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El director territorial d'Educació, Robert Roig, va visitar 
dimecres Vinaròs on s'ha reunit amb l'alcalde Enric Pla, 
per tal de comprovar quin és l'estat de les infraestructures 
educatives del municipi i tractar els projectes pendents en 
aquesta matèria. Roig ha visitat -acompanyat per l'alcalde 
i l'edil d'Educació Begoña López- el CEIP Jaume I, l'IES José 
Vilaplana i el CEE Baix Maestrat.
Roig ha qualificat de "prioritat absoluta 'per a la Generalitat 
Valenciana la construcció del CEIP Jaume I que, des 
de la seva creació fa nou anys, està instal·lat en aules 
prefabricades. Roig ha explicat que "el principal problema 
d'aquest centre ha estat el canvi d'ubicació que ha fet 
que s'allarguen els tràmits i, si no haguèssen canviat els 
terrenys, les obres ja haurien donat inici. Ara, els tràmits per 
a la nova ubicació ja s'han aprovat i, en breu, començarà la 
redacció del projecte. Estem segurs que, durant aquesta 

legislatura, donaran inici les obres".
Respecte a l'IES José Vilaplana, el director territorial ha 
assenyalat que "valorarem si s'ha de fer una remodelació 
o optar per la construcció d'un nou centre i, en aquest 
cas, veure si hi ha disponibilitat de terrenys per part 
de l'Ajuntament". El director territorial ha qualificat de 
"projecte a més llarg termini" la construcció de l'Escola 
Oficial d'Idiomes.
L'Alcalde ha explicat que, a més de reiterar la petició 
de l'Ajuntament que la construcció del CEIP Jaume I 
s'accelere el més possible, "aquesta visita ha tingut un 
caràcter clarament tècnic, per tal de comprovar l'estat dels 
centres educatius del municipi, pel que fa a manteniment, 
instal·lacions elèctriques, calderes, etc., perquè la 
Generalitat Valenciana puga col·laborar amb l'Ajuntament 
i que els centres estiguen en les millors condicions ".

La Generalitat Valenciana contempla la construcció del CEIP 
Jaume I de Vinaròs com una prioritat
El director territorial de Educació, Robert Roig, visita Vinaròs per interessar-se per l'estat 
de les infraestructures educatives 

La Regidoria d'Agricultura de 
l'Ajuntament de Vinaròs ha posat en 
marxa una nova línia de col·laboració 
amb la Cooperativa Agrícola El Salvador, 
amb la finalitat de "coordinar diferents 
accions i col·laborar amb una entitat que 
aglutina la major part d'agricultors de 
la nostra població" ha assenyalat l'edil 
de l'àrea, Jordi Moliner. La primera acció 
que es desenvoluparà serà la possibilitat 
de realitzar les sol·licituds de crema de 
restes agrícoles a la mateixa Cooperativa, 
facilitant així els tràmits.

La Regidoria d'Agricultura de Vinaròs col·labora 
amb la Cooperativa Agrícola El Salvador  

El director territorial d'Educació amb l'alcalde, Enric Pla, i la regidora d'Educació, Begoña López, a la seua arribada al col·legi Jaume I

La primera col·laboració serà la possibilitat de fer sol·licituds de crema de restes 
agrícoles a la mateixa Cooperativa
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La directora territorial de Sanidad, Azucena Martí, 
informó el lunes que se están estudiando “posibles 
soluciones intermedias” para dar una mejor asistencia 
en el centro de salud de Vinaròs, hasta que no se 
construya el segundo ambulatorio en los terrenos 
cedidos a la conselleria en la avenida Leopoldo 
Querol.
Entre ellas, apuntó la posibilidad de reforzar algunos 
servicios en el Hospital y ampliar el horario de 
atención por las tardes como manera de “tener 
menos saturado el ambulatorio”.
La necesidad de construir un nuevo centro 
de atención primaria en Vinaròs es una de las 
prioridades para los alcaldes de Vinaròs y Benicarló 
que le fueron trasladados a la directora territorial. 
El consistorio ya cuenta con el solar puesto a 
disposición de la Generalitat Valenciana para que se 
construya el nuevo centro en la avenida Leopoldo 
Querol, aunque al respecto, Martí tan solo señaló 
que trasladaría la petición a la consellería. “No sé si 

hay posibilidades de que se haga esta legislatura, 
pero voy a trasladar a la administración autonómica 
esta necesidad. Nos estamos encontrando con una 
carencia de infraestructuras importante, algunas 
de ellas ya envejecidas o con falta de dotaciones, 
y a esto se le añade la dificultad económica, pero 
estamos trabajando para mejorar”, indicó la directora 
territorial.
Por otro lado, señaló que el cambio de gerencia en 
el Hospital de Vinaròs es una “prioridad”. Al respecto, 
Martí señaló que Bellés”es un gran profesional” y que 
va a continuar “de momento”, pero apuntó que “se 
está buscando gerente desde hace tiempo”. “Hay que 
renovar el equipo e iniciar una nueva etapa”, señaló.
La falta de atención en el servicio de Hospital de 
día y curas paliativas en municipios de interior; los 
retrasos en la realización de resonancias magnéticas; 
la atención en el servicio de Urgencias durante los 
fines de semana, problemas en el mantenimiento 
del Hospital y la carencia de anestesistas han sido 

otros de los asuntos tratados. “Somos conocedores 
de la falta de personal que hay en el Hospital, al estar 
lejos de la capital el desplazamiento de profesionales 
desde fuera siempre resulta más difícil, y ahí es donde 
tenemos una dificultad añadida”, señaló Martí.
Martí señaló que la zona norte de Castellón “tiene 
su propia idiosincrasia, porque la población que se 
atiende es bastante dispersa y es una zona muy rural, 
con malas comunicaciones, que necesita recursos 
muy específicos y a las que hay que dar solución”.
El alcalde, Enric Pla, indicó por su parte que las 
mejoras en materia sanitaria en el norte de Castellón 
“es uno de los retos importantes del Gobierno 
valenciano y que todos los ciudadanos del área 
estamos reclamando”.

La conselleria estudiará ampliar el horario del ambulatorio 
hasta que no se construya el segundo centro de salud
Amadeo Bellés seguirá como gerente del área 01 hasta que no se nombre nuevo director

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i 
l'alcaldessa de Benicarló, Xaro 
Miralles, s'han reunit amb el director 
de l'Hospital de Vinaròs, Amadeo 
Bellés, per tal de tractar les demandes 
dels dos municipis respecte al servei 
que presta el centre hospitalari 
comarcal. Pla i Bellés han coincidit 
en la necessitat de construir un nou 
centre d'atenció primària a Vinaròs. 
"És evident que el centre del carrer 
Arxiprest Bono s'ha quedat menut 
per al volum de població amb què 
compta Vinaròs. Construir un nou 
centre és prioritari", comenta Pla, que 

recorda que "el consistori ja compta 
amb el solar posat a disposició de 
la Generalitat Valenciana perquè es 
construisca el nou centre".
L'alcalde ha traslladat també al director 
de l'Hospital comarcal el descontent 
ciutadà respecte a la manca de 
determinats especialistes durant els 
caps de setmana i deficiències en 
el servei d'Urgències. Pla explicava 
que "des de la direcció de l'Hospital, 
són conscients que el centre compta 
amb problemes de dotació, des de 
pràcticament la seva inauguració, i 
que hi ha mancances de personal".

Els alcaldes de Vinaròs i Benicarló es reuneixen amb el director de  l'Hospital de Vinaròs
La construcció d'un nou centre d'atenció primària en Vinaròs és una demanda urgent

vinaros
     

´
enpixels

¿BUSCAS VIVIENDA?
Busca este símbolo en  www.vinarosenpixels.com

Enric Pla y Azucena Martí

Els alcaldes de Vinaròs i Benicarló, amb el director de l'Hospital, Amadeo Bellés



4

5 desembre de 2015

Redacció

ACTUALITAT

El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó en 
el pleno ordinario celebrado la noche 
del jueves una moción presentada por 
la Associació de Veïns Migjorn en la que 
se exige la gratuidad de la AP-7, con 
los votos a favor de todos los grupos, 
excepto el PP, que votó en contra 
recordando que en el pasado pleno 
ya se había aprobado una propuesta 
consensuada por todos los grupos 
excepto la coalición Acord Ciutadà al 
respecto. 
El secretario de la asociación de vecinos, 
Sebastià Fabregat, argumentó la 
moción explicando la necesidad de esta 
gratuidad para evitar más accidentes 
y el agravio comparativo que supone 
seguir pagando una concesión “que ya 
está más que pagada”. Cabe recordar 
que los vecinos siguen cortando en 
Vinaròs la carretera N-340 cada jueves 
reivindicando esta gratuidad.
La moción aprobada era la misma que 

presentó Acord Ciutadà en el pasado 
pleno ordinario y que fue descartada, 
al haberse aprobado entonces otra que 
solicitaba al Ministerio de Fomento un 
estudio sobre las condiciones y gastos 
de mantenimiento para que una vez 
finalizados los plazos de concesión de la 
AP-7 no se renueve la concesión y pase 
a ser de gestión pública por ser una clara 
alternativa a la N-340 y solicitar mientras 
tanto a Fomento la bonificación del 
peaje en la AP-7 para el tráfico de 
camiones y mercancías peligrosas desde 
Torreblanca a Hospitalet de l'Infant.

Mociones
El pleno aprobó otras mociones, 
como la presentada por la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH) 
exigiendo una nueva ley reguladora 
del derecho a la vivienda que cubra 
las medidas de mínimos para hacer 
frente a la emergencia habitacional. 

Defendió la propuesta el miembro de 
la PAH Antonio Carrasco, que explicó 
que estas medidas van encaminadas a 
medidas de segunda oportunidad, de 
alquiler digno, vivienda garantizada, 
suministros básicos y la creación de un 
observatorio de la vivienda. También 
se aprobaron otras dos mociones de la 
Federación Valenciana de Municipios 
y provincias, en solidaridad con los 
refugiados sirios –ésta se aprobó 
por unanimidad- y otra que exigía al 
Gobierno de España la derogación de 

la ley 27/2013 de Racionalización de 
la administración local al considerar 
que ataca la autonomía municipal, 
recorta sus competencias y dificulta la 
financiación de los ayuntamientos, y se 
insta al gobierno central a que realice 
un nuevo modelo de financiamiento 
local. El PP votó en contra de esta 
moción argumentado su portavoz, 
Juan Amat, que “esta es una ley que 
ha venido a corregir los desmanes de 
Ayuntamientos que como éste gastaron 
lo que tenían y más”. También se aprobó 
con el voto favorable de todos los grupos 
y la abstención del PP, una moción 
impulsada por los sindicatos CCOO 
y UGT para dar apoyo a la   Iniciativa 
Legislativa Popular para garantizar 
una renta mínima a aquellas personas 
que ya no encuentran cobertura en el 
sistema de protección social. 
Otra de las mociones aprobadas por 
unanimidad fue la que instaba al 
Gobierno de España a que incorpore 
las exigencias de la Unión Europea 
que obligan a los estados miembros 
a adoptar medidas para el fenómeno 
de la pobreza energética y que la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias suscriba un convenio marco 
con empresas suministradoras de luz, 
gas y agua para evitar la suspensión del 
suministro en estos casos.

El Ayuntamiento de Vinaròs ha 
aprobado de forma provisional con los 
votos a favor del equipo de gobierno, 
el voto en contra del PP y la abstención 
de Acord Ciutadà y PVI, la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa para uso del 
Vinalab. La ordenanza, que se expondrá 
al público un mes,  fija los precios para 
aquellos emprendedores interesados en 
ubicarse en el centro del conocimiento, 
como explicó la concejala de Hacienda, 
María Cano.  Las tasas para incubación 
son de 250 euros mensuales, mientras 
que la tarifa Fénix, para empresas que 
llevan más de dos años alojadas en el 
centro, es de 550 euros mensuales.  
La oposición fue crítica con esta 
propuesta, exponiendo diferentes 
motivos. El PVI, mediante su portavoz, 
Maria Dolores Miralles, consideró que 
antes de aprobar estas tasas debería 
haberse realizado el reglamento de 
usos del centro, mientras que Lluis 
Batalla por parte de Acord Ciutadà, 
señaló que “el paso prioritario no debía 
ser este, sino planificar qué se quiere 

hacer con el Vinalab”. Por su parte, Juan 
Amat (PP) fue especialmente crítico con 
la gestión que el equipo de gobierno 
está realizando en el Vinalab y aseguró 
que la ordenanza estaba “plagada de 
errores”, ya que no se incluía en ella 
qué servicios se incluyen en cada caso 
ni se especificaba si los precios eran 
mensuales. 
El pleno también aprobó los estatutos 
del Consell Local de Fiestas, con los 
votos a favor del equipo de gobierno, 
el voto en contra de Acord Ciutadà y la 
abstención de PP y PVI. El edil socialista 
Marc Albella explicó los cambios 
introducidos, como ampliar de 4 a 10 
personas la participación ciudadana 
en este consell asesor, la posibilidad 
de que cualquier ciudadano pueda 
aportar propuestas presentándolas 
por registro de entrada. En cuanto a la 
participación por parte de las entidades 
en este Consell, se propone que cuando 
presenten su candidatura, presenten 
también propuestas. “Son cambios 
encaminados a que el Consell de Fiestas 

sea mucho más participativo”, señaló 
Albella. Por parte de la oposición, el PVI 
dudó de que este Consell sea operativo 
y Acord Ciutadà consideró que “el filtro 
para realizar el Consell es más que 
dudoso”.
También fue aprobada la propuesta del 
reglamento del Consell Vinarossenc de 
Cultura, aunque sólo fue apoyada por 
los miembros del equipo de gobierno, 
y PP y PVI se abstuvieron, mientras que 
Acord votó en contra. La participación 
ciudadana del Consell se mantiene con 
entre cinco y ocho personas, pero se 
incrementa de tres a cinco las personas 
de prestigio que quieran participar de 
este organismo. Este grupo de personas 
formarán el ‘Consell de savis’, que 
formarán parte del Consell Vinarossenc 
de Cultura, y podrán además ser 

consultadas por parte de la corporación 
municipal en cualquiera de los asuntos 
municipales. 
La oposición fue de nuevo crítica en 
este punto. Acord Ciutadà criticó que 
se formara un comité de sabios. “Creo 
que hay que realizar un Plan director 
de Cultura, y en estos estatutos no se 
ve, sino que sólo se piensa en lo que 
aportará la gente”, señaló Batalla.
Por parte del PP, Lluis Gandia también 
criticó que “este gobierno que se 
autodenomina abierto e igualitario 
creará con este consejo de sabios 
unos miembros de primera y unos de 
segunda”.
Otro problema, según Gandia “es qué 
mérito intelectual tendrá quien valore, 
elija y eleve a la condición de sabios a 
estas personas”. 

El pleno aprueba las tasas del Vinalab, los estatutos del Consell Local de Fiestas 
y la propuesta del reglamento del Consell Vinarossenc de Cultura

El Ayuntamiento de Vinaròs exige la gratuidad de la AP-7
El pleno aprueba otras mociones instando a diferentes administraciones a tomar medidas sociales en materia de vivienda, renta mínima y pobreza energética

Sebastià Fabregat y Antonio Carrasco defendieron dos mociones que fueron aprobadas
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L'Alcalde de Vinaròs Enric Pla i el regidor de Govern 
Obert Hugo Romero van participar el passat dissabte 
en la jornada 'Auditant els nostres municipis', celebrada 
a València i on van participar 24 municipis valencians.  
La trobada va abordar com a principals objectius 
la creació d'un espai per compartir coneixements i 
experiències, la reflexió sobre la construcció de les 
comissions d'Auditoria, així com formació tècnica sobre 
pressupostos, finançament i contractació municipal. 
Al llarg de diferents exposicions, taules i tallers es van 
sentar els principis de les auditories ciutadanes, un 
procés de participació en el que ha de potenciar-se la 
intervenció de la ciutadania, al costat dels tècnics i dels 
representants electes. La construcció de les Comissions 
ciutadanes d'auditoria, què han de ser i quan han de 
fer, van centrar bona part del treball d'aquesta primera 

jornada, junt als passos a fer per a facilitar l'arreplegada 
de dades. L'alcalde de Vinaròs explica que "aquestes 
auditories ciutadanes són processos imprescindibles 
per a un veritable control de la despesa pública per 
part de la ciutadania, però que cal amparar-les des de 
les institucions":
Vinaròs es troba, per tant en el mateix procés 
d'el·laboració de l'auditoria ciutadana que la resta 
de municipis participants. Amb les dades tècniques 
ja reunides, caldrà crear una comissió ciutadana i, 
posterioment, fer una moció per impulsar el procés. 
Per acabar, es presentaran les conclusions ciutadanes 
que determinen quin és l'origen i dimensió real del 
deute que acumul·la l'Ajuntament de Vinaròs.
L'alcalde insisteix en què "es tracta d'un procés 
complexe, amb molts passos a seguir. En aquests 

moment, ja compten amb les dades econòmiques que 
han de ser la base per a realitzar l'auditoria, però ara 
caldrà crear la comissió a travès d'una convocatòria 
pública i, sempre des d'una posició independent, 
realitzar el corresponent procés de control ciutadà 
sobre quin és el deute del consistori".
El 24  municipis valencians assistents a les jornades i 
que desenvoluparan les auditories ciutadanes són 
Alboraia, Alacant , Almassera, Altea, Benetússer, 
Benifaió, Burjassot, Canals, Castelló, Catarroja, El 
Puig, Foios, Godella, Guardamar, Meliana, Moncada, 
Paiporta, Paterna, Picassent, Santomera, Silla, València, 
Vallada i Vinarós.

Una comissió ciutadana participarà en la redacció de l'auditoria 
sobre el deute de l'Ajuntament de Vinaròs 

L'Alcalde i el regidor de Govern Obert 
van estar presents a la trobada 

'Auditant els nostres municipis', amb 
altres 23 pobles valencians Redacció

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, ha 
calificado de “escandaloso” que el alcalde, Enric Pla, y 
la concejala de Hacienda, Maria Cano, afirmaran que 
el Ayuntamiento de Vinaròs tenía una deuda cinco 
millones superior a la justificada por el interventor y 
que había un millón de euros no contabilizados, “en 
base a los resultados de una auditoría que aún no 
se ha hecho y que el primer edil dijo que ya se había 
realizado”. Amat pidió ayer la dimisión de Pla y Cano 
“por haber engañado a la gente al haber sostenido 
durante seis meses que se estaba haciendo esta 
auditoría cuando no era así” y una comparecencia 
pública de ambos “para que expliquen por qué 
mintieron”.  En este sentido, Amat señaló que la nota 
remitida el martes desde el ayuntamiento en la que 
se indicaba que la auditoría se estaba aún realizando, 
así lo evidencia. “Esto demuestra la escasa entidad de 
los gobernantes que tenemos en la actualidad, ya que 
esta nota de prensa no es más que un reconocimiento 
tácito de que se ha estado engañando a la ciudadanía 
y la evidencia de que estamos gobernados con 
gente que no tienen inconveniente en mentir para 
mantener su chiringuito”, señaló. El portavoz popular 
acusó al equipo de gobierno y especialmente a Tots i 

totes som Vinaròs, de haber prometido en campaña 
“cosas que no pueden cumplir”. “Prometieron una 
auditoría inmediata que durante seis meses no han 
dejado de decir que se estaba haciendo y que se 
había hecho en el último momento y que incluso la 
habían visto, y ahora no salimos de nuestro asombro 
cuando comunican que aún se está recopilando 
documentación”, indicó el portavoz popular. 
También acusó Amat al equipo de gobierno de 
haber mentido en el tema de las luces de navidad 
de la avenida Jaume I, apuntando que el concejal 
de Turismo y Comercio, Domènec Fontanet y el de 
Obras y Servicios, Guillem Alsina, “se contradicen”. “La 
realidad es que se ha constatado que el ayuntamiento, 
sin evaluar las necesidades del municipio, cedió 
adornos lumínicos a Benicarló”, señaló. 

Cortes de agua
Por último, dijo que el equipo de gobierno “tampoco 
es coherente en lo que defienden”, refiriéndose a la 
pasada aprobación plenaria de una moción instando 
a la administración autonómica a que adoptara las 
medidas pertinentes para evitar que las personas 
con riesgo de exclusión social sufran los cortes en 

los suministros básicos. “Piden a terceros lo que no 
hacen desde el gobierno municipal, lo cual es muy 
contradictorio, porque los concejales del tripartito 
en junta de gobierno aprueban cortar el agua de 
los vecinos de Vinaròs que no han podido pagar sus 
recibos”, indicó. En este sentido, mostró el acuerdo del 
acta de la junta gobierno de 5 de octubre de 2015 en 
la que se autorizó, “tan sólo cuatro días después de 
presentar el escrito la compañía del agua, el corte de 
agua de estos vecinos”. “No remitieron ningún escrito 
de disconformidad, y por tanto autorizaron que se 
cortara el agua a aquellos ciudadanos de Vinaròs que 
no han podido pagar el recibo”, dijo Amat, para quien 
“esto no deja de ser el normal funcionamiento de la 
administración, pero es grave dependiendo de lo que 
han prometido con anterioridad”.

Amat acusa al equipo de gobierno de haber “engañado” a los vinarocenses con la auditoría
El portavoz del PP de Vinaròs dice que el equipo de gobierno se contradice con lo que dijo en campaña al autorizar cortes de 
agua a los vecinos que no pueden pagarla

Redacción

Centro 
Municipal 
3ª edad 
Se comunica a los sres 
socios que la entrega 
de los lotes de Navidad 
será el lunes día 14 de 
11.30h a 13h. Por la 
tarde el horario será 
desde las 16h a las 19h

Juan Amat
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ACTUALITAT

Redacció

Acord Ciutadà demana que el reglament 
dels Horts Solidaris siga debatut en ple
Acord Ciutadà ha exigit al regidor d’Agricultura, Jordi Moliner, que l'aprovació del 
nou reglament dels Horts Solidaris es faça públicament en debat en un plenari i 
no a través la Junta de Govern. Segons el portaveu de la coalició, Lluis Batalla, “el 
primer pas que hauria d'haver fet un govern obert, abans de plantejar perquè sí  un 
nou reglament, era parlar amb tots els usuaris o al menys donar-los l'oportunitat de 
parlar”. Segons Batalla,  “la reunió que es va fer en el seu moment, va ser a instàncies 
dels usuaris i no del govern, perquè començava a haver mala maror per la notícia que 
els Horts serien tancats abans d'hora”.
Aquest és un tema que, per  Acord Ciutadà,  “requereix en primer lloc d’una reunió 
amb tots els afectats a instancies d'Alcaldia, i en segon lloc, si som transparents, 
passar el reglament per plenari.

L’auditori municipal va acollir divendres 27 de 
novembre la presentació de la candidatura de 
Compromís Podem 'És el Moment'. 
L'acte va ser presentat per l'alcalde i membre de la 
candidatura al Senat, Enric Pla, qui va subratllar que 
"és el moment de traslladar al Congrés i al Senat la 
il·lusió pel canvi i el compromís per les persones que 
va començar a plasmar-se en les municipals".
En l'acte van intervindre la número 2 de la llista de 
Castelló al Congrés, Claudia Varella, i el candidat 
al Senat Jordi Navarrete, que van explicar les línies 
bàsiques del manifest És el Moment. "Volem evitar que 
les polítiques les decideixin les elits, perquè amb el 

Castor a Vinaròs coneixem les conseqüències per a la 
gent d'aquest tipus de decisions, i portarem a Madrid 
una aposta real per la transparència, la participació, 
l'honestedat i de lluita real contra la corrupció i el 
malbaratament ", ha assenyalar Navarrete.
També van participar en l’acte el cap de llista al 
Senat per València, Josep Lluís Albiñana i Marta Sorlí, 
que va assenyalar que "no és casualitat triar Vinaròs 
per iniciar la carrera del canvi. És la capital d'una 
comarca que, com poques, pateix les conseqüències 
de l'abandonament dels partits tradicionals, els 
problemes de la manca d'una xarxa d'infraestructures, 
de trens... que vertebren el territori; ha patit les 

conseqüències dels grans projectes dissenyats 
a l'esquena de la ciutadania, com el Castor, les 
amenaces al territori amb el fracking, els efectes de 
polítiques que han oblidat al món rural, a l'agricultura, 
i a la indústria tradicional”

Compromís-Podem crida a la mobilització “per tornar la decència política i prioritzar les persones"

El Partido Popular de Vinaròs ha denunciado que “se 
ha ocultado por parte del gobierno municipal que 
ha cedido al Ayuntamiento de Benicarló 200 metros 
de luces de Navidad, cuando en el pleno ordinario, 
preguntados por la oposición, justificaban su decisión 
de retirar luces de la zona de ocio de Vinaròs para 
completar el centro bajo la excusa de que no tenían 

luces suficientes para cubrir el centro de la ciudad y 
que irían comprando poco a poco”.
Los populares señalan que “es incomprensible que en 
el pleno ordinario el gobierno municipal afirme que las 
luces de Navidad son justas para decorar el centro de la 
ciudad y 24 horas después nos enteremos, por terceras 
personas, de lo que el Gobierno municipal ha ocultado 

a todos, y es que 200 metros de luces que son de todos 
los vinarocenses estarán decorando estas fiestas las 
calles de Benicarló”.
 Para los populares “es de vergüenza, no sólo que hayan 
hecho esta cesión cuando Vinaròs no tiene cubiertas 
sus necesidades, sino lo peor de todo es que encima 
traten de ocultarlo”.

El PP denuncia que el equipo de gobierno “ha ocultado la cesión de luces de Navidad a Benicarló” 

La il·luminació nadalenca de l'avinguda 
Jaume I s'instal·larà amb recursos 
del propi Ajuntament de Vinaròs. El 
regidor d'Obres i Serveis, Guillem 
Alsina, ha explicat que "comptem 
amb material suficient al Magatzem 
Municipal per cobrir aquesta zona i, 
si no s'ha instal·lat abans, ha estat a 
causa del vent de les últimes jornades  
i a que s'ha donat prioritat a la zona del 
centre urbà, amb més pes comercial 
aquests dies". Alsina desmenteix així 

al grup municipal del Partit Popular 
assegurant que "no hem amagat en 
cap moment que s'haja cedit aquest 
material a l'Ajuntament de Benicarló. 
Que es vulga fer una utilització política 
d'una qüestió tan simple i exempta 
de polèmica com són uns metres de 
il·luminació nadalenca ens sembla 
ridícul".
El regidor d'Obres i Serveis ha explicat 
que "les cessions de material o de 
maquinària que s'estan realitzant 

amb l'Ajuntament de Benicarló, a 
través del conveni signat entre els dos 
consistoris- es duen a terme tenint 
en compte les previsions d'utilització 
i de demanda de cada municipi. És 
absurd pensar que cedim material 
que necessitem en les mateixes dates". 
En els últims dies, i gràcies a aquest 
conveni, Vinaròs ha pogut utilitzar 

maquinària propietat de l'Ajuntament 
de Benicarló per a realitzar treballs 
de descàrrega per al banc d'aliments 
de Càritas Vinaròs. "És curiós com 
quan, gràcies al conveni signat amb 
Benicarló, podem realitzar treballs que 
són molt positius per a la ciutadania 
de Vinaròs, des del Partit Popular no 
diuen res", finalitza Alsina.

Alsina desmenteix "haver cedit il·luminació a Benicarló, sense preveure les nostres necessitats"
La il·luminació de Nadal de l'avinguda Jaume I s’ha instalat amb llums de propietat municipal

AMPLIAS
PLAZAS DE
PARKING

C/ San Francisco, 78
12500 Vinaròs (Castellón)

Tel. 964 45 03 22
629 127 319  

info@promocionesbemir.com* impuestos no incluidos

¡ VENTA DE ÚLTIMA VIVIENDA!

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

precio 79.900 €

PRECIO DESDE 4.000 €

EN CALLE PILAR, 42
VINARÒS

Bajo edificio Hogar
del Jubilado

La portavoz adjunta del Partido 
Popular de Vinaros, Carla Miralles, 
ha lamentado el PP de Vinaròs se 
haya enterado de la programación 
de Navidad a través de los medios 
de comunicación y no en la comisión 
correspondiente. Miralles también dijo 
que “a pesar de que habían anunciado 
que estas celebraciones serían las 
primeras organizadas íntegramente 
por el actual equipo de gobierno el 
95% de la programación es un copia y 

pega de la realizada en años anteriores 
por el Partido Popular”.
La edil popular también se sorprendía 
de las declaraciones del concejal 
de Fiestas, Marc Albella, cuando 
afirmaba que la cabalgata de Reyes 
está enquistada. Para Miralles “lo que 
está demostrado es que en los últimos 
cuatro años la cabalgata ha ido a mejor 
siempre y ahora es muy valorada por 
los más pequeños que es a quien se 
dirige principalmente”.

El PP lamenta haberse enterado por la 
prensa de la programación de Navidad
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Temperatura Pluja Vent
 ºC Dia Hora  l/m2 Dia Hora  Km/h Dia Hora Direcc. 

dominant
Mitjana 14,9 -- -- Dia més plujòs 37,1 2 -- Mitjana 1,9 -- -- S
Mínima 4,6 24 5:30 Màx. Intensitat 236,0 2 13:00 Màxima 56,3 2 12:45 S
Màxima 24,0 20 12:00 Total Mes 42,7  --  --

ACTUALITAT

RESUM CLIMATOLÒGIC NOVEMBRE  2015  A VINARÒS Per Domingo Callariza

Per continuar la tònica de la tardor, que els mesos siguin mes freds que el passat any, novembre no ha fallat, i ha estat la diferència d'1 ºC menys.

Aquest mes tampoc ha estat molt generós amb la pluja, ha plogut un 61,82 % menys que la mitjana. La poca pluja d'aquests dos mesos, no a influït 
molt al computo de l'any, gràcies a les pluges de primavera i estiu no tan habituals (sobretot a l'estiu), es manté un 56,4 % mes de pluja que l'any 

passat per aquestes dates.

Vinaròs va donar, divendres 27 
de noviembre, l'inici simbòlic 
a la campanya de Nadal 
amb l'encesa de les llums. 
Enguany, amb alguns canvis 
significatius, com el nou 
arbre de Nadal que llueix al 
costat del jardí instal·lat en la 
façana principal de l'església 
Arxiprestal. A més per primera 
vegada, van ser alumnes del 
Centre d'Educació Especial 
Baix Maestrat, acompanyats 

de les dames i reines, els 
encarregats de l'encesa, 
entre els aplaudiments el 
nombrós públic assistent a 
la plaça consistorial. Vinaròs 
també dóna, així, inici a una 
programació de Nadal amb 
més de 60 actes, dedicats 
especialment al públic 
infantil. Els actes es poden 
consultar íntegrament a 
l’apartat ‘Vinaròs viu’, d’aquest 
setmanari

Vinaròs il·lumina el Nadal
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Ctra. Nacional 340, Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS) - Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 45 15 29

¡ Felices Fiestas !

20  € 25  €

Menú Comida Navidad
25 de Diciembre Cena Fin de Año 2015-2016

75  €

¡ Concursos
y Obsequios
para Todos !

-/-

¡Música Dúo
Mediterráneo
con Mucha

Marcha!

-/-

-/-

—

—

—

—

—

—

—

¡ Felices Fiestas !

Consomé de Navidad
Jamón, Queso y Pan tomate
Mejillones a la Marinera

Langostinos 
Pulpo a la Crema de ajo

Entremeses Festivos
o 

Canelones Gratinados

Pavo Asado al Horno con Manzanas
o

Rape a la Marinera

Postre Navidad 
Bebidas, Turrones, Cafés, Cava Brut

     También Menú Infantil 14 € 

Carpaccio de Pulpo

Tosta de Brandada de Bacalao

Caldereta de Mariscos

Lenguado a la Almendra

Sorbete de Lima &Limón

Solomillo Ibérico
con Pasa y Manzanas

A la reducción de Pedro Ximénez 

Postre “Fin de Año”
Vino blanco Bach,
Vino tinto Reserva

Cava Anna de Codorniu
Cafés y licores

Uvas de la suerte - Bolsa Cotillón
Turrones y Polvorones

Y de Madrugada: 
Embutido Ibérico, Chocolate caliente

  

-/-

-/-

-/-

Mejillones a la Vasca
Pinchos Varios de 

Pulpo 
Queso de cabra 

Morcilla

Entremeses “Duc”

Atún Fresco a la plancha 
 con Cebolla Caramelizada

o
Secreto Ibérico con Patatas al Horno

Pudin de Café

Vino de Rioja, Cerveza, Agua 

Café y Cava Brut Nature
Música  y Fiesta

Menú Especial
‘Cenas de Empresas’

Alegria per Santa Catalina!
El passat divendres 24 de novembre va tindre lloc un Taller de Manualitats 

Nadalenques per a nens a càrrec de l'Associació Criant en Tribu.
El taller va ser un èxit de participació i d'implicació familiar.

Lola, Adam y Albert siguen la tradiciónPlantilla de Mestres del CEIP de la Mare de Déu de la Misericòrdia en el dia de la celebració de Santa Catalina.

El dissabte 28 de novembre 
es va realitzar, per part de 

l'Associació Criant en Tribu, i 
amb la col·laboració de Farmàcia 

Guimerà, una xarrada sobre 
"Aromateràpia i productes 

d'hiver", de molt interés per a les 
famílies de cara als problemes 

típics de la pròxima estació.
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SOCIETAT

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Redacció

MOVEMBER 2015, organizado por la Asociación 
de Peluquerías de Vinaròs,   se celebró este año 
con una cena en la Cafetería Moustache y una 
gran fiesta en la Taverna. En este acto benéfico 
se recaudaron un total de 425 €, una aportación 
económica que será íntegramente destinada a la 
Fundación Movember, centrada en la realización 
de programas de investigación centrados en 
el cáncer de próstata, el cáncer de testículos, 
la salud mental y la inactividad física,  para que 
los hombres vivan vidas más felices, sanas y 
duraderas.

Los ganadores de esta edición fueron, en 
modalidad masculina, Pere Oliva, y en modalidad 
femenina Àngels Carmona, ambos con una 
perfecta caracterización sobre el tema. 
El acto contaba con la colaboración de la 
Asociación de Peluquerías de Vinaròs tanto en la 
organización como en donaciones económicas 
y en productos que después se sortearon para 
esta solidaria ocasión. La organización agradece 
a todas aquellas personas que individualmente  
aportaron dinero y   a los medios de 
comunicación, por la difusión que han realizado.

Movember recauda 425€ para los programas de 
investigación del cáncer de próstata y testículos

La Asociación Por Más Vida y el conjunto de voluntarios 
participantes en la gran recogida de alimentos, quiere 
agradecer, en nombre propio y del Banco de Alimentos, las 
muestras de solidaridad y el apoyo manifiesto del pueblo 
de Vinaròs y a cada donante en particular. Vamos a seguir 
ayudando a muchas familias. Se recogieron 12.680 kilos.

12.680 gracias 

Els alumnes del Taller d'Ocupació Vinaròs 
Dinàmic ja estan posant en pràctica els 
coneixements adquirits a les clases teòriques. 
Per un costat, els alumnes del taller de 
dinamització d'activitats de temps lliure 
educatiu, infantil i juvenil, estant aprenent 
a fer manualitats  i van aprofitar per decorar 
el Vinalab amb motiu de Halloween. A 
la vegada, estan combinant les clases 

teòriques i pràctiques que fan al Vinalab, 
amb classes pràctiques al pavelló municipal 
en col·laboració amb el Consell Municipal 
d'Esports. Per altre costat, els alumnes del 
taller d'instal·lació de jardins i zones verdes 
han posat en pràctica els seus coneixements, 
fent jardineres que s'han col·locat a les zones 
exteriors de l'edifici Vinalab i que han donat 
molta vida a l'espai.

Els alumnes del Taller d'Ocupació Vinaròs 
Dinàmic comencen la part pràctica de la seua formació

Ponent té una filla, casada a llevant, quan ell la va a vore se’n torna plorant
Llevant té una filla, casada a ponent, quan ell la va a vore se’n torna rient

L’advent porta la fruita o bé la pren
Si per l’advent fa bo, fruita en abundor

En els advents baixen els gels i els vents
Qui planta per l’advent, guanya un any de temps

Si vols l’all coent sembra’l per l’advent
Pel desembre calor, porta mal pitjor

Boires de desembre la neu no és de tembre
Desembre, el mes més vell del any

Una mala poda costa una bota
Per la Concepció les barques al secador

Per la Mare de Déu de l’advent, naps i cols, tot en calent
Si plou per la Concepció, plou per carnestoltes, per Setmana Santa i per resurrecció

Tronada entre la Concepció i la candelera mal any ens espera
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SOCIETAT

A través de estas publicaciones, les vamos a informar de 
los muchos y variados programas que en la Asamblea 
Local de Vinaròs se imparten. 
Hoy vamos a dar inicio con el “Programa Formatiu de 
Cualificació Básica”.
- ¿A quien va dirigido?. A jóvenes entre 16 y 21 años, los 
cuales han tenido diversos problemas con sus estudios, 
tales como el abandono escolar, etc.
- Historia del mismo. Los primeros cursos solicitados 
por Cruz Roja, se impartieron en el curso escolar 2008-
2009 bajo el nombre de PCPI (Programa Captación 
Profesional Inicial). En la actualidad se les domina como 
PFCB (Programa Formatiu de Cualificació Básica).
- Profesorado. En la actualidad son dos las profesoras 
que llevan adelante este programa:
Marian Domenech. Tiene un ciclo formativo en grado 
superior en Administración y Finanzas, y otro en Gestión 
de alquileres Turístico.
Pilar Nicolau. Psicóloga.
- Capacidad de alumnos por curso. Entre 13-15 alumnos 
por curso.
- Asignaturas a impartir: Las mismas que se dan en 
cualquier instituto. Sus horarios son de 8,30 a 14,30 y 
disponen de media hora de “patio”. Un día a la semana 
se desplazan al “Pabellón Polideportivo Municipal”, para 
tener clase de gimnasia.
- El colectivo de alumnos. Se trabaja con un colectivo 
que se podría llegar a decir que está en “peligro de 
exclusión social”, debido ello entre otras cosas, a su baja 
formación. Con problemas para encontrar empleo, son 
jóvenes que no tienen titulación alguna, y a partir de 

aquí, lo que se pretende por medio de sus profesoras, 
es dirigirlos y formarlos lo mejor posible.
- Para que se preparan. Para ser incorporados al 
mercado laboral o bien para continuar con sus estudios 
que un día abandonaron. Hay muchos alumnos que 
después de pasar por este programa, han vuelto a 
incorporarse a las clases y han seguido estudiando. Un 
joven incluso, está estudiando en Valencia una carrera 
universitaria. Normalmente al salir de este programa, 
van a formación profesional o a círculos formativos.
- Formación. Es una formación totalmente reglada y se 
trabaja con los mismos programas que se trabaja en los 
institutos.
- Subvenciones. En su mayoría son a través del Fondo 
Europeo, Generalitat Valenciana y Cruz Roja. 
- Las maestras. Unas maestras con vocación. Realmente 
nos dicen que hace falta tener mucha vocación. “Hay 
días que piensas..¿porqué estoy aquí aguantando todo 
esto?, pero es una gran satisfacción poder ver que has 
ayudado a estos jóvenes, los cuales, antes iban bastante 
perdidos y no sabían por donde tirar en su vida. Da 
mucha alegría encontrarlos por la calle y que te hablen, 
que te saluden, incluso que te expliquen su vida, vienen 

a veces a vernos y es un reto grande y positivo poder 
ayudarles.
- Prácticas. Realizan prácticas en una seria de empresas 
colaboradoras, las cuales tienen un convenio que facilita 
que los alumnos, en el cuarto trimestre del curso, realizar 
un total de 110 horas de prácticas en las mismas. Hay 
mucho que agradecer a estas empresas colaboradoras, 
ya que gracias a ellas se consiguen óptimos resultados. 
También hay que agradecer mucho la colaboración del 
ayuntamiento, se cede el aula, el Pabellón Polideportivo 
Municipal, la biblioteca..

 

CRUZ ROJA 
Asamblea local de Vinaròs

- Empresas colaboradoras entre 
otras:
FCT (FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO)
- MERCAT MUNICIPAL DE 
VINARÒS
- AJUNTAMENT DE VINARÒS
- AJUNTAMENT DE PEÑÍSCOLA
- RMZ 
- VEOLIA
- GESTORIA BEATRIZ LATORRE
- CONSUM VINARÒS (ANAEDY 

VINARÒS)
- RODALONSO INMUEBLES Y 
SEGUROS
- TOT IMPRES
- INSIDE-LIWE ESPAÑOLA
- COYLACK
- VINARÒS AUTOMOCIONES
- GESTIÓN VINROMÁ
- POLI VINARÒS
- ART CROM
- ASAMBLEA LOCAL CREU ROJA 
VINARÒS

*Solo con tu tarjeta Club Simply y comprando 2 juguetes te regalamos el más barato en vales para canjear en próximas compras desde el día siguiente a tu compra hasta el 31 de enero de 2016. Consulta condiciones en tu establecimiento. Vales no canjeables ni en Simply Basic, ni en recargas de telefonía, lotería y gasolineras. 

JUGUETES
EN

Fresco, barato y cerca de ti.

con tu tarjeta 
REGALO* DEL MÁS BARATO

EN VINARÒS
Ctra. N-340, km 1053

DEL 4 AL 8
DE DICIEMBRE

ACUMULA
EN TU TARJETA EL

DE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBRE

EN TU TARJETA ELEL
congelados

de todas tus
compraS

en

* Del 4 al 8 de diciembre acumula en tu tarjeta  
el 15% de todas tus compras en congelados.

No aplicable a artículos en promoción.
www.simply.es

¡Si aún no eres del Club Simply
hazte ya la tarjeta y
empieza a ahorrar!

Fresco, barato y cerca de ti.

Vinaròs: ctra. N-340, km 1053 y c/ San Francisco, 54

DIARIET VINAROZ 200X150 CONGELADOS Y 2X1.indd   1 2/12/15   16:08
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CULTURA

Redacció

La escritora Pilar Bellés impartió una 
conferencia en Vinaròs, en un acto 
organizado por el Ayuntamiento 
de Vinaròs y la asociación ‘Mi mano 
es tu apoyo’, enmarcado dentro 
de los actos del Dia Interacional 
contra la Violencia de género.  El 
salón de actos Provi García de la 
Biblioteca Municipal fue el lugar 
de la conferencia, en la que Bellés 
leyó varios cuentos de su libro “No 
dejes que crezca sin la magia de los 
cuentos…” para educar a los niños 
a no ser violentos. A diferencia de 
los cuentos tradicionales, en los 

cuentos de esta autora es el niño 
quien entra en el conflicto y decide 
cómo actuar usando el diálogo 
y haciendo lo correcto porque el 
niño a través del cuento llega a esta 
conclusión. Sin duda unos cuentos 
interesantes especialmente para 
alumnos de infantil y primaria, ya 
que trabajan valores como convivir 
democráticamente y en igualdad, 
igualdad de oportunidades para 
todos, relaciones familiares 
basadas en la igualdad entre sexos 
o la tolerancia y el respeto. También 
se pretende crear un modelo 

familiar en el que el cuidado de los 
hijos de los mayores y las tareas 
domésticas sean tarea compartida 
entre los padres; y, por último y no 
menos importante, como indica la 

autora, “las decisiones en familia 
han de ser tomadas en consenso, 
escuchando y valorando la opinión 
de todos los miembros que la 
conforman”.

Conferencia de Pilar Bellés en la biblioteca municipal

El Paranimfo de la Universitat Jaume 
I de Castelló de la Plana presentará 
los días 5 y 6 de diciembre de 2015, la 
nueva producción “Screen Man” de la 
premiada compañía El Teatre de l’Home 
Dibuixat, escrita por el vinarocense Tian 
Gombau.
“Screen Man” sigue la estela de 
"Piedra a piedra", última producción 
de la compañía, representada más de 
1.500 veces en 10 idiomas distintos y 
en 35 países del mundo, aportando 
al anterior montaje la fusión de 
nuevos lenguajes. El trabajo actoral, 
las marionetas y los objetos, se ven 
acompañados esta vez por la utilización 
de los audiovisuales. Una propuesta en 
la que la manipulación de imágenes, 
títeres y objetos, sitúa al espectador en 
un universo mágico que se desarrolla 
ante sus ojos, para contar una historia 
reconocible para todas las edades y por 
ello, universal. Los sueños individuales 
y colectivos se dan cita en esta tierna 
historia que propone un camino para 
su consecución: la perseverancia y la 
pasión.
La obra, escrita por Tian Gombau 

y dirigida por Panchi Vivó y Tian 
Gombau, nace gracias al trabajo de 
un equipo de profesionales con una 
larga trayectoria en el sector de las 
Artes Escénicas y de los audiovisuales, 
a saber: Isa Soto (creación escenografía, 
objetos y títeres), Panchi Vivó (dirección 
y composición música original), Rosa 
Díaz (mirada exterior-Premio Nacional 
de Teatro para la Infancia y la Juventud 
otorgado por el Ministerio de Cultura 
en el 2011), Luis Aguilar y Carles Gusi 
(animación After Effects), Juan Pablo 
Mendiola (audiovisuales) y Manel 
Brancal (iluminación y asistencia 
técnica). 
“Screen Man” es un ser que habita un 
universo particular en el que juega con 
las imágenes. La súbita aparición de 
Pomodoro, un pequeño títere soñador, 
altera su quehacer cotidiano. Nacida de 
la empatía, una relación de confianza 
y solidaridad se instala entre ellos. 
Ambos se necesitan para existir, para 
desarrollarse. La fusión entre los sueños 
de los dos, da paso a la búsqueda de un 
objetivo común, bajo el cielo estrellado.
En palabras del alma Mater de la 

compañía, Tian Gombau: " Caminamos 
por la vida con el deseo de hacer 
realidad nuestros sueños. No siempre 
resulta fácil pero la ilusión nos empuja 
a intentarlo una y otra vez. A veces, 
el azar pone en nuestro camino a 
una persona que nos ayuda a perder 
temores, dudas e incertidumbres, hasta 
que llegamos a cumplir nuestro sueño. 
“Screen Man”, el hombre pantalla, es la 
persona que aparece en el camino de 
nuestro protagonista. “Screen Man” es 
el sueño teatral de nuestra compañía. 
Tenemos el placer de compartirlo con 
vosotros.”
La obra, que se estrena en diciembre 
en Castellón, se espera también en las 
Ferias de Teatro para la Infancia más 
importantes a nivel nacional, a saber: 
FETEN-XXV Feria Europea de Artes 
Escénicas para niños y niñas (Gijón-
Asturias, febrero de 2016) y TEATRALIA-
XX Festival Internacional de Artes 
Escénicas para niños y jóvenes (Madrid, 
abril de 2016).
“Screen Man” es un "espectáculo de 
maleta, con versiones en valenciano, 
castellano, inglés y francés.

“Screen Man”, de Tián Gombau, en su formato intimista, 
propone a los niños un camino para la realización de sus sueños

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…

El Centro Comercial Portal Mediterráneo quiere 
regalar una cámara GoPro Hero+  
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Redacció

Històrica va ser la celebració de la Nit 
de la Cultura 2015, organitzada per 
l'Associació Cultural Amics de Vinaròs 
que, en la seva desena edició, va 
congregar divendres 27 de novembre 
a més de 220 assistents. En el transcurs 
de l'acte, es va fer lliurament dels premis 
del VII Certamen de Aquarel·la Puig 
Roda -que s'atorga gràcies al patrocini 
de la Diputació Provincial de Castelló- 
i el VII Premi de Recerca Històrica 
Borràs Jarque, que enguany ha estat 
possible gràcies al mecenatge de 233 
socis i amics de l'entitat, a través d'una 
campanya de crowdfunding amb la 
qual s'han recaptat 3.010 euros.
El prestigiós aquarel·lista bilbaí Aitor 
Renteria aconseguia el Certamen de 
Aquarel·la Puig Roda amb l'obra titulada 
'En el pasillo'. L'autor, que es presentava 
per quarta vegada al certamen, 
destacava que "he volgut reivindicar 
el valor de l'aquarel·la, com a tècnica 
pictòrica, amb una obra que sorprèn 
per l'ús de la llum i els contrastos". En 
aquesta edició, el Certamen ha introduït, 
com a novetat, una menció especial 
dels socis que requeia en l'artista María 

Dolores Marca i una menció especial per 
a pintor local, que reconeixia a Francisco 
Gombau.
L'obra 'El mite de l'liberalisme a Vinaròs: 
construcció, consolidació i pervivència' 
de la historiadora Marian Fonellosa 
va ser la guanyadora del VII Premi 
d'Investigació Històrica Borràs Jarque. 
L'autora destacava que "l'obra pren com 
a base els fets dels màrtirs d'Alcanar, un 
capítol de la nostra història local que 
perviu en l'imaginari col·lectiu".
“L’ estudi pretén ser una aportació a la 
nostra història local, prenent com a punt 
de partida l’impacte que va generar en 
els habitants de Vinaròs un fet luctuós, 
del qual molts dels presents n’han 
sentit parlar i n’han llegit, i que jo des 
de xicoteta havia escoltat a casa, com 
va ser l’anomenat Atac d’Alcanar del 18 
d’octubre de 1835, en el decurs de la 
Primera Guerra Carlista, quan un grup 
de vinarossencs van acudir a la veïna 
població, que era atacada per les tropes 
de Cabrera i on van morir uns quants 
d’ells”, va explicar l’autora.
Un fet que, durant dècades, “va 
impregnar-se en la memòria dels 

vinarossencs, assumint uns valors 
que van transmetre de generació en 
generació”. 
Fonellosa va explicar que “tot allò que 
em van contar va quedar-se en el meu 
subconscient, fins que anys més tard i 
després d’haver llegit la relació dels fets, 
que s’han narrat per diferents autors, 
em vaig preguntar el perquè, qui van 
ser els protagonistes i quines van ser les 
conseqüències”.
En el transcurs de l'acte, es presentava 
també el Calendari de Ciutadanes de 
Vinarossenques en el qual, a través de 
dotze dones, es ret homenatge a totes 
les dones de la localitat i es lliurava la 
distinció del soci d'honor que requeia 
en Joan Català Casanova i Joaquín Simó 
Federico, tots dos membres fundadors 
d'Amics de Vinaròs.
En el torn de paraules, el regidor de 

Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs, 

Marc Albella, apel·lava a "totes les 
generacions a treballar en pro de la 
cultura perquè la supervivència del 
nostre patrimoni no és qüestió d'edat". 
El diputat provincial Juan Bautista Juan 
parlava en nom del president de la 
Diputació Provincial, Javier Moliner, i 
en el seu propi, recordant que "Amics 
de Vinaròs desenvolupa una tasca 
incansable per la cultura de Vinaròs" 
i demanant que "les institucions 
seguisquen col·laborant amb entitats 
com aquesta". El president d'Amics de 
Vinaròs, José Luis Pascual, posava el punt 
final a l'acte amb un parlament carregat 
de sentiment en el qual demanava "una 
autèntica política cultural per Vinaròs, 
guiada per professionals i en la qual 
es tinguen en compte les necessàries 
inversions per que el nostre patrimoni 
prevalga i es pose en valor".

La Nit de la Cultura 
d'Amics de Vinaròs congrega 
a més de 220 assistents
Una obra d'Aitor Rentería obté el 
Certamen d'Aquarel·la Puig Roda 
i Marian Fonellosa aconsegueix 
el Premi d'Investigació Històrica 
Borràs Jarque

El Calendari de Ciutadanes de Vinarossenques ret homenatge a totes les dones de la localitat

La distinció del soci d'honor requeia en Joan Català i Joaquín Simó Marian Fonellosa va rebre el premi de mans del regidor de Culturra, Marc Albella

Aitor Renteria, en el moment de rebre el guardó, de mans del diputat de Cultura, Vicent Sales

La menció especial dels socis van ser per l'artista María Dolores Marca i el pintor local, 
Francisco Gombau

Els premiats,, 
amb el president 

d'Amics de Vinaròs, 
José Luis Pascual, 

el diputat Juan 
Bautista Juan, el 

diputat de Cultura, 
Vicent Sales i el 

regidor de Cultura, 
Marc Albella
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La segunda de las conferencias programadas para este mes, por la asociación "Mi 
mano es tu apoyo" a cargo de la psicóloga vinarocense Cristina Amela, y bajo el título 
"Construyendo un amor sano" llenó el salón de actos Provi García de la biblioteca 
municipal de Vinaròs.

El passat divendres 27 de novembre va 
tenir lloc a sala d’actes Maria Providència 
Garcia de la Biblioteca Municipal de Vinaròs 
la esperada conferència de    Maria Carme 
Junyent amb el títol “Gènere, sexe, llengua” 
organitzada per l'Associació Cultural Jaume 
I. El contingut de la xerrada    de Carme 
Junyent residia en explicar la divergència 
entre la llengua i la utilització del gènere a 
la qual tant ens hem habituat en els últims 
anys i què, per Junyent no tenen cap sentit. 
Segons indicava, l’estudi de la llengua i les 
dones ha d’anar per altres camins, “que 
són més interessants”, com apuntava. Hi 

ha llengües que fan servir característiques 
diferents per a dones i homes, com hem 
tingut la confusió de que el gènere tenia 
alguna cosa a vore en el sexisme.
La presentació que va ser excel·lent va 
anar a càrrec de la Nuria Gil , que ens va fer 
saber que la ponent Carme Junyent    era 
especialista en llengües africanes, on no 
existeix la diferenciació dels sexes, i que el 
2015 li van concedir el premi Sant Jordi   i 
el Joan Coromines, tots dos per estudiar el 
gènere de la llengua i el sexisme.  A part es 
fundadora i directora de Grup d’Estudi de 
les Llengües Amenaçades  ( GELA).

 Nova xerrada de l’Associació Cultural Jaume I

Diumenge 29 de novembre, 
l'ermita de Sant Sebastià de 
Vinaròs va acollir el primer 
dinar de socis organitzat per 
la Muixeranga de Vinaròs.
Un encontre familiar, de 
germanor i divertit que 
va reunir a gran part de 
l'associació vinarossenca, vora 
uns 60 socis i familiars de tota 
la colla.
Van poder gaudir d'una 
jornada ben completa 
començant per un 
bon  esmorzar  carregant les 
piles per a donar pas a l'assaig 
en el qual van poder estrenar 
el nou polar de la Muixeranga 
de Vinaròs.
La jornada va continuar amb 

una taula ben plena per 
gaudir d'una bona paella 
de diumenge. Per acabar la 
jornada, la presidenta Noemí 
León i Ferrer i el Mestre 
Joan Bofarull i Soler, van 
fer entrega d'uns diplomes 
acreditatius a tots els socis 
i sòcies muixeranguers.
Agraïm a tots els que ens 
van  acompanyar  en aquest 
dia tan especial i sobretot als 
establiments i col·laboradors 
i a tots els familiars que s'han 
implicat en fer d'aquest dia, 
un dia gran.
Si vols unir-te a aquesta gran 
colla, només  has de  seguir-
nos a les Xarxes Socials. 
Anima't i participa!

Dinar de socis de la Muixeranga
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Construint junts

6 meses de MENTIRAS y DECEPCIONES

Tot partit està en perill de institucionalitzar-se i prendre 
dinàmiques tradicionals quan entra, sigui en la força que 
sigui, dins d'una institució. I és aquest el primer motiu pel 
que no heu de deixar de estendre la mà i construir amb 
nosaltres: «claro y llano»

Sabent i sofrint aquest "handicap" continuem pensant 
i sabent quin ha de ser el nostre lloc. El nostre lloc ha de continuar fent les 
assemblees multitudinàries com les viscudes abans i desprès de les eleccions 
municipals del 24 de Maig a la Casa de Cultura. Les convocatòries amb 
professionals, tècnics i gent d' a peu de tots els sectors a la seu del Carrer Pont, 
per conèixer i debatre els futurs acords programàtics de l'Agrupació, educació, 
serveis socials, medi ambient, transparència, ...

El nostre lloc continua sent i ha de continuar sent les assemblees a les escalinates 
de la Plaça Cardenal Tarancón, al carrer. Les assemblees on qualsevol persona 
que sortia de treballar, que passejava  la seva mascota, qualsevol pare o mare 
que estava passant una estona al parc en els seus fills, podien apropar-se i podien 
sentir parlar de política municipal, podien observar els mecanismes bàsics de la 
política, el diàleg, el debat, les assemblees obertes a tot el mon, antigues però 
ara per ara innovadores formes de parlar de política, de comunicar, de decidir.

Tots estarem d'acord en que hem nascut per traslladar la política de debat i 

diàleg, la política del tu a tu, directa, sense inconvenients a les institucions. Una 
tasca que no es fàcil, que es veu frenada sovint per les mateixes pràctiques 
i vicis de la burocràcia, moltes vegades per decisions urgents i altres pels 
procediments farragosos i lents que trenquen en l'acció de respondre a 
necessitats urgents de la ciutadania de manera ràpida.

Encara així, res deu servir d'excusa per continuar creant un moviment 
horitzontal i participatiu al voltant del projecte de Tots i Totes Som Vinaròs, 
un moviment que aconsegueixi empoderar a la població. Que demostre que si 
que hi ha un canvi en els models de pensar en política. Hem de crear aquests 
espais de debat  i de construcció que facin empoderar a la població. Està la 
voluntat, i el que ens falta, ets tu.

Totes i Tots Som Vinaròs i els seus cinc regidors son una eina que ha d'utilitzar 
la ciutadania per fer arribar projectes, solucions i problemes, idees, propostes, 
crítiques a la institució més propera al ciutadà. Idees i projectes que podem 
ajudar a desenvolupar, materialitzar i traslladar a l'Ajuntament amb el pes dels 
nostres cinc regidors dins del consistori.

Des d'aquest espai que se'ns facilita, volem recordar que estem ací gràcies a 
tu, a tu que has participat en Assemblees, a tu que vas votar a les primaries, 
a tu que ens has ajudat en campanya, a tu que ens has votat, i que no podem 
continuar si no ens estens la ma i continuem junts.

La auditoría tenía que ser inmediata, se presentaba el 28 de noviembre y lo 
que es evidente es que no la han hecho. Y aunque el ocultismo es absoluto 

nuestras ganas de conocerla siguen intactas porque sabemos que gestionamos bien, con 
transparencia, eficacia y honradez. Los 19 millones de euros pagados en cuatro años de 
deudas de la izquierda así lo demuestran.
Tenían que descubrir grandes escándalos y lo único que han traído son grandes 
sueldos y mentiras.

¿Cuántas hojas más del calendario tendremos que cortar hasta conocer la auditoría?

Diciembre
L M MI J V S D

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Noviembre
L M MI J V S D

     1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
 23

30 24 25 26 27 28 29

Agosto
L M MI J V S D

     1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

 24
31 25 26 27 28 29 30

Julio
L M MI J V S D

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Octubre
L M MI J V S D

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Septiembre
L M MI J V S D

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Las luces de Navidad de Vinaròs ya iluminan las calles de Benicarló
Aunque el concejal de Turismo ha reconocido en el pleno que no tenemos suficientes 
para todas las calles de nuestra ciudad, 200 metros de iluminación adornan las calles 
de nuestra vecina ciudad, una cesión de la que no ha informado a nadie. Primero lo 
ocultaron y cuando se les descubrió entonces mintieron para justificarse. En el pleno 
dijeron que no había luces en el almacén y 24 horas después sí que había. 
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Rajoy se irá del gobierno, dejando menos de la mitad de la 
inversión que realizaban los gobiernos socialistas.
Y encima parece que tenemos que dar las gracias. Rajoy, ha 
marginado la Comunitat Valenciana y Vinaròs relegándonos a 
la cola de España, La única vez que la Comunitat ha recibido 
inversiones equiparables a su peso en PIB y población, ha 
sido con un gobierno socialista. El mismo que presidirà Pedro 

Sánchez a partir del 20-D. Cabe destacar, que la media de inversión de los 
gobiernos socialistas, multiplica por 1,4 la inversión media que ha realizado 
el gobierno del PP.

La media de inversión de los 
gobiernos socialistas, multiplica 
por 2,7 la inversión media que ha 
realizado el gobierno del PP

En el último presupuesto del 
maltrecho gobierno de Rajoy, 
“nuestro” presidente nos deja a 
cada valenciano y valenciana, 
vinarossenc y vinarossenca, 61€ 
por debajo de la media nacional. 
Y además, nos deja en el furgón 
de cola de la inversión de todas 
las comunidades autónomas. Por 
ejemplo, en la província de Castelló, 
el PP se irá dejando un 15% menos 
de inversión que con el gobierno 
socialista

A la provincia de Castelló y a 
Vinaròs solo le ha ido bien cuando 
ha habido un gobierno socialista.

Rajoy marxarà del govern, deixant menys de la meitat de la 
inversió que realitzaven els governs socialistes.
I damunt sembla que hem de donar les gràcies. Rajoy, ha marginat 
la Comunitat Valenciana i Vinaròs relegant-nos a la cua d'Espanya, 
L'única vegada que la Comunitat ha rebut inversions equiparables 
al seu pes en PIB i població, ha estat amb un govern socialista. El 
mateix que presidirà Pedro Sánchez a partir del 20-D. Cal destacar, 
que la mitjana d'inversió dels governs socialistes, multiplica per 1,4 la inversió 
mitjana que ha realitzat el govern del PP.

La mitjana d'inversió 
dels governs socialistes, 
multiplica per 2,7 la inversió 
mitjana que ha realitzat el 
govern del PP

A l'últim pressupost del 
maltret govern de Rajoy, “el 
nostre” president ens deixa 
a cada valencià i valenciana, 
vinarossenc i vinarossenca, 61€ 
per sota de la mitjana nacional. 
I a més, ens deixa en el furgó 
de cua de la inversió de totes 
les comunitats autònomes. Per 
exemple, en la província de 
Castelló, el PP marxarà deixant 
un 15% menys d'inversió que 
amb el govern socialista
A la província de Castelló 
i a Vinaròs solament li ha 
anat bé quan hi ha hagut un 
govern socialista.

PP: NI 1€ DE INVERSIÓNPP: NI 1€ D'INVERSIÓ

Continuant en la valoració de la novena campanya de pressupostos participatius, que passem a reflexar en 
la següent taula, que es la resta de propostes fins al total de les 30 rebudes en aquesta campanya.

Arreglar l'accessibilitat dels edificis públics, P. Local, Correus, etc.
Benestar Social Creació de un banc d'aliments de Vinaròs.

Recolzament mes actiu al menjador social

Medi Ambient Campanya d'educació ambiental i reciclatge a les escoles.
Sistemes de recollida selectiva d'olis usats de casa.
Arbres a tots els carrers i substitució per autòctons.

Turisme i Comerç Cadira Anfibia a la platja per a discapacitats.
Para-sol per a discapacitats.
Pla Estratègic Turístic i/o Marketing.
Creació de mes platges adaptades per a mascotes.

Cal destacar que aquestes campanyes tenen com a objectiu fomentar la participació ciutadana en vers l'administració local.
Des de Compromís Vinaròs sempre hem pensat que el pressupost municipal ha de ser una eina, no tant sols per al equip de govern 
municipal del pobles, al contrari, ha d'estar obert a totes i tots aquelles aportacions que venen de la ciutadania i des de les entitats del 
poble.
Un cop mes des de Compromís Vinaròs volem agrair  totes les aportacions. També dir-vos que veurem molt prompte, tota la ciutadania, 
reflectit als pressupostos municipals, com algunes de les vostres propostes, es posaran en marxa, tot i tenint en compte les limitacions 
pressupostaries i de les diverses opcions que hi ha dintre de l'equip de govern.

Un cop mes, volem agrair, la vostra col·laboració i demanar-vos que continueu fent-nos arribar les vostres propostes.
Per que des de COMPROMÍS VINARÒS, seguim escoltat a la gent del carrer i les seves preocupacions, fent política Participativa a peu de 
carrer i propera.
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A PROPÒSIT DE HENRY(C) 
 

Aquesta persona 
 

li diu “llibertinatge” a publicar la seua foto 
 amb el fi de criticar-lo. 

Mai ha votat a favor dels pressupostos perquè li semblava que  
“mutxatxos, els alts funcionaris estan sobrevalorats”. 

Aquestes persones
                  

volien una nova política fora de favoritismes. 
Aquest home 

fa discursos brillants, promet busos gratuïts, i des de maig de 2015 
Auditories Ciutadanes Immediates. 

Tots ells han votat SÍ als pressupostos d'una política que abans rebutjaven, per què 
tenen un punt en comú: una nòmina posada a dit, o a vot. 

L'ESTAT DE BENESTAR ESTÀ SEGUR AMB ELLS 

OPINIÓ 

S’han carregat el “Mercat de Nadal”

A PROPÒSIT DE HENRY(C)

Aquesta setmana tota la 
premsa comarcal fa ressò de 
les diferents fires i mercats de 
Nadal que s’han fet arreu de 

tota la província de Castelló, però en Vinaròs el regidor 
de torn, en aquest cas, el regidor de comerç ha decidit 
carregar-se el “Mercat de Nadal”, que es feia el primer cap 
de setmana de Desembre.
 
En la comissió informativa quan li preguntem, ens contesta 
que no era rendible,  que l’Ajuntament perd diners, i que 
només beneficia a 15 comerços de Vinaròs. És què ells no 
paguen impostos? Se’ls ha preguntat si volen participar? 
Nosaltres els hem parlat, els hem escoltat i podem afirmar 
que la decisió de suspendre’l ha estat una vegada més 
arbitrària. Per què diem això? Per dos motius, el més 
greu és que no se’ls ha preguntat als establiments que 
participaven tots els anys i en segon lloc que hi estaven els 
diners pressupostats per poder fer-ho. Però, el que clama 
el cel,   es que podem afirmar que part de les entitats i 
comerços que participaven si que havia predisposició de 
repetir. Increïble, però cert.
 
El “Mercat de Nadal”,encara que era petita, podíem 

trobar una gran varietat de productes nadalencs, a més 
de participar pastisseries, panaderies, floristeries i altres 
comerços de la ciutat. A més a més, també era un mercat 
solidari, perquè un dels estands, es deixava a Càritas per 
recollir aliments, activitat importantíssima en els temps 
que corren amb tantes necessitats. No podem entendre-
ho  de cap de les maneres, perquè tots els partits polítics 
portaven en el programa un pla d’emergència social. 
També, cal dir que   aquest mercat s’havia consolidat 
com punt de referència i atractiu pels  vinarossencs i pels  
visitants. 
 
Tots els ajuntaments de la nostra comarca potencien 
els mercats locals, perquè es creuen que aquest tipus 
d’actuacions fomenta el desenvolupament comercial 
de la ciutat, per això aquesta decisió arbitrària , no 
l’entenem, perquè fa pocs dies, el regidor de comerç 
afirmava.” L’Ajuntament de Vinaròs dóna suport a totes les 
iniciatives que incentiven la nostra activitat comercial”. Cal 
que el regidor donés explicacions a la ciutadania, perquè 
si els comerciants del Mercat de Nadal, diuen que volen 
participar, el regidor que afirmava que feia una política 
nova de no immiscir-se en el comerç, ara se’l carrega. No 
ho entenem ni ho comprenem.

(almenys... el seu personal estat del benestar)
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LOS PLENOS DE VINARÒS SON PARA MEJORAR, NO PARA POLITIZAR

OPINIÓ 

Del Potro torna a cavalcar Neus Olives Pardo

Los  políticos suelen tomar 
decisiones a diario en las 

que los ciudadanos se ven afectados. Sin embargo, 
en ocasiones, estas se encuentran bastante alejadas 
de lo que el pueblo quiere o necesita, puesto que no 
buscan el interés general, sino individual.
Este es el caso de Vinaròs. El equipo de gobierno ha 
sido incapaz durante lo que lleva de legislatura de 
ver que tenemos parques infantiles en situaciones 
lamentables, calles mal asfaltadas, señales de 
tráfico deficientes y un VINALAB sin dirección y sin 
subvenciones para emprendedores, los pequeños 
empresarios del mercado de los “jueves” están 
bastante molestos y afectados, ni se escuchan 

sus quejas ni las solucionan, sabiendo que es un 
mercado tradicional y de mucho arraigo en la 
localidad. Tampoco, pese a sus viajes a Madrid, han 
podido conseguir un tren de cercanías decente para 
la localidad. Pero, ahora, -por el contrario- sí piden el 
voto de los vecinos para las Elecciones Generales del 
20 de diciembre, ahora si les interesa la opinión del 
pueblo, pero el pueblo está cansado de escuchar lo 
que luego no se cumple, nos pasamos cuatro años 
creyendo que se cumplirán promesas prometidas 
y al final nos damos cuenta de que no es así, pero 
aun tenemos un poco de esperanza y cuando llegan 
elecciones vamos a votar sabiendo lo que ocurrirá 
despues..

En C’s Vinaròs reclamamos que antes de pedirlo, 
resuelvan los problemas municipales. Así pues, 
nosotros, aunque desde fuera del consistorio 
nos comprometemos a fiscalizar su labor 
haciendo siempre una oposición constructiva 
y pro-activa por el bien de los vinarocenses, 
haremos propuestas al equipo de Gobierno y 
nos involucraremos con todos los ciudadanos de 
Vinaròs, todos juntos lograremos mejorar nuestra 
calidad de vida.
Por último, y aprovechando este artículo desde C’s 
Vinaròs nos gustaría mostrar nuestra solidaridad 
con el pueblo francés por los atentados sufridos 
en París.

El último pleno del pasado 
26, por cierto excesivamente 
largo y no por la importante 
de los problemas que Vinarós 

tiene y requiere con urgencia atención si no por los 
rancios enfrentamientos de todos los partidos y el 
famoso y tú más también poniendo en evidencia un 
Ayuntamiento, a un partido nuevo que quizás quiere, 
pero no puede por no tener conocimientos  por ser 
neófitos en esto de la administración pública
La moción 15 hablaba sobre La Ley Reguladora 
de la vivienda, es cierto debido a la  precariedad  
habitacional ciudadanos, familias en paro de no 
poder pagar no tan siquiera el alquiler, sino algo tan 
básico como el agua o la luz. Hay  que intentar buscar 
soluciones, buscarles trabajo, sea temporal, porque 
una persona en paro va perdiendo algo básico su 
Dignidad, que trae también consigo la rotura familiar, 
sin este pilar, no hay sociedad
Tomó la palabra mas tarde la concejal de Asuntos 
Sociales, donde leyó un manifiesto sobre la desgracia 

de la población siria e iraquí, que huyen de la guerra, 
y que ella quisiera mas ayudas, del presupuesto ya 
escaso para atender a esa miles y miles de familias, 
Sería indigno no estar de acuerdo con su pensamiento 
solidario   con la gente que lo ha perdido todo, ahora 
bien hay que ir a la realidad económica de Vinarós 
donde si con 30.000 habitantes , no conseguimos por 
falta de medios solidarizarnos con  nuestro vecino 
que no tiene  o no llega a fin de mes vecino  poco  
podremos hacer para traer familias o dar ayudas  que 
realmente pasan hambre
En el año 2004 en tres meses  fueron asesinadas casi 
un millón de hombres, mujeres y niños en Ruanda 
,tutsis contra Hutus, y apenas dimos importancia por 
no salir en los medios, Los que huyen  de Siria e Irak 
podrían tener  ayuda de sus vecinos los millonarios 
estados del gofo, que son ,( excepto cristianos y 
kurdos) musulmanes y donde la renta per cápita 
en Kuwait o Arabia Saudí u Omán rozan los 80.000 
dólares pero no los quieren  y vienen a Europa, y 
España traerá un número creo de 800.

VOX mi partido, hizo una recolecta entre los pocos 
afiliados pero gracias a Dios hemos traído a 5 viudas  
y 14 niños cristianos de aquel horror, mujeres 
violadas varias veces  y niños que han visto como 
han decapitado o ver asesinado a su padre, familia, 
por fanáticos, que después de semanas violadas las 
venden como esclavas.
Y toda esta carta de esta semana es para una 
conclusión muy fácil de entender y comprender, 
Sra  concejala de Vinaòs, Sr Alcalde de Vinaròs, no 
hagamos discursos, promesas, que no cumpliremos 
por falta de medios económicos y que lo pocos euros 
que haya son 1º para Vinaròs, 2º para Vinaròs  3º 
para Vinarós y si algo queda, tambien para Vinarós, 
solventemos primero lo de casa y que si sobra, que 
lo dudo , hagamos  y seamos solidarios con toda 
la Africa, América y Oriente Medio, Nosotros en 
cáritas los voluntarios eso hacemos, y ayudamos sin 
preguntar , color , religión o nacionalidad, y de lo que 
recogemos para alimentos, pagamos IVA

Com una novel·la a 
capítols anem fent 

dia a dia i setmana rere setmana les contalles 
envers el nostre objectiu, en aquest cas és aconseguir 
l’alliberament de l’AP-7. Efectivament la setmana 
passada anunciàvem que esperàvem s’aprovés al Ple 
de l’Ajuntament la moció que havíem presentat, que 
l’Ajuntament es posiciones a favor d’aquesta gratuïtat. 
I ben cert que es va aprovar. I ben cert que es va votar. 
Estem molt contents del resultat de la votació, però no 
del tot. No va ser unànime la votació, el cert és que era 
previsible, però cabia la possibilitat d’anar tots junts. 
Els nostres amics del PP van votar en contra, però el 
que més ens va estranyar és allò que van dir i que ens 
va deixar al·lucinats. Estaven a favor de la gratuïtat de 
l’autopista però per serietat i coherència van votar en 

contra perquè no està en la seua responsabilitat reclamar 
coses que no s’anaven a produir.  Que com el govern 
central va dir que no s’anava a prorrogar ja serà gratuïta 
al 2019 i que han de ser coherents i rigorosos amb els 
seus posicionaments per no donar més beneficis a 
l’empresa per retirar-los la concessió i per tant votaven 
en contra però estaven a favor de la gratuïtat. 
Nosaltres si que veiem coherència en la seua forma de 
procedir, paraula que van repetir diverses vegades en el 
debat referint-se a la seua actuació, de tal manera que 
explicitava la conclusió que tots els demés grups, que 
van votar a favor no ho eren. Ells son molt coherents 
llavors els altres son el contrari. 
Nosaltres com devem ser incoherents, però molt, 
perquè si que demanem la gratuïtat i lluitarem, amb el 
bon sentit de la paraula, per aconseguir-ho. Ells saben, 

perquè ho van dir, que perdrien el debat en ares de la 
postura, i nosaltres sabem que anem contra corrent, 
que tenim la raó i per això guanyem el debat però 
aconseguir-ho dependrà de tothom. Ells tenen la clau, 
el poder, nosaltres la veu, ells tenen la força en les lleis, 
nosaltres la voluntat de la necessitat, ells argumenten 
raons econòmiques de quan ens costaria, natros posem 
el preu, la nostra vida. De totes les maneres i en arribar 
en aquest punt cal fer una reflexió i deixant-nos de 
comparacions, cal dir que per una part estan convençuts 
de que el tràfic per aquesta N-340 és del tot insuportable 
i com a remei, també ho tenen clar, és desviar-lo per 
l’autopista. I paga, i paga, i paga, i si subvencionen als 
camions com és la seua pretensió, llavors també ens 
ho tocarà pagar i l’empresa seguirà fent negoci. AP-7 
GRATUÏTA,  JA!!! Per tothom i sense límits.

En efecte, el passat dilluns dia 23, del Potro va tornar a 
les nostres terres. Evidentment, ara sense les ínfules de 
portador de prosperitat, com es va presentar el 2007, 
sinó com a imputat en un delicte contra la seguretat 
pública. 
Encara no eren les nou del matí i la recentment 
estrenada gelor d’un hivern tardà havia fet que 
l’abundant representació de la premsa aparegués 
tapada com si anés a conquerir un cim d’alta 
muntanya. Passaven els minuts i, a banda dels sempre 
fidels i combatius membres de la Plataforma canareva 
i una escassíssima representació vinarossenca, a la 
porta dels jutjats no hi apareixia el personatge. De 
sobte, un dels advocats de l’acusació particular, va 
sortir de l’edifici dient que no calia esperar l’aparició  
de del Potro ja que, en una fosca maniobra, tot fent un 
trot suau, havia estat introduït a l’edifici per una porta 

secundària. Mai no hem dubtat que hi ha classes i 
que els privilegis i prebendes inherents continuen 
fent el fet, malgrat els canvis i giragonses que puga 
experimentar l’establishment.
De fora estant, i a través dels vidres, vam poder 
distingir la seua característica crinera blanca, però 
d’esquena a la plebs com estava, no li podíem veure la 
cara. L’escriptor i periodista Jordi Marsal, autor del llibre 
Castor, la bombolla sísmica, que cobria la informació 
per al seu periòdic, no se sabia avenir de la maniobra i 
es preguntava, com molts altres informadors, sobre la 
legalitat d’accès encobert a l’edifici de l’imputat.
A banda del fred i la decepció, cal dir que es van 
produir escenes d’un marcat to surrealista. En un 
moment determinat, una jove que entrava apressada, 
segurament com a testimoni d’algun judici proper, 
en veure les pancartes i la gent concentrada, va 

confondre denúncia social amb solidaritat personal i 
va cridar frases en defensa del seu familiar o amic. El 
detall es pot considerar esperpèntic, però no es gens 
aliè a l’entorn social que ha envoltat i envolta el dur, 
tenebrós i llarg procès de l’estafa a gran escala que 
significa el projecte Castor. I com en totes les grans 
estafes, en les bambolines de la representació hi ha 
un fortíssim poder sense rostre humà que decideix 
el present i futur de les nostres vides sense tenir-nos 
per a res en compte. Aquest poder no és altre que 
l’Estat.
Per això, protegits i emparats, del Potro i altres 
rostres visibles, sicaris del poder polític i econòmic 
fan el paperot davant la justícia. No els passarà 
res. La pantomima s’ha orquestrat bé i les peülles 
delirants dels esbirros, siguen “potros” o burros ens 
continuaran trepitjant mentre ho consentim.     
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El papel del PP debe ser el de estar en la Oposición siempre Juan Carlos Benet, acérrimo del PSOE

Lo hemos visto en nuestro pueblo. Cuando mandaban 
ellos tan apenas hacían nada y ahora que manda este 
tripartito de izquierdas sólo saben más que decir 
mentiras o medio verdades en contra de la gestión 
gobernante. Pero, en verdad, eso es bueno para que 
no se duerman en los laureles, se suban los sueldos 
excesivamente, ni se rebajen el horario de trabajo 
demasiado, que hagan las auditorías incorrectamente y 
o cualquier otro trámite .La “mano izquierda” es la buena 
pero si esta se atrofia habrá que utilizar la otra, ¿no!?.
La izquierda es la que sabe dirigir mejor los 
establecimientos para que las necesidades sociales sean 
menores. Vigilar el servicio del Hospital y del Ambulatorio 
para que la atención sanitaria sea la ideal y atenta hacia 
los ciudadanos. Que en las escuelas nuestros niños 
tengan una educación digna y así estén preparados para 
el futuro. Que los ratios de las aulas no sean excesivos, 

que los profesores estén bien asistidos, que se construya 
por fin el colegio Jaume I, que la educación secundaria 
sea lo más accesible económicamente para nuestras 
familias…
Son la izquierda quien sabe poner tributos, como el 
IBI, más altos para poder atender la necesidad social 
y se encarga que pague más los más pudientes y así 
contribuir a hacer una sociedad más equitativa.
Otros servicios que la izquierda hace en VINARÒS es 
atender las asociaciones de aquellos que están más 
necesitados como COCEMFE, asilos y residencias de 
ancianos.
Es la Izquierda quien en definitiva busca una mejor 
situación del asalariado, con menor horario y mayor 
sueldo. En cambio el PP no busca tanto que se cumplan 
las necesidades del obrero pues busca que las ganancias 
de los empresarios, de los ricos, de los POPULARES sean 

lo más altas posibles.
También atiende mejor nuestro tripartito de izquierdas 
que nos manda  en la actualidad, a las posibilidades 
de ocio y de desarrollo físico de nuestros jovenzuelos, 
fuera, en su tiempo libre, como música, ajedrez, 
natación, atletismo, futbol y intentará que sean lo más 
económicamente posible para los padres. Destaco el 
gran apoyo que quiere otorgar nuestro gobierno local 
a las escuelas de futbol animándolas a que sigan con su 
labor de conseguir un primer equipo fuerte  cosechado 
de la cantera en la gran mayor parte, en un futuro no 
muy lejano.
Finalmente añadiré que animo a mi lector a que el 
próximo 20 de DICIEMBRE contribuya a que la derecha 
no mande en la nación cuatro años más, no sea que nos 
limiten hasta en las libertades más íntimas como en el 
tema del aborto. Vote a la izquierda y si es al PSOE mejor.

OPINIÓ 

Pués si, l'article d'opinió publicat en el Diariet N: 2907, 
amb data 21-11-2015, amb titul ”Canviar de tàctica.”Esta 
personalment a nom de Manuel Villalta. El que haja llegit 
dit article hi haurà comprovat que l'únic responsable del 
mateix és qui ho firma.Per tal motiu no s'entén com s'ha 
volgut interpretar que dit article no esta escrit a titul 
personal.
Des d'anys estic vinculat al col•lectiu d'Esquerra Unida 
de Vinaròs, cinc d'ells com a coordinador local. En tot 
eixe temps amb els meus encerts i herrors he fet tot el 
que he pugut per deixar el nom d'Esquerra Unida el 
més alt possible. I tenint com a objectiu unir a tots els 
partits d'esquerres de Vinaròs, ja que vista la situació 
de l'esquerra a Vinaròs he entés que era el millor per a 
la ciutadania i per a la mateixa esquerra.En definitiva 
un gran pacte d'esquerres, i no pactes de després dels 
resultats electorals que com ja he manifestat moltes 
vegades són pactes de conveniències com ha ocorregut 
amb l'equip de govern actual i altres.
En les eleccions municipals del 2015 es va poder 
aconseguir un pacte entre tres partits d'esquerres, 
Esquerra Unida, Esquerra Republicana i els Verds, amb 
el nom d'Acord Ciutada. No diré que vaig ser el que  més 

interés va posar en que es consolidara el dit acord, però 
si un de els què més,com així va ocórrer.
Es va fer un bon treball, una bona campanya electoral, 
un programa electoral realista i d'acord amb les 
necessitats de Vinaròs. Però cal ser realista i acceptar que 
el resultat electoral no va ser el que s' esperava.Però així i 
tot dins de les meues possibilitats el meu suport a Acord 
Ciudada va ser i continua sent total, i més inclús segons 
s'esta comprovant la gestió de l'actual equip de govern, 
la presència i el treball d'Acord Ciutada és necessària.
La meua discrepància en Acord Ciutada, és que des 
de principi de legislatura hi ha un enfrontament tant  
personal com de critica en els temes que l'equip de 
govern esta fent malament, i en els que va prometre i 
no fa,i els que fa al reves de com els va prometre, que cal 
reconéixer que són molts.Però jo personalment discrepe 
en la forma i en la constància pesada que s'esta utilitzant 
en els dits temes.
Acord Ciutada deu seguir en l'esbossa del treball,mo
cions,propostes,idees... i quan es requerisca la critica 
constructiva. Que la ciutadania en el seu moment ja 
valorara i decidirà.
Bueno, esta és l'opinió que més o menys vaig exposar 

amb el meu nom en el article de el Diariet.Pués bo, 
per exposar esta opinió Esquerra Unida de Vinarós, ha 
pres represàlies polítiques contra la meua persona. 
Represàlies que m'han fet meditar sobre l'abans 
exposat.Perquè com es pot estar recolzant a persones 
que desconeixen el significat de la llibertat d'expressió 
i la democràcia. Com es pot estar al costat de persones 
que diuen que són d'un signe polític i actuen igual que 
un regim que ja vam tindre durant 40 anys en el Estat 
espanyol.
Un militant i simpatitzant d'Esquerra Unida té total 
llibertat per a exposar allò que no li parega bé del seu 
partit.El que no respecte ni accepte la dita condició 
s'ha equibocat de partit. Ames de no respectar a les 
persones, la llibertat d'expressió i la democracia, les 
persones que així actuen si que han de buscar altres 
amagatalls o quedar-se a casa.  Encara que tinc ben clar 
que Esquerra Unida com partit esta per damunt d'eixes 
persones i que eixa no és la seua forma d'actuar.
Des d'este escrit manifeste a la direcció d' Esquerra 
Unida de Vinaròs, que quan vullguen i on vullguen estic 
dispossat a tindre una xarrada aclaridora.”Per si queda 
algun dubte.”

PER SI QUEDA  ALGUN DUBTE Manuel Villalta
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Cor de mar xicotet

Desarme de la pesquera de la llum

En castellà li diuen petit cor de mar i papa 
de mar, en anglès ‘heart-urchin’ i en alemany 
‘Kleiner Herzigel’. El seu nom científic és 
Echinocardium cordatum.
Este eriçó pertany a la classe equinoderma i 
al tipus irregularia per tenir simetria bilateral 
secundària amb obertura bucal situada cap a 
davant i l'anus en sentit contrari.
És de forma esfèrica, la part inferior aplanada, 
la superior bombada i alta, amb l'extrem 
posterior llarg. El sistema apical desplaçat 
cap a l'extrem posterior. La seva cuirassa la 
forma plaques esqueletals enfilades entre si. 
Aquestes plaques disposen de pues mòbils 
per a la locomoció i defensa i de podis 
també per desplaçar-se i alguns actuen com 
a òrgans respiratoris. Està molt recobert de 
pues mòbils de diverses formes i grandàries. 
També està recobert per un mucus per no 
omplir-se de fang.
La seva grandària arriba als 7 cm. de diàmetre.
És de coloració porpra-marró.
La reproducció és a l'hivern. De sexes 
separats. Els mascles i les femelles deixen 
anar lliures al corrent marí els espermatozous 
i els òvuls perquè es fecundin. La larva 
pelàgica passat cinc setmanes s'enfonsa 
sobre el jaç i es transforma en eriçó. 
Prefereix fons sorrencs de 8 a 200 m. de 
profunditat. S'enterra uns 10 cm. Menja 
algues, substàncies orgàniques dels substrats 
del fons i carronya.
Té enemics com els crancs, estels i peixos 
grans.
Sense valor comercial. Solament de vegades 
les pela sense els barbs ni els òrgans interns 
per a la decoració.

Finalizó la campaña cerquera
Con unas aguas muy tranquilas las traíñas llegaron al fin de la temporada. 
Las pesquerías que están operativas han efectuado buenas capturas de 
pescados y mariscos, puesto que la climatología fué favorable.
La pesca de arrastre subastó a diario langostino, calamar, gall, miseria, caracol, peluda, 
galera, móllera, sardina, jurel, caballa, canana, boquerón, pulpo blanco y morralla.
El cerco el pasado lunes dia 30 fué la última jornada que podían pescar, y para no 
desentonar de lo que ha sido casi todo el año, no pillaron peix blau. Así tras faenar 
durante 10 meses, o sea, de febrero a noviembre harán ahora un par de meses de veda 
provincial (diciembre y enero)
La flota artesanal de artes menores, las barquitas trasmalleras unas atraparon bastante 
sepia. Otras llevaron pagel, corvina, sargo y bonito. Varias se dedicaron al lenguado, 
rombo y raya. Y dos desembarcaron langosta, bogavante, gallineta, chopa, dentón y 
mamona.
La recoleción de pulpo roquero con cadufo sigue activa con ejemplares de 1 a 4 Kg.
El plangre de costa pescó con este arte de anzuelos lubina, dorada, bacoreta, sorella, lliri 
y congrio.

Ecos de 'Mar'; 
Se pesca más en España. Ante la demanda de pescado aumentó el número de 
pescadores dedicados a éste sector en 4.000 afiliados más desde hace tres años, además 
también se está reduciendo la cantidad de parados marineros con un 11% menos.
La Comisión Europea sanciona a países. Ésta medida adoptó de cara a naciones 
extracomunitarias por practicar la pesca ilegal, incluso prohibiendo la importación de 
pescado de estos estados y otras formas de cooperación, de cara a proteger los intereses 
de barcos de la UE, ante la competencia desleal. Con esta política se intenta garantizar la 
explotación sostenible de los recursos pesqueros en aquellas aguas.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT D'ARROSSEGAMENT DEL MES DE NOVEMBRE DEL 2015 (I)
                PEIXOS
Seitò (Boquerón)                                  255 Kg.
Melva                                                     5
Escrites (Rayas)                                        242
Mantes (Batoideos)                                    31
Besuc (Besugo)                                        547
Boga i Xucla (Picarel)                            1.216
Rallat (Bonito)                                           671
Burros (Gobios)                                         52
Caballa (Verat)                                    2.001
Vetes (Pez cinta)                                     38
Congre (Congrio)                                 1.463
Gall (Pez de San Pedro)                         204
Orà (Dorada)                                      6.318
Móllera (Fanéca)                                  926
Gallineta (Cabracho)                              10                         
Sorell (Jurel)                                      4.930
Esparrall (Raspallón)                          483
Palá (Lenguado)                                  56

Sarg (Sargo)                                        47
Lliri (Anjova)                                        887
Llobarro (Lubina)                                  34
Panegal                                                   6
Mabre (Herrera)                                    40
Aranya                                                325
Pagell (Breca)                                   3.821
Peluda (Solleta)                                   537
Lluç (Pescadilla, Merluza)                 8.848
Rap (Rape)                                        1.678
Aspet (Espetón)                                    487
Rom empetxinat (Rodaballo)                    6
Juriola (Rubio)                                     637
Moll (Salmonete)                               8.867
Morralla (Serrano, etc)                       2.214
Sardina                                                918
Letxa (Pez limón)                                 21
Sorella (Jurel real)                              1.162
Bacaladilla                                            130

Llisa (Mújol)                                        1.402
Vis (Estornino)                                      110                
Gatet (Pintarroja)                                  38
Roncador                                               84
Rata (Miracielo)                                     14
Palometa (Palometón)                           15
Corva (Corvallo)                                    6
Miseria (Gallo)                                       79
Peix de rei (Pejerrey)                             47
Déntol (Dentón)                                      33
Palomenta blanca                                  254
Vidriá (Mojarra)                                       44
Salpa (Salema)                                        90
Rom (Rèmol)                                            6
Varis (Varios)                                          41
                                                           ________
       Total.............................         52.363
        CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                               153

Escamarlà (Cigala)                                     5
Llagostí (Langostino)                               354                  
Galera                                                    6.105
Llagosta (Langosta)                                    3
Gamba (Camarón)                                     12
                                                            ______
Total......................................         6.635
   MOL·LUSCOS:
Calamar                                                   804
Sepió punxa (Choquito)                           276
Canana (Pota, Volador)                           178
Sipia (Sepia)                                          2.953
Polp roquer (Pulpo roquero)                 1.831
P. blanc (P. blanco)                              1.764
P. mesquer (P. almizclado)                     637            
Cargol (Caracol, Cañailla)                  143
                                                        _______
    Total……………….……..        7.590
Total extrac. d’Arrossegament...    87.4604
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ESPORTS
ATLETISME.  Club Esportiu

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

 El domingo tuvo lugar la presentación de 
todos los equipos del club en un pabellón 
abarrotado y en un acto muy sencillo pero a 
la vez muy bonito y emotivo, donde el club 
presento a todos sus equipos y reconoció a 
varias aficionadas que siempre están en los 
partidos del club. El acto contó con la presencia 
de la concejala de deportes así como varios 
concejales tanto del grupo de gobierno como de 
la oposición, además de la presencia de varios 
de los dirigentes de otro club y el delegado de 
la Federación de Baloncesto de la Comunidad 
Valenciana.
También hubo partidos este fin semana y  la 
mayoría de los equipos del club jugaron sus 

partidos en casa, menos el infantil femenino 
que se trasladó a Morella. Mucha variedad de 
resultados se dieron este fin de semana

ALEVIN FEDERACION 
C.B GIL COMES VINARÒS 54 – FONES 31

ALEVIN CONSELL 
CP RAPITENC SAFA 61 - C.B GIL COMES  VINARÒS 11

INFANTIL MASCULINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 70 – ALCORA B.C 51

INFANTIL FEMENINO 
C.B.F MORELLA 76 - C.B GIL COMES VINARÒS 17

CADETE FEMENINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 45-NOU BÀSQUET CS CELESTE 52
CADETE MASCULINO 3º ZONAL 
C.B GIL COMES VINARÒS 50-C.B BURRIANA BLANCO 68

CADETE MASCULINO 2º ZONAL 
C.B GIL COMES VINARÒS 78 – AMICS CASTELLÓ B 82

JUNIOR MASCULINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 65 – PUERTO SAGUNTO A 60

SENIOR MASCULINO 2º ZONAL 
C.B GIL COMES VINARÒS 59 – NULES BÀSQUET 63

SENIOR MASCULINO PREFERENTE
C.B GIL COMES VINARÒS 84 – PUERTO SAGUNTO B 62 

GRAN PRESENTACION DEL C.B GIL COMES VINARÒS

Aquest passat diumenge 29 de 
novembre, el Club Esportiu - Aigues de 
Vinaròs, va organitzar la 34na edició del 
Cross Ciutat de Vinaròs "Memorial Mario 
Miralles". 
Amb aquest cross, arranca una nova 
temporada del Circuit de Camp a través 
de la Comunitat Valenciana.
Aquest any, amb circuit molt més 
atractiu per les novetats incloses i 
amb una temperatura molt agradable, 
quasi estiuenca, tothom va quedar 
molt satisfet, tant nosaltres com a 
organitzadors, com tots els assistents. 
Els més de 600 atletes, ens van fer 
gaudir d'una magnífica matinal atlètica, 
superant la participació d'edicions 
anteriors i millorant moltíssim el nivell de 
la competició. Destacar entre els atletes, 
la participació de la guanyadora de la 
cursa absoluta femenina, Laura Mendez, 
subcampiona d'Espanya, seguida de 
Dori Iniesta, les dues del Club Playas de 
Castellón, lluitant la segona posició amb 
la nostra sensacional atleta del Club 
Esportiu, Jenny Montull, qui realitzá una 
actuació memorable aconseguint la 
tercera plaça i proclamant-se Campiona 
Provincial. 
En la cursa absoluta masculina també 
hi hagué atletes de moltíssim nivell 
com Alberto López del club Fent Camí, 
guanyador de la cursa i Llorenç Sales 

del FC Barcelona, segon classificat entre 
altres. Destacar com no, la meritòria 
tercera posició en categoria absoluta del 
vinarossenc Guillem Adell qui aquesta 
temporada ha tornat al nostre club, i 
que de ben segur ens donarà moltes 
alegries aquest any a nivell nacional, 
formant part del nou equip de cross 
juntament amb Adrián Monfort 15é 
a la cursa, Hugo Monfort 16é, Oscar 
Tomás 19é i Christian Bohigues 34é. En 
categoria promesa Guillem Segura fou 
15é i Jordi Albiol 19é. En categoria júnior 
femenina Carla Masip tornà a imposar-
se sense problemes demostrant el seu 
gran nivell. En veteranes Maribel Arenós 
realitzà un magnífic debut amb la 6na 
posició. En cat. cadet, Albert Espiell 
fou 37é, Pablo Macip 44é; Lídia Cruz 
23a, Naiara Redondo 31a i Laia Porcar 
36a. En cat. infantil, Luz Altair Cid va 
haver de conformar-se amb la quarta 
posició, després d'uns frenètics últims 
metres amb una altra atleta del Sitges, 
Rosa Maria Batiste fou 32a i Isabel Redó 
38a. Mentrestant, en xics, Miguel Cruz 
finalitzà en 33a posició. A la categoria 
aleví, Alexandre Chaler es classificà en 
25a posició.
Finalment, en Benjamí i pre-benjamí, hi 
hagué una nombrosa participació per 
part del nostre club, que consolida una 
gran base per al futur

XXXIV CROSS CIUTAT DE VINARÒS 
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VETERANTS VINARÓ CF     0
VETERANTS UD ALDEANA 6

VETERANTS VINARÒS CF: J. Piñana, R. Monfort, A. Jimenez, O. Royo, D. 
Lopez, J Federico, J Ropero, Sean, D. Lopez, R Querol, I Fibla.
PARTIDO PARA RECAPACITAR: Muy mal partido del Vinaròs, que no 
supo jugarle al Aldeana, quien dejó claro porque había ganado la liga 
la temporada pasada. Poco más que decir del partido no se estuvo a la 
altura de las circunstancias. Ya que el Vinaròs tiene equipo para haber 
hecho alguna cosa más. Esperemos que esta contundente derrota haga 
reaccionar al equipo para que no vuelva a pasar.
El próximo partido es ante la RAPITENCA, segundo clasificado, sin duda 
alguna un encuentro en el cual se vera el poder de reacción de los 
jugadores langostineros.

ESPORTS

Rafa Marcos LA JORNADA

RESULTADOS   JORNADA  13 JORNADA   14  06/12/2015

Castellón “B” 6 Benicarló 0  Benicarló  VINARÒS
Alcora  4 Alcalà  1 Alcalà   Castellón “B”
Benicasím 0 Vall d’Uixó 2 Vall d’Uixó  Alcora
Albuixech 1 Segorbe 1  Segorbe   Benicasím
San Pedro 2 Alqueries 2 Alqueries  Albuixech
Almassora 1 Museros 1  Museros   San Pedro
Club La Vall 1 Onda  2 Onda   Almassora
Cullera  2 Puzol  1 Puzol   Club La Vall
VINARÒS 0 Burriana 6  Burriana   Cullera

FUTBOL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

DERROTA ABULTADA PARA 
PONER LOS PIES EN TIERRA

 D IA: D IS S AB T E , 5 ,12 ,15 P AV E L L Ó P OL IE S P OR T IU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 PISTA SINTETICA HANDBOL JUVENIL MASC CBM VINAROS – CBM LLIRIA

16,15 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA TOTES PRESENTACIÓ EQUIPS CD VINARÒS FUTBOL SALA

17,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR MASC. CB GIL COMES VINARÒS – BASQUET COMENIUS
19,00 PISTA PARQUET BASQUET CAD SENIOR PARTIT DE LLIGA

D IA: D IU M E N GE , 6 ,12 ,15 P AV E L L Ó P OL IE S P OR T IU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
17,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR A CB GIL COMES VINARÒS – CB BURRIANA

D IA: D IS S AB T E    5 ,12,15 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED C – ANDIAMO VILA-REAL CF “A”
10,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED C – ANDIAMO VILA-REAL CF “A”
11,30 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED – VINARÒS EFC A

D IA:  D IS S AB T E  5,12,15 C IU T AT  E S P O R T IVA
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINAROS EFC B – CD RODA
11,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC B – CD RODA

D IA: D IU M E N G E    6 ,12,15 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
16,00 ESTADI FUTBOL AMATEUR VINARÒS CF B – CF TIRIG

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

FUTBOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

0 6
Vinaròs           Burriana 

Otro ‘set’ sin piedad y con la ayuda arbitral.

Vinaròs; Pepe, Victor, Jonny, Julio (Javier 74’) Adell, 
Galeote, César, Polet, Wil (Mohamed 63) Fono 
(Cristian 56) Sánchez (Dylan 66)
Burriana; Joaquín, Adrián (Juan 70) Montoya (Berni 
53) Carlos, Cristian, Mohedo, Pablo Picó, Ricardo 
(Vicente 66) Álex, José (Muñoz 63) Ribes.
Arbitró; José Miguel Carballa Miñana. Ayudado 
por David Cantón Vitoria y Diego Fuente Fuente. 
Expulsó por doble amonestación a Adell.
Goles 0-1 m. 9 Carlos, 0-2 m. 24 Ribes, 0-3 m. 37 

José, 0-4 m. 50 José, 0-5 m. 65 Muñoz, 0-6 m. 85 
Muñoz.

Mientras duró la efervescencia inicial los albiazules 
aguantaron a los rojillos, pero no tardó en llegar 
el primer tanto visitante por medio de un córner 
táctico. Luego llegaron otras dianas en fuera 
de juego, paredes, combinaciones, etc. Pues al 
ganarnos en física predominó más su técnica y nos 
golearon.

CONCERT
de guitarra flamenca

Joaquim 
Camps

DIVENDRES
11 de DESEMBRE    
23:00h

LA TAVERNA

DISSABTE
12 de DESEMBRE  
21:00h

CAN BALDO
Sopar + Espectacle 15 €

RESERVES:
964 45 03 53 /  617 27 16 96

C/ S. Magdalena nº 10
Vinaròs

C\ del Varadero 
s\n  Vinaròs

Diplomat al Conservatori 
Superior del Lliceu de 
Barcelona.

Actuacions a nivell 
internacional. 

Interpreta obres 
d’Isaac Albeniz, 

Francisco Tarrega, 
Paco de Lucia i obres 
pròpies de repertori 

flamenc.
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ESPORTS

TRIATLÓ

La Asociación de Personas con 
Discapacidad COCEMFE MAESTRAT 
y su CLUB BAMESAD, realizó en el 
Pabellón Polideportivo de nuestra 
ciudad, una actividad de puertas 
abiertas sobre Hockey en Silla de 
Ruedas Eléctrica. Su finalidad es 
hacer llegar a todos los interesados 
en este deporte que, tanto la 
Asociación como su Club, están a su 
disposición para que sus ilusiones se 
hagan realidad.
Este deporte es desconocido en 
España y COCEMFE MAESTRAT, 
desea incluirlo entre sus actividades 
deportivas, para ello ya cuenta con 
una entrenadora, Silvia Eva Guerrero 
que, voluntariamente, se ofrece 

para llevar a cabo esta apasionante 
actividad.
El hockey en silla de ruedas 
eléctrica lo pueden jugar personas 
con discapacidades severas. 
Es un deporte de equipo que 
presenta diversas modalidades. 
Los jugadores cuentan con dos 
tipos de sticks: los “sticks de 
mano”, normalmente de plástico 
y de medidas idénticas al hockey 
normalizado. El otro stick, llamado 
T-stick, es una pala de plástico 
que se fija a la parte delantera 
de la silla de aquellos jugadores 
que no llevan stick de mano por 
sus características físicas. Los 
movimientos de estas jugadas los 

realizan  manejando la silla.
Como decía al principio, la Asociación 
de Personas con Discapacidad 
COCEMFE MAESTRAT y su CLUB 
BAMESAD, realizó un mañana de 
“puertas abiertas” para dar a conocer 
este deporte. La entrenadora Silvia 
Eva Guerrero, dio a conocer alguno 
de los movimientos básicos a 

aquellos deportistas que acudieron 
a la cita con su silla eléctrica. Fue 
una actividad entretenida y ojalá 
que la gente se anime y un día 
no muy lejano, Vinaròs, gracias al 
esfuerzo que realiza la Asociación y 
los voluntarios que la integran, logre 
tener un equipo de hockey en silla 
de ruedas eléctrica.

BAMESAD.  Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

HOCKEY EN SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

El passat diumenge dia 29 de 
Novembre, part dels nostres 
representants de l'equip de Triatló 
local ds van desplaçar fins a la veïna 
localitat de Benicarló per competir 
al Run And Bike, un duatló de 
muntanya que també comptava amb 
la modalitat de fer-ho per relleus.
Josep Pomada Antich i Blas Català 
Bonanza, van aconseguir grans 
i meritòries possicions en la 

classificació general del duatló en el 
cas de Blas, i molt bona possició per 
part de Josep en la modalitat per 
relleus en BTT.
Blas va finalitzar en la 11 possició de 
la seva Categoria Senior mentre que 
Josep va fer el 23 en la categoria de 
relleus.
Uns resultats que, per a finalitzar 
la temporada, marquen una gran 
trajectòria de cara al 2016.

El pasado sábado se disputó 
en Amposta la última ronda 
del campeonato de Equipos de 
Promoción sub-12 de Terres del 
Ebre. El equipo infantil del Ruy López 
integrado por Andrés Fernández, 
Albert Robles, Rubén Vinuesa, Rosa 

Mari Monfort, Xavi Martinez y Elsa 
Zafra, ha quedado subcampeón, 
obteniendo meritorias victorias 
con una media de edad de 9 años. 
Así pues podemos esperar de éste 
equipo más éxitos en próximos 
campeonatos. Enhorabuena a todos.

EL EQUIPO INFANTIL DEL CLUB AJEDREZ RUY 
LÓPEZ, SUBCAMPEÓN EN EL CAMPEONATO 
POR EQUIPOS DE PROMOCIÓN SUB-12.

Menú Fin de Año

Avd. Barcelona, 12
(antigua Casa Encarna) 
12500 VINARÒS 
Tel. 964 45 02 09 
Movil 692 87 69 69

40 €

Entrantes:
Tapa de bienvenida

Crujiente de patata y langostinos
Pulpitos de la tapería

Langostinos del Mediterráneo
Dados de queso en tempura

-/-
Plato a elegir: 

Solomillo de cerdo
Salsa a elegir

Entrecote
Salsa a elegir

Rape all i pebre
Atún a la plancha

-/-
Postre a elegir: 
Panacota de café

Trufas de chocolate
Tarta de Navidad

2 tapas + 
Plato a elegir

Bebida, postre y café

Menú Cena Empresas

15 €

...y después
guateque

con Nando 
Sensaciones !!!

Bodega:
Vinos de la Terra Alta, 

uvas, café, cava y 
cotillón
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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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
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

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

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

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
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

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

DIMARTS, 5 DE GENER
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

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
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
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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
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

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

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 

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

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

ELS 
REIS D’ORIENT A
CAIXA VINARÒS

El dimecres 6 de gener arribaran els Reis d’Orient a
Caixa Vinaròs, a la plaça Cardenal Tarancón

a partir de les 11:30 h del matí

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I:  Avinguda de Barcelona, 2

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
Els comerços obriran tot el dia

16.00 hores
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

DIMARTS, 22 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL AMB TRINEU pels carrers comercials

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

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, 23 DE DESEMBRE
De 8.45 a 13.30 hores
ESCOLA DE NADAL
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 
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a 
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia

10.00 a 13.00 hores
TALLER DE TARGETES DE NADAL I RENS FETS AMB ‘XUPA-
XUPS’ pels alumnes del Taller d’Ocupació de Vinaròs al pati interior 
del Mercat Municipal

10.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital

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

12.00 hores
EL BALL DEL VERMUT! amb l’actuació de LOS TIGRES DEL SERVOL 
a l’ermita de Vinaròs

12.00, 17.00 i 19.00 hores
TEATRE – MUSICAL DOS MAGOS EN APUROS, organitzat per 
ASOCIACIÓN POR MÁS VIDA de Vinaròs. Venda anticipada d’entrades 
2€, en taquilla 3€. A l’Auditori Municipal

18.00 hores
FESTA amb LOS TIGRES DEL SERVOL a l’ermita de Vinaròs

DIJOUS, 17 DE DESEMBRE
19.30 hores
MOSTRA DE CANT GUIRIGALL ON LIVE, Organitza Guirigall – Escola 
d’Arts Escèniques a La Taverna de Vinaròs

DIVENDRES, 18 DE DESEMBRE
En horari del mercat
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE NADAL al Mercat Municipal

18.00 hores
MOSTRA DE NADAL GUIRINEWS, Organitza Guirigall – Escola d’Arts 
Escèniques a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal

19.30 hores
XVI TROBADA DE CORALS INFANTILS: Jaume I, Consolació, 
Assumpció, Divina Providència, Sant Sebastià i Misericòrdia. Concert 
benèfic, donatiu 1€ a l’Església Arxiprestal

DISSABTE, 19 DE DESEMBRE
12.00 hores
FESTIVAL DE NADAL de l’orquestra infantil i alumnes d’iniciació de 
l’escola de música de la Societat Musical LA ALIANZA a l’Auditori 
Municipal

De 17.00 a 21.00 hores
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del 
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono

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

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

DIVENDRES, 27 DE NOVEMBRE
18.00 hores
ENCESA DE LES LLUMS DE NADAL a càrrec de Laura Albiol i Sergi 
Ayza del CEE Baix  Maestrat i CANTADA DE NADALES a càrrec de 
les corals dels col·legis de Vinaròs: Jaume I, Consolació, Assumpció, 
Misericòrdia i Sant Sebastià a la plaça Parroquial

En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

DISSABTE, 28 DE NOVEMBRE
En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

19.00 hores
CANTATA EL VESTIT DEL REI a càrrec de la Coral i Conjunt Instrumental 
d’ESMUVI a l’Auditori Municipal

DIVENDRES, 4 DE DESEMBRE
18.00 hores
ENCESA DE LLUMS DE NADAL amenitzada per LA ALIANZA al 
Mercat Municipal

DISSABTE, 5 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

DILLUNS, 7 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE
En horari de mercat
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE NADAL al Mercat Municipal

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

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

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
D’11.00 a 14.00 hores
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

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

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
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

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
Caixa Vinaròs, a la plaça Cardenal Tarancón

a partir de les 11:30 h del matí

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I:  Avinguda de Barcelona, 2

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
Els comerços obriran tot el dia

16.00 hores
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

DIMARTS, 22 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL AMB TRINEU pels carrers comercials

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

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, 23 DE DESEMBRE
De 8.45 a 13.30 hores
ESCOLA DE NADAL
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 
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a 
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia

10.00 a 13.00 hores
TALLER DE TARGETES DE NADAL I RENS FETS AMB ‘XUPA-
XUPS’ pels alumnes del Taller d’Ocupació de Vinaròs al pati interior 
del Mercat Municipal

10.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital

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

12.00 hores
EL BALL DEL VERMUT! amb l’actuació de LOS TIGRES DEL SERVOL 
a l’ermita de Vinaròs

12.00, 17.00 i 19.00 hores
TEATRE – MUSICAL DOS MAGOS EN APUROS, organitzat per 
ASOCIACIÓN POR MÁS VIDA de Vinaròs. Venda anticipada d’entrades 
2€, en taquilla 3€. A l’Auditori Municipal

18.00 hores
FESTA amb LOS TIGRES DEL SERVOL a l’ermita de Vinaròs

DIJOUS, 17 DE DESEMBRE
19.30 hores
MOSTRA DE CANT GUIRIGALL ON LIVE, Organitza Guirigall – Escola 
d’Arts Escèniques a La Taverna de Vinaròs

DIVENDRES, 18 DE DESEMBRE
En horari del mercat
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE NADAL al Mercat Municipal

18.00 hores
MOSTRA DE NADAL GUIRINEWS, Organitza Guirigall – Escola d’Arts 
Escèniques a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal

19.30 hores
XVI TROBADA DE CORALS INFANTILS: Jaume I, Consolació, 
Assumpció, Divina Providència, Sant Sebastià i Misericòrdia. Concert 
benèfic, donatiu 1€ a l’Església Arxiprestal

DISSABTE, 19 DE DESEMBRE
12.00 hores
FESTIVAL DE NADAL de l’orquestra infantil i alumnes d’iniciació de 
l’escola de música de la Societat Musical LA ALIANZA a l’Auditori 
Municipal

De 17.00 a 21.00 hores
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del 
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono

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

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

DIVENDRES, 27 DE NOVEMBRE
18.00 hores
ENCESA DE LES LLUMS DE NADAL a càrrec de Laura Albiol i Sergi 
Ayza del CEE Baix  Maestrat i CANTADA DE NADALES a càrrec de 
les corals dels col·legis de Vinaròs: Jaume I, Consolació, Assumpció, 
Misericòrdia i Sant Sebastià a la plaça Parroquial

En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

DISSABTE, 28 DE NOVEMBRE
En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

19.00 hores
CANTATA EL VESTIT DEL REI a càrrec de la Coral i Conjunt Instrumental 
d’ESMUVI a l’Auditori Municipal

DIVENDRES, 4 DE DESEMBRE
18.00 hores
ENCESA DE LLUMS DE NADAL amenitzada per LA ALIANZA al 
Mercat Municipal

DISSABTE, 5 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

DILLUNS, 7 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE
En horari de mercat
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE NADAL al Mercat Municipal

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

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

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
D’11.00 a 14.00 hores
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

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

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
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

18.00 hores
ENCESA DE L’ENLLUMENAT DELS REIS D’ORIENT, amenitzada per 
LOCURA a la plaça Parroquial

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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
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

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

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

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
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

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

DIMARTS, 5 DE GENER
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

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
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
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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
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

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

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 

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

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

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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
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

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

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

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
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

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

DIMARTS, 5 DE GENER
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

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
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
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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
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

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

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 

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

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

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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
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

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

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

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
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

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

DIMARTS, 5 DE GENER
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

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
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
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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
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

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

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 

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

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

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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
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

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

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

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
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

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

DIMARTS, 5 DE GENER
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

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
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
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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
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

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

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 

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

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
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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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
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

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

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

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
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

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

DIMARTS, 5 DE GENER
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

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
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
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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
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

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

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 

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

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

ELS 
REIS D’ORIENT A
CAIXA VINARÒS

El dimecres 6 de gener arribaran els Reis d’Orient a
Caixa Vinaròs, a la plaça Cardenal Tarancón

a partir de les 11:30 h del matí

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I:  Avinguda de Barcelona, 2

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
Els comerços obriran tot el dia

16.00 hores
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

DIMARTS, 22 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL AMB TRINEU pels carrers comercials

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

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, 23 DE DESEMBRE
De 8.45 a 13.30 hores
ESCOLA DE NADAL
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 
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a 
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia

10.00 a 13.00 hores
TALLER DE TARGETES DE NADAL I RENS FETS AMB ‘XUPA-
XUPS’ pels alumnes del Taller d’Ocupació de Vinaròs al pati interior 
del Mercat Municipal

10.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital

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

12.00 hores
EL BALL DEL VERMUT! amb l’actuació de LOS TIGRES DEL SERVOL 
a l’ermita de Vinaròs

12.00, 17.00 i 19.00 hores
TEATRE – MUSICAL DOS MAGOS EN APUROS, organitzat per 
ASOCIACIÓN POR MÁS VIDA de Vinaròs. Venda anticipada d’entrades 
2€, en taquilla 3€. A l’Auditori Municipal

18.00 hores
FESTA amb LOS TIGRES DEL SERVOL a l’ermita de Vinaròs

DIJOUS, 17 DE DESEMBRE
19.30 hores
MOSTRA DE CANT GUIRIGALL ON LIVE, Organitza Guirigall – Escola 
d’Arts Escèniques a La Taverna de Vinaròs

DIVENDRES, 18 DE DESEMBRE
En horari del mercat
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE NADAL al Mercat Municipal

18.00 hores
MOSTRA DE NADAL GUIRINEWS, Organitza Guirigall – Escola d’Arts 
Escèniques a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal

19.30 hores
XVI TROBADA DE CORALS INFANTILS: Jaume I, Consolació, 
Assumpció, Divina Providència, Sant Sebastià i Misericòrdia. Concert 
benèfic, donatiu 1€ a l’Església Arxiprestal

DISSABTE, 19 DE DESEMBRE
12.00 hores
FESTIVAL DE NADAL de l’orquestra infantil i alumnes d’iniciació de 
l’escola de música de la Societat Musical LA ALIANZA a l’Auditori 
Municipal

De 17.00 a 21.00 hores
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del 
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono

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

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

DIVENDRES, 27 DE NOVEMBRE
18.00 hores
ENCESA DE LES LLUMS DE NADAL a càrrec de Laura Albiol i Sergi 
Ayza del CEE Baix  Maestrat i CANTADA DE NADALES a càrrec de 
les corals dels col·legis de Vinaròs: Jaume I, Consolació, Assumpció, 
Misericòrdia i Sant Sebastià a la plaça Parroquial

En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

DISSABTE, 28 DE NOVEMBRE
En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

19.00 hores
CANTATA EL VESTIT DEL REI a càrrec de la Coral i Conjunt Instrumental 
d’ESMUVI a l’Auditori Municipal

DIVENDRES, 4 DE DESEMBRE
18.00 hores
ENCESA DE LLUMS DE NADAL amenitzada per LA ALIANZA al 
Mercat Municipal

DISSABTE, 5 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

DILLUNS, 7 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE
En horari de mercat
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE NADAL al Mercat Municipal

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

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

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
D’11.00 a 14.00 hores
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

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

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
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

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
Caixa Vinaròs, a la plaça Cardenal Tarancón

a partir de les 11:30 h del matí

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I:  Avinguda de Barcelona, 2

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
Els comerços obriran tot el dia

16.00 hores
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

DIMARTS, 22 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL AMB TRINEU pels carrers comercials

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

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, 23 DE DESEMBRE
De 8.45 a 13.30 hores
ESCOLA DE NADAL
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 
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a 
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia

10.00 a 13.00 hores
TALLER DE TARGETES DE NADAL I RENS FETS AMB ‘XUPA-
XUPS’ pels alumnes del Taller d’Ocupació de Vinaròs al pati interior 
del Mercat Municipal

10.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital

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

12.00 hores
EL BALL DEL VERMUT! amb l’actuació de LOS TIGRES DEL SERVOL 
a l’ermita de Vinaròs

12.00, 17.00 i 19.00 hores
TEATRE – MUSICAL DOS MAGOS EN APUROS, organitzat per 
ASOCIACIÓN POR MÁS VIDA de Vinaròs. Venda anticipada d’entrades 
2€, en taquilla 3€. A l’Auditori Municipal

18.00 hores
FESTA amb LOS TIGRES DEL SERVOL a l’ermita de Vinaròs

DIJOUS, 17 DE DESEMBRE
19.30 hores
MOSTRA DE CANT GUIRIGALL ON LIVE, Organitza Guirigall – Escola 
d’Arts Escèniques a La Taverna de Vinaròs

DIVENDRES, 18 DE DESEMBRE
En horari del mercat
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE NADAL al Mercat Municipal

18.00 hores
MOSTRA DE NADAL GUIRINEWS, Organitza Guirigall – Escola d’Arts 
Escèniques a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal

19.30 hores
XVI TROBADA DE CORALS INFANTILS: Jaume I, Consolació, 
Assumpció, Divina Providència, Sant Sebastià i Misericòrdia. Concert 
benèfic, donatiu 1€ a l’Església Arxiprestal

DISSABTE, 19 DE DESEMBRE
12.00 hores
FESTIVAL DE NADAL de l’orquestra infantil i alumnes d’iniciació de 
l’escola de música de la Societat Musical LA ALIANZA a l’Auditori 
Municipal

De 17.00 a 21.00 hores
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del 
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono

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

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

DIVENDRES, 27 DE NOVEMBRE
18.00 hores
ENCESA DE LES LLUMS DE NADAL a càrrec de Laura Albiol i Sergi 
Ayza del CEE Baix  Maestrat i CANTADA DE NADALES a càrrec de 
les corals dels col·legis de Vinaròs: Jaume I, Consolació, Assumpció, 
Misericòrdia i Sant Sebastià a la plaça Parroquial

En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

DISSABTE, 28 DE NOVEMBRE
En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

19.00 hores
CANTATA EL VESTIT DEL REI a càrrec de la Coral i Conjunt Instrumental 
d’ESMUVI a l’Auditori Municipal

DIVENDRES, 4 DE DESEMBRE
18.00 hores
ENCESA DE LLUMS DE NADAL amenitzada per LA ALIANZA al 
Mercat Municipal

DISSABTE, 5 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

DILLUNS, 7 DE DESEMBRE
De 18.00 a 20.00 hores
TALLERS DE NADAL I INFLABLES a la plaça Parroquial

DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE
En horari de mercat
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE NADAL al Mercat Municipal

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

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

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
D’11.00 a 14.00 hores
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

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

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
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

18.00 hores
ENCESA DE L’ENLLUMENAT DELS REIS D’ORIENT, amenitzada per 
LOCURA a la plaça Parroquial

 PRUE:5,7 €PRUE:5,7 €

   w.w.w.jjcinema.es

''EL VIAJE DE ARLO''''EL VIAJE DE ARLO''
    DIVENDRES:   Día:4

    DISSABTE:      Día:5

    DIUMENGE:     Día:6

    DIUMENGE:     Día:6

    DILLUNS:         Día:7

    DILLUNS:         Día:7

    DIMARTS:        Día:8

 

    

 

18:15:h              5€ 

16:15:h              7€

12:00:h              5€

16:15:h              7€

12:00:h              5€

16:15:h              7€

16:15:h              5€

  

 Día,l’espectador dilluns 4€,6€,   no s’apliquen els díes festius
Classificació: Tots els pùblics

   w.w.w.jjcinema.es

''OCHO''''OCHO''

Apellidos catalanesApellidos catalanes
    DISSABTE:      Día:5

   DIUMENGE:     Día:6

   DILLUNS:         Día:7

 

    

 

         20:45:h    

         20:45:h

   20:45:h 

  

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

Classificació: Tots els pùblics

                                    PREU:5,€PREU:5,€

    w.w.w.jjcinema.es      

   '' SINSAJO 2 ''        
 ''Los juegos del hambre'' 
    DIVENDRES:   día:4    20:15:h - 22:45:h   
 DISSABTE:      día:5    18:15:h - 23:00:h   
 DIUMENGE:      día:6    18:15:h - 23:00:h  
 DILLUNS:           día:7    18:15:h - 23:00:h        
 DIMARTS:        día:8    18:15:h - 21:00:h   
         PREU:5€     
Día,l’espectador dilluns 4€,,no s’apliquen els díes festius 
  Classificació: + Majors de 7 anys                                                                                               

Aporta cualquier objeto y ayúdanos a recaudar fondos

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

2015 

Rastrillo 
Solidario
2015 días 5 y 6 de diciembre

de 10h a 21h
Auditorio  Municipal 

Vinaròs

Aiguals d’Izco

SolidarioRastrillo 
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PARTIDO DE BASQUET EN SILLA  ENTRE LOS EQUIPOS

DURANTE EL DESCANSO 

EXHIBICIÓN DE BAILE 

CON SILLA DE RUEDAS

INVITACIÓN + OBSEQUIO

¿TE LO VAS A PERDER?

CLUB BAMESAD VINARÒS
vs

CLUB  RANGERS VALENCIA

5 DICIEMBRE 2015
a las 19:00 H.

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL VINARÒS
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5 desembre de 2015

FUTBOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

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!

Curs de 

GGuuiittaarrrraa  
Divendres de 9.15 a 11.15h Professora: M. Carmen Segarra 

Inici: desembre Durada: 20h Preu: 23€   
 
 
 
 
 
 
 
 
Curs per a iniciar-se en la tècnica  
per a tocar l’instrument.  
Aprendrem acords per  acompanyar  
cançons i ens iniciarem al punteig.  

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

Tardes: dijous de 17 a 20h 

CURSOS DE  

RESTAURACIÓ DE MOBLES   
Taller pràctic per restaurar i/o reciclar mobles antics o moderns.  

Cal portar un moble sobre el que aplicar les diferents tècniques 

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

Inscripció a partir del dimarts 1 de desembre 
 

 

GRUPS DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSORA PREU 
 
Grup A 
 50h Nau al C/Mare de 

Déu, núm. 54  
Del 8 de gener  
al 10 de juny 

Divendres  
de 9.30 a 12h 

Natàlia Sanz 

General: 
54,60 € 

Socis: 50,25 € 
 

 
Grup B 
 

Divendres  
de 15.30 a 18h 

 
  

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

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

CURSOS DE VALENCIÀ   

Preparació per a les proves 2016 
 

Dimarts 1 de desembre: obertura d’inscripcions 
NIVELL DURADA LLOC CALENDARI HORARI PROFESSORAT PREU 
ORAL I PER A 
NOUVINGUTS 40h CEIP 

Misericòrdia 
Del 10 de febrer al 

23 de maig 
Dilluns i dimecres 

de 19 a 20.30h 

Pepi Queralt 

20 € 

ELEMENTAL 

60 h 

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 

MITJÀ- Grup A CEFIRE (antiga 
biblioteca) 
Aula 2n pis Del 12 de gener       

al 9 de juny 

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

 
Pili Guardino 

MITJÀ – Grup B 
Centre d’FPA 

Dimarts i dijous  
de 15.30 a 17h 

 

SUPERIOR 
CEFIRE (antiga 

biblioteca) 
Aula 2n pis 

De l’11 de gener      
al 15 de juny 

Dilluns i divendres  
de 9,15 a 10,45h 

 
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 
 

Món digital              ”Posa’t al dia” 
 

Nous cursos de: 
 

INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA 
INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC I 

INTERNET II 
XARXES SOCIALS 

CREACIÓ I MANEIG D’ARXIUS I CARPETES 
WORD I EXCEL 
PHOTOSHOP 

TAULETES ANDROID 
INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D’ORDINADORS 

 
CURSOS ESPECÍFICS PER A PERSONES MAJORS: 

INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA 
INTERNET I CORREU ELECTRÒNICA 

ENTRENAMENT INFORMÀTIC 
 

Inscripció oberta des de l’1 de desembre al Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià  Tel. 964 40 74 93    consellepa@yahoo.es  

www.epa.vinaros.es     Consell Epa Vinaròs 
Horari d’inscripcions:  
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 
Tardes: dijous de 17 a 20h 

Associació d’Alumnes  i Consell Municipal d’FPA 
 

Ara ve Nadal   
 

Fins el divendres 18 de desembre repleguem productes nadalencs (torrons,  
cava...) per a posar a les cistelles que rifarem a la festa.  

 

Decoració nadalenca: participa en la decoració de les aules 
 (nosaltres et donarem el material) 

Dimarts, 15 de desembre: Visita al betlem de Remei 
 Martín ambientat al palmar d’Elx.  
  Ens trobem a les 16h a la porta del pavelló poliesportiu.  

 

Dimarts 22 de desembre, a les 18.30h: 

     Festa de nadal  
Berenar i festa al passadís.  
Rifa de: 

Cistelles solidàries i la sexy-cistella! 
 
Cal inscriure’s a partir del 9 de desembre. Preu: 3€ socis / 4€ no socis   
*Vine a la festa amb alguna peça roja 

    
 
Els diners de les cistelles es destinaran a la 
Fundació Amics Joan Petit- nens amb càncer  
Enguany la decisió l’han pres els alumnes d’anglés 1A i 2. 
 

 
 

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
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

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

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

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
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

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

DIMARTS, 5 DE GENER
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

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
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
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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
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

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

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 

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

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

T E R T Ú L I A  L I T E R à R I A 
 
Club de lectura               LlegirLlegirLlegirLlegir        compartintcompartintcompartintcompartint        és llegir més és llegir més és llegir més és llegir més 
vegades....vegades....vegades....vegades....

Divendres , 18 de desembre , 18h30’Divendres , 18 de desembre , 18h30’Divendres , 18 de desembre , 18h30’Divendres , 18 de desembre , 18h30’
 Lloc :   Llibreria  Espai 
Mariola Nos
                                                

“el café de la 
granota”

dededede Jesús MoncadaJesús MoncadaJesús MoncadaJesús Moncada
                                  
Jesús Moncada . Mequinensa (1941)- Barcelona 
(2005)   
La seva obra està molt arrelada als personatges , 
vivències i economia del seu poble , Mequinensa , 
ubicada entre els rius Segre i Ebre . L'econmia   es 
basava principalment en transportar mervcaderies de 
les nombroses mines dels voltants per aquests rius, 
fet que trobem reflectit en els seus 
contes. Mequinensa, la població on va viure fins que 
va desaparèixer negada per l'embassament de Riba-
Roja d'Ebre ,  és l'escenari principal de la seva obra 
literària.
És considerat com un dels autors en català més 
importants de la seva època.

El cafè de la Granota és un recull de 
catorze relats curts de Jesús Moncada escrits entre 
els anys 1980 i 1985. Algunes narracions situen 
l'acció en la dècada dels anys cinquanta. L'escenari 
en què es desenvolupen els contes té com a centre la 
vila de Mequinensa al Baix Cinca. A més, totes les 
històries són contades al “Cafè de la granota”. Els 
personatges que hi apareixen són gent 
senzilla: miners, pagesos, botiguers. Alguns 
personatges protagonistes són un pagès molt tafaner, 
uns afeccionats al futbol, un antic barquer, un 
afeccionat a les novel·les d'intriga i un delinqüent 
vocacional. El que caracteritza els contes és l'humor, 
la forta ironia i la crítica social. Fins i tot hi ha ironia en 
algunes escenes d'un funeral. Tots els contes són 
redactats des de la mirada del narrador omniscient, 
des de la perspectiva de l'àmbit quotidià més humil, i 
això els fa més crítics socialment.
 

   ·   964 401 912

Reflexes 
del món

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

Programació Cultural2015
Auditori Municipal Aiguals d’Izco

PINTURA

Exposició de NÚRIA ALBESA

L’Ajuntament informa:
Per motius al·liens a l'Ajuntament 
de Vinaros s'ha anul·lat el concert 

previst per al 4 de gener a càrrec de 
l'Orquestra Unesco Barcelona.
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BAN DE L'ALCALDIA

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

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

següent: 

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

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

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

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

corresponents. 

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

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

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

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

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

següent: 

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

seu dia.

- Justificant de pagament de la taxa.

- Autorització de propietaris colindants.

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

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

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

L'alcalde

Enric Pla Vall

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

Tauler Municipal

Fes la teva pregunta al Ple 
Ordinari d'aquest mes

Envia-la a  participa@vinaros.es

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

¿Tienes problemas con tu hipoteca?

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 
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.

Regidoria de Recursos Humans 
informa: 
Convocatòria procés selectiu Borsa Treball 
MONITORS/RES D'ART

Per Decret d’Alcaldia, núm. 2718, de data 30 de 
novembre de 2015 es va aprovar la convocatòria 
i bases específiques que han de regir el procés 
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball 
de monitors/res d'art, pel sistema de concurs-
oposició.
Les persones interessades poden consultar les 
bases de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de 
la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se 
al Departament de Recursos Humans, ubicat al 
Carrer Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 
dies hàbils comptats a partir del dia següent al 
de la publicació de l'extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
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XARXA LLIBRES   –   INFORMACIÓ PER A LES F  AMÍLIES

1.- Què és XarxaLlibres?

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.

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

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. 

3.- Per a quins materials es pot obtenir aquest ajuda? 

Es pretén ajudar les famílies en l'adquisició de:

- llibres de text en format imprés

- llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats

- 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.).

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. 

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: 

 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. 

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

 

 

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. 

6.- Documentació a presentar per les famílies.

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) Emplenar-la a mà una vegada impresa.  

 

 

Per a emplenar la sol·licitud és necessari disposar de les següents dades:

- NIA de l'alumne: aquesta informació la proporcionarà el centre educatiu.

- Codi del centre educatiu on està escolaritzat l'alumne: 

CENTRE EDUCATIU CÒDI DEL CENTRE EDUCATIU

CEIP MANUEL FOGUET 12004199

CEIP MISERICORDIA 12003146

CEIP ASUNCIÓN 12003079

CEIP SAN SEBASTIÁN 12003067

CEIP JAUME I 12006779

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA 12003092

COLEGIO CONSOLACIÓN 12003110

IES LEOPOLDO QUEROL 12003080

IEL JOSÉ VILAPLANA 12003468

- Número del compte corrent (IBAN) on desitja que li siga ingressada l'ajuda.

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

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

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). 

8.- Quan sol·licitar aquesta ajuda? 

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

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

Dia 14 de desembre

Alumnes de 1r ESO (IES L. QUEROL + IES J. VILAPLANA) Dia 15 de desembre

 

 

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 

A) Haurà de sol·licitar l'ajuda el pare, mare o tutor legal de l'alumne.

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 

 

Tauler Municipal

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

La Regidoria d'Educació informa:
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5 desembre de 2015

ESQUELES

ANIVERSARIS

PUBLICITAT

20º aniversario de:
María Sarasa López

Que falleció cristianamente en Vinaròs, 
el día 5 de Diciembre de 1995, a los 

70 años de edad
D.E.P.

Sus afligidos: Hijos, nietos, biznietos, hijos políticos y demás 
familia ruegan la tengan presente en sus oraciones.

Vinaròs, Diciembre 2015

MN. JOSÉ SALES MONTAÑÉS
DESCANSE EN PAU

Mn. José Sales ens ha deixat. Ha anat a la casa del Pare. Del Pare 
misericordiós. Ell n’estava ben convençut i ho repetía sovint els últims 
dies de la seua vida terrenal: “Déu és Pare, Pare amorós, ple de bondat i 
missericòrdia. Tinc alegría”.

El Sr. Bisbe, molt companys sacerdots, familiars, amics i fidels cristians, 
tots junts en l’Eucaristia, hem donat gràcies a Déu per la vida sacerdotal 
de Mn. José, entregada per donar vida als altres.

Mn. Sales ja descansa als braços del bon Déu.

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ



agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

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

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

5 Desembre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

6 Desembre SANZ c. Pont, 83

7 Desembre VALLS zona turística nord, 11

8 Desembre MATEU c. Sant Francesc, 103

9 Desembre TORREGROSA av. Llibertat, 9

10 Desembre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

11 Desembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:34:41

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

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

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:30:20

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

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

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

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:33:13

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

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



Ya pueden hacer sus reservas  para todo tipo de evento:
Bodas, Bautizos, Comuniones, Carnaval, Comidas Empresa...


