Enric Pla, dio el lunes, ya que situaba el volumen 
de endeudamiento del consistorio en 25 millones, 
según el resultado de una auditoría ciudadana que 
próximamente será presentada. Amat exigió al 
primer edil que sustente “de forma inmediata” esta 
cifra con algún informe que lo avale. “O muestra 
la documentación que lo acredite o tenemos un 
alcalde que miente y contesta lo primero que se 
le ocurre”, señaló. Amat también recordó que “la 
deuda heredada a la que siempre se refiere el 
alcalde no es del PP, sino de los socialistas, que 
son sus socios de gobierno”. En este sentido, el 
portavoz popular aseguró no entender la postura 
del PSPV de Vinaròs, apuntando que “ni siquiera los 
concejales socialistas defienden la gestión que hizo 
su partido al frente del Ayuntamiento y reconocen 
que fue desastrosa, porque callan”. También 

recordó que en la pasada legislatura, los ediles del 
PSPV “cuestionaron sistemáticamente las cifras de 
deuda que daba el PP, porque consideraban que 
las inflábamos, y por ello solicitaron un informe 
firmado por el interventor que cuando se les 
presentó guardaron en un cajón”. Por eso, pidió a 
los ediles del PSPV que “hagan entrar en razón” al 
alcalde, “porque no se puede decir que hay esta 
deuda sin aportar un solo papel”.
En cuanto al millón de euros no contabilizados en 
la deuda del Ayuntamiento que el alcalde señaló 
que estaban escondidos en otros conceptos, Amat 
se preguntó “qué interés puede tener el PP en 
ocultar la deuda socialista”.
El portavoz popular, que volvió a cuestionar que 
se haya realizado la auditoría ciudadana que tiene 
que presentarse el próximo mes, defendió la 
gestión de los populares al frente del consistorio, 
apuntando que “reducimos la deuda en más de 19 
millones en cuatro ejercicios”.
En cuanto al avance de los presupuestos del 
próximo año, que realizó el lunes el equipo de 

gobierno, Amat señaló que “dicen que ahora 
el presupuesto es de transición, pero obvian la 
realidad del ayuntamiento en la pasada legislatura. 
Cuando ellos eran oposición, criticaban que 
hacíamos unas cuentas sin inversiones y poco 
ambiciosas, y era también por los grandes pufos 
y la gran deuda que habíamos heredado de los 
socialistas, pero en una situación mucho peor que 
la de ahora”.

El PP pide al alcalde que acredite “inmediatamente” que la deuda es de 25 millones
Amat muestra un informe de intervención que indica que la deuda en junio era de 20 millones

Juan Amat

El nou sorteig va donar sort a cinc clients
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El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, ha 
asegurado que el equipo de gobierno no 
tiene previsto mantener la línea de ayuda a 
emprendedores que se instalan en el Vinalab. “En 
la anterior legislatura habilitamos estas ayudas 
para incentivar la instalación de emprendedores 
en el Vinalab, y a día de hoy el gobierno municipal 
parece ser que ha decidido suprimirlas sin dar 
explicaciones”. Esto, según Amat, “es grave porque 
hay damnificados y generan perjuicios a terceros, 
que sufren las consecuencias de estas decisiones 
arbitrarias”. El portavoz popular también acusó 
al equipo de gobierno de estar utilizando los 
recursos de la partida de ayudas a emprendedores 
para recursos que nada tienen que ver con 

ello, asegurando que “se están pagando las 
mensualidades de la empresa gestora del Vinalab 
con la partida de ayudas a emprendedores”. 
Amat también ha lamentado que el equipo de 
gobierno haya suprimido unidades operativas de 
la policía local, como la unidad de barrio o la unidad 
de actos, instauradas por el anterior gobierno 
municipal. “Entendemos que estas medidas van 
en detrimento del servicio a los ciudadanos, tal 
y como dice el sindicato mayoritario de la propia 
policía”, señaló Amat. 
Amat calificó de “hecho grave” que este sindicato 
policial haya dicho que se han designado puestos 
a dedo, y en este sentido señaló que lo mismo 
se hizo con la contratación de la gestión del 

Vinalab. “Las acusaciones del sindicato policial son 
preocupantes, y el  gobierno municipal debería dar 
la cara y dar explicaciones, y no dar la callada por 
respuesta como siempre hacen. Su transparencia 
ha llegado a tal punto que ni se les ve”, indicó Amat, 
para quien “el equipo de gobierno se esconde ante 
temas polémicos”.
Por otro lado, el portavoz popular apuntó que los 
grupos de la oposición “no tienen a día de hoy 
ni un simple borrador” de los presupuestos del 
próximo año, acusando al equipo de gobierno 
de “haberse hinchado en periodo electoral de 
hablar de presupuestos participativos y hoy que 
gobiernan ni tan siquiera han dado la opción a la 
oposición de participar en ellos”. 

“Ni el interventor municipal ni 
los grupos de la oposición tienen 
constancia de que se esté realizando 
una auditoría en el Ayuntamiento de 
Vinaròs”. Así lo aseguró el portavoz 
del PP de Vinaròs, Juan Amat, que 
añadió que este tema “ya empieza a 
sonar a chiste”.  
El portavoz del PP dijo que cinco 
meses después de la investidura del 
alcalde, y tras haberse calificado de 
prioridad, “no hay un solo partido 
en el ayuntamiento de Vinaròs que 
tenga conocimiento de quien está 
desarrollando esta auditoría”. Amat 
aseguró que se ha preguntado al 
respecto al alcalde y la concejala 
de Hacienda en las tres últimas 
comisiones por parte de todos 
los grupos de la oposición y que 
“la realidad es que no están en 

disposición de dar ni un nombre, y 
preguntado en la última comisión el 
interventor en presencia del propio 
alcalde, dijo que no tenía constancia 
de que se estuviera realizando 
ninguna auditoría”. “Difícilmente 
puede estar haciéndose una 
auditoría si el interventor no tiene 
constancia. Lo evidente es que no 
sabemos ni quien hace la auditoría 
ni cómo la hace ni tan siquiera si se 
está haciendo”, insistió el portavoz 
popular, para quien “el anterior 
gobierno es el principal interesado 
en que se conozcan los resultados 
y por eso la exigimos y estamos 
ansiosos en que se haga”.  
Amat considera que “o los resultados 
que han salido de esta auditoría 
no son los esperados y se ven en la 
necesidad de esconderla o estamos 

ante una mentira más de las muchas 
que nos contaron en campaña 
electoral”.

Posible dimisión
Por otro lado, se refirió a las 
declaraciones que efectuó el alcalde 
sobre la posible dimisión de la 
concejala de Política Social, Mabel 
Vives. “Nos parece paradójico que 
todo el mundo hable de la dimisión 
de la concejala de Política Social y 
el alcalde sólo haya dicho que no 
puede decir nada y que el acta es 
personal. Esto explica que en la 
actualidad el primer edil no está en 
disposición de garantizar la cohesión 
de su gobierno ni de garantizar la 
continuidad de los integrantes del 
mismo y, según parece, empieza a 
haber divergencias internas y no 

puede ni desmentirlo”, señaló.
Para Amat, “lo que es una evidencia 
es que el plan de emergencia social 
ni está ni se le espera, y quiero pensar 
que a la concejala le preocupa lo 
suficiente, se lo creyó en campaña 
y viendo la realidad de este nuevo 
gobierno, las personas más serias 
empiezan a abandonarlo”. 
Amat pidió explicaciones públicas al 
alcalde. “Al final las cuestiones que 
afectan a este gobierno llegan a la 
calle y no por las explicaciones que 
da el propio gobierno. Este tema 
merece una explicación pública”, 
concluyó.

El PP de Vinaròs duda de que se esté realizando una auditoría 
Amat pide que el alcalde dé explicaciones públicas sobre la posible dimisión de la concejala de Política Social

El PP cree que el equipo de gobierno no mantendrá las ayudas a emprendedores en el Vinalab
Amat lamenta la supresión de unidades operativas de la Policía Local y asegura que la oposición no dispone aun del borrador de los presupuestos

La novena campanya de pressupostos participatius 
que cada any obre la coalició Compromís de 
Vinaròs ha conclòs amb una trentena de propostes 
rebudes per part dels ciutadans, segons va informar 
el portaveu local del partit, Jordi Navarrete, que va 
destacar que “significa un 40% més respecte a les 
rebudes l’any 2015”. D’aquestes propostes, i una 
vegada valorades en assemblea, se n’elevaran una 
desena a l’equip de govern; concretament aquelles 
que són de competència municipal, segons va 
informar el regidor Domènec Fontanet. 
Fontanet va assegurar que en el pressupost, “s’ha 

fet un esforç” i algunes de les propostes recollides 
es podrán realitzar. “Estem molt contents perquè 
hem fet un treball d’equip en els comptes i estic 
convençut de que es notaran ja les línies de canvi 
del govern”, va indicar. 
També va mostrar la seua satisfacció pel bon 
funcionament de les àrees que corresponen als 
dos regidors de Compromís.  
 Jordi Navarrete, cap de llista per al Senat
D’altra banda, Jordi Navarrete Pla, de 42 anys 
i portaveu local de la coalició Compromís, ha 
informat que ha estat proclamat cap de llista per 

al Senat a la demarcació de Castelló per la coalició 
Compromís-Podemos-És el moment, a les properes 
eleccions generals. En esta candidatura també hi 
són Benito Pérez i l’alcalde de Vinaròs, Enric Pla.

Compromís rep una trentena de propostes en la campanya de pressupostos participatius
Jordi Navarrete, cap de llista al Senat per Castelló per la coalició Compromís-Podemos-És el moment

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat

Jordi Navarrete i Domènec Fontanet
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El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha 
acusado al equipo de gobierno de no haber 
explicado a los grupos de la oposición “el más 
mínimo esbozo” de los próximos presupuestos, 
lo que califican de “desconsideración total 
hacia la labor de la oposición”.
Los independientes consideran que la 
comparecencia del equipo de gobierno para 
explicar las líneas generales de las cuentas han 
sido ”una clara utilización electoral con objeto 

de darse autobombo y para evitar que nadie les 
haga la menor crítica ni enmienda a los mismos”.
Desde el PVI se ha indicado que muestran su 
“más contundente protesta por la manera 
de actuar del actual tripartito, totalmente 
opuesta a la transparencia y a la claridad 
de la que impropiamente hacen gala desde 
que comenzara la campaña electoral a las 
municipales porque no se ve por ninguna parte”.
Otro anuncio que aseguran que “raya lo 

inaudito” es la presentación en Valencia, “ante 
uno de estos círculos que debe ser el invento 
de Podemos de lo de las Auditorías Ciudadanas, 
el resultado de la que al parecer han llevado a 
cabo en el Ayuntamiento de Vinaròs, porque 
la conocerán antes esos círculos internos de 
Podemos que los concejales de la oposición 
del Ayuntamiento de Vinaròs ante quienes el 
Equipo de Gobierno debe rendir cuentas antes 
que a nadie de fuera”.

Acord Ciutadà ha insistit en la proposta que 
per registre d'entrada ja havia presentat sobre 
la creació d'un pàrquing per a caravanes i 
autocaravanes amb el reclam i al·licient dels 
visitants que portaria a Vinaròs, al no haver rebut 
encarar cap resposta. Una proposta en la que  la 
també suggerien la ubicació a la desembocadura 
del riu i que qualifiquen d’”ambiciosa, assentada 
en el sentit comú i que aportaria a Vinaròs un plus 
en la política turística familiar”.
La creació d'aquest pàrquing, segons assenyala 
la coalició, “permetria situar Vinaròs al mapa del 

turisme de caravanes a nivell europeu, ja que un 
percentatge ben alt és turisme francès, alemany i 
holandès”. 
“Han passat quasi dos mesos des de la nostra 
proposta i no hem rebut cap resposta des de 
Turisme, i tornem a insistir ara. La manera de 
enfrontar-nos a la 
crisi no és només 
assistencial,  sinó  que 
des del govern s'ha 
de facilitar “ fer moure 
els diners”, és a dir, 

provocar la promoció de l'activitat econòmica i 
que aquesta es reactive”, assenyala el portaveu 
Lluis Batalla, que afegeix que “el més sagnant 
encara és que no només no s'ha fet cas a la nostra 
petició, sinó que als turistes que han arribat a 
Vinaròs els han fet fora d'on aparcaven”.

La coalició Acord Ciutadà, (ERPV-
EUPV i ELS VERDS del País Valencià) 
ha exigit a l'equip de govern de 
l'Ajuntament de Vinaròs que es 
recuperen aquelles instal.lacions de 
titularitat municipal que ara mateix 
tenen en ús altres administracions. 
Entre elles, el seu portaveu, Lluis 
Batalla, ha assenyalat la Casa de la 
Cultura, la Cambra Agrària, i tots 
aquells equipaments que estan 
en disposició de poder-ho fer. 
“Els terminis que marca la llei en 
la cessió a altres administracions 
és 30 anys. Volem que de cara a 
2016 aquest siga també un dels 
objectius de l'equip de govern”, ha 
indicat Batalla.
“Vinaròs sempre ha estat hospitalari 
a nivell de la gent del poble i molt 
despresa a nivell de poder polític. 
L'última vegada va ser quan el 

govern del PP va regalar les instal.
lacions municipals del PROP al 
SERVEF. Però els temps de crisi 
ens han d'ensenyar que ,si no 
podem invertir en construir nous 
equipaments, el que hem de fer és 
recuperar allò que és nostre, perquè 
a Vinaròs tenim la carència d'aquests 
equipaments”, considera Batalla. 
Per a Acord Ciutadà, “si aquests 
equipaments són recuperables, 
caldrà assignar una dotació 
pressupostària per tal de posar-los 
en funcionament en aquella tasca 
que se li assignen”.       

El PVI acusa al equipo de gobierno de no informar a la oposición 
ni del presupuesto ni de los resultados de la auditoría

Acord Ciutadà insisteix en la creació d’un pàrquing per a caravanes

Acord Ciutadà proposa recuperar 
equipaments cedits a altres 
administracions

Pastissets de
Santa Catalina,

una dolça tradició!

Avgda. Llibertat, 5
VINARÒS

Encàrrecs al
964 45 69 51
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Dijous passat es va tallar novament 
la N-340 en tres llocs diferents, 
l’Ametlla, Les Cases i Vinaròs. 
A Vinaròs, com sempre, es va 
produir en la nova variant a 
l’alçada de la N-238, carretera 
d’Ulldecona, i després del minut 
de silenci en record dels morts 

en accident en aquesta perillosa 
carretera es realitzà una assemblea 
comentant les novetats. S’anuncià 
que s’ha presentat una instància 
a l’Ajuntament de Vinaròs per a 
que manifeste el seu recolzament 
a aquesta petició que fan les 
Associacions de Veïns.

El Ministerio de Fomento ha corregido 
las incorrecciones lingüísticas 
detectadas en la rotulación del tramo 
Benicarló-Vinaròs de la nueva N-340 y 
que solicitaron los alcaldes de ambas 
localidades. 
La denominación del barranco de 

Aiguadoliva, que separa ambos 
términos municipales,  entre otros, ya 
aparece rotulado de forma correcta. 
Fomento, sin embargo, tiene aún 
pendiente la señalización hacia la nueva 
variante desde antigua N-340 a su paso 
por Vinaròs.

Dissabte 21 la gent del Consell 
Municipal de Formació de Persones 
Adultes i l’Associació d’Alumnes 
celebrem la tradicional festa escolar a 
l’ermita. De la mateixa manera que a 
qualsevol edat no renunciem a anar 
a l’escola a aprendre o a fer diverses 
activitats, tampoc renunciem a les 
festes que hi van lligades. 
L’activitat començarà a les 10h 
amb una classe de ioga a l’era, 
conduïda per Isabel Tur.  Després 

caminarem pels voltants de l’ermita 
acompanyats per Sebastià Vidal, de 
l’aula de natura, que sempre ens 
aporta descobriments  interessants, i 
de Dídac Mesa, encarregat de parlar-
nos de les plantes que anem trobant. 
Paral·lelament, a les cavallerisses 
Susana Provinciale,  alumna dels 
nostres cursos sempre disposada 
a col·laborar i que ha treballat al 
Centre de Salut Pública de Benicarló, 
ens parlarà de l’aigua que bevem, 

i ens donarà llum per valorar les 
característiques de les aigües, 
de l’aixeta, embotellada, de font 
natural... 
A l’hora de dinar es repartirà la carn 
per torrar, i prop de 250 persones 
compartirem un menjar de germanor, 
que acabarà, com no pot ser d’altra 
manera, amb el típic pastisset. 
I per acabar, segons marca la costum, 
rifarem el gall, ... o la gallina? Jutgeu 
vosaltres mateix!

Vinaròs celebra un any més la seua festa escolar 
per excel·lència, Santa Caterina, amb diversos actes 
organitzats per als xiquets i xiquetes de la localitat. 
Des de la Regidoria d'Educació, amb la col·laboració de 
l'Agrupació de Pastissers, s'ha programat per al dia de 
la festivitat, el dimecres 25 de novembre, la projecció 
gratuïta de la pel·lícula 'Home' al JJ Cinema que, com 
a novetat, enguany comptarà amb dos passes: a les 
16.30 hores, per a xiquets d'Educació Infantil i 1r i 2n 
de Primària ia les 19.00 hores, per a alumnes de 1r, 2n, 
3r, 4t, 5è i 6è de Primària. Segons explicava la regidora 
d'Educació, Begoña López, "només es reserva seient 
per als xiquets i, en tot moment, hi haurà responsables 
que estaran vigilant perquè els pares puguen deixar-
los tranquil·lament al cinema. En incorporar una 
altra projecció, evitem aglomeracions i els agrupem 

per edats ". A les 18.00 hores, al mateix escenari del 
cinema, se celebrarà el lliurament de premis del 
concurs de lloes i, posteriorment, a les 18.30 hores el 
concurs de menjar pastissets. Al matí, està previst el 
lliurament de pastissets, per part de l'Agrupació de 
Pastissers de Vinaròs, a l'CEE Baix Maestrat.
Pel que fa al concurs de lloes, des de la Agrupació de 
Pastissers de Vinaròs, el seu president Agustí Macip 
recordava que "ja portem divuit anys celebrant-lo 
i hem conservat totes les lloes guanyadores des del 
primer concurs. La nostra intenció seria recollir-les a 
un llibre". El concurs s'estructura en tres categories, 
segons el curs escolar dels participants i, a l'hora de 
valorar-les, es té en compte l'originalitat i que les 
lloes glosen la festa de Santa Catalina i el tradicional 
pastisset.

La regidora d'Educació concloïa animant a la 
participació d'escolars i famílies en els actes 
programats i agraint la col·laboració de l'Agrupació 
de Pastissers de Vinaròs, en una festivitat que ha 
aconseguit recuperar el seu caràcter tradicional a la 
localitat.

La Regidoria d'Educació de Vinaròs presenta la programació de Santa Caterina
Tradicionals concursos de lloes i menjar pastissets i dos passes de cinema per a escolars

Gall, … o gallina? Festa de Santa Caterina 

Nou tall reivindicatiu per la gratuïtat de l’autopista

Fomento corrige incorrecciones en rótulos de la nueva variante de la N-340

12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

L'Agrupació de pastissers i l'Ajuntament mantenen la 
tradició amb diversos actes

Sigue pendiente la rotulación correcta desde el antiguo vial a la nueva carretera
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La comparsa Poche&Friends presentó a su nueva reina, Ruth 

Causapé, y despidió a la reina saliente, Fanny Mezquita

Visita de la subasta lonja de alumnos del colegio Manuel 
Foguet de 2º de primaria

fotonotícies

Dijous 12 de novembre, va visitar la Fundació Caixa Vinaròs l’alumnat de 3er A i B del col·legi públic 

Manuel Foguet, acompanyat dels seus professors i professores. A l'Auditori Carles Santos, van assistir 

a una xerrada que, sobre el sistema solar, va donar Dídac Mesa Romeu, del Grup d'Astronomia Cel de 

Vinaròs.
I divendres 13 de novembre, va acudir l’alumnat d’Infantil A i B del mateix col·legi amb les seues 

professores, per visitar els espais dedicats al camp, a la indústria i a la mar. A l’espai de la mar,  Arsenio 

Gauxachs, autor de les maquetes que allí estan exposades que els va donar totes les explicacions.

Gran temps de Guillem Segura a la marató de València

"Ara si que sí, els 25 anys em cumplit, les bodes 
de plata anem a celebrar, a les d'or volem arribar. 

Moltes felicitats. Jose i Ana

Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más y más y más...

Primer premio HABeCu General Nieva , 

otorgado al escritor Lorenzo Silva , presidiendo 

el mismo el Director General de la Guardia Civil 

D. Arsenio Fernandez de Mesa , Presidente 

de HABeCu Nacional General D. Francisco 

Almendros Alfambra , el Teniente General Jefe 

de Operaciones D. Candido Cardiel Ojer , más 

un nutrido grupo de Generales y Oficiales 

de diferenes especialidades, dando al acto 

relevancia y esplendor.

Resaltar que , al finalizar el mismo , se rindió 

un sencillo pero emotivo reconocimiento a la 

viuda del General D. Enrique Nieva Muñoz Dña. 

Alicia Nievas.
En la foto, Pedro Aixalà con Lorenzo Silva.
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L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Festejo modalidad de clases prácticas 
de la Escuela Taurina de Castellón y que 
sirvió como broche final al presente 
curso. Los actuantes vistieron de traje 
corto campero.

Se lidiaron 4 añojos de la ganadería de Daniel 
Ramos, de presencia lógica, la raza les hizo mover 
mucho. Dóciles, suaves y que galoparon con 
buen tranco. Al tercero los mulilleros le dieron la 
vuelta al ruedo. Material más que propicio para 
ver las evoluciones de los noveles que, a la voz 
de su director Soler Lázaro, mostraron aptitudes y 
personalidad. 

Curro Linares de Vinaròs ( Estocada entera y 
descabello. Dos orejas)

Gonzalo Herranz de Alicante (Media, entera y 9 
descabellos. Silencio)
Sedano Vázquez de Alcora (Estocada en lugar 
académico.Dos orejas y rabo)
Héctor Edo (Dos pinchazos.Estocada desprendida. 
Ovación)
Curro Linares puso voluntad y corazón en los 
tres tercios, aflamencado, levantó el ánimo del 
tendido. La faena de muleta creció en seguridad 
y buen hacer, allí donde se acaba el brazo. Firme 
y con coraje, la conquista del terreno le permitió 
ligar series. Al citar, flexiona y arquea la cintura con 
exquisita estética para cargar la suerte cruzándose 
de forma templada y suave. Expresivos fluyeron 
los muletazos; crecientes al torear con las yemas 
de los dedos. Labor que prendió en las gradas. 
Un muleteo que fluyó ligado, con sentimiento, de 
regusto para mostrar que está bien preparado. Su 
nombre ya apunta como unos de los destacados para la próxima temporada.

El fotógrafo, conocedor de cómo corre la mano izquierda 
Curro Linares, se recrea para mostrarnos la refinada figura 
torera que rezuma arte de la más pura escuela sevillana

Curro Linares fue premiado con dos apéndices

Juan Chaler

Les portes de l'Ajuntament 
de Vinaròs va acollir 
dilluns passat una nova 
convocatòria de repulsa 
pels atemptats del passat 
cap de setmana de Paris. 
Després de la concentració 
i minut de silenci convocats 
el dissabte, dilluns 
l'Ajuntament de Vinaròs es 

va sumar a la convocatòria 
conjunta de la Federació 
Espanyola de Municipis 
i Províncies. Un membre 
de l'Associació Islàmica 
BADR de Vinaròs, Ahmed 
Eddidi, va ser l'encarregat 
de llegir el manifest unitari 
que s'ha llegit en tots els 
ajuntaments d'Espanya.

Vinaròs mostra la seua solidaritat amb les víctimes de l'atemptat de París 

 Tot el món (o quasi tot) que parla valencià 
coneix els diversos sentits de la paraula 
“rovell”. En té més d’un. En primer lloc, 
segons el nostre  Diccionari normatiu 

valencià, I ací a Vinaròs és una paraula molt viva, 
vol dir ‘part central dels ous delsvertebrats ovípars, 
que conté l'embrió’, ‘Massa esferoïdal groguenca o 
rogenca que hi ha a l'interior dels ous de les aus 
femelles i dels rèptils’. És a dir, en un ou, allò que no 
és la clara. Eixe rovell té un significat ben positiu, 
perquè siga estrellat, bollit o passat per aigua, 
els rovells son molt bons, bonisims diria jo. Si les 
gallines i les altres aus femelles no en pongueren 
tants com en ponen, de segur que els ous amb els 
seus corresponents rovells valdrien i es pagarien 

tan cars com el caviar. I en sentit figurat el rovell 
de l’ou és ‘la part més important o millor d’alguna 
cosa’.
 Però l’altre principal sentit de “rovell” ja no és tan 
positiu, més prompte és ben negatiu, perquè fa 
referència a ‘òxid de ferro rogenc que es forma en la 
superfície del ferro per acció de l'aire humit’, ‘capa 
que es forma en la superfície de diversos metalls 
per l'acció de l'aire humit, per corrosió’. Un ferro 
rovellat és un ferro oxidat, per tant inservible, per 
a tirar o donar al ferroveller o home del ferro vell. 
També, en sentit figurat, ser un rovellat té un sentit 
pejoratiu, perquè es diu del que és ‘molt prim, 
flac, raquític, envellit’. I la  ‘brutícia que es forma o 
deposita a la superfície d'una cosa corroint-la’ és 

també rovell, D’altra banda, ‘”no deixar criar rovell” 
és ‘gastar alguna cosa molt de pressa’.
Però hi han coses en la nostra llengua, en el nostre 
parlar quotidià,    que no són tan evidents i que 
poden dur-nos a una confusió en la seva aplicació. 
Una d’aquestes coses es el caràcter sexista i de 
gènere de la nostra llengua.
  El debat sobre la qüestió és ben ardent i per 
aquest motiu, la nostra associació ha organitzat 
una conferència sobre el tema. La professora de 
la Universitat de Barcelona, Mª Carme Junyent, 
experta en Lingüística i membre del grup GELA 
(Grup d’estudi de llengües amenaçades) hi 
aportarà sòlids arguments el dia 27, a les set de la 
vesprada, a la Biblioteca municipal. Us hi esperem 

NOVA XERRADA
ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Santa Cecília clara tot l’advent 
emborbollada
Per santa Cecília duu la neu per 
la família
Morir-se de vell no és tant dolent, 
vistes les alternatives
Sopes, olives i dones fora de casa 
són més bones
Per santa Catalina el fred entra 
per la cuina
Per santa Caterina, o molt freda o 
molt humida
Per santa Caterina a pescar la 

sardina
Per santa Caterina arròs en 
gallina
La roda de santa Caterina, torna 
la mar terbolina
De santa Caterina a Nadal un mes 
cabal
Talla fusta per santa Caterina i 
mai la veuràs podrida
Per santa Caterina mol ta farina 
que, sant Andreu arribat, ja serà 
tard
El que es burla el dimoni li furga

La 
tramuntana tos els racons agrana
El mestral entra per la porta i se 
n’ix pel funeral
Val més taronja i magrana que 
passar gana
Allo que està ben après, mai es 

perd
Abriga’t bé la pell, si vols arrivar 
a vell
A sant que no li tingues devoció, 
no li façes oració 
Amb paciència es guanya el cel

Dissabte i dilluns van haver-hi dos concentracions a les portes del consistori

Plaza de toros de Oropesa del Mar, 15 de noviembre de 2015
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El vinarocense Pedro Aixalá, de 68 años, biógrafo 
del actor y cantante de copla Antonio Molina, 
colaboró el pasado sábado 14 de noviembre, como 
invitado en el programa ‘Que tiempo tan feliz’, que 
presenta María Teresa Campos. Aixalá, profundo 
conocedor de la figura de Molina, habló sobre 
la película ‘Esa voz es una mina’, del año 1955. 
Los cámaras del programa estuvieron el jueves 
anterior al pase del programa, por la tarde, en casa 
de Aixalá para entrevistarlo.
Aixalá fue adquiriendo gusto y amor por la copla y 
empezó a interesarse por la figura de Molina con 
tan solo 8 años, influenciado por su padre, un gran 
flamencólogo. A esta edad sus padres le llevaron 
para ver actuar a Molina en el Teatro Victoria de 
Barcelona  y quedó impresionado al oírle cantar 
subido en una barca la famosa canción ‘Cantiña’. 
“Mi ilusión y amor por la copla y el flamenco me 
vienen de mi padre, gran aficionado a este arte y 
gran admirador del artista. Cuando acompañaba a 
ms padres para verlo actuar, me llamaba mucho la 
atención la manera especial de su cante”, explica. 
Posteriormente, se convirtió en amigo personal 
de Antonio Molina y coleccionista de todo lo 
concerniente al gran artista malagueño. Aixalá ha 
realizado entrevistas a famosos del mundo del 
espectáculo y personajes populares de la radio, 
televisión y prensa vinculados con la canción 
española. En el año 2006 publicó el libro ‘El genio 
que revolucionó la copla’, de Editorial Antinea. 

Aixalá posee una importante colección de objetos 
relacionados con el artista que ha recopilado 
durante casi 50 años, es conocedor de anécdotas 
y vivencias personales y de otros admiradores que 
ocasionalmente se relacionaron con el artista. 
Entre la colección de objetos que guarda, figuran 

la partitura de su primera canción o el disco de la 
primera grabación que el cantante realizó en 1951.
El próximo mes de enero Aixalá ha confirmado 
que participará con conferencias y material en una 
exposición antológica de personajes ilustres de 
Málaga, en especial de Antonio Molina.

El vinarocense Pedro Aixalà, biógrafo de Antonio Molina, 
participó en ‘Que tiempo tan feliz’ de Telecinco

El carnaval de Vinaròs es va promocionar al Saló del Carnaval de Vilanova. Dissabte 14 de novembre va tindre lloc al Teatre Principal de Vilanova una presentació 
a càrrec de Marc Viver qui va abundar en dades sobre història i peculiaritats del Carnaval de Vinaròs. També es va projectar un vídeo editat per gentilesa de 
Canal 56 que va rebre grans aplaudiments.

El carnaval de Vinaròs es va promocionar al Saló del Carnaval de Vilanova
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La capella de Santa Victòria va acollir el passat cap de semana la vuitena mostra de bonsáis (Memorial Elisa Rebull)

El primer acte al voltant de la 
celebració del Dia Internacional 
per l’eradicació de la violència 
de gènere va tindre lloc al 
saló d’actes Provi García 
de la biblioteca municipal. 
Cristina Cabedo, llicenciada 
en dret i màster en polítiques 
d’igualtat i gènere, va impartir la 
conferència ‘El ciberassetjament 
sexual com a nou tipus de 
violencia de gènere’.

El col•legi públic Assumpció de Vinaròs repetirà 
enguany per a la celebració de Santa Catalina la fira 
solidària que porta fent-se en els últims cursos i en 
la qual participen els alumnes del centre, elaborant 
treballs manuals que es posen a la venda a un preu 
simbòlic per destinar-los a una causa benèfica.
Enguany, s´ha decidit destinar allò que es 
recapten a la Casa dels Xuklis, que és un conjunt 
d'apartaments a Barcelona destinats a la residència 
de xiquets amb problemes oncològics i que cal 
que visquen prop de centres hospitalaris degut a 

la necessitat d’ acudir-hi freqüentment.
L'Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), http://
www.afanoc.org/  és la que gestiona la Casa dels 
Xuclis
AFANOC, formada per pares, mares, amics i 
familiars de xiquets i xiquetes malalts, té com 
objectiu el buscar solucions al conjunt de trastorns 
que envolten al càncer infantil. La llarga durada i 
la duresa dels tractaments impliquen múltiples 
problemes a les famílies. Des del moment del 
diagnòstic s'obre un període d'incerteses i 

inquietuds que solament poden superar-se amb 
la solidaritat, la comprensió i el suport de tota la 
societat.
La Casa dels Xuklis pretén ser un lloc on els infants, 
juntament amb les seues famílies, puguen sentir-
se acollits i compresos, on es puguen sentir "com 
a casa".
La Casa dels Xuklis atén una gran diversitat de 
xiquets (l'edat va des dels 0 mesos fins als 18 anys) 
i les seues famílies. S'atenen famílies de qualsevol 
lloc del món.

El CEIP Assumpció destinarà la fira solidària de Santa Catalina a La Casa dels Xuklis
Emili Fonollosa

En Junta General Extraordinaria 
convocada  el pasado jueves  se 
acordó por mayoría la modificación 
de los Estatutos de la Comisión 
Organizadora del Carnaval. "Se 
trata de poner sobre el papel, 
muchas cosas que ya se estaban 
haciendo pero que sólo constaban 
en las Actas de las asambleas,,- 
explica Abilio Segarra, presidente 
de la Junta Gestora- teníamos 
unos estatutos tipo y ahora los 
hemos redactado más específicos.

Entre las principales novedades 
figuran algunas modificaciones 
de orden interno, "estos cambios 
mejorar la organización actual 
y futura del carnaval y aporta 
además mayor transparencia 
a la gestión de la COC", apunta 
Segarra.
A la Junta acudieron presidentes 
o representantes de todas las 
comparsas del Carnaval de Vinaròs 
y las modificaciones fueron 
acordadas por mayoría.

La Comisión Gestora modifica los estatutos de la C.O.C.

El passat dia 15 de novembre, la Societat 
Musical La Alianza juntament amb el Centre 
Excursioniste  Aula de Natura, van realitzar una 
caminada pels voltans de Cinctorres. Es va visitar 
la ermita de la Mare de Deu de Gracia, patrona 
de Cinctorres, i es va pujar al mas dels Bassis. Una 
vegada en el poble, es visitaren alguns llocs de 
interès.  Finament es va fer un dinar de germanor 
al restaurant El Faixero. Varem gaudir de un 
dia estiuen. Este acte estava inclòs dins de la 
programació festiva que du a terme la entitat La 
Alianza en honor a la seva patrona Santa Cecilia.  
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El salón de actos de la biblioteca 
municipal se quedó pequeño el 
sábado por la noche para presenciar 
la presentación del Premio Planeta 
2015, "Hombres desnudos", de 
Alicia Giménez Bartlett. En un 
acto organizado por la Llibreria Els 
Diaris i el Ajuntament de Vinaròs y 
presentado por la periodista Noemí 
Polls, la autora, que reside en Vinaròs, 
agradeció la gran asistencia y la 
reacción de la gente de Vinaròs ante 
este premio. "Ha sido una reacción 
de cariño y alegría, he sentido que la 
gente está muy cercana a mí, y esto 
me ha emocionado", señaló. También 
explicó por qué vive en Vinaròs y no 
en Barcelona, donde también tiene 
vivienda. "Siempre explico que vivo en 
Vinaròs. La gente no entiende porqué 
vivo aquí y no en Barcelona, y les 
explico que en Vinaròs hay un clima 
excepcional, un pueblo tranquilo, 
mucha solidaridad ciudadana y 

gente muy próxima. Yo noto mucho 
ese cariño y lo agradezco", explicó. 
También aseguró que ha hecho 
propia la expresión vinarocense “bé 
i avant” cuando le preguntan cómo 
está. Respecto al libro, explicó que 
"habla de hombres y mujeres, de 
cosas que pasan durante esta crisis 
económica que aún perdura, y del 
porqué muchas mujeres han tenido 
matrimonios decepcionantes y 
trabajos a los que se han dedicado 
mucho, mujeres que han conseguido 
poder y que han dejado su vida 
sentimental y familiar en segundo 
lugar". Una historia que calificó de 
“una denuncia con una historia” 
detrás, “convulsa y a veces dura”, pero 
en la que también hay “momentos de 
humor” y refleja “esta sociedad tan 
cambiante y a la que no llegamos a 
entender lo que pasa, y es un poco mi 
punto de vista de esta situación”.
También explicó anécdotas, como la 

camiseta plateada que llevaba a la 
hora de recoger el premio y en la que 
se podía leer la palabra “merde”. “Iba 
con mi hija por la calle de tiendas y 
cuando la vi pensé que me la pondría 
para la gala del premio, y así fue. Y 
luego me alegré, porque allí era todo 
muy solemne y frío, así que pensé 
que estaba muy bien hecho. Eso sí, 
la cara de las autoridades cuando 
subía las escaleras era para verlo. Un 
escritor debe ser un poco gamberro, 
sin ofender a nadie, y me pareció una 
manera de saltarme el protocolo y de 
hacer un poco de broma”, indicó.
También explicó que las entrevistas 
esa noche se prolongaron ni más 
ni menos que hasta las 3 de la 
madrugada.
La obra de Giménez Bartlett 
fue presentada al premio Planeta con 
el título de  ‘Nubes de tormenta’  y 
el seudónimo de Tony Farga, y 
cuenta la historia de Javier, un 

apocado profesor de literatura que 
se queda en paro, e Irene, que es 
una empresaria que acaba de ser 
abandonada por su marido. Ambos 
se conocen, mantienen una relación, 
pero luego se ven obligados a 
cambiar drásticamente sus vidas para 
sobrevivir a una dramática situación 
a la que se ven abocados. Y es que 
ella acaba bordeando el mundo 
de la prostitución mientras que él 
se ve inmerso en el ambiente de la 
prostitución masculina.
Al concluir el acto, se abrió un turno 
de preguntas entre los asistentes y 
la autora firmó decenas de libros. La 
autora está ahora en plena gira por 
toda España para presentar su obra 
y en abril visitará hispanoamérica. 
Respecto a los planes de futuro, indicó 
que quiere volver a escribir novela 
negra. “Tengo muchos lectores que 
siguen a Petra Delicado, y haré otra 
entrega seguro”, concluyó.

Alicia Giménez Bartlett presenta su Premio Planeta en Vinaròs

Redacción Diversos momentos de la presentación del libro en la biblioteca pública. La autora se mostró muy cercana y firmó decenas de libros 
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25 de Noviembre: Santa Catalina Alfredo Gómez Acebes

Dissabte 14 de noviembre a l’auditori Ayguals 
de Izco es va celebrar el XXVIII Certamen de 
Santa Cecília, amb la participació de les corals 
‘Les veus de Paüls’, ‘Coral Verge Font de la 
Salut’ i l’Orfeó Vinarossenc. 
Va obrir el concert la Coral Les Veus de Paüls, 
que dirigida per Jorgina Gironès va cantar 
4 peces. En segon lloc va participar la Coral 
Verge Font de la Salut, que va interpretar 
també 4 temes, i va estar dirigida per Miguel 
Rubiera Estebe. Després va ser el torn de 
l’actuació de l’Orfeó Vinarossenc, que sota la 
dirección de Carlos Vives i Agustín Casanova, 
va cantar ‘Tibie Paiom’, ‘El Moliner de Freser’, 
‘Tres cançons de Castelló’ i ‘Verde mar de 
navegar’.
El concert va concloure amb el cant conjunt 
de les peces ‘Nabucco’, de Giuseppe Verdi i 
‘Canticorum Iubilo’, de Haendel.

XXVIII Certamen coral de Santa Cecília

El miércoles día 25 se celebra 
Santa Catalina, una festividad muy 
arraigada en Vinaròs y que, estando 
olvidada durante unos años, ha 
vuelto a resurgir con fuerza año tras 
año. Santa Catalina es la festividad de 
las niñas en edad escolar y que, junto 
a San Nicolás, configuran dos de las 
fiestas infantiles más tradicionales de 
Vinaròs.
La fiesta de Santa Catalina rememora 
la figura de la virgen y mártir de 
Alejandría que, según la tradición, 
en pública discusión rebatió a unos 
reputados filósofos, por lo que 
es patrona de la filosofía. Sufrió 
tormentos y murió decapitada por 
orden del emperador Magencio en 
el año 307.
En la iconografía aparece 
representada con una serie de 
atributos; una rueda rota con púas 
aceradas junto a ella, así como una 
espada en la mano, instrumentos 
de su martirio. A sus pies aparece la 
cabeza de Magencio, vencido por 
la sabiduría de la santa. También se 
suele representar con un libro en 
las manos, también símbolo de la 
sabiduría. Es la patrona de las niñas y 
de las estudiantes adolescentes.
La fiesta de Santa Catalina es típica 
entre las escolares de Vinaròs desde 
hace más de un centenar de años. A 

principios del siglo pasado la fiesta 
duraba casi una semana y la tradición 
de estrenar vestido y zapatos, ir en 
confesión, o ir al río a comerse la 
“prima”, substituida después por 
el “pastís” de merengue, se fue 
manteniendo hasta final de los años 
1970, tradición recuperada y en la 
cual colaboran los pasteleros locales. 
Numerosas son las canciones, 
versos y romances locales en torno 
a la Santa. Quizás uno de los más 
cantados por las niñas era aquella 
que decía: 
 Ja ve Santa Catalina,

i les primes no están fetes,
guardeu-les pa un altre dia,
que estaran mes calentetes.
Santa Catalina,
la rosa divina,
anirem al riu,
a menjar-mos la prima.
A llandà, a llandà
para taula i a dinà.

En torno a la fiesta también 
se cantaban o entonaban otros 
versos por las niñas de las escuelas. 
Quedan en el recuerdo algunos 
como este:

Viva Sant Nicolau, 
viva Santa Catalina, 
viva ma padrina, 

que m’ha fet la prima. 
Viva la tomata,
viva el pimentó,
viva les xiquetes,
de la Consolació.

Los chicos “nicolavets” se burlaban 
en tono jocoso de ellas, cosa lógica 
entre los chavales de la época, 
puesto que si los niños iban en 
desbandada por el pueblo con el 
cachirulo, las niñas iban ordenadas 
y en fila con la maestra. Y se 
lanzaban los típicos picadillos al 
verlas pasar: “Les catalinetes quan 
van a pendre el sol, en compte de 
sombrero en porten un perol”, a lo 

que respondían “Padre nuestro que 
estás en los cielos, los nicolauets 
tenen cara d’aguelo” o “los nicolauets 
quan ixen de la escola van a casa 
seua i llepen la casola”. Incluso 
había “piques” entre escuelas, una 
de las costumbres de estas fiestas 
escolares: “A totes les costures ne 
minjen al corral, a costura de les 
monjes a la sala principal”. 
Son aquellas historias de nuestra 
juventud, que quedan en la 
memoria colectiva de nuestra 
infancia, de la cultura popular que 
nos hace pueblo, que recordamos 
con cariño y que esperemos nunca 
se lleguen a olvidar.
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EL ALCALDE 
M I E N T E

Quan ens confrontem amb un acte de barbàrie 
com el de París, lo primer ha de ser sempre 
deixar plorar al nostre cor, compartir el dolor 
dels que han perdut als seus éssers propers, 
solidaritzar-nos amb els innocents, que són 

sempre els que pateixen les conseqüències de la violència, de 
totes les formes de violència.
Però, després de les mostres de repulsa a la violència irracional, 
hem de mantenir el cap fred i no perdre de vista l'important. 
Perquè en aquestes situacions –i per desgràcia ja portem 
unes quantes- és fàcil deixar-se arrossegar pels que volen 
manipular-nos per l’estómac (de forma visceral) i no per la 
nostra intel·ligència, els que aprofiten que el riu baixa revolt 
per a traure guany, o més aviat tallada política. A França el 
cas del partit de la senyora Le Pen és emblemàtic però també 
hem vist d’altres més propers.
No podem oblidar que des de fa uns mesos 120 000 sirians 
fugen també de la bèstia, de la mateixa de la que ens tenim 
que protegir. Com ha escrit un bon periodista “En una guerra 
com la de l'Iraq, o la d'ara a Síria, o a Tunísia, o en regions 
africanes on creix el yihadisme subsaharià, lo que va ocórrer a 
París el divendres a la nit, ocorre cada nit, cadaa setmana. Hi ha 
barris que viuen sotmesos a un terror constant”.
Per açò és molt important no perdre la perspectiva: a la 
intolerància i el terror no se’l combat tancant la nostra societat, 
blindant les nostres fronteres ni retallant les llibertats, encara 

que siga apel·lant a unitats retòriques. Ciutats com Vinaròs, 
que porten anys rebent a persones de molts països, cultures i 
religions ha de seguir integrant a tots els que van arribar fins 
a ací buscant una vida millor, oferint ajuda als quals fugen des 
de països que les polítiques econòmiques o militars d'occident 
han convertit en inhabitables: “Ara que tant penosament 
contem i plorem morts, no estaria de més recordar quan va 
començar el caos” escriu molt encertadament una periodista 
d’ací.
Avui, des de TOTS I TOTES SOM VINARÒS reafirmem el nostre 
compromís amb la defensa de la pau, la solidaritat i la concòrdia 
entre els pobles, i reivindiquem amb totes les nostres forces 
l’idea d'una Europa que és la pàtria dels lliures.Tan*sols fent 
un món millor per a tots ens protegirem de la destrucció.

Liberté, égalité, fraternité

Cuando los papeles hablan... Enric Pla se inventa una auditoria fantasma

Ni el Interventor municipal ni ningún otro funcionario del Ayuntamiento 
conoce de la existencia de la auditoria. Nadie sabe la persona o personas 
que supuestamente la han realizado ni la documentación que han utilizado. 
La mentira del Alcalde es una cortina de humo para tapar la realidad.

EL PARTIDO POPULAR PAGÓ EN 4 AÑOS MÁS DE 19 MILLONES 
DE EUROS DE DEUDAS DE LA IZQUIERDA Y EL 12 DE JUNIO 

DE 2015 EL INTERVENTOR MUNICIPAL CERTIFICÓ QUE LA DEUDA TOTAL 
PENDIENTE ERA DE 20 MILLONES DE EUROS.
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OPINIÓ 

NO AL TERRORISMO, SI A LA LIBERTAD

Des de Compromís Vinaròs 
volem expressar la màxima 
condemna als atacs del 
passat divendres i tota la 

solidaritat amb les víctimes, les seues famílies i la societat 
francesa en general, consternada pel terror. En aquest 
durs moments els vinarossencs i vinarossenques hem 
de mostrar-nos units contra la barbàrie i en defensa de 
la democràcia, els drets humans i la convivència.
Els enemics de la democràcia i la llibertat no 
aconseguiran cap dels seus objectius. Davant la barbàrie 
i el fanatisme, la resposta ha de ser democràtica, ha de 
ser ferma i unitària.
En altre ordre de coses i passat, a temes mes locals, el 
passat diumenge 15 de novembre, va acabar el procés 
de primaries, per a conformar les llistes tant al Congres 
com al Senat, d'un dels partits membres  coalició 
Compromís (Bloc Nacionalista Valencià). En primer lloc 
valorem molt positivament l'alta participació al procés 
de primaries obres, ja que a la demarcació de Castelló, 
mes del 60% del cens, obert a tota la ciutadania, va 
votar. També volem felicitar a tots els candidats que es 
van presentar a aquestes primaries.
En Segon lloc com tots sabreu, a hores d'ara, la Coalició 
Compromís, en aquestes properes eleccions nacionals, 
és presenta dintre d'una coalició d'unitat d'esquerres 
Valencianes, anomenada: Compromís - Podemos Es el 

Moment.  Destacaren  que aquest  procés de primaries, 
només s'ha realitzat al Bloc, dintre de tot el procés 
d'elecció de candidats a tota la coalició.
Aquestes primaries, eren molt interessants per als 
membres de Compromís Vinaròs, per que per primera 
vegada un membre del nostre col·lectiu local, el 
nostre actual Portaveu Local, Jordi Navarrete, es 
presentava, per a encapçalar la llista de Compromís – 
Podemos Es el Moment, al Senat  per la demarcació de 
Castelló.
Ara si ja  podem dir, que temin un candidat vinarossenc, 
que encapçalara les nostres llistes al Senat.
El nostre company Jordi, membre de base de 
Compromís des de fa uns quants anys, que va arribar 
a la política de la ma de gent del nostre partit, que va 
veure en ell, qualitats per a representar els valors que 
defensem des de Compromís Vinaròs. Treball a peu de 
carrer, escoltant a la gent, les seves necessitats, els seus 
problemes. Capacitat de sacrifici, de treball, de lliuta 
i d'esforç. Per a dur a on sigui, les reivindicacions del 
territori, per a exigir el que es nostre, els nostres drets,  
les nostres infraestructures, el nostre finançament, 
etc. Però des d'un punt de vista de País Valencià, no 
com fins ara que teníem. Partits que deien defensar els 
nostres interessos a  Madrid, però quan arribaven allà 
oblidaven el seu valencianisme.
Des de Compromís Vinaròs tot el nostre recolzament.

Hoy más que nunca, reivindicamos la 
fortaleza de la libertad frente al fanatismo. 
Hoy más que nunca sostenemos, cada 
uno de nosotros, la igualdad de todos 
los demócratas en nuestra condena 
unánime al terrorismo. Hoy más que 

nunca expresamos nuestra fraternidad con todas las víctimas de 
los fundamentalismos.

El terrorismo yihadista es, en estos momentos, la principal 
amenaza para nuestra seguridad y es el momento de la unidad 
de todos los países y de todos los demócratas ante este desafío.
Si algo hemos aprendido en estos últimos años es que el 
terrorismo no conoce fronteras, pero la convicción de todos los 
demócratas, nuestra determinación de derrotar al terrorismo 
y nuestra unidad tampoco conoce fronteras de ningún tipo, ni 
territoriales ni ideológicas.

El pasado mes de febrero, las principales fuerzas políticas 
españolas suscribimos un pacto contra el terrorismo yihadista. 
Hoy nos reafirmamos en la necesidad de esa unidad ante lo que, 
se ha demostrado una vez más, es una amenaza directa contra la 
vida y la libertad de to
dos los ciudadanos y ciudadanas.

Fue esa unidad la que nos permitió derrotar al terrorismo de 
ETA y es esa unidad la que nos llevará a acabar también con el 
terrorismo yihadista.

Hoy los socialistas españoles acompañamos a los familiares de 
las víctimas, a partir de mañana, será el momento de honrar su 
memoria y buscar respuestas en esa unión.

Quienes, por medio de la violencia, quieren destruir nuestra 
convivencia y nuestra libertad solo encontrarán un muro firme 
de unidad en los valores que compartimos: la justicia, la razón 
y el estado de derecho prevalecerán.  París es y será siempre la 
ciudad de la libertad.
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Promeses complides

Ha fet l’aportació del 
25% de les percepcions 
rebudes per la seua 
tasca del mes d'octubre 
a l’ajuntament, a Por 
más vida per la compra 
d'aliments.

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

1
1

ASOCIACIÓN POR MÁS VIDA

COMPRA D'ALIMENTS

09/11/2015

124.- SOL.LICITEM per escrit el 
Conveni signat entre l'ajuntament 

de Vinaròs i l'empresa CREAS , que ara gestiona el 
Vinalab.
125.- SOL.LICITEM per escrit , el conveniu subscrit 
entre els Ajuntaments de Benicarló i Vinaròs.
126.- SOL.LICITEM la relació dels temes tractats a 
les diferents reunions que s'ha fet entre el regidor 
d'agricultura de Vinaròs amb els regidors d'agricultura 
d'altres poblacions.
127.- SOL.LICITEM,  per tal de poder fer aportacions 
als pressupostos 2016 d'una manera seriosa i adequada 
a les circumstàncies actuals l'esborrany de dits 
Pressupostos.
128.- SOL.LICITEM, vistes les queixes que esn 
han arribat, el reglament que regula l'activitat a 
l''Skateparc.
129.- SOL.LICITEM, conseqüentment a la rebuda del 
Reglament de l'Skateparc,en primer lloc,  quants 

carnets s'han emés des de la seua aprovació a l'abril 
de 2015; en segon lloc, al cap de 5 mesos de govern, 
i donat que va ser un reglament rebutjat pels partits 
ara al govern, quan es faran els canvis a dit reglament, 
i es deixarà d'aplicar l'actual restrictiu reglament.
130.- SOL.LICITEM, que se'ns informe de la titularitat 
de la Casa de la Cultura, donat que les instal.lacions 
cedides , als 30 anys d'aquesta cessió, han de revertir 
en el seu propietari.

Nou Diccionari per a Temps Difícils
Màrqueting Municipal : campanya institucional que 
es distingeix per fer notoris els instants efímers de 
tendresa política recercant incerts llinatges( Vinaròs 
Viu, Vinaròs Dinàmic, Vinaròs Participa,...), i que 
passa de puntetes davant de realitats permanents 
instaurades per la mateixa Institució( Vinaròs 
Discrimina, Vinaròs Censura, Vinaròs Silencia, Vinaròs 
és Nònima)

ENCARA QUE EL GOVERN ESTÀ CAPFICAT EN IGNORAR-NOS I CALLAR-NOS

ESTEM TREBALLANT DUR PER UN VINARÒS MILLOR!!
ANEM PER FEINA!! :
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Ciudadanos

La desintegración del tripartito

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

MEMÒRIA, QUÉ ÉS LA MEMÒRIA?

OPINIÓ 

CANVIAR DE TÀCTICA Manuel Villalta

Memòria és el 
que hem de 

tenir tots, tots i més els que ens governen. Ara, 
a pocs dies de les eleccions ens diran els que 
aspiren a governar que equiparan els hospital tal 
com ens cal i volem, que faran construir centres 
d’ensenyament i ens suprimiran els barracons, ens 
donaran més seguretat per anar tranquils, tenir les 
nostres llars i camps lliures de rapinyaires, que ens 
reformaran les lleis, ens trauran aquelles que no 
ens agraden (reforma laboral, mordassa, wert, etc.), 
etc., etc.,..  ens vendran una burreta jove amb totes 
les dents i amb les ferradures noves. El problema 
ve quan ja estan en la seua poltrona, llavors no 
se’n recorden de res, és quan obrim els ulls i veiem 
la burreta totalment canviada, sense dents i amb 

tots els ossos marcats. Llavors ens diuen que ho 
roseguem nosaltres, el poble, que per això estem. 
Ara tenim temps quan encara no ens l’han venut del 
tot, ull al mabre!, doncs la burreta està recentment 
ferrada i encara pot pegar coses. Però hi ha algú 
que li passa com a la burreta i no té memòria,  no 
se’n recorda de qui la manté, tot i que menja be i 
té un sou més que mileurista. Amb el nou govern 
pot continuaran les magnànimes diputacions  i fins 
i tot el senat, on alguns governants cobren varis 
sous. Si aquests governants no tenen memòria, 
el poble els ho hem de dir ara. Alguns partits ens 
diran que demanaran l’AP-7 gratuïta, que ens 
portaran els trens de rodalies i tot el rosari que 
ens tenen acostumats però, a vore si d’una vegada 
tenen MEMÒRIA. 

Parlant de Vinaròs direm que continuem igual, 
a totes les entrades al poble els contenidors de 
brossa trencats, a més a més en hi ha alguns que 
quan vas a fer us d’ells te jugues la pell. El poble el 
trobem brut. I de tot el demés seguim sense el nou 
ambulatori, amb barracons,  etc., etc..
Una bona noticia: per fi arreglen un trosset de port. 
Desitgem que aquestes obres arriben a tot el port 
sencer. El nostre port està malferit i pràcticament 
sense alè.
Per acomiadar-nos recordar que com tots els dijous, 
continuarem tallant la N-340, a les 16 h. en la nova 
variant a l’alçada de la carretera d’Ulldecona.  Per 
tots aquells que han patit un accident, per aquells 
que han d’anar cada dia, per tothom, Per tu, VINE 
AMB NOSALTRES. demanem l’AP-7 GRATUITA, JA!.

Enric Pla se ha dado cuenta esta 
semana, si se ha detenido a 
observar los acontecimientos, que 
está más solo que la una. Y no lo 

decimos solamente por los ataques furibundos 
contra nuestra asociación con unos escritos 
bastante vulgares tanto el fondo como en la forma 
por mucho que utilice un lenguaje pasado de 
moda y rococó con el único objetivo de lograr el 
aplauso fácil de quienes no le entienden cuando le 
leen pero le aplauden “por ser vos quien sois”.
Una concejala le dimite, nada más y nada menos 
que la estrella de su equipo. La dimisión de la 
concejala de bienestar social, el buque insignia de 
Podemos, y se va según nos hemos enterado por 

la prensa, aunque no la oficial, y que los motivos 
son discrepancias, divergencias, con los otros 
concejales del gobierno municipal. Vamos, que 
andan a la greña y que la asamblea donde todos 
decidirían se ha convertido en pocos meses en una 
pelea de gallos por su parte de presupuesto para 
mamandurrias diversas. 
Han sido las redes sociales, la gente de la calle, 
quienes han marcado el ritmo frente un alcalde 
que al tiempo que en Facebook nos atacaba por 
decir lo que medio Vinaròs conocía desde hace 
semanas se quedaba petrificado al descubrirse el 
pastel.
Ninguno de sus tenientes de alcalde ha estado a la 
altura. Ni Alsina, ni Fontanet, ni Romero, los tres han 

escondido la cabeza, han mirado para otro lado y si 
alguien les ha preguntado los tres han lanzado su 
mejor sonrisa y a esperar al día 30 cuando volverán 
a cobrar la nómina que se aprobaron.
Como decíamos, Enric Pla está solo. Y ahora 
no solamente lo sabemos los ciudadanos que 
observamos la realidad de forma habitual sino 
que ya lo sabe hasta él. Por eso la rueda de prensa 
anunciando medidas sociales a la desesperada nos 
recuerda, salvando las diferencias, a cuando Artur 
Mas le suplica sus votos a la CUP a cambio de todo 
y algo más porque lo importante es el sillón. Dar lo 
que sea para que no le dejen con las vergüenzas a 
vistas, lo que no sabe D. Enric es que las vergüenzas 
internas ya las hemos visto todos.

Desde Ciudadanos Vi-
naròs queremos mos-

trar toda nuestra indignación por las formas 
de actuar y tomar decisiones de este equipo de 
Gobierno Municipal que nos han impuesto, un 
tripartito que no tiene ni pies ni cabeza y por 
lo tanto cero ideas. En toda la larga historia de 
Vinarós, nunca se ha visto a TRES Alcaldes di-
rigiendo los Plenos Municipales, se lo toman 
como si se tratara de un cachondeo, de una 
fiesta popular sin traje, como riéndose de todos 
los votantes que en su momento ejercieron su 
derecho a poder decidir quién nos gobernaba, 
ellos se unieron para no perder el poder sin 

pensar en todas esas personas y sus consecuen-
cias, tomando el pelo a todos porque poco les 
interesaban sus pensamientos y sus deseos, los 
engañaron, los engañaron porque no han cum-
plido nada de lo que prometieron, al revés, se 
suben los sueldos a su gusto, suben impuestos 
porque les conviene, desmontan los huertos 
solidarios porque al Concejal de turno le da la 
gana y dice que están mal repartidos, quieren 
desmontar el único barco  infantil instalado en 
un parque público porque dicen que cuesta 
mucho arreglarlo, pensamos que en otras cosas 
se gasta más dinero y no es tan importante para 
nuestros hijos, y si no que se lo descuenten del 

sueldo, controlan en el Diariet los escritos, si no 
les gustan “fe de errata” y no se publica, las fo-
tos que no les gusten o les molesten tampoco 
se publicaran. Y así un montón de decisiones 
que en nuestros siguientes escritos iremos enu-
merando para que todo el pueblo vea y se ente-
re de sus continuas mentiras y engaños.
Ciudadanos en sus escritos también aportará 
ideas que aunque no las escuchen ni las reali-
cen siempre podremos demostrar que nuestra 
intención es la de ayudar y colaborar, somos 
gente con muchas ganas de participar, y de-
mostraremos que nosotros también podemos 
estar ahí.

En les eleccions municipals a Vinaròs, com ja és sabut 
es van presentar partits polítics amb el seu propi nom, 
coalicions entre partits, partits nous i  emergents amb 
un altre nom.! De tot hi havia en la vinya del senyor.
Perquè bo, amb este panorama tots es van presentar 
a les eleccions, i el resultat com tots sabem va ser el 
que va ser.
Tenim un equip de govern format per tres partits 
polítics de diferents ideologies i de diferent forma 
d'actuar.Així és com ells mateix ho van manifestar en 
campanya electoral.Després tenim tres partits més 
en l'oposició també de diferents ideologies i de forma 
d'actuar.
Amb este panorama es van presentar a les eleccions 
municipals i després de les mateixes i amb el resultat 
obtingut, algunes coses si han quedat clares, entre 
elles que la ciutadania vinarosenca no ha volgut 
per més temps un govern del Partit Popular. Que es 
desitjava un canvi polític. I que el govern municipal 
que tenim és el que és.

Abans de la formació de l'equip de govern, el partit 
més votat de l'oposició. (PODEM) Encara que amb 
el nom de Tots Som Vinaròs, va tindre reunions 
amb tots els partits polítics que van obtindre 
representació municipal, excepte clar, amb el Partit 
Popular.Però si es van mantindre amb la coalició, 
“ACORT CIUTADA..”Després d'alguna reunió i de canvi 
d'impressions la coalició va decidir no formar part del 
govern municipal, decisió que des d'un principi i fins 
a la data continue mantenint. Però des d'este article 
vull exposar sobre la tàctica que en alguns temes esta 
utilitzant la coalició, Acort Ciutada.
Com s'ha dit ja sabem l'equip de govern que tenim.
Ja sabem que esta actuant i prenent mesures en 
alguns temes que no ens agraden que així siga.Que 
ni actuen ni fan el que diuen que farien, ni com el 
quedigeren que són.
Així i tot este que escriu entén que l'enemic polític de 
l'esquerra i de la majoria de la ciutadania vinarosenca 
no és l'equip de govern,és el Partit Popular, així ho ha 

estat demostrant a Vinaròs durant anys i més inclús 
en l'última legislatura amb majoria absoluta.I així ho 
ha entés la majoria de la ciutadania en les passades 
eleccions municipals.
Este que escriu demana a la coalició. “ACORD 
CIUTADA.”Que deu “Canviar de tàctica.”Que ha de 
demostrar a l'equip de govern i a la ciutadania 
que les coses es poden i es deuen fer d'una altra 
manera. Que les critiques malament intencionades 
i personalitzades no són bons arguments. Com 
tampoc ho són el posar pals ales rodes. D'això ja 
s'encarrega i s'encarregarà el Partit Popular durant 
tota la legislatura.
Acord Ciutada, des de la seua posició d'oposició 
constructiva i amb la ideologia clara d' esquerres, 
te que  seguir en l'esbossa del treball, coherència i 
serietat.I sobretot amb la tàctica de les propostes, 
reivindicacions, opinions i quan així es requerisca 
amb la critica cosntructiva. De no ser així. “Canviar de 
tàctica.”
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Andrés Albiol Grill real de mar xicotet

RESUM TOTAL DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES D’OCTUBRE DEL 2015 ( i III)

També és conegut per cadell de mar petit, en 
castellà li diuen grillo real marino pequeño i 
camarón excavador o fantasma. El seu nom 
científic és Callianassa tyrrhena. 
Este crustaci decàpode cosí de les llagostes, 
té el cos recobert per una cuirassa poc 
calcificada. Està dividit en dos seccions. 
La primera és el cap i posseïx les 10 potes 
toràciques. Cada pota està composta per 
7 artells. El primer parell és desigual, sent 
la pinça del costat esquerre molt gran. Els 
4 restants parells acaben en punta i són 
semblants entre ells però menors. Tots són 
locomotors. Té dos parells d'antenes sent 
un més llarg amb funcions tàctils. La seua 
banya frontal és diminuta. Els ulls són molt 
rudimentaris. El camp bucal compost per 2 
maxil·lars i 3 espècie de potetes per a portar 
el menjar a la boca.
I la segona l'abdomen ho formen set 
segments que s'articulen per a encorbar-ho. 
L'últim li fa la funció de palmito cabal per a 
nadar ràpid. Les 5 potes abdominals dels 
mascles són diferents de les femelles i les 
utilitza en especial per a l'acoble.
Respira oxigen per mitjà de brànquies.
Mesura fins a 7 cm. 
És de color blanc rosa i blavós. Alguna vegada 
és gris verd.
Després de la reproducció els ous entre el 
plàncton eclosionen prompte. Després de 
créixer renovant l'exoesquelet s'establix sobre 
el fons arenós d'1 a 20 m. de profunditat, per 
a fer galeries i viure quasi sempre amagat. 
Les seues escasses carns són bones però es 
capturen pocs. A vegades és utilitzat com a 
esquer per a pescar amb ham.

Tropical mar en este endeble otoño
Otra semana con unas aguas súper tranquilas. Los vientos no aparecieron. El astro rey siguió brillando de 
lo lindo y el mercurio en el termómetro apenas bajó alguna jornada.
Se faenó cómodo en todas las modalidades. Las capturas de pescados y mariscos fueron variadas menos 
el peix blau de la llum que siguió mal. Y las cotizaciones la mayoría de días bajaron considerablemente 
de precio en las especies mayoritarias.
La pesca de arrastre desembarcó a diario langostino, calamar, gall, pescadilla, caracol, salmonete, rap, 
galera, móllera, caballa, jurel, pulpo blanco, canana y morralla.
El cerco sólo el miércoles una de nuestras traíñas regresó de Castellón con 100 cajas de pagel y 100 de 
jurel.
Las barquitas artesanales los artes menores algunas calan cerca de la costa y pillan sepia. Varios se 
dedican al lenguado, rombo y raya. Un par busca corvina, dorada, lliri y bonito. Un xarcier opera al gran 
fondo para llevar langosta, bogavante, gallineta, chopa y mamona.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo está muy activa con ejemplares de 1 a 4 Kg.
Y el palangrillo atrapó con éste arte de anzuelos lubina, sargo, bacoreta y congrio.

Ecos de ‘Mar’; La EU propone la estabilidad pesquera en un futuro próximo
La Comisión Europea, de cara al establecimiento de cuotas de pesca a partir de 2016, elaboró un esbozo 
de la situación actual de los caladeros y de  recursos comunitarios en los mares donde dispone de 
competencias, estando  aún abierto el estudio a países miembros para que aporten sugerencias, etc. El 
objetivo final es la nueva reforma de la Política Pesquera Común, para llegar a la meta del 2020 y que sus 
aguas se hallen en buen estado biológico, además de reducir el impacto de la pesca sobre el ecosistema 
marino, incorporando con esta medida poblaciones de peces al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) 
como ya está ocurriendo en los caladeros del Atlántico, que se recuperan de una forma progresiva. Sin 
embargo, Bruselas dice que del Mediterráneo tiene cierto desconocimiento por falta de datos aportados 
por pescadores, etc., pues estas aguas también son explotadas por países norteafricanos, en que sus 
flotas o permisos pesqueros a terceras naciones no están sujetas a normativas comunitarias. 
Así la última situación poblacional evaluada de pescados explotados en RMS para el dictamen final del 
2015 vemos  que en el Mare Nostrum el número de poblaciones de peces conocidas que se pescan 
para explotarlas comercialmente es de 83 y la proporción poblacional de estas especies consideradas 
sobreexplotadas es del 93%.  Y pormenorizando por zonas, el Mediterráneo occidental que es donde 
estamos enclavados los españoles, la cantidad de poblaciones conocidas que se pescan industrialmente 
es de 52 y con unas proporciones poblacionales capturadas en demasía a su stok del 92%.
Esperemos que se sientan unas nuevas bases para la pesca para que no se esquilme la biomasa de peces, 
y se disponga de la máxima información para iniciar una recuperación que se espera sea lenta dado su 
actual deterioro, de lo contrario con el paso del tiempo irán casi desapareciendo muchas especies de 
nuestras aguas y del litoral.

PEIXOS
Seitò (Boquerón)                               3.481 Kg.
Escrites (Rayas)                                        213
Mantes (Batoideos)                                    14
Besuc (Besugo)                                         52
Boga i Xucla (Picarel)                            1.674
Rallat (Bonito)                                          994
Burros (Gobios)                                        77
Llampuga                                                 303
Caballa (Verat)                                    2.435
Veta (Cinta)                                           377
Congre (Congrio)                                1.291
Gall (Pez de San Pedro)                        91
Orà (Dorada)                                      7.181
Móllera (Fanéca)                                  538
Gallineta (Cabracho)                             58                             
Sorell (Jurel)                                        3.924
Esparrall (Raspallón)                           370
Palá (Lenguado)                                1.425
Sarg (Sargo)                                         216
Lliri (Anjova)                                       1.666

Llobarro (Lubina)                                    43
Mabre (Herrera)                                   282
Aranya                                                700
Pagell (Breca)                                   7.577
Peluda (Solleta)                                    491
Lluç (Pescadilla, Merluza)                  13.267
Rap (Rape)                                         2.340
Aspet (Espetón)                                    337
Rom empetxinat (Rodaballo)                    4
Juriola (Rubio)                                      885
Moll (Salmonete)                                8.647
Morralla (Serrano, etc)                       2.607
Sardina                                              1.410
Mero                                                          2
Letxa (Pez limón)                                 913
Bacoreta                                            3.052
Sorella (Jurel real)                             2.565
Bacaladilla                                           154
Llisa (Mújol)                                       4.952
Pagre (Pargo)                                        34
Vis (Estornino)                                     98                   

Gatet (Pintarroja)                                  27
Roncador                                               40
Rata (Miracielo)                                     13
Palometa (Palometón)                        146
Tigre (Lenguado portugués)                    7
Corva (Corvallo)                                     84
Miseria (Gallo)                                        25
Peix de rei (Pejerrey)                             54
Mamona (Brótola de fango)                    5
Saboga (Alosa)                                        9
Déntol (Dentón)                                       55
Palomenta blanca                                   384
Reig (Corvina)                                          42
Morruda (Sargo picudo)                             6
Salpa (Salema)                                        56
Vidriá (Mojarra)                                        92
Rom (Rèmol)                                            57
                                                           ________

       Total.............................           77.868
CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                                 147

Escamarlà (Cigala)                                     30
Llagostí (Langostino)                                631                  
Galera                                                    4.243
Llagosta (Langosta)                                 111
Gamba (Camarón)                                     10
Llomántol (Bogavante)                              31
                                                            ______
Total......................................         5.203

MOL·LUSCOS:
Calamar                                                  636
Sepió punxa (Choquito)                           291
Canana (Pota, Volador)                           440
Sipia (Sepia)                                          2.772
Polp roquer (Pulpo roquero)                  5.866
P. blanc (P. blanco)                               2.312
P. mesquer (P. almizclado)                      276                
Cargol (Caracol, Cañailla)                  147
                                                        _______
    Total……………….……..        12.742
Total  Producció...................        95.817

Luna real 42kg capturada por el arrastrero 'Germans Drago' y adquirida por el comprador local 'Cinta'
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ESPORTS

 D IA: D IS S AB T E , 21,11,15 PAVELLÓ  PO LIESPO R TIU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
9-13 H SINTETICA-PARQUET TOTS ESCOLAR FES TA INAGURACIÓ  EM IARE 2015-16

16,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA BENJAMÍ CD VINARÒS FS - FS BURRIANA “A”
16,00 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINAROS FS – C AT MORVEDRE - RED BLUE “A”

DIA: D IS S AB T E  21 ,11 ,15 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINAROS EFC B – TORRESPORT CF
11,45 ESTADI FUTBOL CADET VINAROS EFC B – TORRESPORT CF

16,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ VINAROS EFC A – ESPORTIU VILA-REAL  A
16,00 CAMP 1 FUTBOL FEMENÍ C.E. FORTÍ FEMENÍ – MORA EBRE CE
17,30 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ VINAROS EFC A – ESPORTIU VILA-REAL

D IA: D IS S AB T E , 21 ,11 ,15 C IU T AT  E S P OR T IV A
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL CF UNITED – CD DRAC CASTELLO B
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ CF UNITED C – CE OLIMPIC CASTELLO
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED C – CE OLIMPIC CASTELLO
11,00 CAMP 3 FUTBOL BENJAMÍ VINAROS EFC – SANT JAUME
12,15 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI CF UNITED BLANC – CF AMPOSTA ROIG

16,00 CAMP 3 FUTBOL XUPETINS CF UNITED –  UE RAPITENCA
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ CF UNITED A – C.F. SAN PEDRO “A”
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED A – CF SAN PEDRO “A”
DIA: D IU M E N GE , 22 ,11 ,15 E S T AD I

HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
16,00 ESTADI FUTBOL AMATEUR VINARÒS CF B – CE VILANOVA D'ALCOLEA

Un total de ciento veintitres patinadores, se dieron cita 
el pasado sábado 7 de Noviembre en las instalaciones 
del Colegio Germans Ochando de Almassora, para la 
celebración del "I TROFEO-INTERCLUB PIRUETES" de 

Patinaje Artístico.
El "Club Patinantge Artístic Vinaròs" se desplazó 
hasta allí, con un total de veintrés patinadores: Náyade 
Morales, Lola Ferré, Helena Casanova, Iris Edo, Gabrila 

Mei, Rut Monfort, Claudia Grau, Mariona 
Morales, Elia Ruiz, Paula Gasulla, María 
Milián, Iris Viana, Iris Bueno, Nerea Soto, 
Carla Ferré, Virginia Chesa, Angel Verdugo, 
Anna Gil, Paula Chalé, Paula Escura, Lula 
Uva, Irene Tomás y Patricia Gomis.
Destacamos los siguientes resultados:
- Nivel D Mini: Náyade Morales, 1ª clasificada.
- Nivel B: Claudia Grau, 1ª clasificada
- Categoría Alevín: 3ª Clasificada, Virginia 
Chesa.
- En las Categorías Infantil-Cadete: Anna Gil, 
fue 1ª clasificada, Paula Escura, 2ª y Paula 
Chalé  la 3ª.
- En Juvenil-Júnior-Senior: Patricia Gomis, 
fue la 1ª clasificada e Irene Tomás la 3ª.
Como siempre, felicitar a nuestros 
participantes, por los resultados y como no, 
agradecer a nuestras entrendoras, por el 
trabajo realizado.

I TROFEO INTERCLUB PIRUETES DE ALMASSORA DE 
PATINAJE ARTISTICO 2015

PAtINAtGE ARtíStIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

INFANTIL  
C.B BENICARLÓ AZUL 64 - C.B GIL COMES 
VINARÒS 62
Los fallos cometidos en el último cuarto por el 
Vinaròs decantaron la victoria para el Benicarló.

INFANTIL FEMENINO 
C.B BENICARLO 78 - C.B GIL COMES VINARÒS 
17 
Mal partido de las jugadoras del Vinaròs que 
no supieron en ningún momento sobrepasar la 
presión que hizo el equipo local.

CADETE FEMENINO 
VILA REAL B.C B 29 - C.B GIL COMES VINARÒS 
50
En un muy buen partido las chicas del Vinaròs 
consiguieron una victoria en una cancha difícil.
CADETE MASCULINO 3º ZONAL: DESCANSO 
  
CADETE MASCULINO 2º ZONAL 
C.B BENICARLÓ 77 - C.B GIL COMES VINARÒS 
44
El equipo contrario se aprovechó del mal juego 
visitante para ganar el partido sin problemas y 
conseguir una diferencia en el marcador de 33 
puntos

JUNIOR MASCULINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 50 – C.B L`HORTA 
GODELLA 81
Un pésimo segundo cuarto tiró el partido por la 
borda y aunque en la segunda parte lo intentaron  
ya era demasiado tarde.

SENIOR MASCULINO 2º ZONAL 
C.B CASTELLÓN 84 - C.B GIL COMES VINARÒS 
35
Nueva derrota de nuestro segundo sénior en 
un partido raro ya que la diferencia no es la que 
refleja el marcador.

SENIOR MASCULINO PREFERENTE
C.B GIL COMES VINARÒS 96 – MASSAMARELL 
MORVEDRE 54
�Gran partido del sénior del Vinaròs que ganó 
su primer partido coincidiendo con el debut de 
sus nuevos jugadores Chris y J.R que ayudaron a 
sumar la primera victoria.

BÀSQUEt.  

CRONICAS C.B GIL COMES VINARÒS

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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AtLEtISME.  Club Esportiu

La Marató València Trinidad Alfonso, 
organitzada per la Societat Esportiva 
Correcaminos i l'Ajuntament de alència, 
ha estat, en la seva 35 edició, més gran 
que mai, i s'ha consolidat com la prova 
que més públic mobilitza. 
El diumenge día 15, de matí, 7 
membres del C.E.V.-Aigues de Vinaròs 
han participat en la marató de Valéncia.
L'atleta més destacat ha estat Guillem 
Segura classificant-se en segona 
posició en categoria promesa i 
realitzant una espectacular marca de 
2h38'04''.

També destacar el debut de Jenny 
Montull amb una marca de 3h04'16'' i 
Paco Balastegui amb 2h49'06'' baixant 
10 min la seva marca.
També han participat Vicent Beltran 
qui ha estat en tot moment al costat de 
Jenny realitzant-la amb 3h04’, Antonio 
Adell amb una marca de 2h54'25'', 
Jorge Alcántara amb 3h11'35'' i Jose 
Miguel Fabregat amb 4h01'43''.
D'altra banda, Jose Marí Saiz ha 
participat en la mitja marató de Lleida, 
realitzant-la amb 1h25'37''
Felicitats i enhorabona a tots.

35ª Marató València Trinidad Alfonso 2015

El sábado día 14 se celebraron en Roquetes las 
rondas 3 y 4 de la fase previa clasificatoria para la 
final del campeonato por equipos s-12. Muy buena 
la actuación de nuestros jóvenes jugadores, que en 
la ronda 3 lograron empatar frente al gran favorito 
El Peó Vuit A, un empate que supo incluso a poco. 
Andrés Fernández, a punto estuvo de imponerse al 
actual campeón de Catalunya Sub10, Gerard Añó. 
En el segundo tablero, Albert Robles no dudó en 
sacrificar su dama para hacer mate a su rival. En el 
tercer tablero, Rubén Vinuesa, se impuso frente a 
Paula Añó, no sin antes remontar una posición muy 
inferior. Mientras que en el cuarto tablero, debutó 
Xavi Martínez, jugando una memorable partida. 
donde a punto estuvo de imponerse en un difícil 

final de peones.
En la ronda 4, frente al segundo equipo del Peó 
Vuit todo fue más fácil. El Peó Vuit partió con un 
jugador menos, y además aquí los jugadores del 
Ruy López sí demostraron una clara superioridad. 
Andrés, Albert y Rubén se impusieron con solvencia 
en sus respectivos encuentros, mientras que Xavi se 
debatió en una partida amistosa frente a un jugador 
de Amposta. Xavi también aquí alcanzó un final de 
alfiles de diferente color, donde lo intentó de todas 
las formas posibles para ganar finalizando la partida 
en un justo empate.
Excelente actuación por tanto de las jóvenes 
promesas del Ruy López, si bien mejor que su 
actuación fue su actitud. Meditando las jugadas y 

sin precipitarse, así es cómo se progresa en este 
complicado juego que es el ajedrez.

ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

El equipo infantil del RUY LÓPEZ, en el campeonato por equipos de promoción sub-12

Los equipos de pádel que participan en 
las series nacionales de Pádel  de la zona 
Terres de l’Ebre hicieron un excelente 
papel dejando al Club de Tenis Vinaròs  
en muy alto lugar exhibiendo un nivel 
muy alto de pádel .
El equipo Femenino visitó Tortosa en 
unos de los mejores clubs indoors de 
la zona como es el Padel Colors,donde 
las chicas del equipo demostraron lo 
unidas que están y eso trae consigo 
que vayan mejorando partido a partido 
y trajeron un muy buen resultado de 
Tortosa contra el equipo más fuerte de 
la Liga, ganando dos partidos de cinco 
disputados  que pudieron ser tres si 
llegan a tener un poco de suerte  en el 
quinto partido,
el resultado final fue de 7 a 5 a favor 
del Padel Colors, con estas ganas e 
ilusión el equipo irá creciendo partido 
a partido el próximo encuentro se 
disputará en casa 
contra el Club de Tenis Tortosa  el 

sábado 28 a las 16.30 horas
Partidos y Resultados:
Pareja 1   Noe Ruiz -Lozano Vs Mari 
Chacón- Marta Tarrega   6- 1  6 - 2
Pareja 2   Martinez -Mestre Vs  Gloria 
Cid -Noelia Albarran     4 -6 6-2 2-6
Pareja  3   Mestres -Granados Vs Tamara 
Esteller-Tamara Cano  4-6  4-6 
Pareja  4   Fernandez -Miralles Vs Sandra 
Bel -Jessica Calvo         6-3  6-3
Pareja  5   Trilla -Soteras   Vs Esther Vila 
-Pilar Torne                     6-4   6-4

El equipo Masculino A recibió la 
visita del Golf Panoramica Sant Jordi 
segundo en el grupo de segunda 
División,en una mañana estraordinaria 
para jugar al pádel
donde el club de tenis estuvo a punto 
de hacer pleno de puntos  y se escapó 
en tie break del tercer set en el partido 
más disputado de la eliminatoria 
que se hubiese podido cerrar antes 
si nuestros jugadores hubieran 

aprovechado las oportunidades que 
tuvieron con 5a 1 en el segundo set y 
que no pudieron aprovechar,
en el resto de partidos se ganaron  
a dos sets demostrando una clara 
superioridad sobre el equipo rival 
ganando el enfrentamiento po 9 a 3 
El club de tenis Vinaròs va lider en 
solitario con 18 puntos  sacando 8 
puntos al segundo clasificado .
El próximo partido jugamos el derbi 
contra nuestros vecinos de Benicarló el 
sábado 28 a las 16 y a ver si podemos 
sacar un buen resultado y se puede 
continuar líder 

en la clasificación de segunda división 
de las Series Nacionales de Padel

Partidos y Resultados
Pareja 1   Javi Febrer-Argi Gomez Vs 
R.Moliner -Mateu           7-6  6-7  6-7
Pareja 2   Javi Vidal -David Roca Vs 
R.Moliner -Brau                  6-1  7-6
Pareja  3   Javi Zapata -Nestor Zaragozà 
Vs Garcia-Roda            6-3  6-1 
Pareja  4   Joaquin Martins -Salva Terra 
Vs Folch -Fernandez    6-1  6-0
Pareja  5   J.J.Zapata -Toni Salas Vs Ortiz 
-Leris                             6-2   6-0

tENIS.  Club de Tenis Vinaròs

Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com
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Rafa Marcos

LO QUE NOS FALTABA

FUtBOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

0 4
Vinaròs            Puzol 

La prepotencia arbitral crispó a los endebles vinarocenses

FÚtBOL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

No voy a justificar lo injustificable, lo ocurrido en el 
último partido frente al Puzol, tal como ha dicho el 
presidente en una nota de prensa, es algo que nunca 
más tiene que repetirse ni en nuestro campo, ni en 
ningún otro.
Por muy chulo, por muy provocador, por muy mal 
educado, por muy prepotente o por mucho que nos 
pueda perjudicar con sus decisiones o incluso por 
que insulte, nunca tiene que producirse una agresión 
ni a al árbitro ni como fue el caso a su asistente.
Que el colegiado viniese en plan de ser protagonista 
no justifica de ningún modo lo ocurrido.
La primera polémica llego poco antes de la media 
hora, bueno la primera llego antes del inicio de 
partido con la petición de fichas. Espi veía dos 
amarillas consecutivas por protestar y le acompañaba 
el utilero también expulsado.  Pero estas expulsiones 
trajeron lo suyo. En primer lugar el capitán dejaba 
el campo de malas maneras y cabreadísimo. Estaba 
caliente, pero hay que saberse controlarse y le va a 
caer una buena sanción. 
Con el tema del utilero también hubo sus más y 
sus menos. En un principio se ocultó en el cuarto 
donde se encuentran los equipos de megafonía y 
del marcador electrónico. El árbitro paró el juego y lo 
expulsó del lugar. Al cabo de unos minutos, salía un 
balón fuera de las instalaciones, en el descampado 
contra la vía férrea y fue a recogerlo como es lógico.
Al verlo pasar con el balón por detrás de la portería, 
pese a que era ajeno a lo que ocurría en el campo. 
El colegiado volvió a parar el partido un buen rato 
hasta que llegó a dejar el balón y obligarle a irse al 
vestuario. Cerca de la zona estaba Espi que también 
se veía obligado a abandonar la zona. Siempre 
que alguien es expulsado del terreno de juego 
está obligado a quedarse en el vestuario, pero casi 
nunca se hace. Cuántas veces hemos visto que se ha 
expulsado a algún jugador y se queda en la barandilla 
o un entrenador y sigue dando instrucciones a pocos 
metros de la banqueta. Infinidad de veces, lo curioso 
y contradictorio es que si permitiese que se sentaran 
en la grada superior. 
A fin de cuentas esto fue lo menos grave, lo peor de 
todo fue la agresión de Moha al asistente, es algo que 
nunca, nunca tiene que volver a pasar.
El club rápidamente tomó la decisión de expulsar 
al jugador del club, luego se pidieron disculpas 
públicamente, pero el daño ya está hecho y si se 
tenía razón en estar enojado con la actuación arbitral, 
este hecho nos la quita del todo. Digo algo de razón 
porque el árbitro tiene que hacerse respetar y se le 
tiene que respetar, pero él tiene que hacer lo mismo y 
desde la grada se le oía gritar en el terreno de juego. 
Los jugadores querían denunciar al equipo arbitral 
porque aseguran fueron objeto de abuso de poder y 
recibieron gritos o recibieron insultos.
En el supuesto de que al final lleven a cabo esta 
denuncia, ¿qué van a sacar después de la agresión?  
Aun así si sus afirmaciones fueran ciertas, sería algo 
difícil de demostrar, porque si lo pudiesen demostrar 
estos señores no tendrían que arbitrar más un partido 
de fútbol en su vida. Pero repito, no voy a justificar lo 
injustificable, a esperar las sanciones, no teníamos ya 
bastante, veremos el palo, esperemos que el acta que 
no fue redactada en el campo ya que el asistente tenía 
que ser atendido en el hospital y tenían que presentar 
la correspondiente denuncia en el cuartelillo, refleje 
la realidad sin exagerar. La gente pregunta por un 
cierre del campo, pero no tiene porque ya que los 
incidentes fueron de los jugadores y no del público, 
a no ser que ponga en el acta algo que haga alguna 
referencia como por ejemplo lanzar objetos, invasión, 
intento de agresión o encendido de bengalas. 
Cuando esto pasa, las cosas se exageran pero poco 
puedes rebatir ante unos hechos tan evidentes.

XXXIII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
La quinta edició del Duatló Escolar de Vinaròs que 
es va celebrar el passat 16 de Novembre a les 10:00 
hores en l'avinguda Fora Forat,  va tindre un gran 
èxit de participació amb quasi 300 participants de 
tota la Comunitat Valenciana.

III CONCURS DE DIBUIX 
El Club Triatló Jiji-Jaja amb la col·laboració de 
Llibreria Lisboa ha realitzat el "III concurs de dibuix 
escolar", amb el tema de principal el Duatló. Tots 
els inscrits en el V duatló escolar de Vinaròs podien 
participar en aquets concurs amb la possibilitat 
de guanyar un xec regal valorat en 20 euros de 

material escolar que va proporcionar la llibreria 
LISBOA de Vinaròs. Els 3 guanyadors del concurs 
han sigut segons categories, Rosa Espadas, Malena 
Vives i      Alexandre Chaler ENHORABONA A TOTS !!

DUAtLÓ ESCOLAR
V Duatló escolar de Vinaròs

VEtERANOS VINARÒS CF 7  - VEtERANOS L´AtMELLA  0

Goleada para dar la bienvenida al nuevo presidente
Antes de comenzar el partido se ha guardado 1 minuto de silencio por las victimas de Francia y también 
por el fallecimiento del marido de la coordinadora del Consell de deportes de Amposta, que es la que se 
encarga de la tramitación de fichas y actas.
Del partido destacar la superioridad del equipo Vinarocense, ante un rival que ante la adversidad del 
resultado no bajo su entusiasmo. Marcaron Iván , 1. Rubén, 2.  Sean , 1. Roberto, 2 y Pego, 1. 
La segunda mitad el míster movió banquillo para dar minutos a los menos habituales.
Destacó el jugador Rubén Monfort con sus 2 goles y la calidad a la hora de jugar la pelota.
El miércoles pasado se celebro asamblea de los veteranos del Vinaròs CF, en la cual se eligió al nuevo 
presidente, siendo la candidatura de Moustafa Bouanati.

Como presidente del Vinaròs C.F. actuando en nombre propio y en el de mi junta directiva, 
quiero pedir disculpas públicamente por los hechos ya conocidos acaecidos el pasado 
domingo, deseando no vuelvan a repetirse ni aquí ni en ningún otro campo de fútbol.

Atte. Ximo Geira.

Vinaròs; Pepe, Abril (Víctor 62’) César, Guillermo, Johnny, Wil, 
Tatán, Joel (Iván 61’) Aleix (Ahrouch 70’) Espi y Moha.
Puzol; J. Luis, Traver, Martínez (Pérez 46’) Bosch (J. Ramón 69’) 
Torralba, Lafuente, Lozano (Guille 64’) Kiko, Óscar (C. Dura 
46’) D. Piera y Josué.
Árbitro; Roberto González Pérez. Ayudado por Jesús Ignacio 
López Jimenez y Alberto Luján Hernández. Amarillas al local 
Wil y al visitante Bosch. Expulsó a los locales Espi por dos 
tarjetas en el m. 22, Guillermo en los m. 45 y 58  y a Moha 
en el 74. 
Goles; 0-1 m. 56 Pérez, 0-2 m. 67 Pérez, 0-3 m. 69 Josué, 0-4 
m. 72 Pérez.
La incipiente igualdad futbolística que había en el césped 
se truncó al ser expulsado Espi y luego más aún Guillermo, 
dejando al equipo con dos menos. El segundo tiempo la 
física, la inferiodidad, el rival y la trencilla arbitral pudieron 
con el conjunto langostinero, hasta que un jugador local 
perdió los estribos y le pegó un cabezazo al juez de línea.
Con ilusión se afrontaba éste choque y con ganas se salir 
victorioso el conjunto vinarocense de la Ciutat Esportiva 
ante su afición. De inicio los pucelanos presionaron la 
línea media y delantera, para intentar ahogarnos. En un 
principio casi lo consiguen, pero los albiazules salieron 
respondones y crearon las primeras ocasiones peligrosas 
de cara al marco contrario, como un par de chuts en 
que uno salió fuera y otro lo sacó un defensor cuando 
se colaba. En cambio los rojiblancos se aproximaban a 
nuestra área para llegar a forzar algunos córners (3-7) 
Y trás un disparo local precedido de una falta (10-6) al 
borde del área que no se pitó, el colegiado expulsó a Espi 

por protestarle reiteradamente. A pesar de ello el Vinaròs 
aún dispuso de un cabezazo para inaugurar el marcador 
que salió incomprensiblemente alto. Repondieron los 
visitantes con un centro-chut que repelió el travesaño. 
Y lo que hizo enloquecer además también al publico, 
fué que un contrataque de un jugador del Vinarós fué 
atajado con una obstrucción o agarrón sin balón, y el de 
negro pitó la correspondiente falta, pero no le mostró 
la cartulina al infractor. ¡Inexplicable! La ley con sus 
sanciones solo son aplicadas a nosotros.
Tras el descanso los ánimos locales no decayeron, pero 
los foráneos llegaban ahora con más insistencia a los 
dominios de nuestro meta. Y llegó el tanto de ellos en 
un mal despeje de un defensa local. Luego cortamos 
un contragolpe forastero con zancadilla, que nos valió 
la expulsión de otro jugador. Después ya jugaban y 
cercaban nuestro campo con mucha ventaja numérica, 
de manera que nos endosaron tres dianas más. Y como 
colofón final vino una jugada en que el liner levantó el 
banderín señalando una infracción nuestra en fuera de 
juego (3-4) y el jugador Moha del Vinaròs después de un 
intercambio lejano de palabras, ante la sorpresa de toda 
la grada agredió fisicamente a éste juez de línea. Así que 
por este justificado motivo el colegiado decretó el final 
del partido a falta de 16 m. para su consecución En el 
terreno de juego el partido resultaba limpio entre los 
dos contendientes, con pocas faltas durante el mismo. 
Eso, a última hora los visitants ya jugaban a placer ante 
la impotencia local que apenas podia defendes y menos 
aún llegar arriba con jugada.
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ESPORTS

Vinaròs            Puzol 

HANDBOL.  Club Balonmano Vinaròs

ENDURO

El Club Balonmano Vinaròs i El club 
Handbol Serra d'Irta (Alcala) van 
estar el passat dissabte gaudint d'un 
autèntic partidàs d'Handbol al Palau 
Blaugrana de Barcelona presenciant 
en directe el partit entre el Barça i el 
Vardar Macedoni.
Va ser un autèntic espectacle on els 
més petits dels nostres clubs van 
gaudir de un espectacle esportiu de 
primer nivell i   també els grans que 
els acompanyàvem.

Igualada ha cerrado el campeonato 
de España de enduro 2015, con 
una carrera en la que han estado 
todos los protagonistas de la 
especialidad.
La cita catalana debía desvelar 
el nombre del mejor endurero  
del año, gracias a la clasificación 
scratch, a decidir entre Jonathan 
Barragán y Jaume Betriu y  al final 
se decantó por el de Husqvarna, 
Jaume Betriu.
En lo que se refiere a los nuestros, 
en Igualada participaron  en 
categoría Senior C4T, Eduardo 
Casino (KTM), terminó en tercera 
posición.
En MASTER, Javier Castejón 
(Husqvarna) logró terminar en 

quinta posición  
En FEMINAS  Humi Palau  
(Husqvarna) logró una cuarta 
posición.
Una vez finalizado el Nacional 
toca hacer un balance de los 
resultados conseguidos por todos 
nuestros pilotos, para empezar 
toca mencionar a nuestro piloto 
y presidente Javier Castejón en 
categoría MASTER a logrado un  
meritorio tercer lugar del pódium, 
un año duro para él donde la 
regularidad a dado sus frutos, 
quiere agradecer el apoyo del 
equipo Motomecánica Requena 
Husqvarna y la ayuda prestada por 
su inseparable "mánager" Agustin 
Rubert.

En SENIOR B 2T, han participado 
dos pilotos , Cristian Solsona 
(Gas-Gas) y Jose Ignacio Casino 
(KTM),terminando en la posición 
41 y 42 respectivamente.
En SENIOR C 4T nuestro 
piloto Eduardo Casino (KTM) 
ha conseguido una novena 
posición, meritoria ya que sólo ha 
participado en la mitad de todas 
las carreras del campeonato.
Para terminar en la categoría 
FEMINAS destacar la primera 
posición lograda por Humi Palau 
(HUSQVARNA).
Después de hacer balance de la 
temporada ahora toca  descansar  
y reponer fuerzas  para preparar la 
campaña del 2016.

Campeonato de España de enduro (Igualada  7 / 8  noviembre)

Els dies 14 i 15 de novembre el Club 
Natació Vinaròs va assistir al II Control 
Provincial en la piscina de la municipal 
de Castelló. En el qual van participar un 
total de 12 clubs, tant de la Comunitat 
Valenciana, com de Catalunya. Després 
de mantenir un minut de silenci per les 
víctimes dels atacs en París van donar 
inici a la competició.
La participació del nostre club va ser 
de un total de 24 nedadors: Paula Pagà, 
Claudia Matamoros, Angels Ferrer, Laia 
Albiol, Angels Meseguer, Llum Serret, 

Irina Sebastià,  Andrea Segura,Paula 
Jovani, Andreu Navarro, Angel Lleixa, 
Hugo simo, David Castañeda, Jesús 
Medrano, Manel Ramírez, Xavi Bordes, 
Joan Ferrer, Ian Calvo, Agustín Esteller, 
Miquel Segarra, Toni Bordes, Matí 
Segarra, Alberto Castañeda i David 
León.
Els nostres nedadors van estar a 
bon nivell, la majoria va millorar 
les  seues  marques, o van mostrar 
signes de recuperació, obtenint un 
total de 15 mínimes autonòmiques 

en la categoria masculina i 14 en la 
categoria femenina.
Destacar la tornada a la competició 
d'Alberto  Castañeda  guanyant la 
prova de 50 papallona amb una marca 
de 25,80 quedant-se  a  dues  dècimes 
de la mínima  nacional.  També va 
tornar a la competició Toni Bordes 
mostrant la  seua  qualitat en les 
proves de velocitat,  guanyant en 50 
braça, en xiques,  molt bon nivell el 
mostrat per Laia Albiol, guanyant 
en  varies distancies i   l'estat  de 

forma  d'Àngels  Messeguer, que 
va tornar a demostrar que  a 
part  de la braça les  proves  llargues 
les domina a la perfecció. 
Felicitar i animar als nostres 
esportistes a seguir entrenant i 
millorant, per les competicions 
importants d'aquest hivern.
Recordar que el diumenge 22 de 
novembre en la piscina Servol de 
Vinaròs es disputarà la 2º Lliga de 
promeses Jocs Esportius de les 
categories Benjamins/Alevins.

NAtACIÓ.  Club Natació Vinaròs

II Control provincial

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ
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   w.w.w.jjcinema.es     

    '' OCHO ''   

  Apellidos Catalanes
DIVENDRES:  día:20  18:00:h – 20:15:h – 22:15:h

DISSABTE:      día:21  17:30:h – 20:00:h -  22:30:h

DIUMENGE:     día:22  17:15:h – 19:45:h -  22:00:h

DILLUNS:           día:23  18:00:h – 20:15:h – 22:15:h

DIMARTS:       día:24  18:00:h – 20:15:h – 22:15:h

DIMECRES:      día:25        22:00:h  

                PREU:5€    
Día,l’espectador dilluns 4€,,no s’apliquen els díes festius

Classificació: + Majors de 7 anys                  

Preu de l’entrada: 5 euros   
  w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS
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Cartelera

Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA 

Barcelona nadalenca 
Dissabte 12 de desembre 2015 

 

Matí: S. Sadurní d’Anoia        
 Visita guiada al celler Canals & Munné (1915) 

 
Dinar al restaurant del mateix Celler: Calçotada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Després de dinar anem a Barcelona 
 
 

17.30h- Teatre Victoria  
Mar i cel de Dagoll Dagom 

 
Dagoll Dagom celebra els seus 40 anys d’existència amb el 
seu musical estrella. 
Mar i cel és una obra de teatre musical amb text de Xavier 
Bru de Sala i música d'Albert Guinovart, basada en l'obra 
homònima d'Àngel Guimerà, que va ser portada al teatre 
per Dagoll Dagom l'any 1987, posteriorment l'any 2004 i ara 
per tercera vegada. És remarcable per l'espectacularitat de 
la seva escenografia, en la qual un vaixell enorme i mòbil 
presideix la majoria d'escenes, i per la música, ja que 
algunes de les seves cançons ja han passat a considerar-se 
populars. 
 

Després tornada a casa, soparem pel camí. 
 
Preu: 75 socis   € / No socis: 80 € 
 
Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià a partir del 16  de novembre, a les 11h. La 
primera setmana tindran prioritat els socis i/o inscrits als cursos del Consell Municipal 
d’FPA, amb un acompanyant.  

Menú: 
Teula de calçots amb salsa romesco 
Carxofes, Corder i Botifarra a la brasa  
Escalivada catalana 
Fesols 
All-i-oli / Pa amb tomaca 
Crema catalana 
Cava, vi i aigua / Café o infusió / 
Marc de cava o licor de cava 

Curs de batucada  

BBaattuukk--eeppaa  
 

 DIVENDRES DE 20.15 A 21.45H,   
Durada: 21h     Preu: 24.15€ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendrem i viurem l'energia dels instruments de percussió dins d'un 

grup de batucada. Tocarem i  ballarem música plena d'energia i  
ritme amb arrels  afro-brasileres i d'altres més modernes. No cal 

coneixements previs ni tenir instrument propi. 

 
 

Inscripcions al Consell Municipal de Formació 
de Persones Adultes   Antic col·legi Sant Sebastià 

Tel. 964 40 74 93    consellepa@yahoo.es  
 
Horari d’inscripcions:  
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 
Tardes: dijous de 17 a 20h 

Cursos  

DDaannssaa  oorriieennttaall  
 

GRUP A: Dimecres i divendres de 15.30 a 16.30 
Grup B: Dimarts i dijous de 20.30 a 21.30h 

Professora: M. Dolores Albiol Inici: novembre 
Durada: 39h     Preu: 44.85€ 

 
  

  
  

GGuuiittaarrrraa  
Divendres de 9.15 a 11.15h 

Professora: M. Carmen Segarra 
Inici: desembre Durada: 20h Preu: 23€   

 
 
 
 
Curs per a iniciar-se en la tècnica per a tocar 
l’instrument. Aprendrem acords per  acompanyar 
cançons i ens iniciarem al punteig.  

 
Inscripcions al Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià www.epa.vinaros.es  Tel. 964 40 74 93    consellepa@yahoo.es  
Horari d’inscripcions:  
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 
Tardes: dijous de 17 a 20h 

Data: 26 de novembre de 
2015

Acte: Cinema a la Seu del 
Nord

Títol: «Las horas 
del verano. Olivier 
Assayas.»(VOSE)

Hora: 20 hores
Lloc:   Fundació Caixa 
Vinaròs (C/Socors s/n)
Entitat: Universitat Jaume I
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   ·   964 401 912

Reflexes 
del món

Del 19 de novembre al 6 de desembre
Inauguració: 19 de novembre a les 19.00 h

Programació Cultural2015
Auditori Municipal Aiguals d’Izco

PINTURA

Exposició de NÚRIA ALBESA

CURSOS DE COSTURA 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

 
TALL I CONFECCIÓ – Sistema Carmen Madueño 
Continguts: 

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

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

Aula 2 

Del 27 de novembre 
al 13 de maig  

Divendres  
de 9.30 a 12h  Amparo 

Cervera 

 
General: 57,50 € 

Socis: 52,90 € 

 
Grup B 
 

Del 22 de gener 
al 17 de juny 

Divendres  
de 15.30 a 18h 

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

 
Inscripcions al Consell Municipal de Formació de Persones Adultes   
 Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consellepa@yahoo.es  

 
Horari d’inscripcions:  
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 
Tardes: dijous de 17 a 20h 

 

Grup de Treball 
Participa

La Regidoria de Govern Obert et convida a ser part 
activa de la gestió municipal.

Ara pots entrar a formar part del Grup de Treball 
Participa.

Obert a tots els ciutadans interessats en crear 
noves vies de participació ciutadana.

Podeu entrar a formar part enviant un correu 
a participa@vinaros.es, fins el 7 de desembre.

Perquè l'Ajuntament de Vinaròs és cosa de tots!

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Dissabte  21 de novembre de 2015 a les 18.30 hores

AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS D’IZCO”
CONCERT DE SANTA CECILIA BANDA JUVENIL

El Tio Ramón (P.D.)  Salvá y Olcina
Ross Roy (Overture for band) Jacob de Hann

Dtro. : Emilio José Salamanca Safont
JOVE ORQUESTRA

Merry Widow, I love you so   Lehar
Juego de tronos  Ramin Djawadi

Vals nº2 de la suite de jazz D. Shostakovich 
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

BANDA SINFÒNICA
October  Eric Whitacre

Libertadores  Oscar Navarro
Himne-plegaria a Sta. Cecilia  S. Giner – J. Mª Cervera

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
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activitats culturals
DEL 17 AL 31 DE NOVEMBRE
VII CERTAMEN D'AQUAREL.LA GABRIEL PUIG 
RODA
Capella Santa Victòria
De 18.00 a 21.00 hores
de dimarts a diumenge
Organitza: Associació Amics de Vinaròs
Tots els públics

DEL 19 DE NOVEMBRE AL 6 DE DESEMBRE
REFLEXES DEL MÓN, exposició de pintura de 
l'artista Núria Albesa
Inauguració el dijous 19 de novembre a les 19.00 
hores
Auditori Municipal  V. Ayguals d'Izco. Plaça Sant 
Agustí
De 18.00 a 21.00 hores
de dimarts a diumenge
Tots els públics

DIJOUS 19 DE NOVEMBRE
CINEMA V.O. «SOMMAREN MED MONIKA»
20.00 hores
Auditori Carles Santos
Fundació Caixa Vinaròs
C. Socors, 64
Públic adult

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
CONCERT DE SANTA CECILIA a càrrec de la 
Societat Musical "La Alianza"
18.30 hores
Auditori Municipal  V. Ayguals d'Izco. Plaça Sant 
Agustí
Actuaràn : Banda Juvenil, Jove Orquestra i Banda 
Sinfònica
Tots el públics

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE
Xerrada – Col.loqui : Sexe – Gènere – Llengua
a càrrec de MARIA CARME JUNYET FIGUERAS, 
professora de lingüistica de la facultat de Filologia 
de la UB i Directora del Grup GELA
19.00 hores
Sala d'actes Providéncia García de la Biblioteca 
Municipal
Organitza: Associació Cultural Jaume I
Públic adult

EXPOSICIONS A LA FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS
Obert de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30 h. 
Entrada gratuïta. C. Socors, 64
•	 Bodegons. Exposició De Fernando Peiró 
Coronado. Del 25 de juny al 31 de desembre.
•	 Reviurem. Exposició Escultures de 
Armand-Thierry. Del 7 de novembre al 12 de 
desembre. Sala Sebastià Miralles. De 17:30 – 20:30 
hores
•	 Vinaròs Vist per Alfred Giner Sorolla. 
Exposició fotogràfica. Del 13 de novembre al 12 
de decembre.  Sala d'exposicions de la Fundació 
Caixa Vinaròs. De 17:30 a 20:30h

* Els dies que en l'Auditori hi ha teatre, concert o 
altres events, per raons tècniques i de seguretat, 
l'exposició romandrà tancada.
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BAN DE L'ALCALDIA

En  relació  amb  les  ocupacions  de  via  pública  per  terrasses  d'establiments  de  pública 

concurrència  al  municipi  de Vinaròs es posa en coneixement de la  població en general  el 

següent: 

El Títol IV de l'Ordenança Reguladora de les Instal·lacions i Ocupacions de Via Pública de 

l'Ajuntament de Vinaròs estableix les normes relatives a la instal·lació de terrasses. D'acord 

amb aquest,  l'ocupació  de  la  via  pública  mitjançant  terrassa  requereix  de  la  corresponent 

autorització  municipal,  prèvia  petició  de  la  persona  interessada  i  pagament  de  les  taxes 

corresponents. 

Així mateix, conformement amb l'art. 50.3 d'aquesta Ordenança les autoritzacions s'entendran 

RENOVADES,  en  els  casos  en  què  no  hagen  canviat  les  circumstàncies  que  existien  al 

moment  de  concedir  el  permís  per  a  la  instal·lació,  ni  les  condicions  imposades  per 

l'administració, ni haja estat objecte de sanció ferma per infracció greu. Amb aquesta finalitat es 

presentarà,  cada  any,  dins  dels  DOS  MESOS  anteriors  al  nou  període  d'ocupació el 

següent: 

- Declaració responsable per escrit d'acomplir la totalitat de requisits que li van ser exigits en el 

seu dia.

- Justificant de pagament de la taxa.

- Autorització de propietaris colindants.

És per aquesta raó que els titulars de terrasses amb autorització anual que vulguen renovar 

aquesta  autorització  per  a  l'any  2016  hauran  de  presentar  la  documentació  indicada 

anteriorment a l'OIAC municipal abans del dia 31 de desembre de 2015.

L'alcalde

Enric Pla Vall

Plaça Parroquial, 12 · 12500 Vinaròs · Telèfon 964 407 700 · Fax 964 407 701  · A/e info@vinaros.org C
od

i V
al

id
ac

ió
: E

95
LY

25
D

H
AS

3L
4M

55
G

SM
Y3

E9
Y 

| V
er

ifi
ca

ci
ó:

 h
ttp

://
vi

na
ro

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
 d

e 
1

  
 

En
ric

 P
la

 V
al

l (
 1

 d
e 

1 
)

Al
ca

ld
e-

Pr
es

id
en

t
D

at
a 

Si
gn

at
ur

a 
: 1

6/
11

/2
01

5
H

AS
H

: 9
b2

5e
42

11
96

19
be

37
31

2d
58

31
e8

28
a5

2

Participa!

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

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

Didac tiene 4 años y una enfermedad

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

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

rara que afecta a su sistema inmunológico

www.yoinvestigo.org

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

Tauler Municipal

Fes la teva pregunta al Ple 
Ordinari d'aquest mes

Envia-la a  participa@vinaros.es

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

Programa de Recolzament  Educatiu 
en Secundària I Batxillerat 

  
NECESSITEM PERSONES QUE DESITGIN COL·LABORAR EN 

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

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

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

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

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

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

   ENTITATS ORGANITZADORES :  

                 Xaaaarxrxrxrxeeeessss                        

ENTITATS COL·LABORADORES 

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

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

¿Tienes problemas con tu hipoteca?
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REGIDORIA DE POLÍTICA 
SOCIAL, IGUALTAT I 

DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA 
DAURADA
Es comunica a les persones 
interessades a obtenir la targeta 
daurada per poder accedir al transport 
públic urbà de manera gratuïta,  que el 
proper dia  que es durà a terme la seva 
tramitació serà el  dia 4 de desembre 
de  2015

Requisits:

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

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

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ESQUELES PUBLICITAT



agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

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

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

21 Novembre TORREGROSA av. Llibertat, 9

22 Novembre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

23 Novembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

24 Novembre ROCA c. Sant Francesc, 6

25 Novembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

26 Novembre ADELL av. Pius XII (cant. 
Picasso)

27 Novembre SANZ c. Pont, 83

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:34:41

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

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

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:30:20

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

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

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

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:33:13

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

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



*También se consideran juguetes: triciclos, coches a batería, patines, patinetes, futbolines, billares y dianas. *No se consideran juguetes: videojuegos, consolas ni bicicletas.
El cambio o devolución de los juguetes podrás efectuarlo hasta el 10 de enero de 2016, previa presentación del ticket de compra y embalaje original del producto.
La devolución de los productos comprados en esta oferta implica la obligación de la devolución del importe acumulado en el ChequeAhorro.

ABRIMOS DOMINGOS Y 
FESTIVOS EN DICIEMBRE 
EXCEPTO LOS DIAS 6 Y 25

De 9:00 a 22:00h.

VINARÒS
Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS

DOMINGOS Y FESTIVOS 
 de 10:00 a 22:00h.


