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Les Regidories de Cultura, Festes i Comerç presenten
la seua programació de Nadal
Donarà inici el 27 de novembre per ampliar la seua repercussió a nivell comercial

Redacció

Marc Albella, Guillem Alsina i Domènec Fontanet van presentar la programació nadalenca

Vinaròs va donar inici divendres 27 de novembre a la
programació de Nadal, amb actes preparats per les
Regidories de Cultura, Festes i Comerç. De fet, els actes
s'avancen una setmana per obtenir major repercussió
comercial, ja que la campanya de compres nadalenques
enllaçarà amb la celebració del 'Divendres Negre' els dies
27 i 28 de novembre.
Dins de l'oferta cultural i festiva, s'han programat més de
60 actes als quals se sumaran iniciatives tutelades per la
Regidoria d'Educació, com l'Escola de Nadal i el Parc de
Nadal. Els actes tindran com a escenaris principals el centre
urbà i el mercat municipal i s'ha pensat especialment en
el públic infantil, amb actes com cinema, tallers de jocs
tradicionals, funcions de titelles, cant de nadales, festivals
de ball i les tradicionals recepcions a càrrec de Pare Noel
i els patges reials. A més, es preveuen moltes novetats
per a la Cavalcada de Reis Mags, que avançarà el seu inici
mitja hora abans i tindrà lloc, com és tradicional, el dia
5 de gener. "Li donarem un gir de 180º a aquest acte ja
que volem que sigamolt impactant, visualment parlant,
sobretot per als xiquets", comentava Marc Albella, regidor
de Cultura i Festes.
Un dels plats forts de la programació serà el concert a

càrrec de l'Orquestra Unesco, el dia 4 de gener a l'església
Arxiprestal, organitzat per Càritas i de caràcter benèfic.
La programació es repartirà, en díptics informatius, en la
Tourist Info i es publicarà través del web municipal i de les
xarxes socials de l'Ajuntament de Vinaròs.

Campanya comercial

Per tal de que Vinaròs es convertisca en el centre comercial
a nivell comarcal, donada la seua ampla oferta de
proximitat, des de la Regidoria de Comerç es treballa per
posar en marxa iniciatives que afavorisquen les compres,
amb l'ambient festiu i nadalenc com a escenari. Els
diumenges 20 de desembre i 3 de desembre els comerços
romandran oberts i, com a novetat, es tancaran al trànsit
els carrers Arxiprest Bono i Socors, els dissabtes 12 i 19
de desembre. Segons explicava el regidor de Comerç,
Domènec Fontanet, "hem consensuat aquesta mesura
amb els comerciants d'aquests carrers i veurem com és
l'acollida. Pensem que pot afavorir perquè veïns de Vinaròs
i de tota la comarca surten al carrer i gaudisquen del nostre
centre comercial que es convertirà, pràcticament en tota la
seua totalitat, en peatonal".

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

La Regidoria d'Obres i Serveis dewww.vinarosnews.net
Vinaròs crea un nou aparcament
per a 500 vehicles a l'avinguda Leopoldo Querol
S'atenen així les demandes dels veïns per adequar l'entorn i dotar-lo de més seguretat
Redacció

Els treballs d'adequació de la zona
compresa entre el final de l'Avinguda
Leopoldo Querol i el riu Cervol estan a
punt de finalitzar. L'actuació, que ha anat a
càrrec de la Brigada d'Obres municipal, ha
tingut un cost de 2.000 euros i ha suposat
la neteja de vegetació i condicionament
-nivellat i farcit amb material- d'un espai
en el qual s'habilitarà un aparcament per a
500 vehicles. S'han instal·lat set focus amb
il·luminació LED de baix consum i s'està
estudiant la instal·lació d'un zona esportiva
2

infantil. També s'ha condicionat l'accés,
eliminant les barreres arquitectòniques per
facilitar el pas de carrets infantils i persones
amb mobilitat reduïda.
El regidor d'Obres i Serveis, Guilllem Alsina
(PSPV), explica que "amb una inversió poc
elevada, hem aconseguit crear un espai que
s'aprofitarà com a aparcament per part dels
veïns i també per a ocasions especials en
les quals la zona és especialment transitada
com el mercat ambulant de dijous, el
Carnaval o el període estival".

El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, al nou parquing de
Leopoldo Querol
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Renovada il·luminació nadalenca per a la ciutat
L'empresa concessionària Elecnor es fa càrrec de la instal·lació i els nous elements decoratius
L'arbre de Nadal canvia de lloc
i és una de les novetats

Redacció

Vinaròs va encendre divendres 27 de novembre la
seua il·luminació nadalenca. Una encesa que es va
fer a partir de les 18.00 hores a la Plaça Parroquial
i van ser els alumnes del CEE Baix Maestrat els
encarregats de connectar les llums. L'empresa
concessionària del servei d'il·luminació, Elecnor,
és la que, tal i com preveu el seu contracte, ha
d'assumir el cost de la instal·lació i dels elements
decoratius. El regidor d'Obres i Serveis, el socialista
Guillem Alsina, ha explicat avui que "l'empresa ha
volgut fer un esforç perquè la nova il·luminació
acomplisca les nostres expectatives i, en tot
moment, s'ha consensuat amb les regidories de
Comerç i Festes el tipus de guarniments i llums
que voliem".
Com és tradicional, els carrers del centre de
Vinaròs seran les que concentren major nombre
d'ornaments i decoració nadalenca. A la façana de
l'Ajuntament, es col·locarà un cartell de 'Bon Nadal'
i s'està instal·lant ja el nou arbre de Nadal, construït
enguany reciclant un fanal que es trobava al
magatzem municipal i que se situarà al costat del

jardí instal·lat a la façana principal de l'església
Arxiprestal. El temple comptarà amb il·luminació
especial en tres de les seues façanes i el campanar
tindrà un mantell LED col·locat en les seues cares
exteriors. A més, segons ha explicat el regidor
"tenim preparada una sorpresa molt especial que
es donarà a conèixer el dia 26 de desembre".
La il·luminació en el nucli urbà es completarà amb
nou arcs de llum en l'avinguda País Valencià, tres
al carrer Doctor Fleming, sis arcs en els carrers
Socors i Sant Francesc, quatre arcs al Passatge
Doctor Santos i, com a novetat, dos arcs al carrer
Agustí Comes. El carrer Major i el carrer Sant Tomàs
comptaran amb sis arcs cadascuna i un a la Travessía
Safont. La façana del Mercat Municipal incorporarà
un pessebre il·luminat i una altra de les novetats
destacades serà la instal·lació de rètols il·luminats
amb la frase 'Bon Nadal' donant la benvinguda a les
tres principals entrades a la localitat: a la rotonda
d'Avinguda Castelló -on també es il·luminarà
l'arbre que la presideix-, carrer Pilar i rotonda de
l'Avinguda Barcelona amb Avinguda Llibertat. A

més, s'instal·laran 1.200 metres de garlanda de
LEDS -propietat de la Brigada Municipal- en les
travessies que comuniquen els carrers Major i Sant
Tomàs, Plaça Sant Valent i carrer Arxiprest Bono.
L'edil agraïa "el gran treball realitzat per la Brigada,
els serveis tècnics municipals i l'empresa Elecnor
perquè tota aquesta feina servisca perquè Vinaròs
lluisca una imatge molt nadalenca, d'acord amb
l'àmplia programació cultural, festiva i comercial
amb la qual comptarem durant les pròximes
setmanes ".

L'ampliació del cementiri municipal de Vinaròs continuarà el 2016

La Regidoria d'Obres i Serveis ultima la construcció de 64 nínxols a i, de cara a l'any proper, es contempla una nova tanda de 70
Redacció

Continuen les obres de construcció de
nous nínxols a la zona habilitada com
a ampliació del cementiri municipal
de Vinaròs, un espai que ocupa 5.500
metres quadrats i que se situa a la
part oest del cementiri, al costat de
l'ermita de Sant Gregori. Després de
la construcció de l'estructura exterior,
composta per una tanca de planxes
de formigó armat subjectes amb
pals verticals, s'està procedint a la
construcció de noves fileres de nínxols,
per tal de cobrir la demanda existent,

de cara a curt i mig termini .
En aquests moments, s'estan acabant
de construir els 64 nínxols previstos
per a aquest any 2015 i, de cara al 2016,
es preveu construir altres 70, per a la
qual cosa quedarà contemplada una
partida en els pressupostos municipals.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem
Alsina, explicava que "d'aquesta
manera, el bloc 1 ja estarà acabat i
s'urbanitzarà la zona que comunica
amb el cementiri ".
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´
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El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina (PSPV), va visitar esta setmana
l'ampliació del cementeri
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Vinaròs rep el reconeixement per formar part de la Xarxa Isonomia per a la igualtat de gènere
El lliurament s'ha celebrat en el marc del XI Seminari Internacional
contra la Violència de Gènere a la Universitat Jaume I
Redacció

Vinaròs ha rebut el reconeixement de
la Fundació Isonomia de la Universitat
Jaume I, per la seua participació
en la Xarxa Isonomia per la igualtat
efectiva de dones i homes, dins del
XI Seminari Internacional contra
la Violència de Gènere organitzat
per la Fundació Isonomia de la
Universitat Jaume I, que enguany ha
abordat la violència de gènere des
del punt de vista del compliment
dels drets humans de les dones i el
paper de les administracions per a
aconseguir aquest objectiu. L'alcalde
de Vinaròs Enric Pla representava a

l'Ajuntament en l'acte d'inauguració
que s'iniciava amb la presentació
d'un manifest contra la violència
de gènere. L'acte comptava amb la
presència del rector de la UJI, Vicent
Climent; la vicepresidenta de la
Fundació Isonomia, Asun Ventura,
i la coordinadora de la Fundació,
Gemma Escrig, i ha suposat un
acte de recolzament a la labor que
realitzen els ajuntaments que formen
part de la Xarxa Isonomia.
El rector feia lliurament del XI Premi
Isonomia contra la Violència de

L'alcalde, Enric Pla, va rebre el reconeixement de mans del rector de la UJI, Vicent Climent

Gènere a l'antropòloga i feminista
mexicana Marcela Lagarde per les
seues aportacions acadèmiques al
feminisme, situar la violència cap
a les dones en l'agenda política
internacional, visibilitzar i denunciar
els crims cap a les dones encunyant

el terme «feminicidi» i per la seua
defensa de la vida i llibertat de les
dones.
En el Seminari han participat també
col•lectius de Vinaròs com la secció
de Isonomía-Vinaròs i Mi mano es tu
apoyo.

Vinaròs habilitará una nueva playa apta para perros para el próximo verano
El concejal Domènec Fontanet asegura que la idea es disponer de tres o cuatro playas en esta legislatura
Redacción

El concejal de Turismo, Domènec Fontanet, ha
informado que desde su área se está trabajando
en adecuar una nueva playa para mascotas para
que pueda ser disfrutada el próximo verano, tras
la buena acogida que ha tenido la playa apta para
perros ubicada en la costa sur de la localidad.
“Estamos mirando las posibilidades que tiene la
playa de Les Llaneres, y nuestra idea es llegar a
tener tres o cuatro playas aptas para mascotas
cuando concluya la legislatura”, señaló.
Fontanet aseguró que, desde que en verano

de 2014 Vinaròs se convirtiera en un municipio
turístico pionero en toda la Comunidad
Valenciana en ofrecer a los usuarios una playa
apta para perros, otras localidades costeras han
hecho lo mismo e incluso algunas han consultado
al Ayuntamiento de Vinaròs. “Esto está además
refrendado por hoteles y campings, que nos han
dicho que es uno de los servicios que la gente
valora a la hora de visitar la localidad”, indicó
Fontanet.
El consistorio escogió en 2014 para dar acceso

a las mascotas la playa de Aiguadoliva, la cala
más meridional del litoral vinarocense. Con esta
medida, desde la concejalía de Turismo se ha
cubrió una demanda existente por parte de los
propietarios de perros que pueden disfrutar de
un entorno adecuado para sus mascotas. Para
hacerlo, se modificó la ordenanza municipal de
Uso, Disfrute y Aprovechamiento del Litoral, a
fin de cubrir esta demanda, de gente que tiene
mascota y quiere disfrutar de la playa, pero sin
molestar al resto de usuarios.

Turismo se plantea adecuar un parquing para autocaravanas
Redacción

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs
está estudiando, en coordinación con las áreas de
Obras y Servicios y Gobernación, la posibilidad
de adecuar un parquing para autocaravanas. Una
propuesta que ha presentado la coalición Acord
Ciutadà y en la que el concejal de Turismo, Domènec
Fontanet aseguró que el equipo de gobierno
ya está trabajando. “Hemos tenido al respecto
reuniones con la concejalía de Obras y Servicios y he
trasladado también a la concejalía de Gobernación
y la Policía Local que plantee una posible ubicación,
pero todo tiene un proceso, no puede realizarse
de forma inmediata”, explicó Fontanet. El edil de
Turismo señaló que este aparcamiento, cuando
sea realidad, dispondrá de servicios de agua, luz y

saneamiento para que los autocaravanistas puedan
pernoctar y reponer suministros.
En los últimos años, Vinaròs se está convirtiendo en
una ciudad muy visitada por este tipo de turismo y
con procedencias muy diversas que lo consideran
una de las formas más atractivas para recorrer el
mundo y disfrutar de unas vacaciones diferentes. La
zona de Fora Forat o la dels Cossis, en la costa norte,
son dos de los espacios preferidos para estacionar
por las autocaravanas que acuden a Vinaròs, pero
cabe recordar está prohibido acampar y, por lo tanto,
no se pueden sacar sillas o mesas fuera del vehículo,
ni extender toldos o ventanas batientes, poner patas
estabilizadoras, realizar vertidos de fluidos o emitir
Autocaravanas aparcadas en Vinaròs, esta semana
ruidos molestos.

Afectados por CUOTAS CAM, CLÁUSULA SUELO, IRPH, BONOS
CONVERTIBLES DE BANCO POPULAR SA y otros productos bancarios tóxicos

Recuperen su dinero íntegramente

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

APDEF ESTÁ A SU LADO,
como lo estamos también de los propietarios y accionistas afectados por el caso
Volkswagen
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31 comerços de Vinaròs celebren el 'Viernes Negro' amb descomptes especials i obsequis
La Regidoria de Comerç recolza aquesta iniciativa que es celebrarà divendres 27 i dissabte 28
Redacció

La Regidoria de Comerç i l'Associació de
Comerciants de Vinaròs han presentat la campanya
especial 'Divendres Negre' que se celebrarà el
divendres 27 i el dissabte 28 de novembre. Durant
l'horari comercial habitual, 31 comerços oferiran
descomptes especials en productes específics -que
estaran identificats amb un punt negre- i obsequis
per als clientes que realitzen les seues compres.
La presidenta de l'Associació de Comerciants de
Vinaròs, Ángeles Pereda, ha explicat que "cada
comerç establirà descomptes molt avantatjosos, de
20, 30 o 40% i a més els clients tindran l'oportunitat
de comptar amb mitja hora d'aparcament gratuït

a l'aparcament subterrani del Passeig Marítim,
gràcies a la col·laboració de l'empresa PAVAPARK".
Els comerços adherits completen una àmplia oferta
de sectors molt diversos: òptica, moda per a tota
la família, pelleteria, sabateria, esports, llenceria,
impremta, pastisseria, decoració tèxtil i articles per
a la llar, emplaçats en el centre urbà de Vinaròs, en
l'espai comprés entre el carrer Sant Pasqual i el
carrer Costa i Borràs.
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet,
destacava que "des de l'Ajuntament, donem suport
a qualsevol tipus d'iniciativa que supose incentivar
el nostre comerç local i animar les compres,

Ángeles Pereda i Domènec Fontanet van explicar la iniciativa

sobretot de cara a la temporada de compra de
regals nadalencs".

El Mercado Municipal presenta la programación de Navidad
Redacción

El Mercado Municipal de Vinaròs ha presentado la
programación de Navidad, que tendrá lugar del
4 de diciembre al 6 de enero. La presidenta de la
asociación de vendedores, Cinta Segura, señaló
que este año “se ha querido hacer un esfuerzo para
animar mucho el recinto y ser referentes en este
sentido. Queremos dar mucha alegría por estas
fechas navideñas”. De este modo, con el apoyo
de la concejalía de Comercio, los vendedores han
realizado una importante inversión en iluminación,
decoración y en un interesante abanico de
actividades. En cuanto al programa de actos, Marta
Contel explicó que el 4 de diciembre se inaugurará
la iluminación y la decoración navideña que se
está preparando, en un acto amenizado por la

banda de música de La Alianza. Los viernes 11 y
18 de diciembre habrá una degustación gratuita
en varias paradas del mercado. Los días 23 y 24
de diciembre a las 11 horas habrá un concierto de
Navidad, y de 11 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas
visitará el mercado el Papá Noel y habrá un parque
infantil para los más pequeños. Por otro lado, el 29
de diciembre de 17.30 a 19.30 horas habrá, previa
inscripción gratuita en la oficina del mercado, un
taller de decoración de galletas navideñas y una
chocolatada. Y los días 2 y 4 de enero el mercado
recibirá la visita de los pajes reales y también habrá
un parque infantil con inflables. Por último, el día
5 de enero se realizará un sorteo a las 12 horas de
una televisión LED de 42 pulgadas. Para participar

Marta Contel, Cinta Segura y Domènec Fontanet
presentaron las actividades

en este sorteo hay que depositar los tickets de
compra desde el día 21 de diciembre al 4 de enero.
Además, el mercado realizará sorpresas para los
clientes.

Juan asegura que el Interventor ha ratificado que no se ha hecho ninguna auditoría
Redacción

El portavoz del PP de Vinaròs,
Juan Bautista Juan, señaló el
lunes que la pasada comisión
de Hacienda “ha evidenciado
la farsa que ha montado el
tripartito en torno a la deuda
y su auditoría”. Juan recordó
que el alcalde dijo que, según
esta auditoría, había una deuda
superior a la certificada por
la intervención, así como un
millón de euros sin contabilizar.
“Sin embargo, es una auditoría
que no se ha entregado a nadie
y que la concejala de Hacienda
ha reconocido que no la ha
visto completamente y que no
sabe identificar a la persona
o personas que, en teoría, la
habrían realizado”, señaló.
Tampoco el interventor, según
explicó
Juan,
preguntado
en comisión informativa al
respecto, sabía nada de la
auditoría. “Concluyó que en el
Ayuntamiento de Vinaròs no se
había hecho ninguna y que ni
tan siquiera se había facilitado

documentación a nadie que no
fuera un concejal”, aseguró.
Para Juan “lo más sorprendente de
todo es que el Alcalde decidiera
no asistir a la comisión de
Hacienda, cuando en su agenda,
publicada en la web municipal,
estaba la citada comisión”.
El portavoz popular concluyó que

el equipo de gobierno “ha estado
mintiendo a la ciudadanía, con la
única intención de no asumir que
la gestión económica del PP los
pasados cuatro años fue seria y
rigurosa”, apuntando que en estos
cuatro años se pagaron más de
19 millones de euros, dejando la
deuda total en 20.181.140 euros. Juan Bautista Juan
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El PSPV pide la recuperación permanente en la comarca de servicios
como el DNI y las pruebas teóricas de conducción
Redacción

El PSPV Ports Maestrat ha acordado en el
comité comarcal celebrado en Càlig instar a los
ayuntamientos a que presenten mociones para
solicitar a la subdelegación del Gobierno que la
comarca recupere servicios como la prueba teórica
del carnet de conducir o el funcionamiento regular
de la oficina de expedición del DNI. El secretario
comarcal, Evaristo Martí, señaló que ambos
servicios es fundamental que sean recuperados al
ser un inconveniente para la gente de las comarcas
del norte desplazarse hasta Castellón para realizar
las pruebas o obtener el DNI. “El servicio de DNI
está en estos momentos en el aire y en situación
de colapso por largas esperas, por lo que muchos

ciudadanos optan por irse a Castellón o Tortosa
para obtener el documento”, señaló Martí, que
apuntó que “el motivo esgrimido es la falta
de personal, pero esto puede resolverse si hay
voluntad política”.
También señaló Martí que después de las
elecciones generales se presentará un Plan
Estratégico Comarcal, que englobará una demanda
de mejoras que será después presentada a las
diferentes administraciones. “Fijaremos objetivos
que sean realizables durante esta legislatura,
basándonos en acciones en varios ámbitos como
infraestructuras, medioambiente, cultura, etc,
para disponer de servicios públicos más eficientes

y de calidad, recursos materiales al servicio de
la sociedad, y para mejorar la economía de la
comarca”, concluyó.

Acord Ciutadà demana al govern que facilite als vinarossencs
poder anar a veure l’últim espectacle de Carles Santos
Redacció

Acord Ciutadà ha instat el govern de Vinaròs
que pose els mitjans al seu abast per facilitar que
aquells vinarossencs que ho desitgen puguen
anar a veure l'últim espectacle de Carles Santos,
‘Patetisme il·lustrat’, a Barcelona.
“Seria bo que la regidoria de Cultura es postule
com a intermediària i com a promotora cultural,

fent arribar aquest espectacle de Santos a
tots aquells que ho desitgen”, ha assenyalat
el portaveu de la coalició, Lluis Batalla.
L'Ajuntament, segons Batalla, es podria implicar
organitzant el bus i facilitant la centralització de
venda d'entrades, recordant que “els diferents
equips de govern que ha tingut Vinaròs han

posat els mitjans per a que entitats culturals del
poble poguessen accedir a mitjans de transport
que els portessen a fer les seues actuacions”.
Acord Ciutadà col·laborarà fent un llistat amb
aquelles persones interessades a gaudir de
l’espectacle de Santos que es traslladarà al
regidor de Cultura.

Acord Ciutadà lamenta que no es face el Mercat de Nadal i demana explicacions dels motius
Redacció

Acord Ciutadà ha criticat que enguany no es
face el Mercat de Nadal. “No es farà per una
nova decisió arbitrària de l'equip de govern, i
seria bo que el regidor de comerç comparegués
per donar explicacions de les dades en què
s'empara per a que no es face”, va indicar
el portaveu de la coalició d’esquerres, Lluis

Batalla.
Per Acord Ciutadà, “dins dels criteris de
rendabilitat pels quals la regidoria de comerç
decideix fer o no voler fer el Mercat de Nadal,
hauria de contemplar sobretot la rendabilitat
de fer vindre cap al centre comercial del casc
urbà a veïns i veïnes , i visitants en aquests

dies. Volem conèixer, en veu del regidor, quina
és aquesta “manca de rendabilitat” que diu, en
quin aspecte es materialitza, i si s’'ha escoltat als
establiments que hi participaven”. I asseguren
que “nosaltres podem afirmar que, per part
d'entitats i comerços que hi participaven, hi ha
predisposició en repetir”.

19 de novembre: 5è tall de carretera a Vinaròs
Setmana darrera setmana
van sumant gent als talls
de carretera. Cal fer esment
de l’Associació de Veïns
Sanadorlí de Benicarló
que juntament amb els de

6

Veïns Migjorn de Vinaròs
i uns veïns d’Alcalà van
estar novament reclamant
la gratuïtat de l’AP-7. Es
va guardar un minut de
silenci i reflexió pels morts
en aquesta carretera, i
després es va celebrar una
assemblea amb l’explicació
del que s’està fent de que
s’està gestionant i de com
s’enfronten les properes
setmanes.
La decisió és seguir amb
els talls fins aconseguir la
desitjada gratuïtat de l’AP7, però s'espera la resposta
de l’Ajuntament de Vinaròs
en relació a la moció que
es va presentar. També es
presentarà a l'Ajuntament
de Benicarló una moció
semblant a la presentada a
Vinaròs.
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Recaredo del Potro considera que no hay relación entre Castor y los movimientos sísmicos
El presidente de Escal UGS insistió en que no había "el más mínimo riesgo" para la seguridad
de las personas y bienes ya que la intensidad de los seísmos era tresç
Redacción

El presidente del consejo de administración de la
concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, Recaredo
Del Potro, negó el lunes en su declaración en el juzgado
número 4 de Vinaròs la relación entre la actividad de
inyección de gas y los movimientos sísmicos, y ha
apuntado que la sismicidad fue "natural" y que sólo se
trató de una "coincidencia en el tiempo".
Según ha informado el abogado de la Asociación
Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular,
Jorge Casal, "como era de esperar, Recaredo del Potro
ha eludido cualquier tipo de responsabilidad de la
empresa y ha dicho que desde un primer momento
Escal hizo los estudios de sismología que le fueron
requeridos de forma exhaustiva y aprovechando los
datos que habían adquirido con anterioridad de los
estudios de la empresa que había explotado en su día
la instalación petrolífera".
"Sí que ha reconocido que esos estudios se centraron
exclusivamente en el entorno de la falla Amposta,
y ha dicho que no podían tener conocimiento de la
existencia de otras fallas", ha destacado Casal, quien
ha dicho que "incluso ha negado que la supuesta falla
Castor exista y que los movimientos sísmicos estuviesen
relacionados con la actividad de inyección de gas".
Así mismo, el imputado ha señalado que la aportación

de la inyección de gas a la energía que despliegan los
sismos es de una milésima parte, por lo tanto, "una
incidencia mínima".
También ha declarado Del Potro que sobre los
movimientos había un "perfecto" conocimiento por
parte del Ministerio y de la Red Nacional de Alerta
Sísmica, "los cuales estaban informados de lo que
estaba sucediendo e, incluso, el director de esta última
entidad les manifestó que, por la magnitud e intensidad
de los sismos, no había el más mínimo riesgo para la
seguridad de las personas".
Ha dicho que la intensidad de los sismos es tres, que
excluye cualquier riesgo para personas y bienes y,
en definitiva, que la intensidad de los sismos en la
zona de Vinaròs es equivalente a las vibraciones que
experimenta la fachada de una casa cuando pasa
un camión por delante", ha añadido el letrado. El
representante de Escal también ha manifestado que las
únicas medidas que se adoptaron cuando empezaron a
registrarse los sismos fue el seguimiento de los mismos
y la comunicación al Ministerio y a la Red Nacional de
Alerta Sísmica, y ha dicho que en ningún momento
cesó la actividad, "ya que el 16 de septiembre cesa la
inyección sencillamente porque se acabó el gas y había
finalizado la actividad programada, pero no porque

Recaredo del Potro salió sonriente del juzgado, pero fue
acompañado al grito de 'No ho volem' por la Plataforma
en Defensa de les Terres del Sénia

voluntariamente lo decidieran ni recibieran ninguna
instrucción al respecto", ha indicado el abogado de
Arca Ibérica. Por otra parte, según el letrado, una de las
sugerencias que hizo el Observatorio de Ebro cuando
puso en conocimiento de la empresa la existencia de
movimientos sísmicos es que paralizara la actividad o
redujera el caudal de inyección a los límites por debajo
de los cuales no se había producido ningún movimiento
sísmico, a lo que la empresa "manifiesta que redujo el
caudal de inyección incluso antes, aunque el informe
del Instituto Geológico y Minero (IGME) dice que no
se redujo el caudal de inyección, sino que incluso se
aumentó, pero del Potro dice que se confunde caudal
con volumen de inyección".
Así mismo, Recaredo del Potro ha puesto en
"entredicho" los informes del IGME sobre unas fallas
que hasta el momento eran desconocidas, "pues dice
que son datos interpretables".

Enagás ultima el proceso de hibernación del almacén Castor
El operador del sistema gasista Enagás anunció el lunes
que ya ha cumplido el encargo de poner en condiciones
de seguridad el almacén subterráneo de gas Castor y
que ultima su proceso de hibernación (cierre temporal).
Según ha informado Enagás, la instalación ya está
en condiciones de seguridad tal y como exigía la

regulación, sin alterar la estructura y con las necesarias
tareas de mantenimiento y preservación de equipos.
El gestor del sistema apunta además que "está
concluyendo el proceso de hibernación".
Así, explica que ya ha culminado la fase de inertización,
por la que se ha evacuado el gas de la superficie, la

plataforma, el gasoducto y las instalaciones en tierra.
También ha completado los trabajos de preservación y
mantenimiento de los equipos y avanza en el sellado de
los pozos, que ya solo está pendiente de la instalación
de dos piezas mecánicas de acero adicionales a las dos
válvulas existentes.

La Asociación de Peluquerías de Vinaròs organiza una ‘Movember Party’ este sábado
Redacción

La Asociación de Peluquerías de Vinaròs celebrará,
por cuarto año consecutivo, ‘Movember’ el próximo
sábado 28 de noviembre con una cena benéfica en el
Moustache Café y una fiesta en La Taverna.
La cita benéfica dará inicio a las 21 horas cuando en
el Moustache Café con una cena que constará de una
crema de temporada con crujiente, ensalada templada
de pollo con sésamo y soja, un pastel de cabracho al ron
y gulas de ternera con arroz, además de un postre de
manzana con helado de leche merengada.
Después de la cena habrá fiesta en La Taverna, donde
se darán además tres premios: el del chico con mejor
bigote, el de la chica con el mejor bigote y el de conjunto.
También habrá sorteo de regalos, y los ganadores de

ediciones anteriores y el presidente de la asociación
ejercerán de jurado para elegir a ‘Movember 2015’.
El año pasado se realizó una conferencia en la Fundació
Caixa Vinaròs sobre el cáncer de próstata y testículos y la
importancia de la prevención. Una charla de salud que
volverá a realizarse en la próxima edición de Movember,
tal como informó el presidente de la asociación, Manolo
Sabater.
La recaudación obtenida se donará a la Movember
Foundation, una organización benéfica internacional
comprometida con impulsar una vida más feliz,
saludable y duradera para los hombres. Desde 2003,
millones de personas se han unido a la causa por la
salud masculina, la cual ha recaudado 485 millones

de euros y ha financiado más de 1.000 programas de
investigación centrados en el cáncer de próstata, el
cáncer de testículos, la salud mental y la inactividad
física.

El Centro Comercial Portal Mediterráneo quiere
regalar una cámara GoPro Hero+
La HERO+ captura video envolvente de
1080p60 y fotos de 8 MP. Además, cuenta
con Wi-Fi y Bluetooth para un fácil acceso a
GoPro App y Smart Remote.1
La introducción perfecta a GoPro + Wi-Fi
Sumergible a 40 m
Controla. Visualiza. Comparte.
Ráfaga de 8MP / 5 fps
Hasta 1080p60

¿Cómo participar?
Seguir Portal Mediterráneo
Vinaròs en Facebook (para
que podamos comprobarlo tienes que
tener visibles las páginas que te gustan)
Compartir la imagen del Facebook de
Portal Mediterráneo Vinaròs deben
hacerlo de forma pública.
Y ya estáis preparados para participar…
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Els escolars mantenen la tradició de Santa Caterina
Festa al col·legi, cinema, concurs de lloes i de menjar pastissets per celebrar un dia molt especial

Els premis del concurs de lloes

Redacció

Els xiquets i xiquetes de Vinaròs van celebrar
dimecres 25 de novembre la festivitat de Santa
Caterina amb diferents actes tradicionals tant
als centres educatius com els preparats per
l'Ajuntament i l’Agrupació de Pastissers de la
localitat.
Al matí, els col·legis van realitzar tallers, contacontes
i activitats esportives per celebrar la tradició. A
més, al centre d'Educació Especial Baix Maestrat va
tincre lloc la degustació de pastissets de merengue
gràcies a la iniciativa de la Agrupació de Pastissers,
en un acte en el qual va estar present la regidora
socialista d'Educació Begoña López. Este dia és
tradició menjar la típica ‘prima’, un pastisset a base
de merengue que elaboren les pastisseries per
Santa Caterina i Sant Nicolau.
A la tarde es van celebrar els actes preparats per
l'Ajuntament al JJ Cinema, on es va projectar de
forma gratuïta la pel·lícula ‘Home’ en dos sessions,
una a les 16.30 hores per als alumnes d'Educació

Els col·legis van celebrar Santa Caterina

8

Els alumnes del CEE Baix Maestrat
van disfrutar de la festa

Infantil i 1º i 2º de Primària, i una altra a les 19 hores
per als alumnes de 3er, 4art, 5è i 6è de Primària.
En el descans que va tindre lloc entre ambdues
sessions va ser el moment del lliurament de
premis del concurs de lloes que organitza cada any
l’Agrupació de Pastissers i que aquest any arribava
la 18ª edició, i després es va celebrar el divertit
concurs de menjar pastissets de merengue per
grups d'edats.
Fira solidària
Els alumnes del col·legi públic Assumpció van
celebrar, a més, una fira benèfica en la qual van
posar a la venda a un preu simbòlic els treballs
manuals realitzats pels propis alumnes. Aquest
any la recaptació es destinarà a la Casa dels Xuklis,
que és un conjunt d'apartaments a Barcelona
destinats a la residència de xiquets xiquetes amb
problemes oncològics, que han de viure prop de
centres hospitalaris pels llargs tractaments mèdics
que reben.

El concurs de menjar pastissets, tot un èxit

fotonotícies
El passat 21 de novembre ESMUVI fa fer el sopar de gala de reines de
la comparsa, i on Sara Igual Herrero reina del carnaval 2015, va donar el
testimoni a la nova reina 2016 Iris Prado Gauxachs.
També es va fer la presentació del tratge amb la seua temàtica de músics
i ballarines per al proper carnaval 2016.

sábado los alumnos del
s se reunieron el pasado
Después de tantos año
velada en armonía.
94 y disfrutaron de una
colegio san Sebastián año
Gracias a todos.
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El pasado sábado
tuvo lugar en el Pa
bellón la presentación
escuelas deportivas
de las
y la
2015-2016. Alba Isabe entrega de premios de las mascota E.M.I.A
l, del colegio de la As
unción, quedó segun .R.E
da .

David y Elián ya son papás. Bienveni

da Emma
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La cofradía del “Cristo de la Paz” festeja su 50 aniversario

Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 22, la Cofradía
del Cristo de la Paz de nuestra ciudad,
celebraba el 50 aniversario de su
fundación (1965-2025), y a la vez el
25 aniversario de la fundación de su
banda de “Bombos y tambores”.
En un conocido restaurante de la
ciudad se realizó una “Comida de
Hermandad”, donde la Cofradía invitó al
que fuera presidente de la “Federación
de Cofradías de Semana Santa de
Vinaròs” durante 12 años Pere Suquet
Sala, y le hacía entrega por parte de
su presidenta Marisin Grau Alcázar,
del primer título de cofrade de honor
de esta Cofradía, con la entrega de

un pergamino con el nombramiento,
y de un reloj de pulsera. A su esposa
Carmen Fonollosa, le hacía entrega
de un artístico ramo de flores con los
colores de la Cofradía, blanco y rojo.
Tras las palabras dirigidas por
la presidenta comentando este
merecimiento, contestaba a las mismas
con mucha emoción Pere Suquet,
el cual dijo: “En los 12 años que he
sido presidente de la Federación de
Cofradías, labor que he desarrollado
con mucho gusto, la Cofradía del
Cristo de la Paz, ha sido la única
Cofradía que ha valorado mi trabajo
y esfuerzo por la Semana Santa

de Vinaròs, y ha tenido un detalle
conmigo. Muchas gracias”.
Referente al 25 aniversario de la
fundación de la banda de bombos
y tambores, se le ha entregado a los
fundadores Luis Polo y Mª José Diego
(D.E.P.) también el correspondiente
diploma y un reloj de pulsera, y a su
hija Jenny Polo Diego unas muñeca
fafucha vestida de capuchina con su
correspondiente bombo.
Por parte del fundador de la banda
Sr.Luis Polo ha hecho entrega de una
donación de pin de plata ( tambor
y baquetas) a los miembros de la
banda : Santi Altabas, Mónica Carrero,

Alejandro Gonzalez, Jessica González,
Mari Neus Grau, Edgar Benito, José
Aguilar, Laura Soto, Miguel Collado y
Jenny Polo. También a Pere Suquet y a
la presidenta Marisin Grau.
En definitiva, se ha pasado una feliz
jornada de hermandad con una
Cofradía a la cual le deseamos, “Que
cumpla muchos años mas”, en bien de
nuestra Semana Santa de Vinaròs.
Valgan mis felicitaciones y cariño hacia
la misma.

Certificats d’eficiència energètica (CEE)
des de 90 euros (I.V.A. inclòs)
Informe d’avaluació de l’edifici (IEE):
Pressupost immediat
Cita prèvia: 699.29.64.58
La Asociación C. y Recreativa del Ama de Casa de Vinaròs ha organizado un viaje NO COMERCIAL, para el próximo día 5 de diciembre a
Albaída, con visita al conjunto histórico-monumental, y fábricas de turrones. Pueden inscribirse todas las personas que estén interesadas
en él. Para más información pueden llamar a los tels.: 620 555 881 – 677 546 131.

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Per sant Andreu pluja,neu o fred molt greu
Per sant Andreu, llarga nit i dia breu
A sant Andreu no li llaures el peu
Per sant Andreu si no teniu capa ja patireu
Si vols bé al marit teu dona-li cols per sant
Andreu
Per sant Andreu sembra del teu, si ho has
d’emprar deixa-ho anar
La neu de sant Andreu fins a carnestoltes
la voreu
Si neva per sant Andreu, tot l’hivern amb
neu
Any de neus senyorials, a l’estiu pastures
10

frescals
De Tots Sants a
Nadal, neu pluja o
vent cabal
Nevades
tardorenques, pedregades primerenques
Arròs covat, dona’l al gat
Una filla és un joc, pero tres ja són foc
Després de les cartes vistes tots són
jugadors
Al desembre el any acabem i moltes festes
celebrem
Al desembre i al gener busca un bon recer

Desembre
tremolant, bon gener i millor any
El sol de desembre I gener porta gelades al
febrer
Pel desembre el fred i el vent fan tremolar
al més valent
Dolent estalviador és el matiner de
desembre i gener
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La gala de reinas volverá a celebrarse en el antiguo campo Cervol
La junta gestora descarta la plaza de toros por su menor capacidad
Redacción

La gala de reinas del Carnaval de
Vinaròs volverá a celebrarse en el
antiguo campo de fútbol del Cervol
y no en la plaza de toros, que era
otra de las posibilidades que estaba
encima de la mesa. Así se decidió
tras una asamblea general de la
junta gestora, representantes de
las comparsas y reinas del próximo
Carnaval. El presidente de la junta
gestora, Abilio Segarra, explicó ayer
que en esta reunión, que se prolongó
durante dos horas, se analizaron
los pros y los contras de los dos
emplazamientos propuestos. Según
señaló Segarra, el motivo principal
de la elección del antiguo campo de
fútbol del Cervol fue que el aforo es
superior al de la plaza de toros, que
estaba limitado a 4.200 personas.

Esto, si tenemos en cuenta que hay
más de 5.000 comparseros, hizo
temer que muchos de ellos podrían
quedarse fuera en caso de celebrarse
el evento en el coso taurino y
decantó la decisión en favor del otro
emplazamiento.
El antiguo campo de fútbol Cervol
ha acogido la gala en las dos últimas
ediciones, después de descartarse
continuar en la plaza de toros por la
normativa en cuanto a medidas de
seguridad y capacidad, impuesta a
raíz del suceso en una conocida sala
de fiestas madrileña. Sin embargo,
este año la opción de volver a
celebrar el evento en el coso taurino
era real, tras haberse rediseñado
el escenario, lo que hacía posible
que quedaran libres tres entradas y

salidas al recinto y se aumentara así
la capacidad de espectadores que
podían acudir.
La gran gala de presentación de
reinas de comparsas de Carnaval

es, sin duda, uno de los actos más
multitudinarios y brillantes de
estas fiestas, que se celebran en
esta edición del 29 de enero al 8 de
febrero.

Xarrada sobre intel·ligència emocional a l’IES Josep Vilaplana
IES JOSEP VILAPLANA

Dimecres 18 de novembre va tenir lloc a l’IES Josep
Vilaplana una xarrada, adreçada al professorat
del centre, sota el títol “Intel·ligència emocional:
com educar les emocions?”. La conferència va
anar a càrrec de Diana Montserrat Ferrer, mestra
i psicopedagoga, professora del Màster de
Psicopedagogia de la UJI.
En la xarrada es va exposar com saber reconéixer
les emocions, i també la necessitat d’aprendre
a gestionar-les, la qual cosa resulta d’una
aplicació efectiva a l’aula, i molt útil a l’hora de
resoldre conflictes. En l’etapa de l’adolescència,
és especialment important detectar i tractar
adequadament les emocions de l’alumnat.
L’acte, al qual van assistir més de quaranta

membres del claustre, s’inscriu dins de les activitats
promogudes dins del Projecte de Millora de
l’Aprenentatge de l’Alumnat entre Centres d’FP de
la Família de Transport i Manteniment de Vehicles

¡

F elices F iestas !

¡

F elices F iestas !

Menú Especial
‘Cenas de Empresas’

25 de Diciembre
Menú Comida Navidad

Cena Fin de Año 2015-2016

Mejillones a la Vasca
Pinchos Varios de
Pulpo
Queso de cabra
Morcilla

Consomé de Navidad
Jamón, Queso y Pan tomate
Mejillones a la Marinera
Langostinos
Pulpo a la Crema de ajo

Tosta de Brandada
de Bacalao
—

Carpaccio de Pulpo

-/-

-/-

Entremeses “Duc”
-/-

Atún Fresco a la plancha
con Cebolla Caramelizada
o
Secreto Ibérico con Patatas al Horno

Entremeses Festivos
o
Canelones Gratinados
-/-

-/-

Pavo Asado al Horno con Manzanas
o
Rape a la Marinera

Vino de Rioja, Cerveza, Agua

Postre Navidad
Bebidas, Turrones, Cafés, Cava Brut

-/-

Pudin de Café

Visita a l'asil i jocs populars,
com sempre és tradició la
vespra de Santa Catalina al CEIP
"Assumpció"

(Learning Improvement Plan), que l’IES Vilaplana
du a terme conjuntament amb l’Institut Montsià
d’Amposta. Aquest projecte està finançat pel
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Café y Cava Brut Nature
Música y Fiesta

20 €

También Menú Infantil 14 €

25 €

—

Caldereta —
de Mariscos
Lenguado a la Almendra
—

¡ Concursos
y Obsequios
para Todos !

Sorbete de Lima &Limón
—

Solomillo Ibérico
con Pasa y Manzanas
A la reducción de Pedro Ximénez
—
Postre “Fin de Año” ¡Música Dúo
Vino blanco Bach, Mediterráneo
Vino tinto Reserva
con Mucha
Cava Anna de Codorniu Marcha!
Cafés y licores
—
Uvas de la suerte - Bolsa Cotillón
Turrones y Polvorones
Y de Madrugada:
75 €
Embutido Ibérico, Chocolate caliente

Ctra. Nacional 340, Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS) - Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 45 15 29
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Concierto de Santa Cecilia a cargo de la Societat Musical 'La Alianza'
JOVE ORQUESTRA

Jove Orquestra
Salvador Quinzá Macip

Dentro de los conciertos que cada año nos ofrece
nuestra banda de música, este lo podríamos
denominar como una de los clásicos, incluso pienso
que el “más” clásico.
En el, año tras año se van presentando al público
los nuevos educandos, y van… Es una suerte para
nuestra música vinarocense, que podamos contar
cada año con una nueva cantera de músicos, este año
concretamente con 28 músicos más. Ello quiere decir,
que tenemos asegurada nuestra banda para muchos
y muchos años. Creo que es todo un lujo para nuestra
ciudad. Se lo merece.
El concierto tuvo lugar en un “Auditorio Municipal
Wenceslao Ayguals de Izco”, el cual cada año se queda
pequeño para albergar a tanta gente, que viene a
disfrutar de la música o ver a su familiar, como se
le hace entrega del instrumento y debuta como
nuevo músico. El sábado pasado día 21, víspera de
la festividad de la patrona de la música Santa Cecilia,
a las 18,30 horas daba inicio el concierto bajo la
presentación de Alex y Claudia.
El programa que nos ofrecieron las tres secciones de
“La Alianza” fue el siguiente:

Agnés Galán

Pilar Gordón

Nuevos músicos JOVE ORQUESTRA

Malvina Wiberg

Marta Cervera

Joel España

BANDA SINFÒNICA

October			
Eric Whitacre
Libertadores		
Oscar Navarro
Himne-plegaria a Sta. Cecilia S. Giner – J. Mª Cervera
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

Los músicos debutantes fueron los siguientes:
JOVE ORQUESTRA

Alex y Claudia

JOVE ORQUESTRA

MARTA CERVERA ROMÁN		
PILAR GORDÓN MIRALLES		
MALVINA WIBERG			
AGNÉS GALÁN TENA		
JOEL ESPAÑA BELERT		

BANDA JUVENIL

LAURA SALES SEGURA		
PAULA MOLINER CABALLER		
ANNA SEGURA BELTRAN
CARLOS ROIG VILAGRASA
TOMÁS SÁNCHEZ CALERO		
ALEJANDRO SALAMANCA ORTÍ

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 JUVENIL

El Tio Ramón (P.D.) Salvá y Olcina
Ross Roy (Overture for band) Jacob de Hann
Dtro. : Emilio José Salamanca Safont

VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLA
VIOLA

OBOE
CLARINETE
SAXOFÓN ALTO
SAXOFÓN ALTO
TROMPETA
TROMPETA

BANDA JUVENIL

BANDA JUVENIL

Diego Zafra
12

Marta Miralles

Estel Ferrer

Laura Sales

Nuevos músicos BANDA JUVENIL

Ismael Fuentes

Paula Moliner

Anna Segura

Alejandro Salamanca

Tomás Sánchez

Carlos Roig
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BANDA SINFÓNICA

BANDA SINFÓNICA

Marc Domenech

Victor Arenós, Marc Domenech y J.R. Renovell

Victor Arenós

Marc Tolós

Ferrán Gallego

Pablo Hidalga

Pau Redó

Rosa Sebastiá

Julia Roumeliotis

Raul Adell

Blanca Jiménez

Marc Jovani

Martí Albiol

Joshua Berbel

Carles López

Armand Miralles

Sebastià Criado

ESTEL FERRER RODRIGUEZ		
MARTA MIRALLES			
DIEGO ZAFRA BONO		
ISMAEL FUENTES RIOS		

BANDA SINFONICA

BLANCA JIMÉNEZ ESTELLER		
ROSA SEBASTIÀ ARNAU		
MARTÍ ALBIOL QUEROL
PAU REDÓ MARIANO
MARC JOVANI CABALLER
PABLO HIDALGO CARBAJO
MARC TOLÓS MATEU		
FERRAN GALLEGO MESEGUER
SEBASTIÀ CRIADO MIRALLES		
RAUL ADELL SEGARRA		
ARMAND MIRALLES ROMERO
CARLES LÓPEZ NAVARRO		
JOSHUA BERBEL ALSINA		

TROMPETA
TROMPA
BOMBARDINO
PERCUSIÓN

CLARINET
CLARINET
SAXOFÓN ALTO
SAXOFÓN ALTO
SAXOFÓN ALTO
SAXOFÓN TENOR
TROMPETA
TROMPETA
TROMPA
TROMPA
TROMBÓN
TUBA
PERCUSIÓN

Como comentario del concierto les diré que gustó
mucho la pieza Vals nº2 de la suite de jazz de
D .
Shostakovich, interpretada por la “Jove Orquestra” y
dirigida por José R. Renovell.
La pieza Ross Roy (Overture for band) de Jacob de
Hann, interpretada por la “Juvenil” y con la dirección
de Emilio José Salamanca.
La pieza Libertadores de Oscar Navarro y que
según una entrevista que le realizamos al maestro
Renovell, todos estábamos esperando escuchar, fue
APOTEÓSICA. No recuerdo en todos los años que sigo
a “La Alianza”, una obra tan majestuosa, con una gran
participación de todos los músicos, que se movieron
al son de la música, patalearon, cantaron, hicieron
palmas…y para finalizar la obra, cuatro percusionistas
con sus blancos tambores, comenzaron a tocar desde
los laterales y terminaron tocando delante mismo al
pié del escenario. Que yo recuerde nunca vimos nada
igual. Esto provocó grandes aplausos con el público
puesto de pié.
Finalizaba el concierto con la pieza “clásica”, el Himne-

plegaria a Sta. Cecilia de S. Giner – J. Mª Cervera.

Parlamentos:

Finalizada la presentación de los nuevos músicos de la
“Banda sinfónica”, los presentadores hicieron mención
a dos músicos que cumplian 25 años con la banda:
Marc Domenech y Kiko Palacios que no pudo estar
presente. Se les concedió la insignia de plata de la
entidad.
Tomando la palabra Marc Domenech y con mucha
emoción, hizo un largo recorrido de estos sus
25 años como músico de la banda. Comenzó en
agradecimientos a sus padres y familia, maestros,
escuela de música, banda, director, etc.. Realmente no
se dejó a nadie, y sus palabras fueron muy aplaudidas
por todo el público y músicos.
Seguidamente tomó la palabras el presidente de “La
Alianza” Víctor Arenós, el cual agradecía la presencia
del concejal de cultura Marc Albella y resto de
concejales presentes, al público, hacía un global
agradecimiento a padres de músicos, maestros, y
como no podía ser menos y ya van bastantes años
seguidos, reivindicaba un nuevo auditorio donde
pudieran caber todos los músicos y espectadores.
Ya van muchos años que se reivindica lo mismo,
tener un auditorio decente y con capacidad para una
población de cerca de 30.000 habitantes.
Nos consolaremos pensando que “ya falta
menos” para tener un auditorio en nuestra
ciudad “como Dios manda”.

que sigue los pasos “musicales” de su padre. Por cierto,
pido disculpas a Emilio José, porque alguna vez se
me va “el santo al cielo”, y lo pongo como a Aurelio
Salamanca, mi amigo que es su padre.
En esta misma presentación, el músico anterior a
Alejandro, fue el “menos joven”, me refiero a Tomás
Sánchez Calero (trompeta), al cual hemos visto
desde hace muchos años con nuestra banda en los
acometidos de “abanderado” y “papelero”. Muchas
felicidades “maestro”.
Vimos con la “Banda sinfónica” una nueva
incorporación de un arpa, la cual está interpretada por
la joven griega afincada en Vinaròs Julia Roumeliotis.
Muchas felicidades por tu incorporación a la banda
Julia, y esperamos disfrutes de la música como lo
hacen todos tus compañeros.

Resumen final:

Un gran concierto, una gran “JOVE ORQUESTRA”, una
gran “BANDA JUVENIL”, una gran “BANDA SINFÓNICA”,
unos grandes directores: JOSÉ RAMÓN RENOVELL
RENOVELL y EMILIO JOSÉ SALAMANCA SAFONT, y
unos grandes y prometedores músicos como son
TODOS LOS MÚSICOS de estas tres secciones de
nuestra “Alianza”. ¡Viva Santa Cecilia! y hasta el año que
viene.

Curiosidades:

Como habrán leído en la lista de
debutantes de la “Juvenil”, debutó el joven
Alejandro Salamanca Ortí (trompeta), hijo
del director de la banda y a la vez profesor
de trompeta de la “Escuela de Música”
Emilio José Salamanca Safont. Este año
el ha sido el mas joven de todos los
músicos que ha sido presentado. Muchas
felicidades a la familia por tener un hijo

BANDA SINFÓNICA
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Núria Albesa exposa ‘Reflexes del món’ a l’auditori municipal
Text: Redacció/Fotos: Emili Fonollosa

La pintora vinarossenca Núria Albesa exposa a
l’auditori municipal la mostra ‘Reflexes del món’,
un recull d’obres pictòriques en les que es poden
observar detalls de l’espai urbà de diferents ciutats,
de les que destaquen Barcelona i Vinaròs, els dos llocs
on més temps ha viscut l’autora. Es tracta de detalls
arquitectònics o paisatges, però normalment vistos
a través d’alguna cosa, com pot ser una finestra o
una valla, com va explicar Albesa. També consta la
exposició d’una part amb retrats. La idea d’exposar va
sorgir durant una estància Erasmus d’Albesa a Milà, on
va tenir molt bona acollida. La mostra, inaugurada per
la mateixa autora i el regidor de Cultura, Marc Albella,
és visitable fins al 6 de desembre.

El regidor de Cultura, Marc Albella, i la pintora Núria Albesa, durant la inauguració

L’escriptora Alicia Giménez-Bartlett va presentar el premi Planeta ‘Hombres desnudos’ a l’Espai Mariola Nos
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AUDITORIA: 5 meses MINTIENDO

ENRIC PLA, Alcalde: Prometió la auditoría para
julio, después era para agosto... y estamos casi
en diciembre y nada. Se inventa una cifra, que
no reconoce ni su concejal de Hacienda, para
ocultar que han mentido durante 5 meses
diciendo que estaban haciendo una auditoría
que realmente no estaban haciendo.

MARÍA CANO, concejal de Hacienda: Reconoce
en la comisión de hacienda del 20 de
noviembre que no ha visto la auditoría y no
sabe identificar quen la ha realizado. Afirma
que la deuda real es la que dice el Interventor,
reconociendo tácitamente que mintieron en
rueda de prensa.

Y el Interventor municipal afirma en la comisión ante los
www.ppvinaros.es
concejales que no se ha hecho ninguna auditoría y que no
se ha entregado documentación a nadie que no sea concejal. Acto seguido
silencio de los concejales del gobierno y estupor en los de la oposición. El
Alcalde, y pese a que en su agenda pública ponía que estaba en la comisión,
decidió no asistir. Suponemos que por vergüenza.
de Vinaròs

AUDITORIA CIUTADANA: EL PP ESTÀ NERVIÓS?

El PP està nerviós, què li passarà al PP?
Sent l'expressió AUDITORIA CIUTADANA PÚBLICA i li
entren tots els mals: "farsa", "escàndalo", en fin... la retahila
habitual dels que no tenen res per argumentar.
L'Auditoria ciutadana i pública és un punt del programa
de l'equip de govern tripartit: està dins dels principis
de la transparència i és impulsada per col·lectius com
el l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG: http://www.odg.
cat/) i la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD: http://
auditoriaciudadana.net/),
Una auditoria, genèricament, és l'avaluació d'una organització, sistema, procés
o producte. Pot ser interna (feta pel personal de la mateixa organització però
que no hagi intervingut en el procés que s'analitza) o externa (feta per òrgans
independents externs).
Ara el govern valencià acaba d'anunciar una AUDITORIA SOBRE TOTA LA
SANITAT I L'ENSENYAMENT CONCERTAT durant el govern del PP a la Generalitat.
Es tracta d'aclarir el que ha passat (i d'on ve el deute enorme que arrosseguem
a la nostra comunitat després de 20 de Pperisme). Està clar que al PP no li
agraden les auditories. Com no li agrada que s'haja sabut que del col·legi
Jaume I no hi ha res, que van reduir la despesa social, que van privatitzar tot el
que van poder, … Ells son més de l'estil Gürtel, Púnica, Emarsa... Ells tenen gran

credibilitat parlant de comptes públics liderats per Rodrigo Rato, Bárcenas,
Blasco o Carlos Fabra.
L'auditoria ciutadana és una fiscalització pública i social (com la que fan als
Estats en altres camps democràtics organitzacions com l'Observatori de la
Transparència, el dels Drets Humans o Amnistia Internacional).
En el cas de l'auditoria ciutadana el seu propòsit és EXPLICAR A LA CIUTADANIA
quin és el DEUTE EFECTIU I REAL. S'està fent a Madrid (Auditoría Ciudadana de
la Deuda del Ayuntamiento de Madrid), en Barcelona, en Valencià,...
Por ello, estamos trabajando en una Auditoria Ciudadana que nos presente
el estado actual de la deuda, ingresos y gastos, patrimonio municipal y los
recursos, cuyos resultados se hagan públicos.
Aquesta rendició de comptes es fa amb dades públiques, totes demanades a la
llum del dia. Farem una primera reunió de les auditories ciutadanes el pròxim
28 de novembre a València (com sap tothom menys els portaveus del PP).
La explicarem, en quan completem les dades que se'ns demanen i tinga'm
explicats tots els apartats en un PLENARI CIUTADÀ obert a tota la ciudadania
amb els resultats de la mateixa, així com el pressupost municipal, i que
respongui als precs i preguntes dels veïns i veïnes, veritables garants de la
participació ciutadana en aquesta eina de control.
Així que la pregunta és: de veritat alguns estan molests perquè no es fa
l'auditoria ciutadana... o no els agrada que estem fent-la?
15
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VINARÒS MEREIX RODALIES

VINARÒS MERECE CERCANÍAS

Els regidors Guillem Alsina i Maria Cano,
han reivindicat aquesta infraestructura amb
alcaldes i portaveus socialistes d'altres ciutats.
Els trens de rodalies, porten un retràs de més de
20 anys a la nostra província per la mala gestió del
Partit Popular.
Aquells que durant anys van abanderar la reivindicació dels rodalies, ja no
recorden res. Aquells que es van fer fotos fins la sacietat, jo no recorden ni el
que reclamaven. Serà perquè no s'atreveixen a reclamar al seu propi partit?
Els rodalies fins a Vinaròs són una infraestructura indispensable per al
nostre creixement.
El trànsit de passatgers continuat, tant per a estudiants, treballadors i ciutadans
i ciutadanes que necessiten desplaçar-se per a accedir a serveis sanitaris,
educatius o jurídics, és garantia de la qualitat de la vida de la ciutadania.
Necessitem vertebrar el nostre territori, i necessitem que Vinaròs siga tractada
com es mereix i no com una ciutat de 2na.
Tenim un compromís amb la societat vinarossenca i especialment amb els
joves de la nostra ciutat. No hem de parar fins que la nostra ciutat i comarca
tinga els serveis que realment mereix com a capital del Baix Maestrat.

Los concejales Guillem Alsina y Maria Cano, han reivindicado esta
infraestructura con alcaldes y portavoces socialistas de otras ciudades.
Los trenes de cercanías, traen un retraso de más de 20 años a nuestra provincia
por la mala gestión del Partido Popular.
Aquellos que durante años abanderaron la reivindicación de los cercanías, ya
no se acuerdan de nada. Aquellos que se hicieron fotos hasta la saciedad, yo
no recuerdan ni lo que reclamaban. Será porque no se atreven a reclamar a su
propio partido?
Los cercanías hasta Vinaròs son una infraestructura indispensable para
nuestro crecimiento.
El tránsito de pasajeros continuado, tanto para estudiantes, trabajadores y
ciudadanos y ciudadanas que necesitan desplazarse para acceder a servicios
sanitarios, educativos o jurídicos, es garantía de la calidad de la vida de la
ciudadanía. Necesitamos vertebrar nuestro territorio, y necesitamos que Vinaròs
sea tratada cómo se merece y no como una ciudad de segunda.
Tenemos un compromiso con la sociedad vinarossenca y especialmente con
los jóvenes de nuestra ciudad. No tenemos que parar hasta que nuestra ciudad
y comarca tengan los servicios que realmente merece como capital del Baix
Maestrat.

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. Capaçitat
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.
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ELLS MENTEIXEN, NOSALTRES NO ENS PODRAN ATURAR

ESTEM TREBALLANT DUR PER UN VINARÒS MILLOR!!

ANEM PER FEINA!! :

131.- SOL.LICITEM que se'ns informe, per
escrit de la titularitat actual de la Finca
Carrer Major.
132.- SOL.LICITEM, amb l'argument de
revertir a l'Ajuntament les seves instal.lacions cedides al cap
de 30 anys, quin és el temps de cessió de la Cambra Agrària i
el temps de cessió de la ITV.
133.- SOL.LICITEM si hi ha intenció per part del govern
municipal de donar donar solució o fi al PAI conegut com el
de la Foradà, i que l'entorn siga reposat al seu estat primari.
134.- SOL.LICITEM les normes que regulen l'ús de l'espai de
les cavallerisses a l'ermita.
135.- SOL.LICITEM conèixer la titularitat del vell Eco parc i la
propietat de la gran quantitat de contenidors que allí ara hi
ha.
136.- SOL.LICITEM, còpia del conveni entre la COC i
l'Ajuntament de Vinaròs.
137.- SOL.LICITEM, conèixer la dotació pressupostària al 2016
per al Carnaval de Vinaròs.
138.- SOL.LICITEM donada l'obligació que tenen els propietaris
en fer-ho, que siguen tancats , desinsectats , desratitzats i
desbrossats els solars abandonats al casc urbà.
139.- SOL.LICITEM, respecte les instal.lacions del Skatepark:
-Quants carnets s'han emés fins el dia d'avui.- Quants permisos

paternals/maternals s'han rebut.- Donat el reconeixement
explicit de risc, quina assegurança té l'ajuntament
contractada.
- Numero d'intervencions de la Policia Local al Skatepark per
la presència de menors.
- Perspectives de canvi del reglament d'ús donat que els partits
al govern estaven en contra de dit reglament que regula les
instal.lacions esportives.
140.- SOL.LICITEM, després de l'atac informàtic sofert a l
'Ajuntament de Vinaròs, i davant la negativa, per“impossibilitat”,
de la Guàrdia Civil en atendre i intervindre per aquell acte
delictiu, i davant la contractació d'una empresa privada per tal
d'aclarir allò que les forces de seguretat haurien de solventar
i no ho fan, informe escrit on figuren detall de les gestions
fetes amb la Guàrdia Civil, així com informe de les empreses
privades consultades, detalls dels diferents pressupostos
estudiats i el pressupost escollit.

.......................................................................
Nou Diccionari per a Temps Difícils
Lia Picho: vulg. Expressió col.loquial(fer-se de la lia un picho),
que delata, quan hi ha consciència real, al mentider. Ex.: un regidor
de turisme diu en dijous per la nit, que un parc d'autocaravanes no és
viable ,i divendres pel matí diu que s'està estudiant, que sí es pot fer.

“Ni pruna”, és a dir, res de res
El dilluns 16 de novembre,
al matí es convoca una
roda de premsa al saló de
plens de l’ajuntament de
Vinaròs, on compareixien
l’alcalde i altres membres de l’equip de govern per fer
un avanç dels pressupostos municipals 2016, però als
regidors de l’oposició “ni pruna”, es a dir, res de res.
Fer-los públics davant els mitjans, sense abans havernos lliurat o explicat als grups de l'oposició implica
una desconsideració total cap a la labor de l'oposició
i un incompliment de les seves obligacions.
En diverses Comissions Informatives , el PVI ha recordat
a l'Equip de Govern que faciliten el més aviat possible,
l’esborrany dels nous pressupostos, recordant-los
que en el govern actual del nostre consistori hi
han dos grups, que en la passada legislatura eren
oposició. Tots som sabedors i conscients que ens
lliuraven la informació tres o quatre dies abans del
Ple de Pressupostos, la qual cosa suposava no tindre
suficient temps per estudiar i analitzar-la degudament
per el seu extens contingut. Finalment en la última
comissió de hisenda i economia se’ns va lliurar un
esborrany per poder estudiar, encara que la partida

d’ inversions no es pot llegir ni amb lents d’augment.
Un altre tema del que tampoc sabem res de res, és
el de la famosa Auditoria. Ja fa més de cinc mesos
de l’entrada del nou consistori, a dia d’avui, no hi ha
cap partit de l’oposició, que siguin conscients d’allò
que s’està fent, encara que era una prioritat del nou
equip de govern. Però el més greu de tot es que ni
la regidora encarregada de l’àrea ni l’ interventor,
siguen sabedors qui són els responsables de la seua
realització, inclús es va afirmar per part d’intervenció
que no hi tenia constància. L’únic cert, és que a dia
d’avui, no sabem qui fa l’auditoria, perquè sempre
que hem preguntat ens han contestat que no estan
en disposició de nomenar a ningú.
Però, el que clama el cel, és l’últim anunci que ha
fet l’equip de govern a la ciutadania vinarossenca,
que l’auditoria es presentés abans a València, que
als regidors de l’oposició de Vinaròs, increïble però
cert. No estem d’acord en les maneres d’actuar de
l’actual tripartit, formes totalment oposades a la
transparència i a la claredat que van manifestar en
campanya electoral i malauradament no veiem en
lloc.
Intolerable.
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COMUNICADO DEL COMITÉ POLITICO DE ESQUERRA UNIDA DE VINARÒS
Para evitar malos entendidos
desde Esquerra Unida de Vinaròs,
queremos dejar claro que las
opiniones de Manuel Villalta
sobre política municipal son a título personal por
lo que NO es la opinión de Esquerra Unida como
colectivo, además queremos añadir que nuestra
implicación como partido que formó parte de
la candidatura ACORD CIUTADÀ, es total hasta
la fecha de hoy y esperemos que por toda la

legislatura.
Para ello estamos participando en las reuniones
semanales para debatir y opinar sobre la táctica a
seguir para desarrollar una política de izquierdas,
teniendo que reconocer que hasta la fecha ha
habido una sincronía total y nos identificamos
con los acuerdos alcanzados al cien por cien.
Queremos dejar claro que “llamarse de izquierdas”
no implica que se haga una política de izquierdas y
eso está pasando actualmente en nuestra ciudad

y mientras podamos denunciarlo lo seguiremos
haciendo y el que no lo entienda que se busque
otros escondrijos pero no junto a nosotros.
Que el enemigo natural de la izquierda es el PP es
algo obvio y como tal hemos venido denunciando
desde siempre pero a veces una mala política de
“izquierdas” es más peligrosa porque esa mala
política tiende a desmovilizar a los ciudadanos
con las consecuencias ya sabidas del beneficio
que eso supone para la derecha.

Queremos saber qué contrato se firmó con la
nueva empresa que gestiona el Vinalab. Queremos
saber por qué las pocas noticias que nos llegan
del gobierno local no coinciden nunca con las del
interventor del ayuntamiento. Queremos saber si
es verdad que ha quitado la bandera española del
despacho. Queremos saber sobre las actuaciones
de la policía local con la misma asiduidad que se
hacía antes. En fin, queremos que cumplan con la
famosa transparencia de que Vds. hacían gala y que
ha resultado ser todo lo contrario, una gran opacidad.
Señores, Vinaròs se muere económicamente
hablando ¿Cuánto hace que no se instala una
empresa en el término municipal? Durante los últimos
años unas han cerrado por la crisis económica, pero
otras se han ido a los pueblos vecinos, a Ulldecona
y Benicarló principalmente. Los comerciantes de
nuestra ciudad están asfixiados por los impuestos
y apenas sobreviven. Nadie se atreve a poner en

marcha un negocio por las trabas burocráticas a
parte de las económicas. Se necesita un plan urgente
de reactivación económica y captación de empresas
que se instalen y den trabajo a los habitantes del
municipio. Sin empresas que contraten a una parte
de la población, sin potenciar la riqueza que nos
ofrece la naturaleza de una forma sostenible, sin
potenciar nuestra cultura, nuestras tradiciones y el
turismo en invierno nuestra ciudad no tiene futuro. Se
puede seguir hablando de lo que “queremos hacer”
y de lo “que sería necesario hacer” pero no hacemos,
y estar dando vueltas y vueltas a los problemas sin
darles solución, o se puede actuar con la energía,
contundencia y urgencia que la situación actual de
nuestra ciudad requiere.
P.D.: Todo nuestro apoyo a las familias de las victimas
de terrorismo en Francia, Siria, Iraq, Malí… y el rechazo
absoluto a quien imparte el terror en cualquier parte
del mundo.

circularan voluntàriament per aquesta autopista, a
més a més estalviant-se temps i diners. Ara per buscar
la seguretat l’hem de pagar i l’hem de canviar-la per
diners. Autopista que tenim pagada i repagada. Cal
esmentar que els iniciadors d’aquesta reclamació,
la Federació d’Associacions de Veïns d’Amposta en
porten 10 de talls.
Esperem que aquesta setmana l’Ajuntament de
Vinaròs haja aprovat la moció que vàrem presentar
per demanar aquesta reivindicació que creiem tant
justa. Per un altra part, sumant-se a la reivindicació
que protagonitzem els veïns, els alcaldes de vuit
poblacions Ebrenques han decidit convocat un tall
extraordinari el proper 11 de desembre a les 15
h. tot demanant una AP-7 gratuïta ja. Els veïns
de les poblacions del Baix Maestrat valorem la
possibilitat d’afegir-nos a esta convocatòria i fer més

gran les mobilitzacions que es produiran aquest dia.
Intentarem que també els ajuntaments ens donen
el seu recolzament i vinguen amb nosaltres. Junts
ho hem de fer i cal dir que no ens conformem amb
la petició del desviament obligatori de vehicles
pesants per l’AP-7, doncs això significa que la que
s’endú els beneficis és l’empresa concessionària i la
resta de la gent si volem seguretat a pagar.
Als talls que venim realitzant van afegint-se més
veïns, veïns de Vinaròs, de Benicarló, d’Alcalà... a vore
si som capaços d’anar augmentant la participació
per aconseguir que el dia 11 siga una reivindicació
massiva. Qui no té un amic, un parent, un conegut
que va per la carretera tots els dies jugant-se la vida,
per ell, per tu, per nosaltres, per tots veniu al tall. De
moment el proper dia 3 de desembre a les 16 h. al
lloc de costum.

QUEREMOS SABER
Sr. Alcalde, desde VOX Vinaròs
nos preguntamos qué criterios
se siguen actualmente para la
publicación del Diariet, pues
si nos atenemos al nuevo reglamento vemos que
constantemente lo incumplen, y si nos guiamos por
el anterior lo incumplen también. Esperamos que
nos diga que hacer pues ya nos ha censurado dos
escritos, ambos redactados con mucha corrección,
y no nos explicamos los motivos. Sin embargo los
componentes del tripartito, contraviniendo las reglas
que ellos mismos aprobaron siguen publicitándose,
e incluso utilizan éste semanario para presentar
políticos que aspiran a obtener plaza en el gobierno
central. Sí señor, las normas que las cumplan los
demás.
VOX como la mayoría de vinarocenses quiere
saber quien ha hecho (si es que se ha hecho) la tan
anunciada auditoría y los resultados de la misma.

NOUS TALLS DE CARRETERA
Associació de veïns Migjorn

Un altra vegada
www.avmigjorn.org la carretera. Dia
20 de novembre, noticia: un greu accident
en la CV-13, cues quilomètriques entre Torreblanca i
l’aeroport. Mentre no es prenguen mesures adients
no deixarem de suportar noticies d’aquest tipus,
mentre no minve la pressió de tràfic que suporta la
N-340 el perill d’aquests accidents no deixarà d’estar
latent, i així també les nostres vides no deixaran
d’estar penjades d’un fil. Fil que uneix cotxe,
carretera, vida, mort, seguretat, la N-340, l’AP-7...
Quan veja la llum aquest article portarem 6 talls de
carretera de forma continuada reclamant la gratuïtat
de l’AP-7 com a forma immediata de gaudir mes
seguretat pels nostres desplaçaments per carretera.
Seguretat que ens dona circular per una via de 2
carrils en cada sentit. Seguretat que els camions

LES MATEMÀTIQUES NO FALLEN
No s'el perquè ni de qui és la frase. “Les matemàtiques
no fallen.” El que si s'és que qui va inventar la dita
frase no s'ha passat per l'Ajuntament de Vinaròs. Ja
que d'haver-ho fet hauria pogut comprovar que en
l'Ajuntament de Vinaròs.”Les matemàtiques SI fallen.”
En l'anterior legislatura amb el govern municipal del
Partit Popular, va estar tota la legislatura manifestant
a so de bombo i platerets sobre el deute rebut que era
de 29 milions d'euros i no de 19 com es va dir. Bo pués
així es van passar tota la legislatura, uns argumentant i
utilitzant que eren 19 milions, i els altres fent el mateix,
però que el deute era de 29 milions. Bò però és igual
10 milions més o menys d'euros no té importància,
això de qualsevol partida es fa un traspàs i assumpte
soluccionat.El que si que queda clar en el dit tema
ésquè. “Les matemàtiques SI fallen.”
I tot i després de tota la polèmica, les discrepàncies
d'opinions i xifres el Partit Popular anuncia a so de
bombo i platerets dia si i dia també que havien
aconseguit abaixar el deute de 29 milions a
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19 milions de euros. Sent la versió i els arguments de
l'equip de govern anterior totalment diferente.
La pregunta és. Si no sabem el com el perquè ni la
quantitat real del deute, com ens podem creure si
el deute era de 19 o de 29 milions.? I que el PP l'ha
rebaixat en 10 milions.! Havoer-hi si ens aclarim.
Però bo van vindre les eleccions municipals i la
ciutadania vinarosenca decidix canviar el govern
municipal del PP. Els tres partits que componen l'equip
de govern tant abans de les eleccions, en campanya
electoral i a principi de legislatura manifetaven que
farien una auditoria per a aclarir els comptes del
Ajuntament per a saber realment qual és la situació
econòmica amb què es troba l'Ajuntament. Mesura
coherent i normal després del engrellat creat per les
discrepants versions sobre el deute municipal.
Peró bo portem 6 mesos de l'actual legislatura i l'equip
de govern inclús no ha presentat dita auditoria, i per
a més confusió, polèmica, confusions i discrepàncies
anuncia que el deute no és ni de 19 ni de 29 milions

sinó de 25. I clar el PP posa el crit en el cel i dispara amb
dards enverinats a tot i a tots els que es mouen en
contra de les seues opinions.
La ciutadania vinarosenca si algo té clar de tot este
engrellat és que este tema s'ha començat en l'actual
legislatura igual que va acabar en l'anterior. I que
segons els comptes de l'Ajuntament i els jaleos que es
munten sobre ells entre els uns i els altres esta clar que.
“Les matemàtiques SI fallen.”
I clar com és normal ara el Partit Popular es hagafa
inclús a un clau cremant i busca com a excusa i
argument per a acusar i responsabilitzar a l'equip de
govern per no haver fet la tan anunciada auditoria.
Potser crega el Partit Popular i la ciutadania vinarosenca
que fent la dita auditoria el problema es quedarà
solucionat.? Ja no hauran contradicions, discrepàncies
i diferents versions.
Com se els pot creure ningú havent fet amb la gestió
econòmica de l'Ajuntament realitat la frase de. “Les
matemàtiques SI fallen.”
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Alumnos de 2º primaria del colegio Manuel Foguet

Frío mar por los vientos del norte

Cambiaron las aguas por los frioleros aires del N y NW. Las pesquerías resultaron
afectadas y se faenó a medias en la mitad de modalidades. Las capturas fueron
escasas. Y las cotizaciones de pescados y mariscos anduvieron mediocres.

La pesca de arrastre es la única que pudo desembarcar a diario, a pesar que el jueves solo
faenase tres bous por los huracanes de mistral, langostino, calamar, gall, pescadilla, sepió punxa,
salmonete, rape, peluda, caracol, móllera, galera, caballa, jurel, pulpo blanco, canana, boquerón,
aranya, sardina, burros, rubios, aranya y morralla.
El cerco la única traíña que estaba en nuestro puerto no pescó y el miércoles partió hacia aguas
castellonenses puesto que allí pillaban peix blau.
La flota de barquitas de artes menores hasta mediados de semana no calaron los trasmallos
por los vendavales, en que solo salieron cuatros xarciers. Unas pillaron sepia. La mayoría operó
en busca de lenguado, rombo y raya. Otras se dedicaron al pagel, sorella, palometa, corvina y
bonito.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo sigue activa y llevan ejemplares a la venta de 1 a 3 Kg.
Y el palangre de costa subastó muy poca lubina, dorada, sargo, pargo, lliri y congrio.

Ecos de ‘Mar’; ¿Cambio climático en el mar Mediterráneo?

Hace millones de años que el globo terráqueo sufre un lento por constante movimiento de sus
placas tectónicas, que cambia la forma de continentes y mares. Los miles de volcanes con sus
emisiones han llenado siempre la atmósfera de dióxido de carbono, etc. Las glaciaciones que
dominaron La Tierra al desaparecer formaron los fiordos, cañones, rías y valles, e hicieron subir los
niveles de los océanos transformando el paisaje. La caída de meteoros también propició sunamis
y la extinción de muchos animales, vegetales, etc. Con éste cambiante panorama en el planeta
que el hombre no pudo influir, viene la moderna revolución industrial, en que ya los humanos
empezamos a colaborar contaminando el aire al utilizar combustibles fósiles, para que ahora
y según los científicos, se produzca más rápido el deterioro atmosférico en su capa de ozono
y propicie aún más el deshielo de los casquetes polares que quedan, y por lo tanto se libere al
aire el dióxido de carbono atrapado en sus masas heladas. Así, con la simultánea subida de la
temperatura de los mares de 0,67 grados en los últimos 25 años y la acidificación del 60 % de sus
aguas, por la absorción de los gases contaminantes emitidos por las nuevas industrias, son los
mayores impactos del cambio climático en nuestros litorales, como lo demuestra el estudio del
Instituto de Hidráulica Marina Ambiental, a instancias oficiales del MAGRAMA.
Éste fenómeno abarca a todos los entornos del litoral, como los puertos, sector turístico,
temporales más grandes, destrucción de ecosistemas y la erosión, todo ello propiciado de
seguir así con la elevación de los niveles del mar en el Mediterráneo hasta 72 cm. para finales de
siglo, a no ser que se adopten medidas eficaces para disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero, ese incremento de nivel se reduciría sólo a la mitad. Ni que decir del delta del río
Ebro, pues casi desaparecería. Y centrándonos en la región mediterránea que es el mayor destino
de turismo del mundo, su mayor reclamo es la calidad de sus playas. Pues la subida de las aguas
daría al traste con las expectativas futuras, ya que el 32% de la costa tiene niveles críticos de
degradación ambiental según los investigadores, además el 51% de las playas necesita alguna
actuación de restauración, el 70% de las dunas están destruidas o muy deterioradas, el 40%
costero está urbanizado y el 57% de las playas están en zonas urbanas. De manera que toda esta
presión sobre nuestro litoral en forma de infraestructuras, debilita los ecosistemas e incrementa
el riesgo de peligrosidad del cambio climático en especial en el Mare Nostrum.

Llengua de gat

Segons el port de la zona català-llevantí també li
criden palayeta i palaieta, en castellà li diuen pelada,
en francés sile grise, en alemany Gitter-Hundszunge
i en anglés tongue sole. El seu nom científic és
Symphurus nigrescens.
Esta espècie de llenguado és un peix pla pertanyent
a l'orde dels Pleuronectiformes i a la família dels
Cinoglósids. Posseïx un cos allargat que s'estretix
en punta cap a la part posterior. Cap xicotet. Boca
corbada amb unes quantes files de dents en la
mandíbula del costat cec i una en l'ocular. Morro
arredonit. Ulls junts en el flanc esquerre. Dos parells
d'obertures nasals. Té l'esquelet ossi amb vèrtebres
d'on partixen les costelles cap als costats. La seua
respiració és branquial, per a absorbir l'oxigen de
l'aigua amb les seues agalles.
Sense bufeta natatòria.
Talla 12 cm.
És de color terrós amb bandes més fosques cap als
costats en la part visible, per a confondre's amb el
fang. I la cega blanca i a l'estar sempre soterrada no
necessita camuflatge.
Corporalment està recobert per 75 escates xicotetes
tenoides a tot el seu llarg en la cara pigmentada. No
té marcada la línia lateral.
Composició aletes; D 84-91, A 71-78 i C 12. Només
té una aleta ventral amb 4 ràdios en el costat ocular.
Les seues llargues aletes dorsal i anal estan unides a
la cabal. No té aletes pectorals. Són totes plegables.
La seua reproducció és a l'estiu. La femella que és
major se li aprecien els ous rosats en el seu transparent
abdomen i al mascle el blanc semen. Després de la
fresa els ous queden lliures a la corrent marina. Quan
eclosionen les larves porten adherit el sac vitileno
amb reserves per a alimentar-se. Després viu dos
mesos en el plàncton amb la forma de qualsevol
peix, o siga, simètric inclús nada igual. Però patix una
metamorfosi, ja que un ull es desplaça cap al costat
de l'altre i el seu cos també adquirix una posició en
horitzontal i forma asimètrica, per a baixar a viure
sobre el llit marí i convertir-se en un animal bentònic.
Es posa sobre el costat cec. Té un gran mimetisme
amb l'entorn, però igual pot afonar-se en el fang
amb un voleteig de les seues aletes, quedant tapat
el cos menys els ulls, bé per a amagar-se d'algun
depredador ja que és un bon mos, o per a aguaitar
i que no ho vegen les seues víctimes com gambetes,
cucs, etc. Mal nadador, quan ha de nadar ho fa quasi a
arran de l'arena, amb ondulacions corporals sobre un
pla horitzontalment. És un peix nocturn. Habita dels
20 a 300 m. de profunditat en el nostre litoral.
Només es capturen amb arts d'arrossegament pocs
exemplars. De valor comercial mig. Els pescadors
utilitzen les seues carns blanques per al suquet o
fregitel•la.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

VALORACIÓ FESTA D’INAUGURACIÓ DE LES ESCOLES ESPORTIVES
i PRESENTACIÓ MASCOTA EMIARE 2015-16

El passat dissabte 21 de novembre va tenir lloc la Festa
d’inauguració de les Escoles Esportives 2015-16 al Pavelló
Poliesportiu que organitza el CME, acte que dona inici a
les Escoles Esportives. Aquest acte serveix per a que tots
els xiquets puguen gaudir d’un matí fent les activitats
esportives que es realitzaran al llarg de l’any a les Escoles
Esportives. La festa va transcorre sense incidències i amb
un molt bon ambient, on més de 150-200 xiquets van
gaudir de les activitats programades pel CME.
També es va presentar la nova mascota d'EMIARE 201516, que lluiran tots els xiquets a la samarreta.
GUANYADORS ABSOLUTS CONCURS DIBUIX DE LA
MASCOTA EMIARE 2015-16:
TERCER PREMI: SANDRA MIRALLES PEREZ, alumna del CEIP
Sant Sebastià
SEGON PREMI: ALBA ISABEL GASULLA MORENO, alumna
del CEIP Assumpció
D IA:

HO RA
10,00
12,00
15,30
17,00
19,00
10,00
11,00
12,30
16,00
17,15
19,00

D IA:

HO RA
10,00
12,00
10,00
12,00

D IS S AB T E , 28,11,15

La valoració del CME sempre és molt positiva, tot i que
sempre esperem una major participació, tot i el temps,
s’ha d’agrair la participació dels xiquets assistents i als
seus pares.
Finalment, agrair la presencia de les Entitats Esportives
Locals sense les quals l’acte seria impossible de realitzar:
C. Petanca i Birles, C. Bàsquet Servol Servol, C. Balonmano,
C. Deportivo Futbol Sala, C. Esportiu, Club Tenis Taula,
Club Triatló Jiji Jaja, Rugby Club Vinaròs, Padel Indoor
Vinaròs, Club Taekwondo Atencia i BAMESAD.
També agrair i fer una menció especial a la col·laboració
de CAIXA VINARÒS, que un any més és el patrocinador de
les samarretes que s’entreguen a tots els xiquets inscrits a
les Escoles Esportives i les Mini-olimpiades Escolars Caixa
Vinaròs. Gràcies a tots!!

L LO C
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

ES P O RT
BASQUET
BASQUET
FUTBOL SALA
BASQUET
BASQUET

CAT EG O RIA
INFANTIL MASC.
ALEVI
ALEVÍ
JUNIOR MASC.
SENIOR B

ENCO NTRE
CB GIL COMES VINARÒS – L'ALCORA BC
CB GIL COMES VINARÒS - FONES
CD VINAROS FS - L'ALCORA FS “A”
CB GIL COMES VINARÒS – FERTIBERIA CB PUERTO “A”
CB GIL COMES VINARÒS - NULES BASKET CLUB

PISTA
PISTA
PISTA
PISTA
PISTA
PISTA

HANDBOL
HANDBOL
HANDBOL
FUTBOL SALA
FUTBOL SALA
HANDBOL

INFANTIL MASC.
CADET MASC.
JUVENIL MASC
INFANTIL
CADET
SENIOR MASC.

CBM VINAROS – BALONMANO ALQUERIES
CBM VINAROS – CH NULES
CBM VINAROS – FERTIBERIA BM PUERTO SAG.
CD VINAROS FS - CFS GRAPA DE CASTELLÓN “A”
CD VINAROS FS - CFS GRAPA DE CASTELLÓN “A”
CBM VINAROS – BM. ALQUERIES

SINTETICA
SINTETICA
SINTETICA
SINTETICA
SINTETICA
SINTETICA

D IU M E N G E , 29,11,15
L LO C
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA

17,00
19 -21

PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

D IA:

D IS S AB T E 2 8 ,1 1 ,1 5

HO RA
9,00
10,30
12,30
12,30

P AVE L L Ó P O L IE S P O R T IU

PRIMER PREMI: ROCIO GRANADO, alumna del CEIP Sant
Sebastià

L LO C
ESTADI
ESTADI
ESTADI
ESTADI

P AVE L L Ó P O L IE S P O R T IU
ES P O RT
BASQUET
BASQUET
BASQUET
BASQUET

CAT EG O RIA
CADET MASC B
CADET FEM
INFANTIL FEM
CADET A

BASQUET
BASQUET

SENIOR A

E S T AD I

ES P O RT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CAT EG O RIA
CADET
CADET
ALEVÍ
ALEVÍ
JUVENIL
JUVENIL

CB
CB
CB
CB

GIL COMES
GIL COMES
GIL COMES
GIL COMES

VINARÒS
VINARÒS
VINARÒS
VINARÒS

ENCO NTRE
- AMICS DE CASTELLÓ “C”
– NOU BASQUET FEMENI CS
- CBF MORELLA
– AMICS CASTELLÓ “B”

CB GIL COMES VINARÒS – CONSTRUC BEM CB PUERTO
PRESENTACIÓN CLUB

VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS

ENCO NTRE
EFC C – PRIMER TOQUE CF
EFC A – CF TORREBLANCA
EFC B – ACD PEÑÍSCOLA
EFC C – VILLAREAL CF SAD “F”

16,00
18,00

ESTADI
ESTADI

FUTBOL
FUTBOL

D IA:

D IU M E N G E 2 9 ,1 1 ,1 5

E S T AD I
ES P O RT
FUTBOL

CAT EG O RIA
VETERANS

ENCO NTRE
AV VINARÒS – AV ALDEANA

16,30

ESTADI

FUTBOL

PREFERENT

VINAROS CF – CD BURRIANA

D IA:

D IS S AB T E , 2 8 ,1 1 ,1 5
L LO C
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CAMP 1
CAMP 2

ES P O RT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CAT EG O RIA
INFANTIL
CADET
BENJAMÍ
PREBENJAMI

ENCO NTRE
VINARÒS CF – BURRIANA FB B
VINARÒS CF – BURRIANA FB B
CF UNITED B – CD CABANES A
CF UNITED A – RENOMAR ELS PORTS FC

16,00
17,15
16,00
16,00
17,15
18,30

CAMP 3
CAMP 3
CAMP 2
CAMP1
CAMP 1
CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

BENJAMÍ
PREBENJAMI
PREBENJAMI
BENJAMÍ
ALEVÍ
JUVENIL

VINAROS EFC – CF ULLDECONA
VINAROS EFC A – CF TORREBLANCA
CF UNITED BLAU – CF ULLDECONA BLANC
CF UNITED D – CF AMPOSTA ROIG
CF UNITED B – UD ATZENETA DE CASTELLO
VINAROS CF A – UD PUZOL A

HO RA
12,00

HO RA
9,30
11,00
12,45
12,45
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L LO C
ESTADI

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

VINAROS EFC B – CD RIBESALBES
VINAROS EFC A – UD ATZENETA DE CASTELLON A
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ESPORTS
BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

Ciclocrós

CRÓNICAS C.B GIL COMES VINARÒS

Ciclocrós Picassent

Este fin de semana todos los equipos del club se
desplazaron fuera de Vinaros a jugar sus partidos.
Partidos destacados fueron los dos duelos comarcales
en infantil masculino y cadete femenino que acabaron
con dos buenas victorias de nuestros equipos.
También agradecer al Amics de Castellón su invitación
para que nuestro sénior fuera a ver el partido de Leb
Oro que jugaba su equipo contra el Palma, donde
nuestros jugadores disfrutaron de baloncesto de elite
ALEVIN FEDERACIÓN
BASQUET MORVEDRE 62 – C.B GIL COMES VINARÒS 12
ALEVIN DE 1º AÑO
C.B GIL COMES VINARÒS – AMPOLLA C.B
INFANTIL
C.B BENICARLÓ VERDE 39 - C.B GIL COMES VINARÒS 58
INFANTIL FEMENINO
C.B CASTELLÓN VERDE 48 - C.B GIL COMES VINARÒS 30
CADETE FEMENINO
C.B BENICARLÓ 34 - C.B GIL COMES VINARÒS 48
CADETE MASCULINO NEGRO 3º ZONAL
A.B ALMASSORA 25 – C.B GIL COMES VINARÒS 52

En M-50, Ignacio Fandos
Aragüete, jugó muy bien
las cartas y templó el ritmo
en el ataque del primer
clasificado, que se marchó
a falta de media vuelta,
el segundo se salió del
trazado y este le adelantó.
Al final llegaron al sprint
y obtuvo un muy buen 2º
puesto.
Emilio Fandos, en M-50, tras
la ausencia del pódium en
la pasada jornada, volvió a
subirse al mismo.
En categoría élite, Ignacio
Fandos
obtuvo la 3ª
posición del pódium.
Aitor Meléndez, algún día

tenía que ser su día, y realizó
la que se puede decir que es
su mejor carrera.
José Antonio Merlos tuvo
la mala suerte de pinchar
una primera vez con el
consiguiente problema de
“ruptura de ritmo”, y pocas
vueltas después volvió a
sufrir un pinchazo que lo
relegó a perder posiciones.
Sebastián Esteller, realizó
una muy buena salida
colocándose entre los 20
primeros clasificados en
la vuelta 1, pero después
empezó a perder posiciones,
aunque al final consiguió un
digno resultado.

PatinaTGe Artístic. Club Patinaje Artístico Vinaròs

El Club Patinatge Artístic Vinaròs, participa en la
“III prueba de iniciación, aptitud y danza 2015”
El
pasado
sábado
21 de Noviembre, se
celebró la III Prueba de
Iniciación,Aptitud
y
Danza, evento que organiza
la Federación de Patinaje de
la Comunidad Valenciana
y en el que ha participado
el “Club Patinatge Artístic
Vinaròs”. En esta ocasión,
la prueba se realizó en
el Pabellón del Raval en
Gandía.
Cuatro
fueron
los

patinadores de nuestra
Entidad que participaron:
Náyade Morales y Helena
Casanova en el Nivel D,
Claudia Grau y Rut Monfort,
lo hicieron en el B,
En general hubo una una
inmejorable
actuación
por parte de nuestros
deportistas, puesto que
todos ellos, superaron
satisfactoriamente la citada
prueba.

CADETE MASCULINO 2º ZONAL
C.B CASTELLÓN A 73 - C.B GIL COMES VINARÒS 82
JUNIOR MASCULINO
BÀSQUET MORVEDRE 73 - C.B GIL COMES VINARÒS 45
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL
C.B LA POBLA 48 - C.B GIL COMES VINARÒS 33
SENIOR MASCULINO PREFERENTE
ACD BENICENSE 52 - C.B GIL COMES VINARÒS 79
El domingo que viene partido importante para los
locales ya que juegan contra un rival directo el día de
la presentación del club
Los esperamos a todos a las 17.00 horas en el pabellón
de Vinaros para ver el partido y seguidamente la
presentación de todos nuestros equipos.
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FUtbol. Categoría Regional Preferente

Se perdió con inferioridad otro ‘set’
Andrus Albiol

Castellón B; Unanua, Manu, Tuca,

Alberto Ricón y Teresa Recatalá Chordá.

58’) Gerard, Vicente (Sati 46’) Gimeno

Aún con más bajas de jugadores
titulares a causa de las sanciones
por el último partido, se presentó el
conjunto albiazul en el campo Javier
Marquina dispuesto a dar batalla.
La verdad es que a pesar de
dominar el equipo albinegro, no
lograron marcar hasta pasada la
media hora, en que dos jugadores
langostineros se habían lesionado.
Luego los filiales castellonenses

Vinaròs; Pepe, Víctor, Iván (Marc 3’)
Jonay, Kevin (Oriol 58’) César, Polet,
Albert, Tatán (Dilan 32’) Galeote y Albert.
Goles; 1-0 m. 34 Guinot, 2-0 m. 47
Gimeno, 2-1 m. 55 Albert, 3-1 m. 58
Gimeno, 4-1 m. 79 Gerard, 5-1 m. 85
Escriche, 6-1 m. 90 Sati.

Castellón B Vinaròs

Árbitro; Dávid Gil Sánchez. Ayudado por

Gómez, Guiñot, López, Didac (Valero
(Villarrubia 70’) y Marc (Escriche 70’)

6 1

jugaron más cómodos y sus
delanteros encontraron fácil el
camino goleador, a pesar que los
vinarocenses acortaron distancias

con una diana, pero los del grau más
fuertes físicamente, impusieron su
supremacía abultada en el luminoso
a medida que transcurría el tiempo.

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

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

28014

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

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

Totes les imatges de Vinaròs a

www.fotospai.com
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TENIS. Club de Tenis La Closa

Joanna Miralles, Miguel Castán, Álvaro Fuster y Yago Calduch, campeones
en el Head de Valls
Cuatro jugadores vinarocenses del
C.T. CLOSA de Vinaròs, alcanzaron la
final en el Circuito “HEAD” celebrado
en VALLS (Tarragona).
Campeona Infantil Joanna Miralles,
campeón Infantil Miguel
Ángel
Castán, campeón Alevín Álvaro
Fuster que jugó la final con su amigo
y compañero Yago Calduch. Todos
ellos junto a Mar Vidal ya están
clasificados para el MÁSTERS que se
celebrará próximamente.

Torneo de la coma
Siguen adelante en el Torneo de la
Coma: Iago Hiraldo, Guillem Hiraldo,
Berta Miralles, Inés Fuster, Mar
Cantero, Carla Mª Matei, Didac Chalé,

Pádel

Se disputó en el Club de Tenis Vinaròs
el enfrentamiento entre el Equipo
B de Pádel y el Ulldecona Pádel
con un resultado nada favorable
al Club de Tenis Vinaròs de 0-12 en
una mañana de mucho frío y viento
que jugó en contra de nuestros
jugadores, que nunca se encontraron
a gusto en la pista y se vieron
superados por el Ulldecona que trajo
el equipo de gala y se llevaron los
partidos por pequeños detalles.
A pesar del resultado es una gran
lección para el equipo en esta
nueva competición que demuestra
que nuestros jugadores nunca se
rinden y sabrán levantarse de esta
derrota con más fuerza y ganas para

Yago Calduch, Ainhoa Marcos, Álvaro
Fuster, Mar Vidal, Joanna Miralles,
Miguel Ángel Castán y Ramón Fuster,
todos ellos ya han superado su
primera ronda.

Viaje a Villena a la escuela de
tenis de Juan Carlos Ferrero
Uno de los premios para los mejores
jugadores de cada categoría del
Circuito Provincial de Castellón, era
el viaje a la escuela que dirige Juan
Carlos Ferrero, ex nº1 del mundo.
Allí, estuvieron varios representantes
del C.T. CLOSA de Vinaròs: Berta
Miralles, Iago Hiraldo, Didac Chalé,
Joanna Miralles y Miguel Ángel
Castán.

Tras
visitar
las
magníficas
instalaciones del Club, asistieron
a una charla impartida por el
jugador alicantino. Tras la comida
disputaron unos TIE-BREAKS donde
nuestros Castán, Didac, Berta y
Mar Vidal llegaron a semifinales y

Joanna Miralles quedó una vez más
campeona en infantil femenino,
reivindicando el fantástico momento
que atraviesa la jugadora vinarocense
de LA CLOSA.
¡Enhorabuena a todos ellos!

Pareja 5 J Ruiz - E Salanguera VS L
Faragasan -L Ilie 6-3 4-6 2-6

Femenino A Pádel vs el Club de tenis
Tortosa mientras que el Equipo A de
Pádel se desplaza para jugar el derbi
a la vecina localidad de Benicarló
este sábado 28 a las 16:00 contra el
Club de Tenis Benicarló

subir escalones en la clasificación y
recuperar esa primera posición de la
clasificación.
El próximo partido de la cuarta
división de las Series Nacionales
de Padel será contra el Vinapadel
Vinaròs donde se intentara sacar un
buen resultado
Enfrentamientos y resultados
Pareja 1 JC Calvo - JC Llorach VS J
Castell - C León 3-6 6-7
Pareja 2 J Piñana - J Garcia VS J
Ciudad - Labernia 3-6 6-4 4-6
Pareja 3 E Ferandez - H Varela VS J
Ramon -Forcadell 1-6 6-7
Pareja 4 Queremón -T Espuny VS C
Casarubio -R Galo 2-6 6-7

Y por último este sábado 28 a las
16:30 en el Club de Tenis Vinaròs se
disputa el partido entre el equipo

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ
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Raúl Segura a l’Auditori Municipal

ovel·la» a càrrec
imeras a la sala

s al pati del

Fins al 14 de desembre
EXPOSICIÓ pedagògica TRENQUEM BARRERES organitzada per
COCEMFE Vinaròs al passadís de la Biblioteca Municipal

28 novembre de 2015

L’AJUNTAMENT DE VINARÒS ES RESERVA EL DRET D’ALTERAR

etat per Guirigall
ALGUN ACTE I NO ES FA RESPONABLE
DELS CANVIS QUE PUGUEN
DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES, 6 DE GENER
enda
anticipada
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
UNESCO
REALITZAR
LES
ENTITATS
al de
04/01/2016.
DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
DIVENDRES,
12.00 hores
Càritas 27 DE NOVEMBRE
De 17.00 a 20.30 hores
PARC DE NADAL. Preu 1,5 €. Entrades al mateix Parc de Nadal.
Estrictament necessari l’ús de sabatilles esportives al Pavelló
Poliesportiu

del centre de la ciutat acompanyat pels dolçainers i tabaleters de la
Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs. Arribada a la plaça dels Tres
Reis i cercavila pels carrers comercials

Durant el matí
VISITA DELS REIS D’ORIENT a l’hospital de Vinaròs, Residència
Sant Sebastià i Caixa Rural Vinaròs

* Els dies en què hi ha actuacions
a l’Auditori,
raons
Elsles
comerços obriran tot el dia
EL BALL DEL VERMUT!
amb l’actuació deper
LOS TIGRES
DEL tècniques,
SERVOL
18.00 hores
DISSABTE,
2 iDE
GENER
a l’ermita de Vinaròs
ENCESA
DE LES
LLUMS
DE NADAL
a càrrec de Laura
Albiol
Sergi
DIUMENGE,
27 DE
DESEMBRE
a l’Església
exposicions
romandran
tancades
DILLUNS, 21 DE DESEMBRE
Ayza del CEE Baix Maestrat i CANTADA DE NADALES a càrrec de
16.00 hores
23.30 hores
CAMPANADES DE CAP D’ANY, AMB FESTA DJ a la plaça Parroquial

12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al
contramoll de Vinaròs

D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del
Mercat Municipal

CONCERT a càrrec del grup Jàssera, versió CHRISTMAS a l’ermita de
la Misericòrdia

TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

les corals dels col·legis de Vinaròs: Jaume I, Consolació, Assumpció,
De 18.00 a 20.00 hores
Misericòrdia
16.00 hores i Sant Sebastià a la plaça Parroquial
En horari
comercial
18.30 hores

cipalBLACK FRIDAY als comerços adherits

CONCERT DE NADAL a càrrec de la Banda Simfònica de la Societat
Musical LA ALIANZA a l’Auditori Municipal

DILLUNS, 28 DE
DESEMBRE
DISSABTE,
28
DE NOVEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores

TALLERcomercial
DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts a càrrec dels
En horari

esquer
BLACK FRIDAY als comerços adherits
DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
lencià,
Sant
19.00 hores

alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs al pati
interior del Mercat Municipal

A més a més pots gaudir de la Cultura amb les següents activitats:

19.00 hores
PRESENTACIÓ DEL CONTE 23 Maestros de Corazón de l’autora
Mª José Llorach amb contacontes i titelles, a la sala d’actes de la
Biblioteca Municipal

12.00, 17.00 i 19.00 hores
TEATRE – MUSICAL DOS MAGOS EN APUROS, organitzat per
DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
ASOCIACIÓN POR 12.00
MÁShores
VIDA de Vinaròs. Venda anticipada d’entrades
CERCAVILA del X aniversari de la Colla de Dolçainers i Tabaleters
18.00 hores
2€, en taquilla 3€.deAVinaròs,
l’Auditori
Municipal
els Joglars
de Nanos i Gegants amb l’inici a la plaça
V FESTIVAL DE NADALES organitzat pel Grup de Jotes del Centre
Parroquial i centre antic

Aragonés a l’Auditori Municipal

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE

18.00 hores
19.00 hores
MUSICAL CANTAJUEGOS a càrrec del GRUPO SCENASOUND amb
FESTA amb LOS TIGRES
DEL 8€
SERVOL
l’ermita
de Vinaròs
entrada anticipada
i en taquilla a
10€
al JJ Cinema

20.00 hores
TRADICIONAL CONCERT DE NADAL a càrrec de la Coral García
Julbe amb la Jove Orquestra de la Societat Musical LA ALIANZA i el
Cor del col·legi Ntra. Sra. de la Consolació a l’Església

DIUMENGE, 3 DE GENER

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE

19.00 hores
DIJOUS, 17 DE
DESEMBRE
BERENAR
– TALLER LITERARI «Com llegir una novel·la» a càrrec

de Marta Tena Subirats autora del llibre Juego de Quimeras a la sala
19.30 hores
d’actes de la Biblioteca Municipal
11.30 i 18.30 hores
De 10.00 a 13.00 hores
MOSTRA DE CANTDIMARTS,
GUIRIGALL
ON LIVE, Organitza Guirigall – Escola
5 DE GENER
FESTIVAL BENÈFIC PRODA VINARÒS amb les actuacions
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts amb materials
12.00 hores
d’Arts
Escèniques
a
La Taverna
Vinaròs
CANTATA
EL
VESTIT
DEL
REI
a
càrrec
de
la
Coral
i
Conjunt
Instrumental
d’ESMUVI, Esplai, Gentsana, Locura i acadèmia de dansa Marta
reciclats a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament
TEATRE
INFANTIL Ende
el país
de Nunca Jamás interpretat per Guirigall
Martínez.
Donatiu
3€.
A
l’auditori
Municipal
Escola d’Arts Escèniques. Duració 50 min. Preu 3€, venda anticipada
de Vinaròsaal l’Auditori
pati interior del Municipal
Mercat Municipal
d’ESMUVI
al carrer de Sant Pasqual, 22 del 23/12/2015 al 04/01/2016.

organitzada per
ipalDIVENDRES, 4 DE DESEMBRE

De 17.30 a 19.30 hores
TALLER DE DECORACIÓ de galetes de nadal i xocolatada per als
xiquets al Mercat Municipal. Inscripció prèvia gratuïta a l’oficina del

Els comerços obriran tot el dia

a l’Auditori Municipal
DIVENDRES, Representació
18 DE DESEMBRE

16.00 hores
ANIMACIÓ INFANTIL I VISITA DEL REI D’ORIENT a l’ermita de la
Misericòrdia

EXPOSICIONS:
En horari del mercat
Del 19 de novembre al 6 de desembre
12.00 hores DE PRODUCTES
DEGUSTACIÓ
al Municipal
Mercat Municipal
Núria Albesa REFLEXESDE
DEL NADAL
MÓN a l’Auditori
De 18.30 a 20.00 hores
amb l’actuació de LOS TIGRES DEL SERVOL
18.00
hores
de LOCURA pels
20.00
hores
ENCESA
DE LLUMS DE NADAL amenitzada perANIMACIÓ
LA ALIANZA
alcarrers comercialsEL BALL DEL VERMUT!
Del 8 de desembre al 9 de gener
CONCERT
delLES
grup LLUMS
ZAVASAX SAXOPHONE
& JUAN
CARLOS de Laura Albiol i Sergi
Raúl Segura a l’Auditori Municipal
a
l’ermita
de
Vinaròs
ENCESA
DE
DE
NADAL
a
càrrec
Mercat
Municipal
18.00 hores
DILLUNS, 4 DE GENER
CORNELLES
(piano), organitzat per JJMM de Vinaròs a l’Auditori
D’11.00 a a
13.30
hores i de
AyzaMunicipal
del CEE Baix Maestrat i CANTADA DE NADALES
càrrec
de17.30 a 20.00 hores
Fins al
14 de desembre
MOSTRA
DE
GUIRINEWS,
Organitza Guirigall – Escola d’Arts
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats
infantils al pati
del NADAL
EXPOSICIÓ pedagògica TRENQUEM BARRERES organitzada per
les corals
dels col·legis
de Vinaròs: Jaume I, Consolació,
Assumpció,
12.00, 17.00
19.00
hores
COCEMFE
Vinaròs
de la Biblioteca
Municipal
Mercat Municipal
21.15 hores
Escèniques
a lai sala
d’actes
deal passadís
la Biblioteca
Municipal
DISSABTE,
5ELDE
DESEMBRE
CINEMA - BALLET
CASCANUECES
delala plaça
companyia
BOLSHOI
Misericòrdia
i
Sant
Sebastià
a
Parroquial
TEATRE
–
MUSICAL
DOS
APUROS,
organitzat per
L’AJUNTAMENT
DEMAGOS
VINARÒS ES EN
RESERVA
EL DRET D’ALTERAR
De
18.00
a
20.00
hores
20.00
hores
BALLET. Preu 10€ al JJ Cinema
ALGUN ACTE I NO ES FA RESPONABLE DELS CANVIS QUE PUGUEN
CONCERT SOLIDARI a càrrec de l’ORQUESTRA
UNESCO PORREALITZAR
ASOCIACIÓN
MÁS
VIDA
de
Vinaròs.
Venda
anticipada d’entrades
LES ENTITATS
TALLERS
DE NADAL
I INFLABLES a la plaça Parroquial
BARCELONA dirigida per Gonçal Comellas, 19.30
a benefici hores
de Càritas
* Els dies en què hi ha actuacions a l’Auditori, per raons tècniques, les
DIMECRES,
30 DE DESEMBRE
2€,
en
3€.
A CORALS
l’Auditori
En horari
Interparroquial de Vinaròs. Aquest concert seXVI
celebrarà
a taquilla
l’Església
exposicions
romandranMunicipal
tancades
De 10.00comercial
a 13.00 hores
TROBADA
DE
INFANTILS:
Jaume
I,
Consolació,
Arxiprestal
TALLER
DE MANDALES
càrrec dels alumnes
del Taller d’Ocupació
BLACK
FRIDAY
als acomerços
adherits
Assumpció, Divina Providència, Sant Sebastià i Misericòrdia. Concert
DILLUNS,
DE
DESEMBRE
de l’Ajuntament7
de Vinaròs
al pati interior del Mercat Municipal
DIMARTS, 5 DE GENER
18.00 hores
benèfic,
donatiu
1€
a
l’Església
Arxiprestal
De 18.00
a
20.00
hores
18.50 hores
DIJOUS, 31 DE DESEMBRE
amb LOS TIGRES DEL SERVOL a l’ermita de Vinaròs
DISSABTE,
28 DE
NOVEMBRE
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A VINARÒSFESTA
al port pesquer
12.00 hores
TALLERS
DE NADAL
I INFLABLES
a la plaça Parroquial
Recorregut de la cavalcada: Santa Magdalena, País Valencià, Sant
ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS A VINARÒS, l’home que té
En horari
comercial
Francesc, Jovellar i plaça Parroquial
DISSABTE, 19 DE DESEMBRE
tants nassos com dies té l’any. A continuació CERCAVILA pels carrers
BLACK FRIDAY als11comerços
adherits
DIJOUS,
DIVENDRES,
DE DESEMBRE
12.00
hores 17 DE DESEMBRE
19.30 hores
FESTIVAL
DE NADAL de l’orquestra infantil i alumnes d’iniciació de
En horari de mercat
MOSTRA
CANTde
GUIRIGALL
ONMusical
LIVE, Organitza
Guirigall
– Escola
19.00 hores DE PRODUCTES DE NADAL al Mercat Municipal
l’escola
deDE
música
la Societat
LA ALIANZA
a l’Auditori
DEGUSTACIÓ
d’Arts Escèniques a La Taverna de Vinaròs
CANTATA EL VESTIT DEL REI a càrrec de la Coral i Conjunt Instrumental
Municipal
d’ESMUVI
22.00
horesa l’Auditori Municipal
DIVENDRES,
DE DESEMBRE
De
17.00 a 21.00 18
hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball
DIVENDRES,
4 DE
DESEMBRE
En horari del mercat
INFLABLES,
TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del
LOCURA.
Donatiu 6€
venda
anticipada a l’acadèmia a partir del 30
DEGUSTACIÓ
DEdePRODUCTES
DE NADAL al Mercat Municipal
18.00
hores A l’Auditori Municipal
Socors
i el carrer
l’Arxipreste Bono
de
novembre.
ENCESA DE LLUMS DE NADAL amenitzada per LA ALIANZA al
Mercat Municipal
18.00 hores
hores
18.00
DISSABTE,
12 DE DESEMBRE
MOSTRA DEDE
NADAL
GUIRINEWS,
OrganitzaVALENCIANES
Guirigall – Escola
d’Arts
CERCAVILA
NADALES
TRADICIONALS
a càrrec
De 17.00 a 21.00 hores
Escèniques
la sala d’actes
Biblioteca
Municipal
DISSABTE,
5 DE DESEMBRE
de
la Colla dea Dolçaina
i Tabalde
delaVinaròs
a la plaça
Parroquial i carrers
INFLABLES,
TALLERS
I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del
De
18.00
a
20.00
hores
comercials
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono
19.30 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial
XVI TROBADA
DE CORALS INFANTILS: Jaume I, Consolació,
18.00
hores
22.00 hores
Assumpció, EXPOSICIÓ
Divina Providència,
Sant Sebastià
i Misericòrdia.
Concert
DILLUNS,
7 DE
Inauguració
de diorames
de ASOCIACIÓN
BELENÍSTICA
MUSICAL
LOS
DIEZDESEMBRE
MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball
benèfic,
donatiu
1€
a l’Església
De
18.00
a
20.00
hores
DEL BAIX MAESTRAT.
Exposició Arxiprestal
oberta: 20, 25, 26 i 27 de desembre
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30
TALLERS
DE A
NADAL
I INFLABLES
i 1, 2, 3 i 6 de gener de 18.00 a 20.30 hores al carrer del Pare Bover,
de
novembre.
l’Auditori
Municipal a la plaça Parroquial
19 DE DESEMBRE
7DISSABTE,
bis
DIVENDRES,1311DE
DEDESEMBRE
DESEMBRE
12.00 hores
DIUMENGE,
FESTIVAL
En horari
de mercat
19.00
horesDE NADAL de l’orquestra infantil i alumnes d’iniciació de
10.30
hores
l’escola de música
de laREIAL
Societat
Musical
LA Caixa
ALIANZA
a l’Auditori
DEGUSTACIÓ
PRODUCTES
DECamaraes
NADAL alper
Mercat
Municipalde la
ARRIBADA
DEL PATGE
a la
Fundació
Vinaròs.
Obert
ACTUACIÓ
del DE
Grup
Folklòric Les
als residents
Municipal
totes
les tardes de dimarts a dissabte de 18.00 a 20.00 hores.
residència de la tercera edat Sant Sebastià de Vinaròs
22.00 hores
Fundació Caixa Vinaròs al carrer del Socors, 64
De 17.00 a 21.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono
de novembre. A l’Auditori Municipal
mercat o a info@mercatdevinaros.es
DIVENDRES,
27 DE NOVEMBRE
18.00
hores

RET D’ALTERAR
S QUE PUGUEN

ns tècniques, les

DISSABTE, 12 DE DESEMBRE

De 17.00 a 21.00 hores
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono
22.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30
de novembre. A l’Auditori Municipal

DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE

18.00 hores
CERCAVILA DE NADALES TRADICIONALS VALENCIANES a càrrec
de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs a la plaça Parroquial i carrers
comercials
18.00 hores
Inauguració EXPOSICIÓ de diorames de ASOCIACIÓN BELENÍSTICA
DEL BAIX MAESTRAT. Exposició oberta: 20, 25, 26 i 27 de desembre
i 1, 2, 3 i 6 de gener de 18.00 a 20.30 hores al carrer del Pare Bover,
7 bis

10.30 hores
ACTUACIÓ del Grup Folklòric Les Camaraes per als residents de la
residència de la tercera edat Sant Sebastià de Vinaròs

19.00 hores
ARRIBADA DEL PATGE REIAL a la Fundació Caixa Vinaròs. Obert
totes les tardes de dimarts a dissabte de 18.00 a 20.00 hores.
Fundació Caixa Vinaròs al carrer del Socors, 64

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE

del centre de la ciutat acompanyat pels dolçainers i tabaleters de la
Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs. Arribada a la plaça dels Tres
Reis i cercavila pels carrers comercials

De 17.00 a 20.30 hores
PARC DE NADAL. Preu 1,5 €. Entrades al mateix Parc de Nadal.
Estrictament necessari l’ús de sabatilles esportives al Pavelló
Poliesportiu

DIUMENGE, 27 DE DESEMBRE

23.30 hores
CAMPANADES DE CAP D’ANY, AMB FESTA DJ a la plaça Parroquial

DISSABTE, 2 DE GENER

12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al
contramoll de Vinaròs

D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del
Mercat Municipal

16.00 hores
CONCERT a càrrec del grup Jàssera, versió CHRISTMAS a l’ermita de
la Misericòrdia

De 18.00 a 20.00 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

18.30 hores
CONCERT DE NADAL a càrrec de la Banda Simfònica de la Societat
Musical LA ALIANZA a l’Auditori Municipal

DILLUNS, 28 DE DESEMBRE

De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts a càrrec dels
alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs al pati
interior del Mercat Municipal

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE

18.00 hores
V FESTIVAL DE NADALES organitzat pel Grup de Jotes del Centre
Aragonés a l’Auditori Municipal
20.00 hores
TRADICIONAL CONCERT DE NADAL a càrrec de la Coral García
Julbe amb la Jove Orquestra de la Societat Musical LA ALIANZA i el
Cor del col·legi Ntra. Sra. de la Consolació a l’Església

DIUMENGE, 3 DE GENER
Els comerços obriran tot el dia

De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts amb materials
reciclats a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament
de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

11.30 i 18.30 hores
FESTIVAL BENÈFIC PRODA VINARÒS amb les actuacions
d’ESMUVI, Esplai, Gentsana, Locura i acadèmia de dansa Marta
Martínez. Donatiu 3€. A l’auditori Municipal

De 17.30 a 19.30 hores
TALLER DE DECORACIÓ de galetes de nadal i xocolatada per als
xiquets al Mercat Municipal. Inscripció prèvia gratuïta a l’oficina del
mercat o a info@mercatdevinaros.es

16.00 hores
ANIMACIÓ INFANTIL I VISITA DEL REI D’ORIENT a l’ermita de la
Misericòrdia

20.00 hores
CONCERT del grup ZAVASAX SAXOPHONE & JUAN CARLOS
CORNELLES (piano), organitzat per JJMM de Vinaròs a l’Auditori
Municipal
21.15 hores
CINEMA - BALLET EL CASCANUECES de la companyia BOLSHOI
BALLET. Preu 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE

De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE MANDALES a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació
de l’Ajuntament de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

DIJOUS, 31 DE DESEMBRE

12.00 hores
ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS A VINARÒS, l’home que té
tants nassos com dies té l’any. A continuació CERCAVILA pels carrers
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De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER

ESPECTACLE DE TITELLES a càrrec de L’Udol Teatre a l’ermita de
la Misericòrdia
De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ a càrrec de GENTSANA pels carrers comercials

18.00 hores
PESSEBRE VIVENT a càrrec del grup folklòric Les Camaraes a la
plaça de la Comunió
19.00 hores
TRADICIONAL VOLTA A PEU DE NADAL a càrrec del Club Esportiu
Vinaròs. Plaça Parroquial fins al pavelló poliesportiu i tornada

De 18.00 a 20.00 hores
ANIMACIÓ i CANTADA DE NADALES a càrrec de LOS TIGRES DEL
SERVOL pels carrers comercials

17.30 hores
CONCERT DE NADAL de l’Orfeó Vinarossenc, Coral Infantil
Misericòrdia i Coral Juvenil Sant Sebastià a la capella de la Residència
Sant Sebastià

De 18.00 a 20.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL AMB TRINEU pels carrers comercials

18.00 i 20.00 hores
DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA.
Els comerços obriran tot el dia
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a
l’Auditori Municipal
16.00 hores
ESPECTACLE DE TITELLES a càrrec de L’Udol Teatre a l’ermita de
DIMECRES,
23 DE DESEMBRE
la Misericòrdia
De 8.45 a 13.30 hores
ESCOLA DE NADAL
De 18.30 a 20.00 hores
Dies 23, 24, 28, 29, 30, 31 de desembre i 4 i 5 de gener.
ANIMACIÓ a càrrec de GENTSANA pels carrers comercials
Adreçat a xiquets/es d’infantil 4 i 5 anys, primer, segon i tercer de
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a
DIMARTS, 22 DE DESEMBRE
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia
De 18.00 a 20.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL AMB TRINEU pels carrers comercials
10.00 a 13.00 hores
TALLER DE TARGETES DE NADAL I RENS FETS AMB ‘XUPADe 18.00 a 20.00 hores
XUPS’ pels alumnes del Taller d’Ocupació de Vinaròs al pati interior
ANIMACIÓ i CANTADA DE NADALES a càrrec de LOS TIGRES DEL
del Mercat Municipal
SERVOL pels carrers comercials
10.00 hores
18.00 i 20.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA.
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a
11.00 hores
l’Auditori Municipal
CONCERT DE NADAL al Mercat Municipal

DIMECRES, 23 DE DESEMBRE

D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
De 8.45 a 13.30 hores
RECEPCIÓ DEL PARE NOEL amb activitats al pati del Mercat
ESCOLA DE NADAL
Municipal
Dies 23, 24, 28, 29, 30, 31 de desembre i 4 i 5 de gener.
Adreçat a xiquets/es d’infantil 4 i 5 anys, primer, segon i tercer de
16.00 hores
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a
VISITA DEL PARE NOEL al Centre d’Alzheimer
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia
18.00 i 20.00 hores
10.00 a 13.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA.
TALLER DE TARGETES DE NADAL I RENS FETS AMB ‘XUPAAmb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a
XUPS’ pels alumnes del Taller d’Ocupació de Vinaròs al pati interior
l’Auditori Municipal
del Mercat Municipal
10.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE

18.00 hores
DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
ENCESA DE L’ENLLUMENAT DELS REIS D’ORIENT, amenitzada per
D’11.00 a 14.00 hores
LOCURA a la plaça Parroquial
GAUDEIX DEL PARE NOEL al Mercat Municipal
18.00 hores
PESSEBRE VIVENT a càrrec del grup folklòric Les Camaraes a la
plaça de la Comunió

ELS
REIS D’ORIENT A
DISSABTE,
26 DE DESEMBRE
CAIXA
VINARÒS

19.00 hores
TRADICIONAL VOLTA A PEU DE NADAL a càrrec del Club Esportiu
Vinaròs. Plaça Parroquial fins al pavelló poliesportiu i tornada

17.30 hores
CONCERT DE NADAL de l’Orfeó Vinarossenc, Coral Infantil
El dimecres
6 Juvenil
de gener
Reis d’Orient
a
Misericòrdia
i Coral
Santarribaran
Sebastià a els
la capella
de la Residència
Caixa Vinaròs, a la plaça Cardenal Tarancón
Sant Sebastià
a partir de les 11:30 h del matí
18.00 hores
ENCESA DE L’ENLLUMENAT DELS REIS D’ORIENT, amenitzada per
LOCURA a la plaça Parroquial

ELS
REIS D’ORIENT A
CAIXA VINARÒS
El dimecres 6 de gener arribaran els Reis d’Orient a
O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19
Caixa Vinaròs,
plaça de
Cardenal
URBANAaI:la
Avinguda
Barcelona, Tarancón
2
URBANA
SANT
Carrer de
Sant Jaume,
a partir
deJORDI:
les 11:30
h del
matí 51

11.00 hores
CONCERT DE NADAL al Mercat Municipal
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DEL PARE NOEL amb activitats al pati del Mercat
Municipal
16.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL al Centre d’Alzheimer
18.00 i 20.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA.
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a
l’Auditori Municipal

DIMECRES, 6 DE GENER

Durant el matí
VISITA DELS REIS D’ORIENT a l’hospital de Vinaròs, Residència
Sant Sebastià i Caixa Rural Vinaròs
A més a més pots gaudir de la Cultura amb les següents activitats:

DILLUNS, 21 DE DESEMBRE

19.00 hores
PRESENTACIÓ DEL CONTE 23 Maestros de Corazón de l’autora
Mª José Llorach amb contacontes i titelles, a la sala d’actes de la
Biblioteca Municipal

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE

12.00 hores
CERCAVILA del X aniversari de la Colla de Dolçainers i Tabaleters
de Vinaròs, els Joglars de Nanos i Gegants amb l’inici a la plaça
Parroquial i centre antic

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE

19.00 hores
MUSICAL CANTAJUEGOS a càrrec del GRUPO SCENASOUND amb
entrada anticipada 8€ i en taquilla 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE

19.00 hores
BERENAR – TALLER LITERARI «Com llegir una novel·la» a càrrec
de Marta Tena Subirats autora del llibre Juego de Quimeras a la sala
d’actes de la Biblioteca Municipal

DIMARTS, 5 DE GENER

12.00 hores
TEATRE INFANTIL En el país de Nunca Jamás interpretat per Guirigall
Escola d’Arts Escèniques. Duració 50 min. Preu 3€, venda anticipada
al carrer de Sant Pasqual, 22 del 23/12/2015 al 04/01/2016.
Representació a l’Auditori Municipal

EXPOSICIONS:
Del 19 de novembre al 6 de desembre
Núria Albesa REFLEXES DEL MÓN a l’Auditori Municipal
Del 8 de desembre al 9 de gener
Raúl Segura a l’Auditori Municipal
Fins al 14 de desembre
EXPOSICIÓ pedagògica TRENQUEM BARRERES organitzada per
COCEMFE Vinaròs al passadís de la Biblioteca Municipal

20.00 hores
CONCERT SOLIDARI a càrrec de l’ORQUESTRA UNESCO
BARCELONA dirigida per Gonçal Comellas, a benefici de Càritas
Interparroquial de Vinaròs. Aquest concert se celebrarà a l’Església
Arxiprestal

L’AJUNTAMENT DE VINARÒS ES RESERVA EL DRET D’ALTERAR
ALGUN ACTE I NO ES FA RESPONABLE DELS CANVIS QUE PUGUEN
REALITZAR LES ENTITATS
* Els dies en què hi ha actuacions a l’Auditori, per raons tècniques, les
exposicions romandran tancades

18.50 hores
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A VINARÒS al port pesquer
Recorregut de la cavalcada: Santa Magdalena, País Valencià, Sant
Francesc, Jovellar i plaça Parroquial

D’11.00 a 14.00 hores
GAUDEIX DEL PARE NOEL al Mercat Municipal

DIMARTS, 22 DE DESEMBRE

D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del
Mercat Municipal

DIMARTS, 5 DE GENER

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I: Avinguda de Barcelona, 2
URBANA SANT JORDI: Carrer de Sant Jaume, 51

28 novembre de 2015

Rastrillo

S2015olidario
días 5 y 6 de diciembre
de 10h a 21h

Auditorio Municipal
Diseño: El Tandem Rojo

Aiguals d’Izco
Vinaròs

Aporta cualquier objeto y ayúdanos a recaudar fondos

Rosa Mili: 964 450 152 - Lolín: 964 402 264

w.w.w.jjcinema.es

w.w.w.jjcinema.es

''EL VIAJE DE ARLO''
DIVENDRES:
DIVENDRES:
DISSABTE:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:27
Día:27
Día:28
Día:28
Día:29
Día:29
Día:30
Día:1

18:00:h
20:15:h
16:15:h
18:15:h
12:00:h - 16:15:h
18:15:h
18:15:h
18:15:h

PREU:5,7€
4€,6€

Día,l’espectador dilluns

,

Classificació: Tots

5€
7€
5€
7€
5€
7€
5€
7€

no s’apliquen els díes festius

els pùblics

'' OCHO ''

''Apellidos catalanes''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

día:27
día:28
día:29
día:30

22:15:h
20:15:h - 22:45:h
20:15:h - 22:15:h
22:15:h

PREU:5€
Día,l’espectador dilluns

4€,no

s’apliquen els díes festius

Classificació: + Majors de 7 anys

Pròximament:

Cartelera

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

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

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

TERTÚLIA SOCIA L

Preparació per a les proves 2016
Dimarts 1 de desembre: obertura d’inscripcions
NIVELL

DURADA

LLOC

CALENDARI

HORARI

40h

CEIP
Misericòrdia

Del 10 de febrer al
23 de maig

Dilluns i dimecres
de 19 a 20.30h

Centre
Municipal de
la 3a Edat.
Aula 1r pis

Del 12 de gener
a l’1 de juny

Dimarts i dijous de
15.30 a 17h

ORAL I PER A
NOUVINGUTS
ELEMENTAL

MITJÀ- Grup A

60 h

MITJÀ – Grup B

CEFIRE (antiga
biblioteca)
Aula 2n pis

SUPERIOR

De l’11 de gener
al 15 de juny

Dimarts i dijous
de 15.30 a 17h
Dilluns i divendres
de 9,15 a 10,45h

PREU

Pepi Queralt

Dimarts i dijous
de 9,15 a 10,45h

Del 12 de gener
al 9 de juny

Centre d’FPA
CEFIRE (antiga
biblioteca)
Aula 2n pis

PROFESSORAT

20 €

DIÀLEGS

EL CIUTADÀ DAVANT
L'ACCIÓ POLÍTICA
COORDINA : PEDRO HERNÁNDEZ

Pili Guardino

Joan Guzman

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

Dimarts 1 desembre 19h.
SALÓ D’ACTES DE LA CASA DE LA CULTURA .
AVINGUDA LLIBERTAT S/N , VINARÒS .

Se'ns convoca a eleccions generals el proper 20 de desembre. Els

CURSOS DE

partits polítics preparen les seves estratègies per obtenir el vot dels ciutadans,
cadascun dels quals posseeix la seva concepció política particular…

RESTAURACIÓ DE MOBLES

Quina relació tenim els ciutadans amb el partit polític al que votem? Amb
quin criteri triem el partit en el qual deleguem la nostra representativitat
democràtica? Quin és el compromís o el pacte del vot? Quin deuria ser?
Què fem els ciutadans davant les decisions polítiques i què deuríem fer?

Taller pràctic per restaurar i/o reciclar mobles antics o moderns.
Cal portar un moble sobre el que aplicar les diferents tècniques

I, a més:

de sanejament, neteja, reparació de desperfectes, acabats...

A què obeeixen les nostres idees polítiques, als nostres interessos o a les
nostres conviccions? Elaborem nosaltres realment nosaltres les opinions
polítiques o posseïm estereotips? En quina mesura ens influeixen els
mitjans de comunicació de masses?

Inscripció a partir del dimarts 1 de desembre
GRUPS
Grup A
50h
Grup B

LLOC

DURADA

PERÍODE

Nau al C/Mare de
Déu, núm. 54

Del 8 de gener
al 10 de juny

HORARI

PROFESSORA

Divendres
de 9.30 a 12h
Natàlia Sanz
Divendres
de 15.30 a 18h

PREU
General:
54,60 €
Socis: 50,25 €

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

De tot això i de totes les qüestions que giren al voltant d'aquestes preguntes
podem parlar en la nostra propera tertúlia… Serà com realitzar un exercici
preparatori de les reflexions que tenim l'oportunitat de fer abans de dipositar, (o
no), el nostre vot.

Organitzat per
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”
Inauguració de l’exposició:

Curs de

Guitarra
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
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

Antic col·legi Sant Sebastià www.epa.vinaros.es

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!
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“Retrospectiva”
Retrospectiva”
Exposició de l’obra de Carlos Palomo
Dia:
03 de desembre de 2015, dijous
Hora:
19:00 h
Lloc:
Sala exposicions de l’Associació (C/ Sant Ramon, 13)

28 novembre de 2015

· 964 401 912

Programació Cultural2015
Auditori Municipal Aiguals d’Izco

PINTURA
Exposició de NÚRIA ALBESA

Reflexes
del món

Del 19 de novembre al 6 de desembre
Inauguració: 19 de novembre a les 19.00 h
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Tauler Municipal
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¿Tienes problemas con tu hipoteca?

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.

Participa!

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:

Envia-la a participa@vinaros.es

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

¿PIENSAS ADQUIRIR UN PERRO
EN ESTOS PRÓXIMOS DÍAS?

Fes la teva pregunta al Ple
Ordinari d'aquest mes

Te ofrecemos una charla totalmente gratuita
sobre Salud Veterinaria y Educación Canina para
prevenir y/o detectar a tiempo un problema
comportamental.

- 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

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS PRIVADES
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DEL
COMERÇ LOCAL
La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs informa que en el Butlletí Oficial de
la Província de Castelló número 144, del dia 21 de novembre de2015, s'han publicat les
bases per les quals s'ha de regir la concessió de subvencions a entitats privades per a la
Plaça Parroquial , 12 · 12500 Vinaròs · Telèfon 964 407 700 · Fax 964 407 701 · A/e info@vinaros.org
realització d'actuacions de promoció del Comerç Local.
Les bases es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs: https://
vinaros.sedelectronica.es
Seran subvencionables les accions de dinamització i promoció del comerç urbà que
realitzen associacions empresarials de comerciants en el municipi de Vinaròs, en
l'exercici 2015.
Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les associacions de comerciants inscrites en el
Registre Municipal d'Associacions o que hagen sol·licitat la seua inscripció abans de la
finalització del termini de sol·licitud, que tinguen la seua seu en el municipi de Vinaròs,
que no tinguen ànim de lucre i que compten amb l'habilitació legal necessària.
El termini per a presentar les sol·licituds d'aquestes subvencions és de 15 dies naturals
comptadors de l'endemà a la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província
de Castelló.
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BAN DE L'ALCALDIA

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.

SABADO 5 DE DICIEMBRE A LAS 11.30 H.
EN EL HOSPITAL VETERINARIO SAN FRANCISCO.
RESERVA TU PLAZA ANTES DEL 4 DE DICIEMBRE
LLAMANDO AL 964 45 11 50

ORGANIZA:
ASESORAMIENTO CANINO VINAROS (ACV)
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DEL HOSPITAL VETERINARIO SAN
FRANCISCO VINARÒS.

REGIDORIA DE POLÍTICA
SOCIAL, IGUALTAT I
DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ 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.

Tauler Municipal
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La Regidoria d'Educació informa:
Per a emplenar la sol·licitud és necessari disposar de les següents dades:

XARXA LLIBRES – INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

- NIA de l'alumne: aquesta informació la proporcionarà el centre educatiu.
- Codi del centre educatiu on està escolaritzat l'alumne:

1.- Què és XarxaLlibres?

CENTRE EDUCATIU

CÒDI DEL CENTRE EDUCATIU

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i
altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària (ESO) i Formació
Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.

CEIP MANUEL FOGUET

12004199

CEIP MISERICORDIA

12003146

XarxaLlibres és un programa cofinançat en parts iguals per la Generalitat Valenciana, les
diputacions i els ajuntaments.

CEIP ASUNCIÓN

12003079

CEIP SAN SEBASTIÁN

12003067

CEIP JAUME I

12006779

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA

12003092

2.- Qui pot ser beneficiari del programa?
Es pot beneficiar del programa XarxaLlibres l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària
(ESO) i Formació Professional Bàsica matriculat en centres educatius públics i privats concertats de
la Comunitat Valenciana.

COLEGIO CONSOLACIÓN

12003110

IES LEOPOLDO QUEROL

12003080

IEL JOSÉ VILAPLANA

12003468

3.- Per a quins materials es pot obtenir aquest ajuda?
- Número del compte corrent (IBAN) on desitja que li siga ingressada l'ajuda.
Es pretén ajudar les famílies en l'adquisició de:

B.- Preparar la documentació indicada en el punt 6 que ha d'acompanyar a la sol·licitud.

- llibres de text en format imprés

C.- Presentar la sol·licitud a l'edifici VINALAB, C/ Galícia,12, de Vinaròs.

- llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats

D.- Retornar els llibres, en bon estat, en finalitzar el curs al centre educatiu (ja s'informarà abans
de la finalització del curs sobre com s'haurà de realitzar aquest últim tràmit).

- material curricular destinat a ser utilitzat per l'alumnat, que desenvolupa el currículum educatiu
vigent a la Comunitat Valenciana. (per exemple: workbooks)
Per tant, no es financia amb aquesta ajuda l'adquisició de material fungible (llibretes, bolígrafs, etc.).

8.- Quan sol·licitar aquesta ajuda?

Per al cas dels alumnes dels primers cursos de primària els llibres dels quals són utilitzats per
escriure, pintar, etc., també entraran en la present ajuda. De tal forma que les famílies amb fills en
aquests cursos escolars podran sol·licitar-la.

Cada centre educatiu té establert un dia per a sol·licitar l'ajuda:
CEIP MANUEL FOGUET

Dia 2 de desembre

CEIP MISERICÒRDIA

Dia 3 de desembre

CEIP ASSUMPCIÓ

Dia 4 de desembre

CEIP SANT SEBASTIÀ

Dia 9 de desembre

CEIP JAUME I

Dia 10 de desembre

CC DIVINA PROVIDÈNCIA
(alumnes de primària + alumnes d'ESO)

Dia 11 de desembre

 Fins als primers 100 euros es rebran quan es faça la sol·licitud a l'Ajuntament (Edifici
VINALAB, C/ Galícia núm. 12). A aquesta quantitat, cas de
correspondre, es
descomptaria l'import d'ajuda rebuda de l'Ajuntament de Vinaròs.

CC CONSOLACIÓ
(alumnes de primària + alumnes d'ESO)

Dia 14 de desembre

 Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat
en finalitzar el curs 2015-2016.

Alumnes de 1r ESO (IES L. QUEROL + IES J. VILAPLANA)

Dia 15 de desembre

4.- Import de l'ajuda.
L'import de l'ajuda dependrà, d'una banda, de la despesa realitzada per cada família en la compra
dels llibres per al present curs escolar, i d'altra banda, de si van rebre ajuda de l'Ajuntament de
Vinaròs. En aquest darrer cas, l'import ja rebut es descomptarà del que li correspondria percebre
per la present ajuda.
Així, la quantia individual per alumne serà com a màxim de 200 euros (si la família ha realitzat
una despesa de 200 €; si la despesa ha estat inferior, l'ajuda s'ajustarà a l'import real gastat),
que es rebran en dues fases:

5.- On sol·licitar l'ajuda?
S'ha de sol·licitar a l'Ajuntament on estiguen empadronats els xiquets o xiquetes, independentment
que estiguen matriculats en un centre educatiu d'una altra localitat. En el cas del municipi de
Vinaròs les famílies que vulguen sol·licitar l'ajuda hauran de dirigir-se a l'edifici VINALAB,
(C/ Galícia núm. 12), on s'habilitarà el registre per a la recepció d'aquestes ajudes.

Alumnes de 2º ESO (IES L. QUEROL + IES J. VILAPLANA)

Dia 16 de desembre

Alumnes de 3º ESO (IES L. QUEROL + IES J. VILAPLANA)

Dia 17 de desembre

Alumnes de 4º ESO (IES L. QUEROL + IES J. VILAPLANA)
I alumnes de Formació Professional

Dia 18 de desembre

L'horari de presentació serà de 9 a 14.30 hores.
* Les famílies amb alumnes escolaritzats en el CEE BAIX MAESTRAT no hauran de presentar la
sol·licitud, ja que serà el director/a del centre qui ho farà.
9.- Observacions

6.- Documentació a presentar per les famílies.
A) Haurà de sol·licitar l'ajuda el pare, mare o tutor legal de l'alumne.

La documentació és la següent:
1. Sol·licitud degudament emplenada, que s'acompanya a aquesta informació. També podran
obtenir-la en la Regidoria d'Educació, en www.vinaros.es o en www.xarxallibres.edu.gva.es
2. Fotocòpia de la sol·licitud degudament emplenada que, una vegada segellada, serà el
justificant de la presentació de la sol·licitud.
3. Còpia compulsada del DNI o NIE dels pares.
4. Còpia compulsada del DNI o NIE de l'alumne, si en té.
5. Còpia compulsada del Llibre de família.
6. Còpia compulsada de la sentència de separació o divorci o de regulació de relacions
paternofilials.
7. En cas d'haver adquirit els llibres de text en una llibreria o establiment similar:
- Factura de la llibreria o establiment en el qual va adquirir els llibres en la qual es detalli el
DNI/NIF de la llibreria, nombre de factura, data, descripció nominal dels llibres adquirits, nom
del pare/mare i nom de l'alumne/us.
8. En cas d'haver adquirit els llibres de text en l'AMPA del centre educatiu:
- Document justificatiu de la compra que li facilitarà la pròpia AMPA del centre escolar.
* Per a compulsar els documents només és necessari portar original i fotocòpia dels documents i
els funcionaris encarregats de recollir la documentació faran les compulses.

7.- Passos a realitzar per les famílies que vulguen sol·licitar l'ajuda.
A.- Emplenar la sol·licitud (UNA PER CADA ALUMNE/A).
Es pot fer de dues formes:
a) Emplenar-la telemàticament a través de la www.xarxallibres.edu.gva.es : en aquest cas, una
vegada emplenada, hauran d'imprimir la sol·licitud emplenada en la qual apareixerà un
nombre d'identificació (ANEU sol·licitud), i presentar-la juntament amb la resta de
documentació a l'edifici VINALAB, C/ Galícia núm. 12 de Vinaròs.

B) Per al cas de famílies que tinguen diversos fills, escolaritzats en diferents centres educatius (un
en primària i un altre en secundària) i que segons el quadre detallat tinguen previstos dies diferents
de presentació, NO HAURAN DE desplaçar-se dos dies al VINALAB i PODRAN presentar les
sol·licituds dels diferents fills el mateix dia (o bé el previst per a primària o el previst per a
secundària).
C) No cal que la llibreria o establiment faça dues factures en cas de tenir més d'un fill.
D) Cal revisar bé les dades i INDICAR correctament el NIA (número d'identificació de l'alumne) i el
número de compte bancari.
10.- On demanar més informació?
Presencialment:
* Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs (Biblioteca Municipal, 1r pis)
Telefònicament:
* Regidoria d'Educació: 964 40 79 61
* Des de la Comunitat Valenciana (gratuït des de telèfon fix): 900 20 21 22
* Des de qualsevol punt d'Espanya: 96 317 52 02

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

b) Emplenar-la a mà una vegada impresa.
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ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de

Delfín Sales García
Que falleció cristianamente en Vinaròs
el día 14 de noviembre de 2015 a los 62 años de edad.

D.E.P.
TU ESPOSA, HIJA, HIJOS POLÍTICO, MADRE, HERMANOS,
SOBRINOS, AMIGOS Y DEMÁS FAMILIA,
NUNCA TE OLVIDARÁN.
Vinaròs, noviembre 2015

PUBLICITAT

Rogad a Dios por el alma de

Marcos Eduardo Serret Ayza
Que falleció cristianamente en Vinaròs
el día 23 de noviembre de 2015 a los 65 años de edad.

D.E.P.
Tus hermanos, cuñadas, sobrinos, primos y demás familia,
siempre te recordarán con cariño.

Vinaròs, noviembre 2015

Pregueu a Déu per l’ànima de

Charo Falcó Serres
(Viuda de Roberto Diago)

Va morir el dia 16 de novembre de 2015 havent rebut
els Sants Sagraments a Castelló a l’edat de 87 anys.

D.E.P.
LA TEVA FAMÍLIA SEMPRE ET RECORDAREM AMB MOLTA ESTIMA.

El dia 2 de desembre és celebrarà una missa en
la seva memòria a l’Església Arxiprestal a les 19.00 hores

Vinaròs, novembre 2015

30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
zona turística nord, 11
28
Novembre
VALLS
29

Novembre

MATEU

30

Novembre

TORREGROSA

1

Desembre

MARTÍNEZ

2

Desembre

FERRER

3

Desembre

ROCA

4

Desembre

GUIMERÀ

c. Sant Francesc, 103
av. Llibertat, 9
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

 VINARÒS - BARCELONA

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

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

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

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

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

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA

(HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

 ZONA SUD

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

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

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

Salida

Llegada

07.10
10.25
11.43
14.37
15.25
16.47
17.40
18.40
18.45
22.10

10.05
13.05
13.39
16.39
17.39
19.35
20.00
22.05
21.09
23.59

1

Número de viajeros:

A CASTELLÓ

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

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

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

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

1

Número de viajeros:

1

A VALÈNCIA

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

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

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

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

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

Duraci

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

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

@portalmedite

/ccportalmediterraneo

