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La Biblioteca amplia el seu horari
Per afavorir l'estudi en època d'exàmens

de pressupost per al 2016
25,3milions

El ple aprova els comptes del pròxim any amb el vot a favor de l’equip de govern i el vot en contra de l’oposició

S’inaugura el primer parc infantil adaptat. En el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Colònia Europa: 
nou parc infantil i il·luminació renovada
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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni 
es fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. 
Vinaròs agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New Roman 
(cp.12), excepte en el cas de partits polítics amb 
representació municipal que tenen assignat un espai 
fixe. En l’original, hi haurà de constar la firma i figurar 
el nom, cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del DNI 
de l’autor, o bé, en el cas d’entitats, del representant 
responsable. No s’admetran pseudònims. La direcció 
no es compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s’admetrà un torn de rèpl ica.
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Afectados por CUOTAS CAM, CLÁUSULA SUELO, IRPH, BONOS  
CONVERTIBLES DE BANCO POPULAR SA y otros productos bancarios tóxicos 

Recuperen su dinero íntegramente 

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

Volkswagen 

Para más información 
964 83 16 60  

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

www.apdef.com 
/APDEFASOCIACIÓN 
APDEF_ABOGADOS 

El Ayuntamiento de Vinaròs ha dado luz verde, en sesión plenaria 
extraordinaria, a los presupuestos municipales para el 2016. La 
edil de Hacienda, María Cano, ha querido valorar que "cumplimos 
nuestro compromiso de llevarlos a aprobación lo antes posible, 
con el fin de comenzar el ejercicio 2016 trabajando ya con las 
cuentas aprobadas". Los presupuestos municipales ascienden a 
25.300.000 euros, lo que supone un 4% de incremento respecto 
a los anteriores, con una partida de inversiones que asciende 
a 3.240.145 euros. Los gastos se estructuran en torno a tres 
ejes básicos: políticas de acción social, educación y fomento 
del empleo. En el caso del gasto social, asciende a un total de 
885.655 euros -lo que supone un 26,67% más que en 2015- 
que se invertirán en programas de ayuda, el aumento de las 
prestaciones económicas para necesidades básicas urgentes y 
las ayudas para los usuarios del CRIS. En la partida de Educación, 
se ha registrado un incremento de 23,62% respecto al anterior 
presupuesto, con un montante de 996.122,94 euros en el 
que tiene un peso específico importante el aumento de las 
becas de ayudas para libros de texto y la ampliación de becas 
de transporte y chiquibono. Para el fomento de empleo, se 
destinarán 364.818 euros, con diversos programas de ayudas 
para emprendedores, servicios que se prestan en el Vinalab y 
talleres de empleo.
Como inversiones más destacadas, aparecen la ampliación del 
cementerio municipal, la construcción de un almacén en la 
pista de atletismo y de nuevos aseos en la ciudad deportiva; un 
nuevo Plan Estratégico de Turismo o la compra de un tractor con 
brazo articulado para realizar el desbroce manual de caminos. 
También se contempla la renovación de parques infantiles, la 
compra de un escenario homologado o de una nueva carpa para 
el punto adaptado de la playa del Fortí.  También está prevista la 
reurbanización, a través de cuotas, de la zona de Cala Puntal. 
La concejala de Hacienda ha explicado que "el incremento 
de los presupuestos se debe, en parte, a habernos acogido a 
un crédito del Fondo de Impulso Económico, que asciende 
a 2.076.000 euros, y que nos permitirá asumir el pago de 
sentencias judiciales". Cano ha detallado que se estima una 
bajada en los ingresos debido a la rebaja en el IBI, al convertir 
en rústicos terrenos urbanizables sin planificación a corto plazo, 
pero que se compensa con la subida del IAE y el aumento de 
las subvenciones otorgadas por la Generalitat Valenciana.  
Respecto a la deuda municipal,  Cano ha detallado que "la 
deuda financiera asciende, a fecha de hoy, a 15.631.000 euros. 
Contando el nuevo crédito de 2.076.000 euros y la amortización 
de 2.528.922 euros que prevemos realizar durante el próximo 
ejercicio, esperamos quedarnos en una deuda de 15.1
82.574 euros a finales de 2016".
La oposición votó en contra de las cuentas, al considerar que no 
tienen nada que ver con lo prometido en campaña electoral. La 
concejala del PVI, Maria Dolores Miralles, indicó en este sentido 

que “estamos decepcionados, porque son un presupuesto 
muy alejado de lo que se prometió”. La edila independiente 
calificó las cuentas de “un copia y pega de las del PP”, y lamentó 
que no se hubiera dado participación a la oposición ni a las 
asociaciones para su elaboración. También señaló que en acción 
social “esperábamos mucho más, porque anunciaron un plan 
de emergencia que no está reflejado”, y dijo que las cuentas 
“denotan descontrol en el gobierno municipal”, apuntando que 
“se echa de menos una planificación de futuro”. 
Intervinieron también los portavoces de Compromís, Domènec 
Fontanet, y de Som Vinaròs, Hugo Romero, por parte del equipo 
de gobierno. Fontanet aseguró que se ha dado prioridad 
en las cuentas a las políticas sociales ante la difícil situación 
económica y señaló que el presupuesto ha sido elaborado con 
las propuestas de agentes sociales, recogiendo sus iniciativas, 
calificándolo de “un presupuesto participativo”. Por su parte, 
Romero dijo que “son los mejores presupuestos que permite 
la economía municipal”, destacando el gasto en educación y 
servicios sociales, pero matizando que “nos hubiera gustado 
que fueran más participativos, aunque el escaso margen que 
había para inversiones lo hacía difícil”.
Por parte del PP, Juan Amat señaló que “no han sido unos 
presupuestos participativos” y se preguntó “dónde están los 
cinco millones de deuda que se dijo que había de más”. Amat 
lamentó que no hubiera “ninguna inversión relevante a pesar 
de que las cuentas tienen un millón más que en 2015”. Destacó 
también una “caída en la inversión en viales públicos en más 
de 200.000€, la desaparición del presupuesto del colector 
de pluviales del Camí Fondo, la eliminación de las partidas 
destinadas a emprendedores, la reducción de la inversión 
en comercio, y no se destina ni un euro al polígono de 
Soterranyes, además de recortar en Semana Santa”, entre otras.  
En cuanto al Plan de Emergencia Social anunciado en campaña 
electoral como prioridad, Amat dijo que “no hay nada de nada 
en las cuentas, y eso teniendo un millón de euros de más que 
el año pasado”. Y concluyó que “lo que ya no pueden ocultar 
en el presupuesto es la subida de sueldos respecto al anterior 
gobierno, porque el gasto en cargos electos es de 303.000€, 
cuando dijeron que la supresión de cargos de confianza 
conllevaría un ahorro”.
El Alcalde Enric Pla, cerró las intervenciones señalando que "pese 
al contexto económico y de infrafinanciación de los municipios, 
estos presupuestos van a cumplir con su función pública y 
social. Son un instrumento para desarrollar nuestras prioridades 
en las materias que consideramos básicas, como acción social, 
Plan de Emergencia Social, educación o una apuesta decidida 
por la modernización de la administración local". Para finalizar el 
primer edil se ha comprometido a "incrementar los procesos de 
participación tanto de la ciudadanía como de todos los grupos 
municipales en la redacción de los próximos presupuestos".

El pleno aprueba el presupuesto 2016, que asciende a 25,3 millones
El equipo de gobierno defiende que son las mejores 
cuentas que podían hacerse dada la delicada 
situación económica

La oposición vota en contra destacando que “no hay 
plan de emergencia social ni reflejan lo prometido 
en campaña electoral”
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¿Hart@ de batidos y dietas milagro para perder peso?
Te ayudamos a conseguir tu peso ideal de forma saludable y equilibrada

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

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

de nutrición
y dietética

L'Ajuntament de Vinaròs està actuant en la millora de la 
Colònia Europa, després de les reunions mantingudes 
entre l'equip de govern municipal i els veïns de 
la zona en les quals es van recollir les principals 
problemàtiques d'aquest espai, situat fora del nucli 
urbà. La instal·lació d'un parc infantil homologat, 
una de les demandes reiterades dels veïns, ja és una 
realitat. Compta amb tres elements -un tobogan i dos 
gronxadors- amb tanca i paviment de cautxú i s'ha 
instal·lat un cartell indicatiu amb les normes d'ús. El 
regidor de Joventut, Marc Albella, ha assenyalat que 
"la Colònia Europa requeria una instal·lació d'aquest 
tipus ja que els veïns ho reclamaven i és just que la 
tinguen perquè és una zona allunyada de la resta de 
parcs infantils emplaçats al nucli urbà" i ha instat que" 
es respecte la instal·lació i es face un bon ús".
La millora de la il·luminació, una altra de les peticions 
dels veïns, també ha estat atesa. S'han renovat 3 

bàculs a la zona de les pistes de tennis i s'ha instal·lat 
un fanal doble a la plaça central, amb la finalitat que 
il·lumine el jardí i l'accés als habitatges. L'actuació ha 
requerit l'obertura de noves rases i instal·lació de nou 
cablejat i ha anat a càrrec de l'empresa concessionària 
del servei de gestió de l'enllumenat públic, Elecnor. 
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha 
explicat que "vam fer veure a l'empresa que havia 
de fer-se càrrec d'aquestes millores i posada a punt 
de les instal·lacions, com en qualsevol altra zona del 
municipi".
A curt termini, es realitzarà un repintat dels espais 
vials, per tal de posar solució als aparcaments mal 
senyalitzats, que impedeixen el pas d'altres vehicles. 
També s'ha instat l'empresa encarregada del servei 
de recollida d'escombraries a què realitze de forma 
eficient el buidatge de contenidors. Alsina ha explicat 
que "un altre dels objectius que ens marquem 

és l'asfaltat de la zona, encara que això hauria de 
concretar-se a través d'una actuació integral de més 
entitat. No disposem d'una gran capacitat econòmica 
per fer obres molt ambicioses però, a través de 
actuacions puntuals, anirem millorant la qualitat de 
vida i el dia a dia dels veïns".

La Colònia Europa de Vinaròs ja compta amb un parc infantil i il·luminació renovada 
Les actuacions s'emmarquen en la millora integral de la zona, després de les reunions amb els veïns

'Biblioestudi', la nova iniciativa de la Regidoria de 
Cultura de Vinaròs que amplia l'horari de la Biblioteca 
Municipal per afavorir l'estudi en èpoques d'exàmens, 
començarà el proper 21 de desembre. La mesura 
atén una petició reiterada del col·lectiu d'estudiants 
universitaris de la localitat que demandaven poder 
aprofitar les instal·lacions municipals per preparar-
se durant les seues estàncies a Vinaròs. Així, a partir 
del dilluns 21 de desembre, la Biblioteca romandrà 
oberta 9.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 21.00 hores 
de dilluns a divendres -el que suposa una ampliació 
d'hora i mitjanes i de 9.00 a 21.00 hores, de forma 

ininterrompuda, els dissabtes i diumenges. A més, 
la Biblioteca romandrà oberta els dies 24 i 31 de 
desembre. L'ampliació no afecta els serveis de 
devolució i préstecs de llibres tot i que sí es podrà 
consultar a la sala i funcionarà la xarxa Wi-Fi.
Des de la Regidoria de Cultura, està previst que 
aquests horaris tornen a aplicar-se en l'altre període 
d'exàmens, del 23 de maig al 8 de juliol. En l'elecció 
de les dates s'han tingut en compte els períodes 
d'exàmens de la Universitat de València, la Universitat 
Jaume I i la Universitat Autònoma de Barcelona.
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha destacat que 

"amb aquesta mesura, complim les demandes de 
molts estudiants que, durant el temps que passaven a 
Vinaròs, no tenia la Biblioteca a la seua disposició per 
poder estudiar" i insistia que "animem a els estudiants 
a que aprofiten aquestes instal·lacions i recollirem 
totes les possibles suggeriments que puguen 
realitzar-nos, per millorar la mesura ".

La Biblioteca de Vinaròs posa en marxa 'Biblioestudi' 
ampliant el seu horari a partir del 21 de desembre
Per afavorir l'estudi en els períodes d'exàmens, les sales obriran dotze hores sense interrupció en cap de 
setmana i augmenten el seu horari de dilluns a divendres 

Redacció

El regidor de Turisme de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, ha lliurat avui a 
Rafa Chaler el diploma que acredita 
al restaurant Rafel Lo Cristalero 
com l'establiment que ha servit les 
tapes més votades, dins de la ruta 
organitzada per la Regidoria de 
Turisme. La iniciativa s'emmarca en 
els actes del Dia Mundial de la Tapa 
de Saborea España, plataforma 

en la qual s'integra Vinaròs com a 
destinació turística gastronòmica. 
Les tapes servides van ser 'Delícies 
farcides de foie, formatge de 
cabra i figa de temporada amb 
reducció de PX i pols de crispetes' 
i 'Croquetes de pop a la gallega 
sobre cruixent d'algues marines' i 
van aconseguir un 25% dels vots 
emesos pels participants a la ruta.

El restaurant Rafel Lo Cristalero rep el diploma del premi 
a les tapes més votades en la Ruta de la Tapa de Vinaròs 2015

www.vinarosnews.net
www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
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Asociación de 
Jubilados y 
Pensionistas López 
Dóriga Vinaròs
 
Comunica a todos los 
asociados que el día 17 del 
actual mes, se entregarán 
los lotes de Navidad a partir 
de las diez horas, previa la 
presentación del recibo de 
la cuota anual.

La Brigada Municipal de 
l'Ajuntament de Vinaròs està 
reparant un tram del paviment del 
Passeig Marítim que patia danys 
en haver-se dilatat la pedra el que, 
segons els tècnics municipals, 
ha pogut ser degut a les altes 
temperatures del passat estiu. 
En percebre els trencaments i 

deformació del sòl, que s'aixecava 
suposant un perill per als vianants, 
des de la Regidoria d'Obres i Serveis 
es van sol·licitar pressupostos a 
empreses externes per procedir 
a la reparació que ascendien a 
20.000 euros.
El regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, ha explicat que "en 

comprovar que era un preu molt 
elevat, hem optat perquè siga la 
Brigada Municipal la que realitze 
l'actuació, amb un cost que no 
superarà els 5.000 euros, per la qual 
cosa estalviarem 15.000 euros". Les 
obres consisteixen en la substitució 
del paviment afectat i han durat 
aproximadament una setmana.

La Brigada Municipal repara el paviment del Passeig Marítim de Vinaròs 
La Regidoria d'Obres i Serveis estalvia 15.000 euros a l'optar per no externalitzar l'actuació 

Vinaròs comptarà amb una nova edició 
de l'Escola de Nadal, organitzada per la 
Regidoria d'Educació de l'Ajuntament 
de Vinaròs, per tal d'oferir una 
alternativa d'oci per als més menuts 
i que facilite la conciliació de la vida 
laboral dels pares amb les vacances 
escolars. La regidora d'Educació, 
Begoña López, ha assenyalat que "es 
tracta d'una iniciativa que va tenir molt 
bona acollida en edicions anteriors 

i li donem continuïtat, ampliant el 
nombre de places i l'horari". Així, 
l'Escola comptarà amb 120 places 
-20 més que l'any passat- i els xiquets 
podran accedir a partir de les 8.45 
hores i la seua recollida s'allarga fins a 
les 13.30 hores, "per tal que els pares 
puguen anar amb més temps", ha 
assenyalat l'edil.
Hi poden participar xiquets des de 
P-4 fins a 3r d'Educació Primària i 

se celebrarà els dies 23, 24, 28, 29 i 
30 desembre i 4 i 5 de gener, en el 
CEIP Misericòrdia com a seu. Com a 
activitats, els xiquets podran participar 
en gimcanes, tallers de cuina, tallers 
de contes, etc. La inscripció, que té un 
preu de 10 €, es realitzarà del 10 al 15 
de desembre al Casal Jove, en horari 
de 9.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 19.00 
hores. Des de la Regidoria d'Educació es 
lliurarà un tríptic informatiu per tal que 

els centres escolars ho repartisquen 
entre els alumnes que poden participar 
en aquesta Escola de Nadal.

Vinaròs celebrarà una nova edició de l'Escola de Nadal en les vacances escolars
La inscripció es realitzarà del 10 al 15 de desembre en el Casal Jove 

Redacció

La campanya 'Compra a Vinaròs te 
premi' ha tornat a repartir 1.200 euros 
en dotze xecs de 100 euros entre els 
clients dels comerços locals que van 
realitzar les seues compres entre l'1 i el 
30 de novembre i van dipositar la seua 
butlleta de participació. Han entrat en 
el sorteig, totes les compres superiors 
a 20 euros realitzades en els més de 
cent comerços adherits. Aquest ha 
estat l'últim sorteig de l'any d'aquesta 
campanya que va començar el passat 
mes de maig i que ha aconseguit 

incrementar la participació de forma 
notable en els últims mesos. En total, 
s'han repartit 4.800 euros en els quatre 
sortejos realitzats des del passat mes 
de juny.

Els agraciats en aquest últim sorteig 
han estat: Carmen Hernández, amb 
compra realitzada a Peixateria Leocadia 
(Mercat Municipal), Mònica Fenollar, 
amb compra a MOMO Dona; Tere 
Artiga, que va comprar a Carnisseria 
Angel (Mercat Municipal); Londina, en 

Carnisseria Artemio (Mercat Municipal); 
Rosa Guimerà, en Fannymar; Conchín 
Segarra, en Carnisseria Àngel (Mercat 
Municipal); Lyna, en Carns Beltrán 
(Mercat Municipal); Mónica Casals, en 
Moliner Bernad; Amparo Segarra a La 
Frontera; Azahara Gómez, en Modes 
Ramirez; Vanessa Esteve, a La Frontera 
i Roger, en Moliner Bernad.

El regidor de Comerç, Domènec 
Fontanet, ha destacat la "gran 
participació de clients en aquesta 

campanya, com ho demostra 
l'augment de butlletes que entren a 
sorteig" i ha anunciat que "de cara a 
l'any vinent, seguirem amb campanyes 
d'aquest tipus que dinamitzen el 
comerç i fomenten les compres en els 
nostres establiments de proximitat".

L'últim sorteig de "Comprar a Vinaròs té premi" torna a repartir 1.200 euros 
entre els clients del comerç local
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, anuncia que "seguirem desenvolupant campanyes d'aquest 
tipus per incentivar els establiments de proximitat

Redacció
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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

El portaveu de la coalició Acord Ciutadà, Lluis Batalla, 
ha realitzat esta setmana un balanç dels comptes 
municipals del proper any, indicant que hagués votat 
en contra “perquè no han inclòs res d’allò que els 
partits que formen l'equip de govern van prometre 
en campanya com a innegociables, com el pla 
d'emergència social, governar de forma transparent 
o contractar empreses vinarossenques”.
Per a Batalla, amb aquests comptes, que va qualificar 
de “decebedors”, l'equip de govern “ha traït els pilars 
que havia qualificat de fonamentals per governar, i 
lamentablement Vinaròs és ara un poble sense rumb”. 
El portaveu de la coalició va assenyalar que “també 
trobem a faltar l’auditoria de recursos humans, de 
la qual han estat mesos parlant i parlant, però ens 
han pres el pèl absolutament”. En aquest sentit, va 
assenyalar que en serveis Socials és necessari un 
tècnic comunitari, un treballador social i un auxiliar 
administratiu. Quant a la despesa social, que l'equip 
de govern xifra en un 26% més que el passat any, 

Batalla va assenyalar que “en cap cas, com han contat 
, l'equip de govern ha aconseguit un augment en la 
despesa social amb un total de 885.655€, ja que la 
major part de despesa social prové de subvencions 
autonòmiques i no de les arques municipals”. 
També va indicar Batalla que “les inversions són ben 
pobres, i , segons per a què, diners els hi ha, i no es 
conta que la reurbanització, mitjançant quotes, de la 
zona de Cala Puntal, li la tocarà pagar als ciutadans 
que hi viuen allí”.
I va concloure que “el futur a Vinaròs no té ànima 
política. La política per part dels regidors es deixa en 
mans de gestors o de tècnics, i pel que sembla, amb 
aquests pressupostos, hem entrat de ple a l'època del 
‘copia i enganxa’”.
De la seva banda, Ramon Adell va dir que en aquest 
pressupost “hi ha nombres que no quadren”, posant 
com a exemple que a l'apartat de personal “es redueix 
la partida de seguretat social, i no entenem per què hi 
ha una baixada de cotitzacions si hi ha una pujada de 

sous”. També va assenyalar que hi ha un increment de 
58.000 euros en il·luminació en edificis públics que va 
qualificar de “barbaritat”. Adell també va dir que “ens 
enfada també que diguessin que amb l'eliminació de 
càrrecs de confiança es reduirien les despeses, quan a 
l'apartat de càrrecs electes hi ha un increment de més 
de 12.000 euros”.
Adell també es va referir al capítol Participació, 
indicant que “no deixa de sorprendre que les 
despeses en Campanyes Institucionals ,propaganda i 
Notes de premsa puge a 100.000€, quan la part més 
participativa, les activitats és de 3.000€ i consistisca 
en xerrades”. De la mateixa manera, Acord Ciutadà 
entén que “gastar quasi 30.000€ en renovar la pàgina 
web de l'Ajuntament, ara mateix és una frivolitat que 
podia esperar”.

Acord Ciutadà diu que el pressupost 2016 “traeix els 
valors que l'equip de govern va predicar en campanya”
Batalla qualifica els comptes de “decebedors”

7è tall de carretera L’Associació de Veïns MIGJORN 
continua demanant l’alliberament de l’AP-7. Amb la rutina 
de rigor del minut de silenci en record de les vides que 
s’han perdut a la carretera, el informe del que ha passat en 
la setmana i dels contactes que s’han anat fent. Avui s’ha 
parlat dels 8 talls de carretera que volen fer a l’altra banda 
del Sènia. Talls protagonitzats pels alcaldes catalans que 
no han comunicat res als ajuntaments d’aquesta part, 
demanen no pagar l’autopista sols pel seu territori però 
mentre han fet posar unes rotondes que alenteixen el pas 
dels vehicles per la N-340. 
S’ha decidit seguir amb el moviment veïnal que encapçala 
la Federació d’Associacions de Veïns d’Amposta i seguiran 
manifestant-se tots els dijous, amb sols un punt per 
defendre: AP-7 GRATUITA, JA; la volen lliure i sense 
fronteres, no cal ni l’A-7, ni la CV-30, ni cap alternativa 
més. Volen solucions ja. No cap accident més, no més 
morts.
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Redacció

Novedad: Comida de Navidad - 25 de Diciembre - 25 €

1. Elaborar e impulsar la Agenda Social de la Discapacidad en la 
Comunidad Valenciana con la modificación, aprobación de la normativa 
y los planes de actuación que faciliten la inclusión social de las personas 
con discapacidad.

2. La participación de los representantes de las personas con 
discapacidad en el sistema de Políticas Autonómicas y Municipales, a 
través de Comisiones de Discapacidad.

3. La financiación sostenible de programas, dirigidos a la atención 
de esta población, con la incorporación a la normativa Valenciana 
del concierto social y la prioridad en los pagos de los programas que 
realizan las entidades de personas con discapacidad. 

4. La garantía de la equidad territorial en la Comunidad Autónoma de 
las políticas que se desarrollen para personas con discapacidad y sus 
familias. 

5. El desarrollo de políticas activas de empleo, que reduzcan las 
alarmantes cifras de desempleo que padecen las mujeres y hombres 
con discapacidad y creen condiciones propicias de trabajo. 

6. La adaptación de la legislación educativa a los postulados de 
la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en los distintos centros y niveles del sistema educativo, 
acorde con los principios de inclusión, equidad, flexibilidad y respeto 
a la diversidad.

7. El desarrollo de políticas e iniciativas que propicien la accesibilidad 
universal y fomenten ciudades y lugares inclusivos para todos y todas.

8. La integración e inclusión de las personas con discapacidad 
desde su nacimiento, a través de una Atención Temprana de calidad, 
universal, pública, gratuita e integral que promueva, facilite y potencie 
la evolución y desarrollo de las capacidades de cualquier niño/a con 
discapacidad que lo requiera.

9. El diseño de políticas, que propicien la participación ciudadana de 
las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones que las 
representan, propiciando redes y alianzas con otras organizaciones 
implicadas en la defensa de los derechos humanos. 

10. La modificación de la Ley 39/2006, en los aspectos que regula 
la participación en el coste de las prestaciones, el “copago” a la realidad 
económica y social de las personas con discapacidad. 

11. Aprobación de planes específicos para evitar la brecha 
digital de las personas con discapacidad, fomentando el uso de nuevas 
tecnologías y su accesibilidad.

Las Asociaciones de Vinaròs hoy aquí presentes 3 de diciembre de 
2015

Vinaròs va celebrar el Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat 
donant a conèixer que la localitat 
comptarà amb un segon parc infantil 
adaptat en l'any 2016. Així ho ha 
anunciat el regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, al parc infantil adaptat 
de la plaça Espanya, que ja està obert 
per a l'ús de xiquets amb mobilitat 
reduïda i que és la primera instal·lació 
d'aquestes característiques a la 
comarca. Alsina ha assenyalat que "per 
a l'equip de govern, és una prioritat 
treballar perquè Vinaròs siga una ciutat 
el més accessible possible i podem 
dir que som un referent comarcal en 

aquesta qüestió". L'edil recordava que 
"tenim un compromís amb entitats com 
Cocemfe i Afaniad i el CEE Baix Maestrat, 
a fi de seguir aconseguint i millorant 
més instal·lacions adaptades". El segon 
parc infantil adaptat s'instal·larà en un 
emplaçament més cèntric i ja s'està 
concretant amb Cocemfe Maestrat la 
possible ubicació.
Dins dels actes del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat, a les 
portes de l'Ajuntament de Vinaròs s'ha 
llegit un manifest en què s'ha sol·licitat 
la màxima implicació institucional per 
aconseguir "un canvi en les polítiques 
públiques que proporcionen els 

suports necessaris per a 
aconseguir una societat 
plenament inclusiva, 
on s'asseguren els 
drets de ciutadania de 
totes les persones amb 
discapacitat".
Des del passat dilluns, 
s'han vingut celebrant diversos actes 
i accions, dins de la Setmana de la 
Discapacitat, organitzats per Cocemfe 
Maestrat, amb la col·laboració de 
la Policia Local de Vinaròs, com la 
campanya de conscienciació per a 
l'ús del cinturó de seguretat en els 
vehicles.

Vinaròs comptarà amb un segon parc infantil adaptat el 2016
L'Ajuntament de Vinaròs reitera el seu compromís amb el col·lectiu de persones amb discapacitat

En este Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad 
reclamamos las siguientes medidas:
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Plaza Jovellar, 15  VINARÒS

Totes les últimes NOVETATS EDITORIALS

.. i tota la il·lusió del NADAL !

ACTUALITAT

Emili Fonollosa

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Vinaròs celebró el pasado fin de semana el Rastrillo Solidario con la recaudación 
destinada a Missions i Tercer Món. El Auditori Municipal está repleto de una 
extraordinaria variedad de objetos donados por comercios y particulares que se 
pusieron a la venta a precios módicos.

El auditori acoge el ‘rastrillo solidario’

Per santa Llúcia, un pas de puça, per Nadal 
un pas de pardal, per sant Esteve un pas de 
llebre, per ninou un pas de bou i pels Reis 

burro és qui no ho coneix
Desembre moltes coses es fan pero ja som a 

la fì d’any
El mes de desembre, el mes de les festes

  Ai, senyor,tanta toba bruta i tant poc sabó,i 
tan neta que la vol el senyor rector

El cor no parla però endevina
Deu té una maça que pega pero no 

amenaça 
Pleit acabat l’únic que guanya és l’advocat

El que el metge esgerra, ho tapa la terra

Obri la porta a la peresa i t’entrarà a casa la 
pobresa

Una pixerada sense pet és com una carta 
sense segell

Mai rigues del teu veinat que el teu ve de 
camí

A burra que crii no li digues arri
El temps fa com la mula, no recula

Gat amb guants no mata rates
Dona jove I home vell hi ha gat amb 

cascabell
Cada terra fa sa guerra

Lluna amb estrella no et fies d’ella
Nadal en lluna, any de fortuna

La tomata, com la dona, tot l’any es bona
Els polítics són com els porcs, quan posen el 

cap a la menjadora, callen
Quan el pardal s’empina s’acaba la doctrina
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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’

Eric i Tomàs al Run&Bike de Benicarló 
en representació de Farmateca, 

fent-ho el millor possible!. Gràcies a 
Bikeborne per la col.laboració!

La Clínica Veterinaria San Francisco ha col·laborat 

amb la regidoria de Mediambient donant 800 ossets 

portabosses per a excrements per a gossos. Ja es 

poden passar a recollir per la Oficina de Turisme

DIÀLEGS PREMATRIMONIALS Curs 2015-2016

La setmana del 23 al 27 de novembre es va fer el primer curset prematrimonial d’aquest 
curs. Van participar nou parelles : Paula i Rubén , Esmeralda i Cristian , Marina i Alex , 

Alicia i Miguel , Fátima i Joaquin , Andrea i Diego , Maria i Erik , Fátima i Sebastian  
i Maria i Juan  Carlos   

Tots , acompanyats pels monitors, van reflexionar sobre diferents aspectes de la vida 
matrimonial en quatre sessions; i un altra sessió va estar dedicada per part del Mossèn  al 

matrimoni com a sagrament i a la celebració
La valoració va ser molt positiva per part dels participants per que els ha ajudat a 

reflexionar i madurar la seva decisió 
La darrera  nit  vam compartir un pastisset de Sta. Catalina  i una copeta de cava i es van 

desitjar el millor per a els seus futurs matrimonis.
Felicitats a tots els “novios”

Els candidats al Senat Jordi Navarrete Pla i Enric Pla Vall van donar inici a la 
campanya per a les eleccions amb 

l’enganxada de cartells
Enlace de boda Eva y José.  Felicidades a los dos

Concert inaugural de les llums del mercat, a càrrec de La Alianza

El morrut roig continua devorant les palmeres de les nostres terres, imatge 

d'aquest dimecres 2 de desembre al pati del CEIP Assumpció de Vinaròs. 

E.Fonollosa
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SOCIETAT

Redacció

Veinte menores de entre 5 y 17 años acogidos en 
el Centro Sant Sebastià de Vinaròs disfrutaron ayer 
tarde del espectáculo de los artistas Frondoso y 
Manuela de la ONG “Payasos Sin Fronteras”. La 
fiesta se realizó en el Salón de Actos del propio 
centro y a la misma también asistieron los 
responsables de la Fundación Diagrama, gestora 
de este centro dependiente de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat 
Valenciana. 
CORREOS ha renovado por decimoséptimo año 
consecutivo el convenio de colaboración que 
mantiene con la ONG para desarrollar el programa 
“CORREOS REPARTE SONRISAS” que incluye 38 
fiestas-espectáculo y dos talleres de formación 
a nivel estatal a lo largo de 2015.  La fiesta de 

Vinaròs ha sido la número treinta y uno de esta 
edición y la primera que se celebra este año en un 
centro de la provincia de Castellón. 
El objetivo prioritario de esta iniciativa de 
Responsabilidad Social Corporativa de la empresa 
postal es favorecer la mejora y calidad de vida de los 
niños hospitalizados o sometidos a tratamientos de 
larga duración, así como la de colectivos infantiles 
que, por estar en situaciones de especial dificultad 
como discapacidad, inmigración, acogida o vivir 
en las cárceles con sus madres, necesitan refuerzo 
psicológico y emocional. 
La filosofía de “CORREOS REPARTE SONRISAS” 
es que la risa y el humor son una buena terapia 
complementaria, pues se ha comprobado que 
las actividades lúdicas amplían los efectos 

beneficiosos de los tratamientos médicos y 
pueden favorecer los procesos de recuperación. 
Además, la diversión compartida es una buena 
manera de fomentar la integración y aportar un 
refuerzo psicológico y emocional a los niños y 
adultos que lo requieran.

'Correos reparte sonrisas' en el Centro de Acogida Sant Sebastià de Vinaròs
Más de 47.000 personas se han beneficiado hasta ahora de este programa que CORREOS 
desarrolla en colaboración con Payasos sin Fronteras y otras entidades sin ánimo de lucro

Nuevas Generaciones del Partido 
Popular de Vinaròs organizan por 
quinto año consecutivo una recogida 
de alimentos que tendrá lugar el 
próximo jueves, 24 de diciembre, en 
la plaza del Mercado desde las 10:30 
horas y hasta las 13:30 horas.
Carla Miralles, presidenta del 
colectivo juvenil, ha señalado que 
“una vez más los jóvenes del Partido 
Popular saldremos a la calle para 
recoger alimentos no perecederos y 
así ayudar a las familias de nuestra 
ciudad que más lo necesitan”.
Desde los jóvenes populares se 
ha recordado que “como siempre 

realizaremos la recogida el día 24 de 
diciembre porque una vez pasadas 
las fiestas de Navidad siguen 
existiendo en Vinaròs familias que 
necesitan de nuestra ayuda y las 
ONG necesitan alimentos los 365 
días del año”.
Miralles agradecía de antemano “la 
colaboración de decenas de afiliados 
y simpatizantes del Partido Popular 
y también de personas que sin ser 
de nuestro partido entienden que 
es necesario aportar entre todos 
nuestro granito de arena en una 
causa como esta en la que debe 
implicarse toda la sociedad”.

Finalizaba la presidenta de Nuevas 
Generaciones recordando que 
“como siempre hay productos 
como el aceite, productos de 

alimentación infantil o leche que 
son muy necesarios y que son los 
que pedimos que en la medida de lo 
posible se entreguen en la recogida”.

Nuevas Generaciones organiza por quinto año una recogida de alimentos el 24 de diciembre

Paella pre i benjamins del Club Bàsquet Vinaròs Servol

Un total de 15 Addictes Barça han estat presents a Alemanya per veure el partit Bayer Leverkusen-FC Barcelona i van ser entrevistats per TVE i Tele5

ADOPCIÓN URGENTE

Encontrado cachorro 
hembra abandonada 4 
meses raza grande. 

ADOPCIÓN URGENTE. 

Teléfono 671 502 842
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L'Ajuntament de Vinaròs ha estat 
l'escenari d'una trobada entre el 
regidor de Festes, Marc Albella, 
representants de la Comissió 
Organitzadora del Carnaval de 
Vinaròs i responsables de la secció 
regional de Renfe, per tal de 
concretar accions promocionals del 
Carnaval de Vinaròs. Es va plantejar la 
possibilitat de realitzar anuncis sobre 
el Carnaval a través de les pantalles 

i la megafonia de les estacions de 
la Comunitat Valenciana. A més, 
també es va valorar poder exposar 
tratges del Carnaval de Vinaròs a 
les estacions de Castelló, Sagunt, 
València i Gandia. Aquestes accions 
promocionals començarien al mes 
de gener.
El regidor de Festes va traslladar 
també als responsables de Renfe 
que, com en anteriors edicions, 

s'amplïe el nombre de trens fins 
a Vinaròs, durant les dates de 
Carnaval, per tal d'afavorir l'arribada 
de visitants. Albella ha assenyalat 

que "cal promocionar el nostre 
Carnaval al major nombre possible 
de suports, per tal d'arribar a 
possibles visitants".

Renfe promocionarà el Carnaval de Vinaròs a partir del mes de gener
L'Ajuntament de Vinaròs acull una trobada entre el regidor de Festes, 
responsables de Renfe i representants de la COC

El passat dia 25 de novembre, 
dia contra la violència de gènere, 
la comunitat educativa de l’IES 
Josep Vilaplana es va afegir 
a aquesta commemoració. A 
l’hora del pati, l’alumnat de 
2n d’ESO va formar a la pista 
esportiva la figura d’un gran llaç 
lila amb cartolines aixecades. 
Mentrestant, la resta d’alumnes 
i professors envoltaven el dibuix 
tot escoltant la lectura d’un 
manifest demanant la fi de la 

violència contra les dones.
Amb aquest acte culminava el 
treball que s’havia estat realitzant 
en els últims dies a les hores de 
tutoria. La violència de gènere 
és un problema preocupant en 
la nostra societat, i cal treballar 
de ben joves per a eradicar-la. 
Els nostres adolescents han de 
créixer i ser educats en els valors 
del respecte i la tolerància. El 
paper de l’escola i l’educació és 
fonamental en aquest sentit.

L’IES Josep Vilaplana DIU NO a la violència de gènere

Horario domingo: 10:00 a 21:00 h.

EN VINARÒS
Ctra. N-340, km 1053

11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE
ACUMULA EN TU TARJETA EL

VINOS Y CAVAS

de todas tus
compraS

en

Promoción aplicable a vinos D.O., vinos de la tierra y cavas.
Vinos comunes no incluidos en la promoción.

* 11, 12 y 13 de diciembre acumula en tu tarjeta
el 15% de todas tus compras en vinos y cavas.

No aplicable a artículos en promoción.
¡Si aún no eres del Club Simply
hazte ya la tarjeta y
empieza a ahorrar! Fresco, barato y cerca de ti.

DIARIET VINAROZ 200X150.indd   1 9/12/15   18:26
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El programa de 
RàdioUlldecona '' La Gramola '', 
va reunir en el sopar del 
seu quart aniversari, a un 
gran nombre de participants 
del programa de les 
comarques de Castelló i 
Tarragona. Després del 
sopar, la festa va 
continuar a la discoteca del 
mateix restaurant, fins a 
altes hores de la matinada, 
amb la música d'altres dècades 
com s'escolta en aquest 
programa. I l'any que ve, a pel 
5è aniversari.
Un Gramolero.

El passat diumenge 22 de novembre l’Aula de 
Natura Vinaròs es va desplaçar a Alfara de Carles 
per tal de fer una ruta per un dels punts més 
emblemàtics del seu terme: la moleta d’Alfara. Es 
tracta d’una singularitat geològica que domina 
el tram final de l’Ebre (des de Benifallet fins a la 

seua desembocadura). Pujar-hi en dies clars és 
una experiència inoblidable, les panoràmiques 
que des d’aquest punt s’albiren són veritablement 
espectaculars.
L’itinerari va ser el següent: área de lleure de la 
Font Nova, plans de Rambla, barranc de la Vall de 

l’Infern, font de la Vall de l’Infern, moleta d’Alfara 
(814 m), la Coscollosa (882 m), Font de Domingo, 
pedrera d’Alfara, refugi de la Font Nova i àrea de 
lleure de la Font Nova una altra vegada. Uns 11 km  
de recorregut amb uns paisatges impressionants 
per poder gaudir d’un magnífic dia de senderisme.

LA MOLETA D’ALFARA

AULA DE NATURA VINARÒS

María José Aguirre ha cumplido 45 años trabajando en el Ayuntamiento de Vinaròs y todos sus compañeros se lo agradecieron en la despedida por su jubilación

Inaugurada 
l'exposició de 
miniatures de 
Paco Gombau 
Blanchadell. 
E.Fonollosa

Quatre anys 
de 

'La Gramola'
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Redacció

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

El cineasta mallorquí Toni Bestard, 
guanyador del premi del públic del 
VIIé Cicle de curtmetratges Agustí 
Comes amb “Equipajes” i del premi 
del jurat del XIIIé amb “Foley artist” 
es guionista i director juntament 
amb Marcos Cabotà del documental 
“I am your father” sobre David 
Prowse, l’actor desconegut que va 
interpretar l’emblemàtic Darth Vader 
a la trilogia inaugural de “La guerra 
de les galàxies”. La Fundació Caixa 
Vinaròs espera  que Toni pugue 
venir per presentar-lo a Vinaròs 
en el 15é aniversari del Festival de 
curtmetratges “Agustí Comes” l’any 
proper.

Toni Bestard, premi del públic 
del cicle de curts Agustí Comes, 
dirigeix el documental ‘I am your father’

L’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs ha inaugurat a la seva seu 
una exposició de l'artista local Carlos 
Palomo. Palomo, com va explicar 
Salvador Oliver, va començar a pintar 
de molt menut. Pintor autodidacta i 
també músic, la mostra de Palomo 
està plena de paisatges vinarossncs 
i exteriors de la comarca. L'autor va 
explicar que va ser quan anava a 

escola quan va començar a pintar. 
“L'afició va començar al col·legi. 
Allí vaig veure una llibreta de Julio 
Guimerà amb una ploma estilográfica 
pintada que va ser el que em va 
inspirar a seguir. A partir d'aquí, ho he 
après pràcticament tot jo sol, encara 
que a l'Escola d'Art de Vinaròs vaig 
perfeccionar la tècnica i vaig millorar 
moltes coses”, va explicar.

Amics de Vinaròs inaugura 
una exposició de Carlos Palomo

Fotos: Emili Fonollosa
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CULTURA

Xarrada sobre els 
bunkers de guerra 
civil a Vinaròs a 
càrrec de Alfredo 
Gómez i Antonio 
Arnau a la Fundació 
Caixa Vinaròs.

L’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs va acollir 
el passat 27 de novembre una interessant conferència sobre 
“La maçoneria a les comarques de Castelló”, a càrrec de Victoria 
Loriente. La conferència és fruit del buit històric pel que fa a 
l'entramat maçònic de les comarques del nord de Castelló, pel qual 
van desfilar personatges polítics, militars o simples ciutadans, que 
en la majoria dels casos, van ocultar per diferents circumstàncies, 
majoritàriament polítiques o de persecució policial, la seva 
adscripció a lògies maçòniques.

Conferència sobre la maçoneria 
a la província a la Fundació Caixa Vinaròs

La Fundació Caixa Vinaròs va acollir una xarrada a càrrec de Eladio Balboa, membre 
de l'Associació Bonsai Vinaròs i de la Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe-España.

L’Orfeó Vinarossenc va participar el passat 5 de desembre a un concert a la Llar dels 
Jubilats d’Alcalà de Xivert. Sota la dirección de Carlos Vives i Agustín Casanova, 
l’Orfeó Vinarossenc va interpretar una desena de temes en dos parts. A la primera 
part es va cantar ‘Si habrá en Ése Bladrés’, ‘Tibie Paiom’, ‘Per al sanctus’, ‘El Moliner 
del Freser’ i ‘Tres cançons de Castelló. A la segona part, les peces interpretades van 
ser ‘La gavina’, ‘Ojos de España’, ‘Varem lo llaüt’, ‘Jota de la Dolores’ i ‘Verde mar de 
navegar’.

Concert de l’Orfeó Vinarossenc 
a Alcalà de Xivert
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OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Política, mentides i cintes de video

El tripartito tendrá 1 millón de euros más en 2016 porque 
eliminaron la rebaja del 10% del IBI aprobada por el PP

Así podrán pagarse los sueldos que se aprobaron y que para el Alcalde, 
Enric Pla, representa un 60% más que lo que percibía Juan Bautista Juan, 
al mismo tiempo que podrán pagarse las 14 pagas de 1.300 euros más 

la Seguridad Social a 5 concejales del tripartito. Pero mientras ellos hacen pagar 
más impuestos a todos para cobrar sus nóminas…

Cuestión de prioridades:
Para el PP: los vinarocenses y las asociaciones
Para Podemos, PSOE y Compromís: su bolsillo

Reducen la subvención a la Semana Santa
De 14.000 a 12.000 euros

Reducen la subvención a Joventuts Musicals
De 6.000 a 5.000 euros

Reducen la subvención a Amics de Vinaròs
De 6.000 a 5.000 euros

Reducen la subvención a El Cau
De 5.000 a 4.000 euros

El títol és d‘una excel·lent 
pel·lícula  de  Steven  So-
derbergh (Sexe, mentides 
i cintes de vídeo, 1989) i 
substituïm el sexe per la 
política, ja que ens sem-

bla que alguns dels ens ataquen trauen 
més plaer de la baixa política que del 
sexe.

Política.
És el que la gent hem vingut a fer des 
del 24 de maig: acabar amb la vella 
política i buscar una més propera i 
participativa.  Natros  anem fent: llum i 
jocs infantils a la Colònia Europa, ens 
varen comprometre en assemblea 
amb els veïns, agendes públiques, 
l’alcalde i els regidors que reben a 
tot el que ho demana per escoltar 
les  seues  demandes, supressió de 
la zona taronja, doblar les ajudes en 
llibres en  col·laboració  en la Xarxa 
de la Conselleria, ... Portes obertes i 
bon humor, el somriure ha canviat de 
costat!

Mentides
El partit que creia que l’ajuntament, 
la comunitat i el govern eren d’ells, 
no accepta bé la perduda del “cortijo” 
(ja n’han perdut dos i anem  a pel 
tercer). Soles o en companyia 
d’alguna associació de dubtós civisme 

i dels argumentaris que  lis envien des 
de la diputació (en conter de treballar 
pels pobles, gasten caixa per a fer 
propaganda de partit), es dediquen 
a disparar-nos des del minut  zero  (en 
Vinaròs, ni la foto del primer dia 
es van fer, per a  aclarir  qualsevol 
dubte  de a  què  venien). Com no 
poden negar l’evidència, que s’està 
governants amb bon tarannà i  diàleg, 
s’han enrocat en coses tan tremendes 
com que  és  col·labora  intercanviant 
materials amb Benicarló, o que 
l’auditaria va retardada. “L’alcalde 
menteix!” bramen els mateixos que 
tenien un tresorer (Luis  Barcenas) que 
tenia una caixa B del seu partit i pagava 
la seu central en negre, que tenien un 

ministre d’economia (Rodrigo  Rato) 
que defraudava impostos, que tenen 
al fins fa poc “capo  di  tutti  li  capi” de 
Castelló (Carlos Fabra) en la carcel, que 
no han condemnat ni la  Gürtel, ni la 
Púnica, ni EMARSA, ni els 101 imputats 
del seu partit, tan sols en la Comunitat 
Valenciana. Gent en qui es pot confiar, 
com tots sabem (al seu president del 
govern encara se’l busca a veure si 
vol defendre la  seua  política  en algun 
debat).

Cintes de vídeo
On no hi ha arguments de fons, cal fer 
propaganda. En els anys 30 els cartells 
polítics pujats de  to  inundaven els 
carrers d’Alemanya. Avui, alguns que 

pensen que escriure és  difícil  i que 
ningú llig, dediquen el seu temps lliure 
(deuen treballar poc, i de sexe…) a 
atacar-nos amb muntatges d’imatge o 
de vídeo (amb freqüència emparats en 
l’anonimat o els  pseudònims  que ja 
han fet popular a un personatge local). 
No saben que en política el que no mata, 
engreixa i que els polítics més atacats 
en humor acaben sent més populars (li 
va passar a Fernando Morán o a Revilla).

"Cuando los perros ladran es señal que 
cabalgamos Sancho amigo" (frase que 
no està a El Quijote, com alguns creuen, 
i és que la veritat no és sempre la que 
ho sembla).
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OPINIÓ 
UN PROYECTO DE PAISUN PROJECTE DE PAÍS

 Darrere del titular d'aquest 
article, s'arrepleguen més que 
unes simples intencions, si no 
un conjunt de bones pràctiques 
que hem de posar en marxa des 

dels organismes competents que corresponguen, per això, des de 
Compromís Vinaròs, conscienciats amb el sector de la població 
que tria Vinaròs com a destí vacacional, a més de pel seu sol i platja, 
per la seua Accessibilitat.

 Per "Turisme Accessible" entenem tot aquell turisme que puga ser 
gaudit en igualtat de condicions per qualsevol persona, amb o sense 
discapacitat, per tant, es garantir la igualtat d'oportunitats de totes 
les persones. Per al sector turístic, la posada en practica del turisme 
accessible és una obligació legal, però també és una oportunitat de 
negoci. La falta d'accessibilitat en els recursos turístics, és una forma 
indirecta de discriminació.

Des de Compromís Vinaròs, des de la Regidoria de Turisme, som 
conscients que l'Ajuntament i el sector servicis local (hostalers, 
restauradors, comerços) necessiten anar de la mà en aquest viatge, 
necessiten involucrar-se en aquest projecte. La majoria de les 
persones amb discapacitat viatgen acompanyats per familiars i 
amics, es calcula que una de cada dos persones amb discapacitat 
viatja amb un acompanyant. Aquesta dada té una altra implicació: 
la persona amb discapacitat es converteix en prescriptor del destí, 
ja que si no és accessible, no aniran ni ell ni els seus acompanyants. 
Aquest col·lectiu de turistes, sol disposar de recursos econòmics per 
a viatjar, a més de disponibilitat de temps, degut que una gran part 

no tenen responsabilitats  laborals.

A l'hora de triar un tipus d'allotjament específic, primara més que el 
nivell adquisitiu, el nivell d'accessibilitat que oferisca l'allotjament 
en si, per això, l'allotjament més utilitzat a l'hora de viatjar per a les 
persones discapacitades, són els hotels de 4-5 estreles, per oferir, 
més accessibilitat que la resta d'establiments. El mateix succeeix 
a l'hora de triar una cafeteria o restaurant, on termes com a altura 
mínima de la taula i bany adaptat, es posaran  per davant dels 
recursos que ens puga oferir el local.

 Les oficines d'informació turística són el punt de referència dels 
turistes i visitants a l'hora de conèixer un nou destí. Molts turistes 
es fan la primera imatge del destí a través de les elles, ha de 
comptar amb informació sobre les condicions d'accessibilitat dels 
establiments, recursos i servicis turístics de la població .

Vinaròs: Ciutat de Vacacions

El cambio que une. El proyecto que traerá un futuro mejor 
para la mayoría
Reforzar el pacto de convivencia y garantizar derechos y 
libertades
Queremos construir un país de oportunidades.
Un país en el que las personas crezcan y progresen. Construido 
sobre los pilares de la democracia, el conocimiento y una 
recuperación económica justa e inclusiva.

Una economía para el bienestar de la mayoría. Más y mejores empleos.
Guiado por la viga de la igualdad, porque la igualdad es el eje principal de 
nuestro proyecto socialista, nuestra razón de ser. Y protegido por la cubierta 
de una reforma constitucional para la  convivencia y el entendimiento, que 
llevaremos a cabo desde el consenso. Un hogar, un país para convivir, que 
unido camine hacia el futuro.
Una democracia más fuerte. Un país más libre y con igualdad.

El canvi que uneix. El projecte que portarà un futur millor 
per a la majoria.
Reforçar el pacte de convivència i garantia de drets i 
llibertats.
Volem construir un país d'oportunitats.
Un país en el qual les persones creixin i progressin. Construït 
sobre els pilars de la democràcia, el coneixement i una 
recuperació econòmica justa i inclusiva.
Una economia per al benestar de la majoria. Més i millors llocs de treball
Guiat per la biga de la igualtat, perquè la igualtat és l'eix principal del 
nostre projecte socialista, la nostra raó de ser. I protegit per la coberta 
d'una reforma constitucional per a la convivència i l'enteniment, que 
durem a terme des del consens. Una llar, un país per conviure, que unit 
camine cap al futur.
Una democràcia més forta. Un país més lliure i amb igualtat.
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A PROPÒSIT DE HENRY(C) 

Mentre a Benicarló, Peníscola, Alcalà de Xivert,... 
es fan Mercats de Nadal, 

aquesta persona 
 
 
 

com no li agrada...
 
 
 
 
 

per decret ha dit que no es fa...que és massa car(8.000€).. 
que no hi ha diners... 

ALESHORES, 
perquè a la Revetlla d'Estiu, un sopar a la fresca,

 
 
 
 
 
 

sí tenia diners(9.500€)? 
................................................................................... 

Nou Diccionari per a Temps  Difícils: 
S'agafa antes un mentider que un coixo: Frase feta. (De veritat cal explicar-ho?) 

 

OPINIÓ 

PRESSUPOSTOS 2016
Aquests són els primers 
elaborats pel tripartit i 
com vàrem manifestar 
públicament, seria et tret de 
sortida de veure quines són les 

polítíques per les quals aposta aquest nou govern i quines 
són les directrius de la nova manera de  fer política, com 
és   ser més trasparents, més propers, més participatius, 
més socials,..... I la veritat siga dita, ens han decebut, 
perquè aquests nous pressupostos són en realitat una 
versió allunayda del que van prometre fins ara, més bé 
ens atrevim a dir que són practicàment una còpia dels que 
venia fent l'anterior equip de govern.
En aquest exercici la nostra participació ha estat nul.la, 
perquè en cap moment s'ha contat amb nosaltres, no 
han estat participatius, perquè no s'ha donat vot a cap 
associació ni als ciutadans, no han estat gens trasparants 
perquè s'ha explicat abans als mitjans de comunciació a 
grosso modo que als diferents partits de l'oposició.
El lliurament de la documentació ha estat un desgabell, 
perquè se'ns ha donat en contagontes i a destemps, amb 
poc temps per poder revisar-los i preparar-los. Aquest 
cinc mesos del nou govern a la nostra ciutat, ha estat un 
despropòsit que fa palés el descontrol que existeix en la 
política municipal entre els diferents departaments. En 
les diferents comissions d'economia i hisenda, pensem 

que s'ha evitat el debat i les possibles reunions per fer 
aportacions als nous pressupostos, es consolida una volta 
més la celeritat.
Per al nostre partit són uns pressupostos buits, sense 
ànima, trobem a a faltar propostes encaminades a posar 
la primera llavor per afavorir al creixement de Vinaròs 
amb  un perfil estratègic, un esbós d'unes linees mestres 
del nostre futur social, econòmic, cultural, comercial i 
turístic, que ens situe a “Vinaròs”, com una ciutat puntera 
del segle XXI. 
El PVI no els ha recolzat, perquè ens esperavem un pla 
d'emergència social molt més ambiciós, perquè a pesar 
de que disposem de més d'un milió d'euros, les inversions 
es redueixen i no s'atenen les necessitats de molts carrers 
que es troben en situació penosa. Per últim es consoliden 
dos decisions en les que el PVI ha esta en total desacord, 
deixar augmentat l'IBI,( el rebut de la contribució); s'ha 
incrementat la pressió fiscal als vinarossencs perquè a 
diferència de la resta de municipis d'arreu de tot l' Estat 
espanyol, a nosaltres no se'ns rebaixara el 10%. L'altra 
ha estat l'aprovació de les dedicacions parcials de cinc 
regidors.
Són uns pressupostos poc valents, resignats i que només 
busquen cobrir l'expedient, sense buscar uns rendiments 
i satisfaccions per als seus adminstradors, o siga la 
ciudadania de Vinaròs.
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

LA LLEI DE L’ASCENSOR

OPINIÓ 

TREBALLAR PER VINAROS ÉS MIRAR PEL SEU ECONOMIA Manuel Villalta

Diuen que això de 
pujar és molt difícil 
però molt fàcil de 

dir el que faria o que es podria fer, el més complicat és 
quan s’aconsegueix està dalt i ho mires en perspectiva 
no prendre decisions per fer que l’ascensor faça la ruta 
a l’inrevés.
Diem això també a col·lació per les vegades que vam 
criticar al PP, en el qual sols oferien un pacte i consens 
si t’avenies als seus desitjos i proposicions. Sense 
admetre res que pogués rebatre’ls en el més mínim 
punt. 
Aquí a Vinaròs tenim un parell d’exemples que són, 
han estat i segur que per un temps ho seguiran sent 
polèmics, ens referim per una part els horts solidaris i 
per l’altra el mercadet de Nadal. 
Serà casualitat però tots dos temes els porten els 

regidors que han fet d’aquesta política la seua senyera, 
allò del baix cap a dalt i del consens. 
Tot i que pot ser que estimem en part la justificació de 
les decisions que s’han pres, no estem gens d’acord 
en el com, part fonamental pels usuaris o implicats en 
les repercussions de les mateixes. La resta del poble 
quedem un poc decebuts per la falta, diem-li de 
cintura política envers sortir d’un parell de tolls en els 
que s’han posat sense que ningú els hi haja empentat 
i un poc perplexos davant de la resposta de la resta 
de l’equip de govern, que si be no ha entrat en les 
parcel·les de poder que, pel vist semblen restrictives, 
si que han d’assumir la responsabilitat corresponent 
al recolzar les decisions preses pels seus companys de 
corporació.
Com hem dit no els negarem que calia cert arranjament 
i racionalització dels dos temes que ens ocupen però 

també és cert que el tracte amb el poble no ens ha de 
llevar la possibilitat que entre tots pogueren donar-
li una solució diferent a la que tenim en aquests 
moments. Si be l’assumpte del mercat de Nadal és un 
poc tard per tractar de recuperar-lo, pel tema dels horts 
encara poden trobar un punt d’inflexió que porte a un 
nou plantejament de la voluntat del regidor i siga un 
treball entre totes les parts     les que aconseguisquen 
una reordenació més lògica i més coherent, com 
dèiem, feta entre tots i allò de l’ascensor, de baix cap a 
dalt. Cert que Migjorn vam anar a parlar amb el Regidor 
però la decisió ja estava presa i, tot i escoltar-nos i amb 
bones maneres, ens va dir que no hi havia res a fer i per 
tant l'entrevista bona però poc positiva. 
Pensem que sempre se es a temps de recapacitar i 
fins al darrer segon cal esperar sempre un consens. 
Nosaltres així ho desitjaríem.

Moltes són les propostes, idees i bones voluntats 
sobre les accions que es proposen realitzar des de 
l'Ajuntament per a oferir els servicis que la població 
necessita i demanda, això esta molt bé ...Però per a 
obtindre els recursos que permeten realitzar totes 
estes funcions, és imprescindible que funcione 
l'económia local, generar activitat que permeta 
crear ocupació i disposar de les rendes suficients 
per a destinar part d'estes al bé comú, sense 
recursos cap servici és sostenible.
Cal promoure des de l'Ajuntament diverses accions 
comuns que permeten en tot el possible dinamitzar 
l'económia local, apostar clarament per la creació 
d'activitat real enquadrada en un marc comú que 
permeta remar a tots en la mateixa direcció.
De tots és sabut a Vinaròs per la caòtica situació 

per la qual esta passant el comerç, l'agricultura, 
indústria, la pesca...Així pues des de l'Ajuntament 
amb totes les mesures possibles s'ha de llançar un 
pla de promoció de l'económia local de Vinaròs. 
Tenint present als autonoms i a les distintes 
empreses locals que es poden convertir en els 
verdaders heijos del dit pla. Tenint com a base la 
creació si no existira del directori d'empreses locals 
ferramenta fonamental per a visualitzar l'oferta 
de les distintes activitats que cada empresa pot 
realitzar, adcesible per a futures contractacions i 
per a qualsevol que tinga una necessitat des de la 
wed municipal.
Així com també si no hi ha la cració del consell 
d'económia local, que englobarà tota l'activitat 
econòmica, autonoms, empreses de servicis, 

indústries, agricultors, comerços, oci... de manera 
que es puguen realitzar les mesures conjuntes en 
benefici de tots al mateix temps que es conjugen 
les necessitats personal i la formació de futurs 
treballadors.
Ames de la presa de mesures fonamentals i 
necessàries per al bon funcionament del mercat 
municipal, es seguir amb la dinamització del 
mateix convertint-lo en un punt de trobada en el 
què convisca el comerç, la cultura i l'oci.
Fer una aposta real, eficient i constant apostant al 
màxim pel futur del turisme a Vinaròs. Ja que es 
disposen de qualitats fovorables climatològiques 
i altres que fan favorable i avantatjosa la dita aposta.
Després de tot allò que s'ha exposat no podem oblidar 
que .”Treballar per Vinaròs és mirar pel seu económia.”
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Galfi d'antifaç

Buenas extracciones de langosta cerca de las islas Columbretes

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DEL MES DE NOVEMBRE DEL 2015 (II)

Semana corta con mar apaciguado y productivo
Al ser festivo el martes, se optó por hacer puente el lunes, de manera que 
sólo se ha podido faenar tres jornadas. Por suerte las aguas estuvieron en 
calma, así todos los barcos de las distintas modalidades llevaron bastantes 
pescados y mariscos. La mayoría de cotizaciones resultaron al alza.
La pesca de arrastre faenó incluso en los caladeros del gran fondo. Las espacies mayoritarias 
subastadas fueron; langostino, gall, calamar, miseria, pescadilla, rape, salmonete, caracol, 
móllera, peix de rei, caballa, galera, boquerón, canana, jurel, pulpo blanco, sardina y morralla. 
El cerco ha comenzado el primer mes de los dos que tiene de veda. Ahora las traíñas 
efectuarán las pertinentes reparaciones anuales.
La flota artesanal de artes menores, unos trasmalleros llevan sepia. Un par desembarca 
pagel, rallat y bacoreta. Muchos atrapan lenguado, rombo y raya. Y dos pillan langosta, 
bogavante, gallineta y corva.
La recolección de pulpo roquero con cadu sigue activa con piezas de 1 a 4 Kg.
Y el palangrillo de costa captura con azuelo lubina, dorada, sargo y pagre.

Ecos de ‘Mar’; Colaboración Sanitaria. 
La Generalitat Valenciana fue la tercera autonomía en firmar un convenio con el Instituto 
Social de la Marina a nivel Estatal a principios de año, para la cesión recíproca de datos 
médicos de pescadores, marinos mercantes, etc. 
Como el ISM por medio de sus delegaciones locales y provinciales es el organismo encargado 
de realizar el reconocimiento médico de embarque marítimo, que obligatoriamente deben 
pasar todos los trabajadores del mar. Este acuerdo permite a los facultativos realizar la 
consulta a la historia clínica informatizada de los afectados en dichas Consellerías Sanitarias.
Estas revisiones para poder enrolarse y trabajar constituyen una actividad, dentro del ámbito 
preventivo de los riesgos laborales. Además, su propósito también es detectar cualquier 
enfermedad que pueda suponer igualmente un peligro para el resto de la tripulación, 
agravarse mientras está a bordo o incluso poner en riesgo la navegación marítima. 

O dofí d'antifaç. En castellà li diuen ‘delfín de 
antifaz’ i ‘delfín moteado tropical'. En llatí Stenella 
attenuatta.
Este cetaci té el cos fusiforme en perfil 
hidrodinàmic. Se diferencia d'altres per l'espècie 
d'antifaç colorejat, que va de la comissura bucal 
a l'aleta pectoral. El morro és llarc i prim. La seua 
dentició en ambdos mandíbules és de 34-48 
dents. Posseeix una aleta dorsal, dos pectorals i el 
cabal en horitzontal.
La seua respiració és aèria, per això té una obertura 
rodona quasi en el front per agarrar i amollar l'aire. 
Pot estar summergit prou minuts.
Pell nua. El mentó, gola i ventre és de color blanc. 
Els flancs en tres bandes més clares i obscures. El 
dors, gris. Tot el cos està puntejat per taques més 
fortes. La part superior de les mandíbules es molt 
obscura i estan separades per una línia blanca.
Mesura fins 2,5 m. i pesa 120 Kg.
De sexes separats. S'emparella tot l'any. S'acoplen 
horitzontalment flanc en flanc. La gestació dura 11 
mesos. Després del part, la femella pot alletar a la 
cria 1 o 2 anys.
Formen grups de molts individus. 
A l’hivern s'acosta a les costes i a l’estiu està en alta 
mar.
És molt cosmopolita però preferix aigües 
temperades i tropicals de 80 a 400 m. de 
profunditat.
Localitza a preses per mig d'un sònar que activa 
en el front i la mandibula. S'alimenta de caballes 
i cefalòpods. Potent nadador. Pot caçar en grup 
acorralant a les preses. Fa bots en la superfície. 
D'enemics només té a l'orca i alguns taurons, pero 
com és mes ràpid ho té fàcil.
Sovint nada junt a tonyines i és presa dels cèrcols, 
morint molts, pero ara està prohibida la seua 
captura.
Antany la seua carn era aprofitada per al consum 
humà, pinsos, pells, etc.

PEIXOS
Melva                                          70 Kg.
Escrita (Raya)                                          176
Mantes (Batoideos)                                    6
Rallat (Bonito)                                       1.234
Llampuga                                                   7
Congre (Congrio)                                      167
Gall (Pez de San. Pedro)                            8
Orá (Dorada)                                         1.299
Móllera                                                       3
Gallineta (Cabracho)                                  66
Sorell (Jurel, Chicharro)                             145
Palá (Lenguado)                                      988
Sarg (Sargo)                                           617
Lliri (Anjova)                                            125
Llobarro (Lubina)                                      172
Mabre (Herrera)                                       165
Pagell (Breca)                                       782
Peluda                                                     4
Lluç (Pescadilla, Merluza)                        167

Rap (Rape)                                              48
Rom empetxinat                                         5
Jurioles (Rubios)                                        46
Moll (Salmonete)                                        48
Morralla (Serranos)                                     5
Mero                                                          5
Letxa (P. limón, Serviola                            17
Bacoreta                                                  40
Sorella (Jurel real)                                     11
Llises (Mújoles)                                        138
Pagre (Pargo)                                            68
Roncador                                                    9
Rata (Miracielo)                                            6
Tigre (Lenguado portugués)                          10
Corvina (Corva)                                       82
Palometa (Palometón)                                  6
Tigre (Lenguado portugués)                         10
Corva (Corvallo)                                          83
Mamona (Brótola de fango)                         27
Déntol (Dentón)                                         102

Palometa blanca                                         98
Corvina (Reig)                                              28
Sarg (Sargo)                                                 12
Vidriá (Mojarra)                                              72
Salpa (Salema)                                             49
Rom (Rémol)                                                  44
                                                                 ______    
Total.............................                            7.239

CRUSTACIS:                 
     Escamarlà (Cigala)                                           2
     Galera                                                             33
Llagosta (Langosta)                                       150
Llomàntol (Bogavante)                                    10
                                                                   _____
Total......................................                     195

MOL·LUSCOS:
Calamar                                                      6
Sipia                                                           892

Polp  roquer (Pulpo roquero)                      1.759
Cargol (Caracol, Cañailla)                           32
                                                             ______
    Total……………………                   2.689
Total Tremall i d’altres Arts…… 10.123

PEIXOS
Alatxa                                              4.432
Seitó (Boquerón)                                 114 
Melva                                                     73                                                 
Orà (Dorada)                                          199
Sorell (Jurel, Chicharro)                         483
Lliri (Anjova)                                        85
Pagel (Breca)                                        243
Sardina                                               5.097
Bis (Estornino)                                      13
Chopa                                                       5
                                                ___________
     Total Cèrcol ………………       10.743
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Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESPORTS

DIA: DISSABTE, 12,12,15 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9,30-12,30 PISTA PARQUET FUTBOL SALA ESCOLAR JORNADA MINI-OLÍMPIADES ESCOLARS FUTBOL SALA
11,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET MASC. CBM VINAROS – CLUB HANDBOL SERRA D'IRTA

16,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA INFANTIL CD VINARÒS FS - CD MORERES
17,15 PISTA PARQUET FUTBOL SALA CADET CD VINARÒS FS - CD MORERES

16,00 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINAROS FS – CLUB VILA-SPORT FS VILLARREAL CF
18,00 PISTA SINTETICA HANDBOL JUVENIL FEM. CBM BENICARLÓ – CASTELLON
20,00 PISTA SINTETICA HANDBOL SENIOR MASC. CBM BENICARLÓ – ONDA

17,00 GIMNÀS SANSE T.TAULA TERRES EBRE C.T.T.VINARÒS “C” - C.T.T. BENICARLÓ “B”

DIA: DISSABTE, 12,12,15 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF – CD ONDA B
11,30 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF – CD ONDA B

16,00 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED B – CF AT BAIX MAESTRAT
16,00 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMI CF UNITED A – CF AT BAIX MAESTRAT
17,15 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED B – CF AT BAIX MAESTRAT
18,15 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINAROS CF A – CD ONDA A

DIA: DIUMENGE, 13,12,15 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
16,30 ESTADI FUTBOL PREFERENT VINAROS CF – CF CULLERA

DIA: DISSABTE 12,12,15 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC C – CD SEMPRERAPID

10,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINAROS EFC A – ESPORTIU VILA-REAL
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC A – ESPORTIU VILA- REAL

16,00 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMI VINAROS EFC A – CD CABANES
16,00 CAMP 2 FUTBOL FEMENÍ C.E. FORTÍ FEMENÍ – REMOLINS UE
17,15 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ VINAROS EFC B – UD ATZANETA
18,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL VINAROS EFC A – ORPESA CF

El passat dissabte dia 5 de 
desembre el Club Natació 
Vinaròs es va desplaçar fins a 
Castelló per participar en el XII 
Trofeu Castalia competició d'àmbit 
nacional on el club dins de les 
seves possibilitats va fer un bon 
paper.
Durant el mati, es disputaren 
les proves preliminars, que et 
donaven pas a les finals celebrades 
a la tarda. Del club van entrar a les 
finals: Jesús Medrano en 200 estils, 
Xavi Bordes en 200 papallona, 

David León en 100 esquena, 
Albert Castañeda en 50 papallona, 
Àngels Messeguer en 200 braça i 
paula Paga en 50 papallona.
També van participar els nadadors: 
Martí Segarra,  Angel  Lleixa, 
Andreu Navarro, Joan Ferrer, 
David Castañeda, Agustin Esteller, 
Hugó Simó, Clàudia  Matamoros, 
Llum Serret, Irina Sebastiá i Andrea 
Segura. 
La següent competició de 
benjamins/Alevins el 12 de 
desembre a Benicarló.

XII Trofeu Internacional Castalia  Castelló

C.BM. VINARÒS  28
C.BM. LLIRIA  22 
El passat dissabte dia 5 es va disputar a Vinaròs el partit 
ajornat amb el BM Llíria, segon classificat de la Lliga regular, 
aconseguint el Vinaròs un merescut triomf per 28-22.
El partit va ser molt igualat, amb petites avantatges en 
la primera part però en una segona part pletòrica tant a 
nivell defensiu com ofensiu, vam aconseguir doblegar 
aquest bon equip del Llíria. Cada dia que passa es nota la 
mà del nou entrenador i el acoplats que estan els jugadors, 
formant un excel·lent equip que segur que ens donarà 
moltes alegries. Només podem felicitar a tot l'equip i al 
seu entrenador "Surdo" per la magnífica tasca que estan 
desenvolupant, desitjant nous i brillants èxits esportius.
Enhorabona equip.

HANDBOL.  Club Balonmano Vinaròs
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BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol
Este fin de semana todos los equipos 
del club se desplazaron fuera 
de Vinaros a jugar sus partidos. 
Descansaron nuestros equipos pre 
benjamín y benjamines, nuestro  
alevín de 1º año, nuestro infantil 
masculino y nuestro sénior b.

ALEVIN FEDERACION
ESPORTIU QUARTELL 18 – C.B GIL 
COMES VINAROS 33
En un mal partido, los jóvenes 
jugadores del vinaros se trajeron una 
victoria que tuvieron que trabajar hasta 
el final, ya que los primeros cuartos 
no se jugó nada bien y el marcador 
se mantenía igualado en muy pocos 
puntos. Ya en los últimos cuartos los 
visitantes despertaron y se llevaron 
una justa victoria.

ALEVIN DE 1º AÑO DESCANSO 
INFANTIL MASCULINO DESCANSO 

INFANTIL FEMENINO 
C.B GIL COMES VINAROS 13 – VILA-
REAL B.C 53 
Las niñas lucharon y jugaron bien 
pero nada se pudo hacer ante el mejor 
equipo del grupo. Agradecer a la 
entrenadora del Villarreal que no nos 
presionaran todo el partido y así poder 
seguir aprendiendo poniendo en 
práctica lo que entrenamos. Tenemos 
que seguir trabajando para cuando 
vengan equipos de nuestro nivel.

CADETE FEMENINO 
NOU BASQUET CELESTE 29 - C.B GIL 
COMES VINAROS 53
Las cadetes del Vinaros se presentaron 
con algunas bajas en el partido, pero 
las demás dieron un paso adelante y 
en un buen partido consiguieron una 
victoria ante un rival que lo intento 
pero no pudo con el buen juego del 
rival.

CADETE MASCULINO NEGRO 3º 
ZONAL
C.B BURRIANA BLANCO 27 – C.B GIL 
COMES VINAROS 38 
En un mal partido los visitantes se 
llevaron una victoria agridulce ya que 
se ganó sin hacer las cosas bien.

CADETE MASCULINO 2º ZONAL 
C.B BURRIANA AZUL 47 - C.B GIL 
COMES VINAROS 61
Tampoco hizo buen partido este 
cadete que sigue en su mala dinámica 
de juego y partidos que tenía que 
ganar con más comodidad por el 
potencial del equipo, los termina 
ganando, pero sufriendo mucho. 
Esperamos que pronto cambie esta 
dinámica.

JUNIOR MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 32 – 
BASQUET COMENIUS 62
Penoso el partido realizado por los 
junior del Vinaros ante unos de los 
equipos con los que se jugaran el estar 
en la salvación a final de temporada. 

Pero este equipo le está costando 
mucho adaptarse a esta categoría ya 
que la mayoría del equipo es de 1º 
año, pero no es disculpa para jugar 
como lo están haciendo. Esta semana 
entre las numerosas bajas por lesión 
y el mal juego el equipo visitante les 
paso por encima.

SENIOR MASCULINO 2º ZONAL 
DESCANSO 

SENIOR MASCULINO PREFERENTE

C.B GIL COMES VINAROS 95 – C.B 
BURRIANA 43
�Nueva victoria del sénior de Vinaros 
que ya lleva 4 consecutivas los que 
está haciendo que vaya escalando 
posiciones en la clasificación. En un 
partido que no tuvo mucha historia 
ya que acabo resuelto en el primer 
cuarto dada la diferencia adquirida 
por los locales en este cuarto. Muy 
buena actitud de los visitantes ya que 
pelearon todo el partido aun viéndolo 
el resultado del primer cuarto.

El pasado sábado y domingo, días 28 
y 29 de noviembre el Club Patinatge 
Artístic Vinaròs, participó en la III edición 
de la Copa de Aragón, organizada por 
La Federación Aragonesa de Patinaje, 
en el CN Helios de la localidad de 
Zaragoza. Allí, se dieron cita un total 
de 158 patinadores de clubes de 
varias Comunidades Autónomas: 
(madrileña, valenciana, aragonesa, 
cántabra, gallega, país vasco ….), 
muchos de ellos de considerable nivel 
y habituales en los primeros puesto 
de los Campeonatos de España, 
europeos e incluso, algunos de ellos 

han participado en los mundiales, 
de sus respectivas categorías, lo que 
convierte a este campeonato en uno de 
los más importantes a nivel Nacional 
que organiza la Federación Aragonesa. 
La Comunidad Valenciana estuvo 
representada, entre otras, por dos 
patinadoras de nuestro Club: Anna Gil, 
en categoría Infantil y Patricia Gomis 
en la categoría Juvenil. 
Hubo una buena actuación por 
parte de nuestras deportistas en sus 
respectivas categorías. 
Desde estas líneas, felicitamos a todas 
nuestras participantes y entrenadoras.

“III COPA DE ARAGÓN 2015 de Patinaje Artístico” 
PATINATGE ARTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs



22

12 desembre de 2015

ESPORTS

Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com

Rafa Marcos LA JORNADA

FUTBOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

3 0
Benicarló        Vinaròs 

Derby perdido por goleada pero con honestidad

RESULTADOS   JORNADA  14 JORNADA   15             13/12/2015

Benicarló 3 VINARÒS 0 San Pedro  Onda
Alcalà  2 Castellón “B” 3 Almassora  Puzol
Vall d’Uixó 1 Alcora  1 VINARÒS  Cullera
Segorbe  0 Benicasím 0 Benicarló  Alcalà
Alqueries 2 Albuixech 2 Albuixech  Museros
Museros  2 San Pedro 2 Benicasím  Alqueries
Onda  0 Almassora 2 Club La Vall  Burriana
Puzol  1 Club La Vall 1 Alcora   Segorbe
Burriana  3 Cullera  1 Castellón “B”  Vall d’Uixó

 El VINARÒS CLUB DE FÚTBOL informa que HILARI RODRIGUEZ deja de ser entrenador del primer equipo del equipo 

Durante los días 5,6,7 de diciembre se celebró en 
Benicassim el Campeonato de España por Clubs 
donde participaron más de 2.000 taekwondistas 
llegados desde toda la geografía española, nuestro 
club desplazó a 28 competidores, con unos 
excelentes resultados 4 oros, 2 platas y 8 bronces. 
Por equipos se consiguió el primer puesto en 
cadete, quinto en pre-cadete y séptimo en infantil.
Por parte vinarocense estos fueron los resultados:
Ashley Bourreau, categoría cadete -33kg. 
Se proclamó campeona haciendo un gran 
campeonato en cuartos venció por un claro 23-
6, en semifinales se encontró con la campeona 
de España, la valenciana Blanca Calvo del Olimpo 
Sedaví dicha semifinal no defraudo ya que 
emoción no falto hasta el último segundo ganando 
la vinarocense por 9-7, en la final se encontró a 

Itziar del TKD Verá, Ashley salió muy concentrada y 
le endoso un claro 12-0 que le valió el oro.
Marta Falcó, categoría cadete -51kg. Perdió su 
combate de octavos por un ajustado 5-6 contra 
la filipina Majonita del TKD Sant Pau de Barcelona, 
que llegaría hasta las semifinales consiguiendo el 
bronce.
Cheyenne Brito, categoría cadete -55kg. Hizo 
un buen campeonato ganando su combate de 
octavos por 9-4, en cuartos gano por un claro 
17-7 y en semifinales llego a los últimos segundos 
ganando por 5-4, pero una decisión arbitral un 
poco injusta le privo de la final, la vinarocense se 
llevó un bronce que supo a poco, ya que tiene 
cualidades suficientes para estar a lo más alto.
Desde estas líneas felicitamos a su entrenador 
Severiano Alfaro por estos sensacionales 

resultados que reflejan el buen trabajo realizado 
en los entrenamientos y que luego se traslada a los 
campeonatos.

TAEkwONDO.  

Ashley, oro y Cheyenne, bronce en el Campeonato de España

CD BENICARLÓ: Aguayo, Genis (Raúl Mora, min. 75), 
Víctor Esbrí (Héctor, min. 78), Oscar Seva, Pablo 
Traver, Pitu Sergio (Javi Bueno, min. 46), Guillermo, 
Monti (Alexis, min. 46), Gonzalo y Marcos Cano.
VINARÒS CF:  Mulet, Pepe, Javier (Mihai, min. 80), 
Wifredo, José (Gaseni, min. 71), Galeote, Alexis, 
Sebastián, Figueroa, Oscar (Mohamed, min. 71) y 
Cristian.
ÁRBITRO:  Toshkov Petrov, Delegación Castellón. 
Ayudado en las bandas por Ibáñez Grande y Dolz 
Martínez. Mostró tarjeta amarilla a Pablo Traver y 
Sergio del equipo local, y a Galeote y Figueroa 
del visitante.
GOLES: 1-0 min. 27, Víctor Esbrí. 2-0 min. 64, Marcos 
Cano (penalty). 3-0 min. 75, Guillermo.
Campo municipal Ángel Alonso. Asistieron 600 
espectadores.

Encuentro flojo de rivalidad por la diferencia en 
la clasificación.
Comenzaron los caduferos dominando la 
contienda, pero la defensa y portero langostinero 
atajaban las acometidas locales.
Cerca de la media hora en un córner rojillo su 
central subió libre al remate y con un testarazo 
desde el segundo palo batió irremisiblemente 
a nuestro cancerbero. Ahora los chavales 
vinarocenses se estiraban pero sin peligro de 
cara al marco contrario. En cambio los locales 
dispusieron de un par de oportunidades para 
aumentar el luminoso, pero en especial la 
segunda el cancerbero vinarocense sacó en 
espléndida intervención el balón cuando se 
colaba. Sin embargo, al filo del descanso, Cristián 
efectuó una falta directa y el meta benicarlando 

con los dedos de la mano desvió el cuero cuando 
se colaba por alto.
En la reanudación, el conjunto propietario del 
terreno de juego realizó varios cambios de 
refresco, para reactivar el anodino duelo, y le 
salió bien, ya que volvieron a la carga con varias 
jugadas. En una de ellas un balón bombeado al 
área langostinera, el colegiado pitó penalti por 
patada al rival, quien había puesto en plancha 
el pie para llevarse el esférico. No fallaron en la 
ejecución. Y como postre un combinación aérea 
benicarlanda terminó en un clamoroso fuera 
de juego que no pitó el de negro y de cabeza 
nos volvieron a perforar. Para colofón final 
demostrando que la suerte no nos acompaña, a 
boca de gol rematamos al poste.
Recalcar que los chavales del Vinaròs, nunca 
dieron el brazo a torcer y se entregaron a tope.
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Benicarló        Vinaròs 

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+  

Este pasado fin de semana el Vinaròs F.S. hizo la 
presentación de todos sus equipos y de la escuela 
,con los colegios , Manuel Foguet, Misericordia y 
San Sebastián, en el pabellón municipal en el que 
los más pequeños disfrutaron de poder jugar un 
partido contra el benjamín provincial, el Vinarós  

quiere dar las gracias al RESRAURANTE ARAGONES, 
a la SALA DE FIESTAS LOS PAPAGAYOS, AL HOTEL 
CRYSTAL PARK   Y  A LA FARMATECA , por su 
colaboración al futbol sala, y a todos  los   que día a 
día hacen que el futbol sala de Vinaròs siga siendo 
un referente en la comarca.

Este sábado a las 16 horas el CRYSTAL PARK 
Vinaròs F.S. juega a las 16 horas y el RESTAURANTE 
ARAGONES Vinaros F.S. también a las 16 horas en la 
pista de parquet.
Os esperamos  a toda la afición a  apoyar a los 
equipos

VINARÒS F.S.

Fin de semana de gran intensidad 
para los equipos de Padel del Club 
de Tenis Vinaròs que disputan las 
series nacionales de Padel (SNP). 
El equipo B jugo dos partidos con 
sensaciones diferentes ,el sábado 
a las 16 recibió al Padel Indoor 
Benicarló que a pesar del esfuerzo 
y entrega de nuestros jugadores 
,que merecieron más premio que 
el obtenido ,el Indoor Benicarlo 
se llevó una victoria clara por 0-12 
El Domingo por la mañana 
el Equipo B se desplazó para 
jugar contra el Vinapadel líder 
de la categoria (4ºDivisión), ahí 
mejoraron las sensaciones y el 
juego ,ya que sacrificio y esfuerzo 
hay en cada partido disputado 
hasta ahora ,el equipo consiguió 
6 puntos valiosos en dos partidos 
muy sufridos y ganados en el 
tercer set y que sirven  para 
seguir escalando posiciones en la 

clasificación.El domingo tambien 
jugó el Equipo Femenino del 
Club de Tenis Vinaròs que recibió 
al Club de Tenis Tortosa en 
unamañana que empezó con 
lluvia pero acabó perfecta para la 
práctica del Padel donde nuestras 
jugadoras fueron superadas por 
las rivales y donde solo pudieron 
rescatar 2 puntos de 12 posibles,y 
pudieron ser mas ,pero al final los  
pequeños detalles favorecieron al 
Club de Tenis Tortosa que se llevó 
una clara victoria donde reino 
la deportividad y el buen rollo,a 
pesar de las ganas de ganar de 
todas las jugadoras presentes.
En el Club de Tenis Vinaròs 
debutaron las jugadoras que 
hasta ahora no habían podido 
participar en esta competición 
y así hacer el grupo más 
grande y fuerte para próximos 
enfrentamientos en un grupo 

muy unido y donde vinieron 
jugadoras no convocadas para 
apoyar al equipo y se unieron a la 
afición que subió a presenciar 5 
grandes partidos de Padel y pasar 
una buena mañana disfrutando 
del mejor padel Femenino  
amateur de la zona.
Ahora toca seguir trabajando para 
intentar salir de la última posición 
de la 1ª División Femenina de las 
Series Nacionales de Padel (SNP) 
,que seguro que con las ganas y 
el entusiasmo que ponen en cada 
entreno y partido lo consiguen 
pronto.
Recordamos que el Domingo 13 a 
las 10 de la mañana el equipo A 
recibe al lider de la clasificación  
de la 2ª Division Deltapadel ,ven 
apoyar a los nuestros y de paso 
disfruta con la familia de grandes 
partidos y del mejor Club de Tenis 
de la Provincia

TENIS.  Club de Tenis Vinaròs
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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
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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 
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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
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contramoll de Vinaròs

16.00 hores
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TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts a càrrec dels 
alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs al pati 
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TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts amb materials 
reciclats a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament 
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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 
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CORNELLES (piano), organitzat per JJMM de Vinaròs a l’Auditori 
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21.15 hores
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TALLER DE MANDALES a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal
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12.00 hores
ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS A VINARÒS, l’home que té 
tants nassos com dies té l’any. A continuació CERCAVILA pels carrers 
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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:
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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
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de Vinaròs, els Joglars de Nanos i Gegants amb l’inici a la plaça 
Parroquial i centre antic
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entrada anticipada 8€ i en taquilla 10€ al JJ Cinema
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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
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EXPOSICIÓ pedagògica TRENQUEM BARRERES organitzada per 
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REALITZAR LES ENTITATS
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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 
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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

   w.w.w.jjcinema.es     

'' SINSAJO 2 '' 

''L  os juegos del hambre''
DIVENDRES: día:11  19:30:h  

DISSABTE: día:12  17:00:h

DIUMENGE: día:13  17:00:h

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

Classificació: + Majors de 7 anys          

   w.w.w.jjcinema.es

''OCHO''''OCHO''
          Apellidos catalanesApellidos catalanes
DISSABTE: Día:12 19:30:h

DIUMENGE: Día:13 12:00:h-19:30:h

DILLUNS:    Día:14 19:30:h

DIMARTS: Día:15 19:30:h

 

    

 

  

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

      Classificació: + de 7 anys

                                  PREU:5,€PREU:5,€  

   w.w.w.jjcinema.es

              ''EL PUENTE''''EL PUENTE''

        DE LOS ESPÍASDE LOS ESPÍAS
 DIVENDRES: Día:11

 DISSABTE:   Día:12

 DIUMENGE:  Día:13

 DILLUNS:  Día:14

 DIMARTS: Día:15

  

 

    

 

  22:30:h

  21:30:h – 23:45:h 

  21:30:h 

  21:30:h

  21:30:h

  

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

Classificació: Tots els pùblics

                          PREU:5€PREU:5€

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

''STAR WARS''el despertar 
de la fuerza. 2D i 3D
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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. 
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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.
 

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

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
od

i V
al

id
ac

ió
: E

95
LY

25
D

H
AS

3L
4M

55
G

SM
Y3

E9
Y 

| V
er

ifi
ca

ci
ó:

 h
ttp

://
vi

na
ro

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
 d

e 
1

  
 

En
ric

 P
la

 V
al

l (
 1

 d
e 

1 
)

Al
ca

ld
e-

Pr
es

id
en

t
D

at
a 

Si
gn

at
ur

a 
: 1

6/
11

/2
01

5
H

AS
H

: 9
b2

5e
42

11
96

19
be

37
31

2d
58

31
e8

28
a5

2

Participa!

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?

La regidoria de Govern 
Obert informa:
Convocatòria a les sessions de participació 
per a l'elaboració de l'estratègia de 
desenvolupament urbà sostenible (DUSI) de 
l'àrea urbana de Benicarló-Vinaròs, per a la 
creació d'un grup local de recolzament. 

Voleu participar en les taules temàtiques 
dedicades a territori i medi ambient, cohesió 
social i activitat econòmica i treball?

Poseu-vos en contacte amb la Regidoria de 
Govern Obert i Participació Ciutadana al 
correuparticipa@vinaros.es
Les taules tindran lloc els dies 14 i 21 de 
desembre.
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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.  

 

 

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. 

 

 

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

La Regidoria d'Educació informa:

Avís de la Regidoria d'Obres i Serveis
 
 
Dimarts 15 de desembre, de 9.30h a 12.30h, es produirà 
un tall del subministrament elèctric per manteniment 
d'instal·lacions a càrrec d'Iberdrola. 
 
Afectarà a Plaça Jovellar, Plaça Parroquial, primer tram del 
carrer Pilar, carrers Sant Cristòfol, Sant Ramon i Sant Roc.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I 
DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per 
poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta,  que el proper dia  
que es durà a terme la seva tramitació serà el  dia 22 de gener de  2016
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs. Tindre 65 anys complits. Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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12 desembre de 2015

ESQUELES PUBLICITAT

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

Recordeu que els articles d’opinió han de tenir alguna relació 
amb Vinaròs i no poden excedir les 25 línies a cos 12 en 

lletra Times New Roman. 
Ens els poden enviar a: d i a r i e t @ v i n a r o s . o r g

Nota del Consell 
de Redacció

El Consell de Redacció del Setmanari Vinaròs 
informa que els articles d’opinió no es corregiran. 

Es publicaran tal com s’entreguen.



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

12 Desembre ROCA c. Sant Francesc, 6

13 Desembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

15 Desembre SANZ c. Pont, 83

16 Desembre VALLS zona turística nord, 11

17 Desembre MATEU c. Sant Francesc, 103

18 Desembre TORREGROSA av. Llibertat, 9

* 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



De l’14 al 18 de desembre de 8.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00
LLIURAMENT ALS SOCIS DEL TRADICIONAL REGAL NADALENC

al passatge del Cardenal Tarancón.
Imprescindible presentar carnet identitat original a la recollida de la botella.


