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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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CONVERTIBLES DE BANCO POPULAR SA y otros productos bancarios tóxicos 
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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 
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Em dirigeixo a tots vosaltres en aquestes dates, en nom de tota la Corporació Municipal, amb 
el desig d'enviar un missatge d'esperança i il·lusió per a tots els que vivim a Vinaròs.

Vull felicitar les persones que dia a dia s'esforcen per construir una societat més justa; els que 
lluiten per la seua família, amics i veïns; els que fan bé el seu treball i els que posen tota la 
seua força a buscar-ne; els que defensen una educació per a tots; els que defensen el nostre 
territori; els que dediquen part del seu temps a lluitar contra les desigualtats i les injustícies i 
tots aquells que fan possible que Vinaròs siga cada dia un lloc millor per a viure.

Voldria destacar en aquest missatge les nostres esperances en els més xicotets i joves, que 
són el nostre futur; el nostre reconeixement als majors, que tant han donat per alçar el nostre 
poble, i el nostre compromís amb les dones i homes, que amb el seu treball i col·laboració 
construeixen el nostre present.

Vull tenir un pensament molt especial per als homes i dones que no estan passant un bon 
moment, perquè els falta el menjar, el treball o la salut, perquè estan sols, perquè es troben 
lluny dels seus, o perquè han perdut la confiança i l'esperança. El Nadal no pot convertir-se 
tan sols en un moment de consumisme d'objectes que maquillen la felicitat, ni tampoc de 
presumir de valors de solidaritat quan la resta de l'any no es tenen en compte.

Aquestes dates són moment per al balanç i la reflexió; per a repassar l'any que acaba, mirant 
al futur amb ganes de lluitar per aconseguir un món on hi haja justícia i pau per a tots, i 
millorar la nostra relació amb els altres, especialment, amb els que ens necessiten.

Ara que comença un nou any hem d'acollir-lo amb il·lusió, amb esperança i sense por. En les 
nostres mans està millorar el món en el qual vivim. Cadascú des de la nostra posició podem 
fer alguna cosa. Estic segur que ho aconseguirem.

En nom de totes les persones que des de l'Ajuntament ens esforcem per millorar el nostre 
municipi, us desitjo que gaudiu d'aquestes festes i, de cor, us desitjo un any 2016 ple de 
felicitat.

Enric Pla Vall
Alcalde de Vinaròs

Benvolgudes veïnes i veïns,
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La Regidoria de Comerç de Vinaròs es bolca amb 
els comerços de la localitat per tal de dinamitzar 
la campanya de Nadal.  El regidor de Comerç, 
Domènec Fontanet, ha agraït "la implicació de les 
dues associacions de comerciants i l'esforç dels 
establiments per adornar els seus aparadors i sumar-
se a les diferents accions que es celebren amb motiu 
del Nadal i Reis i que, com es pot veure ja, han convertit 
el nostre centre històric en un centre comercial molt 
agradable i que convida a passejar i a conèixer la 
nostra oferta". A més, els diumenges 20 de desembre 
i 3 de gener, els establiments romandran oberts per 
tal de facilitar les compres per Nadal i Reis. Diumenge 
20, hi haurà animació pel carrer a càrrec del gimnàs 
Gentsana i el dia 3, per part de l'Acadèmia de Ball 
Locura.  A més, el Pare Noel rebrà als xiquets en la 

tradicional recepció, els dies 23 i 24 de desembre al 
Mercat Municipal.
D'altra banda, Aviva Vinaròs- Agència de Promoció 
del Valencià ha col·laborat amb l'Associació de 
Comerciants en la creació d'una carta als Reis Mags en 
valencià, que si es lliura a les bústies habilitats, permetrà 
entrar en el sorteig d'estades a PortAventura. Com és 
tradicional, l'entitat sortejarà diversos premis entre els 
clients que òmpliguen les paperetes que els faciliten 
als establiments col·laboradors. La presidenta, Maria 
Àngels Pereda, animava els clients "a participar 
sol·licitant les paperetes en els comerços". Des d'Aviva 
Vinaròs, també s'ha repartit un CD amb nadales 
tradicionals valencians, amb la finalitat que sone a 
través dels comerços.  El regidor de Cultura, Festes i 
Tradicions, Marc Albella, animava a visitants i veïns 

a "que disfruten del centre de Vinaròs, compren 
i participen en tots els actes que s'han preparat". 
Fontanet finalitzava destacant "que totes aquestes 
campanyes estan donant el seu fruit i hem d'agrair 
molt als comerciants que treballen per mantenir viu 
aquest sector tan important per a Vinaròs".

La Regidoria de Comerç de Vinaròs reforça la campanya comercial nadalenca

Els xiquets i joves de Vinaròs podran 
gaudir, un any més, del Parc de Nadal, 
aprofitant les dates de les vacances 
escolars. Del 27 al 30 de desembre, en 
horari de 17.00 a 20.30 hores, el Pavelló 
Poliesportiu comptarà amb tres zones 
temàtiques amb recursos fixes com 
photocalls, espais de desenvolupament 
de psicomotricitat, contacontes, 
tobogans, trineus, representacions 
teatrals, etc. i espais on s'aniran alternant 
diferents activitats, amb continguts 
lúdics però també de conscienciació 
social. Els assistents podran participar 
i millorar les seues aptituds en tallers 
de tatuatges, reciclatge, simulador 
de Fórmula 1, graffiti, karaoke amb 
llenguatge de signes, ràdio o barreres 
arquitectòniques, entre d'altres. 
L'entrada tindrà un preu d'1,5 euros i és 
obligatori l'ús de sabatilles esportives.
El regidor de Joventut, Marc Albella, 
ha explicat que "en aquesta edició, el 
Parc de Nadal suposa un salt qualitatiu 
respecte a l'ampliació de l'oferta lúdica 
". A més, la instal·lació es completa amb 
serveis complementaris, situats en el 
mateix Pavelló, com guarda-roba i sala 
de lactància.
D'altra banda, avui s'ha presentat el 

cartell anunciador de la Cavalcada de 
Reis. És obra d'Adrián Lendinez, un 
jove de Vinaròs llicenciat en Publicitat 
i dissenyador gràfic, que va entrar en 
contacte amb la Regidoria de Festes a 
través del banc professional 'Imagina 
Vinaròs' creat des de l'Ajuntament de 
Vinaròs. Com edil de Festes, Albella ha 
avançat que "la cavalcada de Reis tindrà 
moltes sorpreses, serà molt visual, 
amb molta fantasia, llum i color". Com 
a prèvia, el dissabte 26 de desembre 
es realitzarà l'encesa d'un enllumenat 
especial dedicat als Reis Mags, a la 
Plaça Parroquial, a les 18.00 hores amb 
acompanyament de l'Acadèmia de Ball 
Locura.

Vinaròs comptarà amb una nova edició del Parc de Nadal del 27 al 30 de desembre
El Pavelló Poliesportiu Municipal acull la iniciativa de la Regidoria de Joventut

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.
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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'Alcalde Enric Pla ha signat, en nom de l'Ajuntament 
de Vinaròs, el conveni amb la Diputació Provincial per 
a seguir prestant el Servei de Mediació Hipotecària el 
proper any 2016. D'aquesta forma, es dóna continuïtat 
al servei gratuït d'assessorament jurídic en casos 
de problemàtiques amb el pagament de préstecs 
hipotecaris en l'habitatge habitual, desenvolupat 
per professionals del Col•legi d'Advocats de Castelló 
i que atén, des de l'any 2012, en les dependències 
del Serveis Socials municipals. En aquest període de 
temps, la major part de les sol•licituds d'informació 
han tractat qüestions relacionades amb a la 
reestructuració del deute, la dació en pagament, 
suspensions de llançament i  préstecs hipotecaris 
i s'han tramitat sol•licituds de dació en pagament, 
supressió de clàusula sòl, eliminació de referència 
d'interès referent a l'euribor-. El servei ha atés 
principalment veïns de Vinaròs però també d'altres 
municipis de la comarca.

L'Ajuntament de Vinaròs aporta 3.000 euros per a 
la realització del servei mentre que la Diputació 
Provincial col•labora amb un total 12.000 euros per 
als sis municipis participants -Castelló, Vila-real, 
Borriana, Onda, Benicarló i Vinaròs-. 
L'Alcalde de Vinaròs ha valorat que "es mantinguen 
línies de col•laboració amb totes les administracions 
i associacions en accions efectives i que ajuden 
directament als ciutadans, com aquest servei 
d'assessorament gratuït que pot contribuir a informar 
sobre les alternatives als desnonaments front a 
les entitats bancàries i que es complementari als 
diferents serveis que es presten, tant des dels Serveis 
Socials del propi Ajuntament de Vinaròs com de 
col•lectius com la PAH".
En aquest sentit, cal destacar altres inciatives com la 
Xarxa d'Ajuntaments contra la pobresa energètica 
promoguda per la Generalitat Valenciana i la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a 

participar en els acords subscrits per la Generalitat 
amb diverses empresas comercialitzadores del 
sector energètic per a evitar talls d'aigua, llum i gas a 
persones i famílies en risc i en exclusió social.
L'Alcalde ha assenyalat que "amb accions com 
aquestes, l’Ajuntament de Vinaròs reitera la necessitat 
de la col•laboració entre totes les administracions 
públiques per a garantir els servicis públics als nostres 
veines i veïns i garantir igualtat de drets bàsics de 
tots els ciutadans i ciutadanes de tots els municipis 
valencians".

Vinaròs renova els convenis per seguir oferint el Servei de Mediació Hipotecària 
L'Ajuntament de Vinaròs també promou la Xarxa d'Ajuntaments contra la pobresa energètica

Els Ajuntaments de Vinaròs i Benicarló elaboren de 
manera conjunta una Estratègia de Desenvolupament 
Urbà Sostenible i Integrat (DUSI), dins de la nova 
formulació de política de cohesió de la Unió Europea 
per fomentar els àmbits de l'ocupació, el canvi 
climàtic, la dependència energètica i la inclusió 
social. La creació de grups locals de recolzament 
serà fonamental en la posada en marxa d'aquesta 
estratègia Dusi en la qual la participació activa dels 
ciutadans permetrà definir quines actuacions són 
prioritàries.

Els grups locals de recolzament estaran integrats 
per representants dels àmbits social, econòmic, 
associatiu, cultural, ambiental i institucional, tant de 
Vinaròs com de Benicarló, organitzats en tres taules 
temàtiques: territori i medi ambient, cohesió social i 
activitat econòmica i treball. Cadascuna d'aquestes 
taules treballarà en aspectes com el desenvolupament 
d'una visió de futur de l'àrea urbana, compartida 
per habitants i agents socials, identificant els 
reptes als quals enfrontar-se per aconseguir un 
desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrat 
dels municipis, així com en la identificació i definició 

de línies d'actuació dels programes concrets a 
implementar.

El regidor de Govern Obert, Hugo Romero, ha indicat 
que "necessitem la participació dels ciutadans per 
enriquir aquestes taules de treball i obrir-les a les 
experiències del principal motor del municipi que 
són els veïns". Les taules de treball se celebraran els 
dies 14 i 21 de desembre i per participar cal posar-
se en contacte amb la Regidoria de Govern Obert i 
Participació Ciutadana al correu electrònic participa@
vinaros.es.

Vinaròs i Benicarló obrin grups locals de recolzament 
per posar en marxa l'estratègia DUSI
La participació ciutadana jugarà un paper fonamental en el desenvolupament de polítiques en àmbits socials i econòmics
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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

Vuit nous senyals viàries, instal·lades recentment, 
indiquen com arribar al Mercat de Vinaròs des de 
diferents punts del municipi. D'aquesta manera, 
faciliten l'accés fins al Mercat, sobretot per als 
visitants i persones que es desplacen fins a la 
localitat en vehicle. Els senyals s'han col·locat al 
carrer Pilar, avinguda Llibertat, avinguda Pablo 
Ruiz Picasso, com a principals accessos de la 
localitat, i en altres punts del centre urbà.
La iniciativa, que s'ha presentat a l'Ajuntament 
de Vinaròs, s'ha desenvolupat per tècnics del 
consistori i de la Cambra de Comerç de Castelló 
i ha comptat amb una subvenció de 5.800 
euros prevista en el Pla integral de suport a la 
competitivitat del comerç minorista 2015 del 

Ministeri d'Economia. Des de la Cambra de 
Comerç de Castelló, Paco García ha explicat que 
"la Generalitat Valenciana, que gestiona els fons 
que provenen del Ministeri, va decidir que la 
subvenció es destinés a municipis turístics i es 
va repartir entre Castelló, Benicàssim, Vinaròs 
i Morella. En el cas de Vinaròs, es va optar per 
realitzar aquest pla de senyalització, per tal de 
donar visibilitat al mercat, com a locomotora del 
comerç local". Des del Mercat de Vinaròs, Manuel 
Sánchez, integrant de l'Associació de Venedors 
del Mercat, insistia que "calia comptar amb 
més senyals per indicar la ubicació del mercat, 
de manera que donem les gràcies per haver 
desenvolupat aquest programa".

El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, ha 
valorat de forma molt positiva "la col·laboració 
amb la Cambra de Comerç, per desenvolupar 
programes que beneficien a tot el sector comercial 
de la localitat" i ha assegurat que "aquesta no serà 
l'última actuació conjunta que realitzem amb la 
Cambra ".

La Regidoria de Comerç presenta el nou pla de senyalització del Mercat de Vinaròs 
Vuit noves senyals, instal·lades en diferents punt de la localitat, indiquen com arribar

Un dels gronxadors instal·lats al parc infantil 
adaptat de la Plaça Espanya de Vinaròs ha 
aparegut trencat per un mal ús. Des de la 
Regidoria d'Obres i Serveis ja s'ha ordenat la seua 
reparació substituint les frontisses que s'han 
desprès a causa, presumiblement, d'haver forçat 
el balancí. Per això, des de la Regidoria, l'edil 
Guillem Alsina demana "la col·laboració de tots 
per s'utilitzen correctament els elements del parc 
infantil adaptat que estan pensats per a xiquets 
amb diversitat funcional, ja que un mal ús pot 
danyar-los".

El parc infantil adaptat es va inaugurar el passat 
3 de desembre i ja han estat nombroses les 
denúncies que han arribat al consistori de veïns 
que han detectat que els gronxadors i balancins 
s'estaven utilitzant de forma incorrecta per 
menors, fent cas omís de les recomanacions 
reflectides en un cartell de normes en què 
s'insisteix que el seu ús queda limitat a xiquets 
amb problemes de mobilitat reduïda. La Policia 
Local ha hagut fins i tot que advertir, en diverses 
ocasions, de la utilització incorrecta de la 
instal·lació.

Trenquen un dels gronxadors del parc infantil adaptat per mal ús 
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, demana "la col·laboració de tots per a què aquest parc s'utilitze de forma correcta"

Redacció

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ
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Menú de Nadal
Estem també oberts el dia 1 de Gener

Tlf. Reserves  : 964 40 13 12
w w w. h o t e l ro c a . c o m

 els desitja 
bones festes

L’Hotel Roca

El PP de Vinaròs ha criticado “el oscurantismo y 
la opacidad del equipo de gobierno municipal 
en el tema del Electrosplash”. El portavoz del PP 
de Vinaròs, Lluis Gandia, lamentó el lunes que el 
equipo de gobierno no hubiera informado antes 
de esta licitación “ni a la oposición ni a los vecinos”, 
recalcando que están a favor de la celebración de 
este festival que se celebra desde hace dos años en 
Vinaròs y que estando los populares gobernando 
se implantó, pero acusando al gobierno local de 
“falta de transparencia”. Gandia recordaba que este 
festival “fue una apuesta del PP para situar a Vinaròs 
en el mapa de los festivales de la provincia y en 
un horario diurno y hasta las 2 de la madrugada, 
para evitar molestias a los vecinos pero también 
para generar riqueza en un sector, el del ocio, 
que no pasa por un buen momento”. Ahora el 
festival alargaría su horario dos de los tres días de 

celebración, concretamente el viernes y el sábado, 
hasta las 4 de la madrugada, lo que, según Gandía 
“consideramos que repercutirá negativamente en 
los locales de ocio de Vinaròs”. 
El portavoz popular calificó de “grave” que no se 
hubiera informado desde el gobierno local de 
esta nueva licitación. En este sentido, recordó 
las reticencias del actual equipo de gobierno 
en repetir la experiencia del Electrosplash y las 
reuniones mantenidas con los vecinos sobre el 
ruido generado en la zona. 
Por su parte, la también portavoz adjunta, Carla 
Miralles, ha señalado que “parece que está de moda 
que los concejales de la oposición nos tengamos 
que enterar por las redes sociales particulares 
de los miembros del tripartito de las actividades 
municipales y de sus decisiones, cuando deberían 
informar en las comisiones informativas”. 

L'Ajuntament de Vinaròs ha introduït diferents 
modificacions de cara a les properes edicions 
del festival Electrosplash. Tal com es va anunciar 
després de l'última edició celebrada el passat mes 
de juliol, des del consistori s'han estudiat diferents 
canvis a aplicar per tal de millorar l'organització i el 
desenvolupament del festival. El regidor de Festes, 
Marc Albella, ha explicat que "per al consistori, és 
fonamental conjugar l'oferta de música i oci que 
aporta el Electrosplash, al costat del descans dels 
veïns". Així, s'ha decidit reduir el nombre d'hores 
d'obertura del festival per passar a ocupar la 
franja vespertina i nocturna, divendres i dissabte. 
D'aquesta manera, s'eliminen les hores de migdia 
i primer espai de la vesprada, que no comptaven 
amb tanta assistència com les hores nocturnes, 
per concentrar-se en les nits del cap de setmana. 
I, per tal de minimitzar els efectes del so, durant 
les primeres hores del festival únicament s'obriria 
el tercer escenari, amb impacte sonor més reduït. 
L'escenari principal romandria tancat fins a les 
20.00 hores, mentre que el segon escenari mai 

s'obriria abans de les 18.00 hores. A més, el so es 
redireccionarà cap a la platja, a través dels mitjans 
tècnics pertinents.
D'altra banda, les noves condicions de celebració 
del festival passaran per eliminar el patrocini 
de l'Ajuntament de Vinaròs que ascendia a 
15.000 euros, amb la finalitat que siga l'empresa 
organitzadora qui s'encarregui del finançament, 
a través de la rendibilitat que proporcione 
l'esdeveniment. També es regularà de forma més 
efectiva la utilització dels recursos municipals, com 
la Brigada Municipal o els serveis de Protecció Civil 
i ambulàncies. Per part de l'empresa organitzadora 
en les passades edicions, s'han proposat una sèrie 
de millores que podrien aplicar-se com la creació 
d'una jornada de portes obertes per a veïns de 
Vinaròs, en agraïment a la localitat i la realització 
d'un estudi de simulació acústica, amb la finalitat 
de reduir tot el possible les molèsties als veïns.
La gestió del festival en les pròximes edicions 
recaurà en l'empresa que s'adjudique el concurs 
públic convocat per l'Ajuntament i del qual es va 

celebrar dilluns la primera mesa de contractació. 
L'edil explicava que "el nou contracte variarà 
en durada ja que serà d'un any, amb opció a un 
altre any de pròrroga. D'aquesta manera, donem 
continuïtat a la gestió en cas que tot siga correcte, 
però no hipotequem el futur del festival ".

Albella, recordava que "en la passada edició, el 
festival va duplicar l'assistència i som conscients 
que suposa una oferta d'oci que situa Vinaròs al 
mapa de festivals musicals estiuencs, que compten 
cada vegada amb més adeptes".

Vinaròs replanteja la celebració del festival Electrosplash
Es redueixen les hores de duració del festival i s'aplicaran mesures per minimitzar l'impacte sonor 

El PP acusa al equipo de gobierno de “oscurantismo” 
en la renovación de la concesión del  Electrosplash 

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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¡Les desea Feliz Navidad y Próspero Año 2016!

Av. País Valencià, 24 12500 Vinaròs (Castellón) | Tel. 964 40 77 90 | gesfranco@gesfranco.com

www.gesfranco.com

Des de l'associació de veïns Migjorn 
s'ha informat del 8 è tall de carretera 
demanant l’AP-7 gratuïta. Migjorn ha 
lamentat el nou mort en la vella N-340, 
"un nou mort a sumar en la llarga 
llista de caiguts en aquesta carretera".  
Per aquesta nova víctima i totes les 
anteriors, els veïns han fet el minut de 
silenci.
També han lamentat el trastorn que 
produeixen als camioners i demés 
usuaris, així com les despeses que pot 
portar aquesta reivindicació, "moltes, 
moltes per poquetes que siguen i 

massa perquè ja hauria d’haver-se 
alliberat." 
Des de Migjorn s'ha agraït l'assistència 
a les concentracions de veïns de 
Vinaròs i de Benicarló, que han estat 
dijous rere dijous, fent palès la voluntat 
de la dita reclamació. També a les 
forces de seguretat que han permès 
tallar la carretera amb total seguretat.
Després de 9 setmanes consecutives 
de mobilitzacions, s’ha decidit aturar 
els talls el que queda de 2015 i 
s'informarà de les properes accions 
que es faran en un futur pròxim.

8è tall de carretera

La cosecha de olivos milenarios del Territorio del 
Sénia de este año ha supuesto un récord tanto en 
la cantidad como en la calidad. Así se dio a conocer 
ayer en el V Congreso de olivos milenarios que se 
celebró en el Santuario de la Font de la Salut de 
Traiguera durante la jornada de ayer.
Un congreso que contó con la presencia del 
Secretario Autonómico de Agricultura, Francisco 
Rodríguez, quien destacó la singularidad del 
territorio del Sénia, donde hay registrados 4.833 
olivos monumentales en 22 municipios en las 
comarcas del Baix Maestrat (Castelló), Montsià 
(Tarragona) y Matarraña (Teruel).
Preguntado Rodríguez por las amenazas de la 
bacteria Xylella Fastidiosa, que arrasa los campos 
de olivos en Italia, y el greening, que se encuentra 
en Portugal y zonas de Galicia, dijo que “se sigue el 
tema con preocupación”.

Desde la conselleria se está haciendo un 
seguimiento de estas epidemias para tomar las 
medidas necesarias en caso que se propaguen por 
nuestro país y amenacen la estos ejemplares de 
olivos milenarios, explicó.
Respecto a la producción de aceite procedente de 
olivos milenarios, la gerente de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia, María Teresa Adell, explicó 
que “entre los ocho molinos producirán más de 
13.000 botellas de medio litro, y además, tras los 
análisis y paneles de cata la calidad es suprema”.
En el 2008 se redujeron 500 botellas de este tipo de 
aceite, sólo había un molino. Al siguiente aumentó 
la producción con 2.478 botellas, habían cuatro 
molinos. A partir del 2010 empezaron a producir 
este aceite los ocho molinos actuales, en ese año 
salieron 12.368 botellas. Durante estos años las 
cifras han sido más bien bajas, 455 en el 2011, 8.775 

en el 2012, 4.113 en el 2013 y 3.876 en el 2014.
La producción total de este año se sitúa en 13.016 
botellas, explicó Adell, quien apuntó que “durante 
estos ocho años se han elaborado más de 45.000 
botellas de medio litro de este aceite certificado de 
olivos milenarios”.

Récord en la producción de aceite procedente 
de olivos milenarios del territorio del Sénia

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres12500 Vinaròs

Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 
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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’

Les associacions de veïns de la 
comarca del Baix Maestrat van 
denunciar en una reunió mantinguda 
amb la directora territorial de 
Sanitat, Azucena Martí i el director 
de l'Hospital, Amadeo Bellés, que 
l'hospital comarcal de Vinaròs “pateix 
una degradació contínua sense que 
vegem cap intent per solucionar-
ho”. Una situació que consideren que 
“no es pot explicar només en funció 
de les retallades pressupostàries en 
tots els hospitals, sinó que també 
ha de ser conseqüència d'una 
discriminació d'aquest hospital 
respecte a la resta”. En aquest sentit, 
assenyalen que “és molt significatiu 
que sigui l'únic públic que no té 
ressonància magnètica ni tractament 
d'oncologia, de manera que per 
rebre aquests serveis hem de recórrer 
150 km”, la qual cosa “s'agreuja en 
una comarca a la qual se li ha negat 
les comunicacions de rodalies i 
d'autovia gratuïta amb la capital de 
la província”.
Els veïns van desgranar problemes 
relacionats amb el personal sanitari, 

que consideren que es deriven de 
la falta de personal, “la qual cosa 
converteix a l'hospital en un centre 
de serveis mínims permanent” i la 
mala organització del treball per 
part de la direcció. “No optimitzen els 
recursos, i creiem que amb una millor 
organització interna es reduirien en 
part les manques”, assenyalen. Un 
altre problema que apunten són 
les externalizacions “sense sentit ni 
motiu”. També destaquen algunes 
mancances en manteniment del 
centre i proposen que les llistes 
d'espera “siguin sempre públiques i 
obertes”. Els veïns també consideren 
que el servei d'ambulàncies “dóna 
un servei pèssim” i que “és necessari 
establir un temps màxim de tornada”.
Quant a infraestructures 
tecnològiques, destaquen l'absència 
de ressonància magnètica i 
sol·liciten posar la tercera unitat 
d'oncologia de radioteràpia per 
evitar desplaçaments llargs, així com 
dotacions per ingressos de salut 
mental, una dotació que consideren 
imprescindible per a la comarca.

Les associacions de veïns del Maestrat denuncien 
una “greu degradació sanitària” a l’hospital

Redacció
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L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

SOCIETAT

La Regidoria d'Esports de Vinaròs 
s'ha implicat en l'organització d'un 
torneig de futbol a benefici del 
projecte Creixem, una entitat que 
treballa per a l'obertura d'un centre a 
Vinaròs en què xiquets amb diversitat 
funcional puguen rebre teràpies 
d'atenció precoç i continuada, sense 
haver de desplaçar-se. La iniciativa 
s'ha presentat avui a l'Ajuntament de 
Vinaròs i, segons explicava la regidora 
d'Esports i Educació, Begoña López, 
"és un acte que reuneix solidaritat, 
esport i ajuda als xiquets i, per tant, 

no podiem deixar d'implicar-nos i 
oferir tota la col·laboració per part de 
l'Ajuntament".
L'acte, que tindrà lloc el 27 de 
desembre a les 12.00 hores a la Ciutat 
Esportiva de Vinaròs, consistirà en 
un partit que disputaran l'Agrupació 
de Veterans del Vinaròs CF i una 
selecció de jugadors de la comarca. 
L'entrada, a un preu de 3 euros, 
inclourà la participació d'un sorteig 
de dessuadores, pilotes i productes 
d'alimentació. A més, també es pot 
col·laborar a través de la Fila 0, en 

un compte obert a Caixa Vinaròs. 
Des de l'Agrupació de Veterans 
del Vinaròs CF han agraït a les 
empreses col·laboradores "que han 
fet donacions i s'impliquen perquè 
aquest partit siga possible".

Des Creixem, tenen la intenció 
d'obrir el seu centre de teràpies en el 
primer trimestre de 2016 i es calcula 
que unes quaranta famílies de 
Vinaròs i comarca es puguen veure 
beneficiades.

L'Ajuntament de Vinaròs col·labora en un torneig benèfic a favor del projecte Creixem
La Ciutat Esportiva acollirà el partit organitzat per l'Agrupació 
de Veterans del Vinaròs C.F

Redacció

“La quesería del poble, aperitivos de 
mar y montaña” es la nova iniciativa 
gastronòmica, una més, que ha 
emprés el reconegut restaurador 
Salvador Alcaraz al seu local “El 
langostino de oro”. Des del 10 de 
desembre, ofereix una àmplia 
varietat d´aperitius, la base dels quals 

és el formatge.  Entre altres, es poden 
assaborir creacions com “saquets” 
de formatge de cabra, coc de poma 
torrada, plàtan fregit amb formatge 
tendre, “panets” amb alvocat t i 
tomata... fins mitja dotzena diferents 
de formatges, a banda de diferents 
especialitats de croquetes.

“Quesería del poble”
E.Fonollosa

A Nadal al foc i a Pasqua al joc
Calors  de Nadal són frescors per 
Pasqua, fredors per Nadal, calors 

pasquals
De Nadal a carnestoltes tot el món va 

en tretze voltes
De Nadal a sant Sebastià vint-i-cinc 

dies hi ha
El vi de Nadal ni emborratxa ni fa mal
la fornada de Nadal se n’emporta mig 

costal
Nadal en divendres, any de moltes 

abelles

Nadal en divendres, festa grossa
Nadal en divendres, bo per les ovelles
No et queixes dels teus mals fins que 

hagen passat tres Nadals
Boires per Nadal migjorn o mestral

El bon menestral conill per sant Joan i 
pollastre per Nadal

Entre Nadal i reis creix el dia un peu de 
rei

La nit de Nadal la més llarga de l’any
Nadal duu l’hivern dins d’una panera, si 
no el duu al devant el porta al darrera

Nadal passat, cap d’any aviat

De Nadal i sant Joan, nomes n’hi ha un 
cada any

Per Nadal i per cap d’any cadascú amb 
el seu company

La missa de Nadal per tot l’any val
A qui pessebre fa no li manca pa
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Ctra. N-340, km 1053

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

JUGUETES
EN

Fresco, barato y cerca de ti.

con tu tarjeta 
REGALO* DEL MÁS BARATO

EN19 AL 27 DE DICIEMBRE

19 Y 20 DE DICIEMBRE
ACUMULA
EN TU
TARJETA EL

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

Fresco, barato y cerca de ti.

*El 19 y 20 de diciembre acumula en tu tarjeta  
el 25% de todas tus compras en zapatería.

de todas tus
compraS

en
ZAPATERÍAZAPATERÍAZAPATERÍA

Lechazo limpio con cabeza
Precio válido del 17 al 24 de diciembre de 2015

9,95€

desde

Kg.

Gamba langostinera nº2,
caja 2 Kg., congelada
Precio válido del 17 al 31 de diciembre de 2015

7,50€

desde
Kg.

Caja 2 Kg. a 14,99€

Abrimos el domingo de 10:00 a 22:00 h.

VINARÒS
Ctra. N-340, km 1053

DIARIET DE VINAROS 200X150.indd   1 17/12/15   12:18

BonS NADALS !
c/ Obispo Lasala Nº 27 

VINARÒS 
 Tel.: 964 82 95 48

URGENCIAS: 
647 882 191
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Si seguimos el programa de fiestas preparado 
para estas navidades y próximo año nuevo 
2016, vemos que el domingo día 13 está 
anunciado el “Vall del vermut”.
Pues efectivamente. El pasado domingo a las 
12 en una soleada mañana, en una replaceta 
de nuestra ermita llena de gente, muchos 
haciendo su particular “vermut”, escuchaban 
la presentación del acto a cargo de l´armitá, 
el gran Alfredo Barberá, y a la vez también del 
gran Dj.
Alfredo, tomando la palabra, nos presentaba a 

los afamados “Tigres del Servol” en actuación 
matinal, y nos recomendaba quedarnos 
a comer, para luego, los mismos “tigres”, 
deleitarnos nuevamente con el “Vall del café”, 
por supuesto a realizar después de la comida, 
y para “bajar” los suculentos platos que Alfredo 
nos prepara. Recordaba Alfredo que esta era 
ya su 4ª edición, agradecía la asistencia de 
todos y la participación del ayuntamiento, y 
se despedía, como no podía ser menos, con un 
“Pau i bons badals”. Realmente es todo un “crak” 
nuestro Alfredo.

Referente a la actuación de nuestros “tigres”, les 
diremos que estuvo a la altura que nos tienen 
acostumbrados, disfrutamos de todas sus 
canciones, y les agradecemos que en concierto 
matutino nos regalaran el estreno de la cumbia 
“Caballo viejo”, pieza que fue muy aplaudida y 
del agrado de todo el público.
En resumen, pasamos un muy buen día en 
nuestra ermita, con un buen “vall del vermut”, 
una buena comida y un buen “vall del café”. 
Hasta el próximo año.
¡Felices fiestas navideñas a todos!.

EL “VALL DEL VERMUT, L´ARMITÁ Y EL “VALL DEL CAFÉ”

Los tigres del servol             Las fans de los tigres
Salvador Quinzá Macip

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 

Desitgem
a tots
Bon Nadal !

Tel. 964 45 34 30 / Tel. lonja 964 45 29 99
Móvil 649 90 84 64 

C/ Sant Francesc, nº 115 - VINARÒS
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D E N I A  ·  G A U X A C H S

A R Q U I T E C T U R A
arquitectura

decoración interiorismo

informes técnicos

     certificados  energéticos

(IEE-CV) informes de evaluación

proyectos de apertura

cert. habitabilidad  cert. antigüedad

gestión planeamiento segregaciones, etc 

reformas, rehabilitación  diseño, infografías 3D

  C/ San Joaquín - 11 entlo. Vinaròs     (frente nuevo Servef)
  telf. 6 6 614 9 741     email :  deniagauxachs@gmail . com

Felices 
 Fiestas

Bon nadal!

¡ FELIZ NAVIDAD !

... por ello quiero 
dar las gracias a 
los inmigrantes que 
me socorrieron,  a 
la Guardia Civil, 
a la Policía Local, 
Bomberos, Servicios 
Sanitarios, y al 
Hospital de Vinaròs

Mercedes Esteller

AGRADECIMIENTO

HE VUELTO
A NACER
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La semana pasada se celebró en 
Madrid la V edición de los premios 
Vicious Magazine Awards, donde 
el Festival ElectroSplash optaba 
al galardón como Mejor Festival 
nacional, tras ser uno de los cinco 
finalistas de los 24 aspirantes totales 
que optaban al mismo premio en la 
primera fase de las votaciones.  Pese 
a que el premio, finalmente, recayó 
en el Festival Sónar de Barcelona, el 
ElectroSplash de Vinaròs (Castellón) 
fue sin duda uno de los protagonistas 
de la noche aun siendo uno de los 
certámenes más pequeños, ya que 
cuatro de los principales premios de 
las diferentes categorías de artistas 
recayeron sobre tres cabezas de 
cartel de las dos últimas ediciones 
del festival castellonense.
El artista Edu Imbernon, presente 
en la edición 2014 y 2015, fue 
uno de los claros vencedores al 
llevarse el premio a Mejor Artista 
Tech-House gracias a la votación 
del público, y la de Mejor Artista 
por el voto del jurado. La banda 
Boreals y Reykjavik606, ambos 
presentes el pasado mes de julio en 
ElectroSplash, fueron reconocidos 
como Mejor Grupo Electro-Acústico 
y Mejor Artista Experimental-IDM, 
respectivamente.
La organización de ElectroSplash 
se siente “más que satisfecha con 

el simple hecho de haber sido 
nominados” y es que “con tan sólo 
dos ediciones de ElectroSplash en 
formato festival, ser finalistas por 
nominación directa del jurado de los 
Vicious Magazine Awards es todo un 
honor y un enorme reconocimiento 
a un trabajo cuidado y hecho con 
cariño donde prima la calidad antes 
que la cantidad”, afirma Vicente 
Salvador, director del festival de 
Vinaròs.
Entre los festivales que aspiraban 
a alzarse con el galardón estaban 
grandes certámenes de la provincia 
como el Arenal Sound, con 260.000 
asistentes, y el Festival Internacional 
de Benicàssim (FIB) con 115.000, 
o uno de los grandes de la música 
electrónica, el Dreambeach Villaricos 
de Almería, con un total de 100.000 
asistentes en la pasada edición, por 
lo que “el mérito de llegar hasta la 
final es todavía mayor teniendo en 
cuenta que en 2015 ElectroSplash 
contó con una cifra total de 9.000 
asistentes durante los días 10, 11 y 
12 de julio”, reconoce Salvador. 
La gala, que se celebró en el Cine 
Capitol de la capital madrileña, 
consagra cada año a los mejores 
artistas, productores y directores del 
mundo de la música electrónica en 
todas sus variantes, así como a los 
principales eventos. 

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

ElectroSplash, finalista como Mejor 
festival nacional en los premios Vicious 
Magazine de la electrónica
El Festival de Vinaròs se consagra a nivel nacional siendo uno de 
los protagonistas de la noche con cuatro premios otorgados a 
tres de sus cabezas de cartel de la última edición
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¡Feliz Navidad! CORSETERÍA - LENCERÍA
MEDIAS - PIJAMAS - UNISEX

C/ Socorro, 9 
Tel. 964 45 29 15 
VINAROS

SOCIETAT

Los concejales del equipo de gobierno Begoña López, Guillem Alsina y Jordi 
Moliner realizaron esta semana la entrega de lotes de Navidad a los socios de la 
asociación López Dóriga www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.netSeguiu al Vinaròs.News 
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Plaza Jovellar, 15  VINARÒS

Totes les últimes NOVETATS EDITORIALS

.. i tota la il·lusió del NADAL !

I Moto Almuerzo Solidario, 

organizado por Gospel Riders, 

quiere agradecer a todos los 

colaboradores, a C.M. Llagostins 

por vuestra colaboración y apoyo, 

al Ayuntamiento y cada amigo que 

nos acompañaron en esta buena 

causa y su tiempo y Hermandad 

Motera, aportando su granito 

de arena. Haciendo entrega a la 

asociación X+Vida con 284kg para 

el banco de alimentos y Rescata2  

con 315€ para apoyo a la Llar.

Cena de preparación de las navidades con compañerismo

Con amistad varios amigos esperan ser 
agraciados con la cesta de navidad

Celebrant Sant Nicolau. Foto: Emili Fonollosa
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Bautizo de Eric. Fue un día muy especial en 

compañía de amigos y familiares

Joves Socialistes Vinaròs, com ve 
sent habitual en època nadalenca, 

organitzem la recollida solidària 
d'aliments. Aquesta edició, que es 
celebrarà a la plaça del mercat, es 

portarà a cap el dia 18  de les 18:00 a 
les 20:00 hores.

Esperem la màxima col·laboració de les 
vinarossenques i vinarossencs per tal 

de que ens porten aliments no peribles 
per a aquells que més ho necessiten en 

aquestes dates tant assenyalades.

Vos esperem!

El dissabte 12 de desembre 
va tindre lloc a un 

restaurant de Vinaròs, la 
presentació de la reina 

dels Cherokys 2016,Andrea 
Navarro.

Va estar acompanyada per 
la reina de 2015,Omaira 

Coronilla,familiars i amics 
de la comparsa.

El sopar va ser excel·lent i 
va estar amenitzat amb 

música en directe.
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Celebrando los 35 años de casado

El passat 4 de desembre va ser molt emotiu al CEIP Jaume I de Vinaròs amb 
l'últim dia laboral per al seu director Enric Dosdá qui es jubilà entre les 

felicitacions d'alumnes, pares i Mestres. Informa: E.Fonollosa.

Jubilació de Pepito Macip
El vinarocense Jan Peral Resurrección, de 
7 años,  vencedor alevín en la carrera de 

cars campeonato de invierno patrocinada 
por la Federación de Automovilismo de la 
Comunidad Valenciana en el kartódromo 

de Cheste
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¡ LES DESEA FELIZ NAVIDAD
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2016 !
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CULTURA

L'auditori municipal acull una exposició de Raul Segura Arin. Segura va 
començar a pintar a l’oli a l’edat de 49 anys i la mostra de Vinaròs és part 
de la seua obra, destacant especialment la seua connexió amb la natura i 
l’aigua, fent especial menció a la gent dels masos dels Ports, a qui la mostra 
en fa un homenatge amb quatre quadres. Fotos: Emili Fonollosa

Sintonízanosen Radio Nueva

98.2

Tarjetas Banners
Folletos Posters
Revistas Libros

Invitaciones
PERSONALIZADAS 

10%
dto.

Bodas, Bautizos, Comuniones...

Tu Imprenta de siempre

12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Dr. Fleming nº 6 

Especialistas en diseño y creatividad

Impresión de

FOLLETOS y FLYERS
con DISEÑO GRATIS INCLUIDO 

+ ENCARTE DE REGALO
en el 7dies Vinaròs, Benicarló y Diariet

¡ Haz PUBLICIDAD

GRATIS !
y Distribúyela

Exposició de Raul Segura Arin
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Ya pueden hacer sus reservas  para todo tipo de evento:
Bodas, Bautizos, Comuniones, Carnaval, Comidas Empresa...
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Emili Fonollosa
Un grupo de vecinos de Vinaròs, especializados 
en distintas facetas y grandes aficionados a las 
mascotas, se han unido recientemente para 
formar una nueva entidad sin ánimo de lucro 
dedicada a asesorar a los propietarios de perros.
“Asesoramiento Canino Vinaròs” ha arrancado con 
muchas iniciativas en cartera y espera lograr el apoyo 
de estamentos públicos, como el Ayuntamiento. 
Quiere que todo aquello que emprenda no suponga 
costes excesivos dado que ninguna de las actividades 
a emprender será de pago para aquellas personas 
interesadas en sus servicios. Juan Carlos Mesa, uno 
de los promotores destacaba que “el único ánimo 
que nos mueve es el favorecer la convivencia entre 
ciudadanos y perros”. El núcleo principal del grupo 
está formado por Mesa, la educadora canina Emilie 
Vanessa Alguacil y la psicóloga canina Carla Eirás.
Primeras iniciativas
Una de las primeras iniciativas va a ser el implantar en 
Vinaròs y comarca una idea ya puesta en marcha en 
otras partes de España, es el "Proyecto Perro Amarillo". 

Consiste en instar a los propietarios de determinados 
perros a que les pongan un lazo amarillo en la correa, 
como advertencia para que no se les aproximen otros 
canes. Esta iniciativa se ha llevado a cabo con éxito 
en otros lugares e incluso cuenta con una página 
web:  www.nuestroperro.es/blog/proyecto-perro-
amarillo Este proyecto no es más que dar a conocer 
que hay determinados perros con problemas de 
comportamiento como puede ser un perro recién 
operado que no pueda ponerse a jugar a lo loco y 
que por ello no quieran que otros perros se acerquen 
mucho, ya que de ello depende su recuperación.
Anteriormente a esta campaña, el grupo ya llevó 
a cabo otra, todavía en vigor, consistente en la 
recogida de artículos utilizados como correas cuyos 
propietarios ya no los usan pero aún están en buenas 
condiciones, para ser destinados a las protectoras 
caninas de la zona que los entregarán a los que van 
a adoptar un perro. Los puntos de recogida son 
Hospital Veterinario San Francisco, Clínica Veterinaria 
FauniVet y Clínica Veterinaria Vinaròs.
Por otra parte, se está en contacto con clínicas 

veterinarias para ofrecer clases teóricas de 
concienciación de los vecinos que tienen cachorros. 
Asimismo, se pretende llegar directamente a los 
niños, acudiendo a los colegios a ofrecer charlas 
que resalten la importancia de tener un animal en 
casa. Además, se ha mantenido un primer contacto 
con el alcalde de Vinaròs Enric Pla y el concejal de 
Agricultura Jordi Moliner   para darse a conocer y 
ofrecer su colaboración también al Ayuntamiento.
“Queremos ayudar a resolver problemas cuotidianos, 
situaciones que se puedan producir con los perros en 
casa, en la calle, tenemos en el grupo a veterinarios, 
etólogos y educadores caninos que les pueden 
ayudar” comentaba Mesa añadiendo que “de esta 
forma podemos evitar abandonos de perros”.
En ningún momento se pretende mover dinero con 
estas iniciativas, “intentamos que ni venga ni vaya 
dinero, si existiera la necesidad de gastar dinero, no 
querríamos que pasara por nosotros”.  Para contactar 
con este grupo altruista, se puede visitar su página en 
el Facebook, localizable escribiendo “Asesoramiento 
Canino Vinaròs”.

Surge en Vinaròs un 
grupo que asesora a 

los propietarios de 
perros

Anima a reciclar material, a tomar precauciones ante canes con dificultades y ofrecerá charlas a escolares

Certificats d’eficiència energètica (CEE)
des de 90 euros (I.V.A. inclòs)

Informe d’avaluació de l’edifici (IEE):
Pressupost immediat

Cita prèvia: 699.29.64.58
BONSNADALS
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GestionesConsejos Vecinos

Asesoría Integral 
Fiscal y Contable
Laboral y Legal 
Reclamación de Cláusula Suelo
Administración de Comunidades 

asesoría de negocios

C/ San Ramón 1 - 4ºA - VINARÒS
Tel. 964 456 468 -  info@4numeros.es

¡ Felices Fiestas !

La devolución de cantidades:
La declaración de nulidad de una cláusula limitativa de los tipos de 
interés inserta en un préstamo hipotecario conlleva el recalculo de 
todas las cuotas desde la suscripción de dicho préstamo, y por lo tanto, 
la devolución de los intereses cobrados de más, así lo dice el Código 
Civil. Pero no todos los Juzgados y Tribunales lo entendieron así, pues 
a partir de la propia Sentencia del TS de 9 de mayo de 2013 y al fallar 
que en el supuesto que se enjuició debían devolverse retroactivamente 
los intereses cobrados de más, pero solamente a partir del 9 de mayo 
de 2013 (fecha de la sentencia), provocó disparidad de criterios en los 
diversos juzgados y audiencias provinciales ya que algunos declaraban 
los efectos retroactivos desde la firma del préstamo, otros desde el 9 
de mayo de 2013 y otros simplemente declaraban la nulidad sin efectos 
retroactivos, es decir, sin obligar al banco a la devolución de lo cobrado 
de más.
Recientemente el Tribunal Supremo fijo como doctrina que solamente 
se restituirán las cantidades cobradas de más a partir de 9 de mayo de 
2013. 
De nuevo se levantaron muchas voces contrarias, (entre las que nos 
incluímos) que entendían que dicha doctrina vulnera el Código Civil y 
que debe devolverse todo lo cobrado de más y recalculada la cuota de 
amortización. 
Muchas entidades financieras están eliminado las cláusulas suelo 
de sus hipotecas, previendo que la resolución de dicha cuestión por 
parte del Tribunal de Justicia de la UE les perjudique al obligarles a 
devolver todo lo cobrado de más durante todo el préstamo hipotecario, 
intentando de esta manera que el cliente no le reclame la devolución de 
lo que le han cobrado de más.
Debe tenerse en cuenta que no solamente es relevante la devolución 
de los intereses cobrados de más, sino que también es importante 
destacar que la cantidad final que se adeuda (capital pendiente de 
amortizar) calculado sin la cláusula suelo, es muy inferior al que se 
refleja en la cláusula suelo, y que además afecta de nuevo a la cuota 
a pagar en el futuro que también desciende al ser inferior la cantidad 
pendiente de pago.
Recientemente el Juzgado Mercantil número 2 de Madrid, desoyendo 
al Tribunal Supremo, ha reconocido el derecho a la devolución de 
todas las cantidades cobradas de más desde el inicio del préstamo 
hipotecario, manifestando entre otras cosas no entender la doctrina del 
Tribunal Supremo.
Desde aquí, y entendiendo que es de justicia, pues somos de nuevo 
los ciudadanos los que  cargamos sobre nuestras espaldas un nuevo 
desastre en la gestión de las entidades financieras, animarles a que 
todos aquellos que tengáis en vuestra hipoteca una cláusula suelo 
reclaméis no solamente la nulidad, sino la devolución de todo el dinero 
que el banco os ha cobrado de más y el recálculo de vuestro capital 
pendiente de amortizar.
Consúltenos, le informamos sin compromiso.

Daniel Lerís–Abogado especialista en clausulas suelo

¿QUE ES LA CLÁUSULA SUELO DE TU 
HIPOTECA?, NO DEJES DE RECLAMAR 
TUS DERECHOS.
Un gran número de entidades financieras, sobre todo a partir del año 2003 
y mayoritariamente en el 2004, comenzaron a incluir en sus préstamos 
hipotecarios de forma masiva las denominadas cláusulas suelo. La introducción 
de este tipo de cláusulas, no es una cuestión aleatoria, sino que obedece al 
afán de lucro de las entidades financieras. Me explico. En los años 2003 y 
2004, el Euribor sufre un gran descenso en su cotización, provocando que los 
beneficios de los bancos disminuyan dado que los diferenciales sobre el Euribor 
que se comercializaban eran muy pequeños. De esta manera, para mantener 
sus beneficios y continuar captando clientes siguieron comercializando los 
préstamos hipotecarios a interés variable con un diferencial muy pequeño e 
incluso en muchas ocasiones bonificado si se contrataban algunos productos 
ofertados por la propia entidad, pero incluyeron en las hipotecas la cláusula 
de limitación del tipo de interés. De esta manera si descendía la cotización 
del Euribor las entidades financieras mantenían sus ingresos. En un principio 
pasaron desapercibidas, puesto que el Euribor cotizaba por esos años por 
encima del 2% y a finales del año 2005 inició un claro ascenso que enmascaró 
la existencia de las cláusulas suelo. No obstante, en el año 2009 la cotización 
del Euribor sufre un descalabro, pasando en un año del 5,3935  (julio de 2008) 
al  1,412% en julio de 2009. Por entonces, y actualmente también, oíamos 
en las noticias cuánto se abarataba un préstamo hipotecario medio por las 
sucesivasbajadas del Euribor. Es entonces, cuando los clientes que tienen 
dichas cláusulas en sus préstamos (que no son pocos) se dan cuenta de su 
existencia.
Es entonces cuando se inicia una cruzada por parte de los consumidores 
contra la existencia y aplicación de dichas cláusulas que culmina el 09 de mayo 
de 2013, fecha en la que Tribunal Supremo en pleno dictó la Sentencia número 
241 que si bien declaró que las cláusulas suelo incluidas en los préstamos 
hipotecarios sobre viviendas, son lícitas, es decir, que los bancos y cajas 
pueden incluirlas en sus préstamos hipotecarios, estableció ciertos criterios 
fundamentales garantes de transparencia informativa y financiera que debían 
cumplir las entidades para considerar las cláusulas suelo como válidas.
En definitiva, lo que exige el Tribunal Supremo es transparencia informativa, 
que se traduce en algo tan sencillo como informar al cliente de que el préstamo 
que va suscribir no es un préstamo a interés variable, sino un préstamo fijo 
solamente variable al alza por encima del porcentaje mínimo establecido en el 
préstamo (cláusula suelo)
Actualmente la normativa sobre los préstamos hipotecarios que intenta 
solucionar el desaguisado es la Orden EHA /2899/2011, de 28 de octubre, de 
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
Dicha normativa, persigue proteger más al consumidor, pero sigo en 
la convicción de que lo realmente efectivo es prohibir comercializar los 
préstamos que recogen una cláusula suelo como préstamos a interés variable 
y denominarlos obligatoriamente préstamo fijo variable al alza. Con ello 
se evitaría las verdaderas “chapuzas” que se han hecho con los préstamos 
hipotecarios en la última década, por parte de las entidades financieras y 
todo ello, con la aquiescencia de un gran número de notarios que no daban 
cumplimiento a la OM de 5 de mayo de 1994.
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12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el Maestrat 

con Laura Puig 
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C/ Aragón, 53 - 1er piso pta. 5 - 12500 Vinaròs (Castellón)
central@oportunidadesdebancos.es

INFORMACIÓN:  655.325.091

¡Les deseamos Feliz Navidad!

Estrena  tu vivienda
desde 40.000 €
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Emili Fonollosa

La vinarocense Belén Espada Benavente, a sus 28 
años, se considera afortunada porque son de las 
personas que pueden decir que han visto cumplido su 
sueño. Y su sueño era viajar por todo el mundo y así 
lo hace, además como dedicación profesional y desde 
los Emiratos Árabes Unidos, en donde trabaja como 
azafata de vuelo  para la aerolínea Emirates, de Dubái.
Hemos entrevistado para el extra del Setmanari Vinaròs 
salvando las distancias gracias a las nuevas tecnologías 
a esta graduada en  Traducción e Interpretación por la 
UJI de Castellón que, aunque nacida en Valencia, se ha 
criado en Vinaròs.

Cuéntanos como desde Vinaròs has llegado a 
establecerte en un país tan lejano
Tras una beca Erasmus en Inglaterra se despertó 
mi pasión por viajar y vivir rodeada de diferentes 
culturas. A ello le siguieron varios veranos 
trabajando en   Malta y todo un año en Francia. 
Había llegado el momento de volver a casa al 
menos por una temporada y ahí es cuando me 
encontré con la gran crisis que afecta a España. 
Todo esfuerzo fue en vano y tan solo conseguí 
trabajar horitas sueltas a la semana. Entonces una 
amiga con el fin de animarme me recomendó ir a un 
"open day" que la aerolínea en la que ella trabajaba 
organizaba a las pocas semanas en Valencia. La idea 

de vivir en Dubái sonaba tentadora y que el trabajo 
consistiera en volar por todo el mundo todavía 
más. Aunque no pedían experiencia en el campo 
ni ningún tipo de formación, si que pedían a gente 
cosmopolita, cercana, innovadora y con idiomas. 
Tras la gran demanda de gente era impensable 
pensar que aquello se iba a convertir en realidad. 
Constaba en tres días de pruebas eliminatorias y 
tras una entrevista final, fueron tres semanas las 
que pasaron hasta que llegó la esperada llamada, 
el trabajo era mío.

¿Te ha resultado complicado amoldarte a una 
cultura tan diferente a la nuestra?
La ignorancia que invade al mundo hoy en día 
es muy grande y a ello se le suman los prejuicios. 
Yo, como una más, me fui con el miedo a lo 
desconocido, al tener que amoldarme a la cultura 
árabe y a la religión musulmana, el Islam. Una 
vez aquí, se nos advirtió sobre el respeto a los 
ciudadanos, el evitar llevar ropa "provocativa" que 
en un momento dado pudiese herir la sensibilidad 
de los locales, el consumo de alcohol está, en 
cierto modo, prohibido en público, así como la 
venta en supermercados, gasolineras o cafeterías, 
y sin olvidar una de sus principales tradiciones, 
el Ramadán, una época del año en la que los 
musulmanes practican el ayuno diario.

¿Qué rasgos y costumbres más diferencias 
con España y cuáles te han resultado más 
contrarios?

Tras dos años y medio viviendo aquí, puedo 
decir que Dubái es una ciudad totalmente 
occidentalizada, en la que mi día a día no es 
diferente al que pudiese tener en cualquier ciudad 
de Europa. El proceso de amoldarme me llevó mi 
tiempo como es normal, ya que siempre cuesta 
adaptarse a un entorno que no es el tuyo con 
gente nueva, trabajo nuevo y una rutina diferente.
Las diferencias culturales están presentes y eso no 
se puede negar pero es precisamente lo que hace 
que la experiencia de vivir aquí sea más auténtica:
El tiempo es caluroso todo el año e ir a la playa o 
a la piscina es algo que me encanta y al contrario 
de lo que muchos piensan, voy en bikini. Si algo lo 
hace diferente es ver a algunas mujeres llevando 
"burkini", un tipo de bañador que les cubre todo el 
cuerpo excepto la cara, los pies y las manos.
Ir al cine es tan común como en España, con la 
cartelera totalmente actualizada pero sabiendo 
que las escenas que incluyan beso o sean más 
subiditas de tono van a ser cortadas. Es cuestión 
de gustos, pero si es una película que nunca has 
visto probablemente ni lo notes. Es un país en el 
que las muestras de afecto en público no están 
bien vistas y aunque nunca lo hubiese dicho, me 
he acostumbrado a ello hasta el punto que ver a 
dos personas besarse en público cuando viajo me 
llega a chocar.
Como he dicho antes, el alcohol no está 
oficialmente permitido aunque si que existen 
dos tiendas de licor en las que puedes comprarlo 
siempre y cuando tengas la licencia de alcohol. 

Belén Espada, una vinarocense “de altos vuelos”
Trabaja de azafata en una compañía de Dubái, desde donde vuela por todo el mundo

Matías Mestre Blasco
Comptatributs Global Assegurances, S.L.
Agencia de Seguros e inversiones

Plaza María Conesa, 1 - 12500 Vinaròs (Castellón)
Tel.: 96 445 31 12 - Fax: 96 445 04 84 - Móvil: 685 828 173
E-mail: assegurances@comptatributs.com

Bones Festes!
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Resulta extremadamente caro así que lo que 
muchos hacen es aprovechar cuando viajan 
para traerlo del extranjero. Además, existe una 
gran variedad de hoteles y locales nocturnos 
en los que consumir alcohol está totalmente 
permitido. Dubái está considerado como La 
Vegas del Oriente Medio y con eso queda 
constancia de lo normalizado que está, a 
pesar de que mucha gente crea lo contrario.
Respecto a la forma de vestir, tanto en centros 
comerciales como organismos oficiales o 
edificios gubernamentales, está señalizado el 
llevar los hombros totalmente cubiertos y las 
piernas hasta las rodillas al menos (aunque 
nadie te va a llamar la atención si vas en 
pantalón corto o enseñando los hombros 
en el centro comercial). Al fin y al cabo, es 
más cuestión de lo cómoda que tú te sientas 
llevando pantalón corto teniendo al lado a 
gente local con sus trajes tradicionales que 
les cubren de arriba abajo, tanto a mujeres 
(burka o abaya) como a hombres (dishdasha).
El Ramadán, es un mes de ayuno diario 
desde la salida hasta la puesta de sol para los 
musulmanes. Los que no practicamos esta 
religión no estamos obligados a hacerlo pero 
sí a respetarlo en cierta medida. Por lo tanto 
restaurantes, bares y cafeterías permanecerán 
cerrados desde la salida hasta la puesta 
de sol y se penalizará económicamente 
a cualquier persona que beba o coma en 
público. (Incluso masticar chicle implica 
una multa de 60 euros aproximadamente). 
Los bares nocturnos seguirán sus horarios 
normales pero con la diferencia de que no 
sonará ninguna música durante todo el mes 
así como estará prohibida la venta de alcohol. 
Aun así siempre hay algún bar que hace la 

excepción así como cadenas de restaurantes 
que abren durante todo el día, solo que 
cubren los ventanales para que la gente en 
las calles no puedan ver a la gente que está 
dentro comiendo o bebiendo.

¿Cómo es el carácter de los dubaitís?
El que la mayoría de la población sea 
extranjera y exista una gran diversidad cultural 
ayuda a que la gente sea más extrovertida y 
tienda a relacionarse con gente diferente. Sin 
embargo los locales, que sólo representan 
un 20% de la población del país, tienden a 
juntarse entre ellos. Aunque probablemente 
estén más acostumbrados que otros países 
árabes a estar rodeados de la cultura 
occidental, siempre tienden a mantener sus 
tradiciones y luchar por que se respeten.  Sin 
dejar de mencionar el afán de los hombres 
por los coches lujosos y el de las mujeres por 
los complementos de marca. Verlas pasear 
con la abaya (traje regional) y sus bolsos y 
zapatos nunca deja de ser chocante. Aunque 
se caracterizan de superficiales y vanidosos 
también cabe destacar su hospitalidad.

¿Son muy diferentes los horarios?
Como bien he dicho antes, Dubái es una 
ciudad bastante occidentalizada así que la 
diferencia de horarios no suele ser mucha. 
Si algo cabe destacar es que muchos 
restaurantes, cafeterías y farmacias abren las 
24 horas los 7 días de la semana, lo que la 
convierte en una ciudad que nunca duerme.
Aunque los horarios laborales son similares 
a los de España, los de ocio varían un poco. 
Existe una gran variedad de locales nocturnos 
pero la gran mayoría se ven obligados a cerrar 

Tel.: 964 46 74 91 - Méndez Núñez, 44 bajos BENICARLÓ

www.agabitec.com

Tel.: 964 45 35 64 - Paseo Blasco Ibáñez, 8 - bajos VINAROS

Antonio Figueredo

gabitec
socio-laboral, s.l.

Soluciones para empresas y particulares en materia:

- Socio-Laboral
- Fiscal
- Pensiones
- Juridico-laboral
- Subvenciones
- Creación de empresas

- Autónomos
- Herencias
- Extranjería-Nies (Servicios específicos 
para inmobiliarias y particulares)
- Tarjetas Comunitarias, 
- .... etc

¡Felices Fiestas!
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a las 3 de la madrugada. Algo que cabe destacar 
es que el fin de semana para ellos es el viernes y 
el sábado. El viernes correspondería a nuestro 
domingo e instituciones y centros educativos 
permanecen cerrados.

¿Es soportable el calor?
Durante todo el año cuenta con un clima 
agradable entre los 18 y 25 grados a excepción 
de los meses de verano(junio-julio-agosto) 
que las temperaturas suben a los 45-50 grados 
con un índice de humedad altísimo. La única 
manera de explicar el calor que uno sufre sería 
comparándolo con un secador en la cara. En 
esta época las terrazas cierran y los centros 
comerciales se llenan de gente. La gente suele 
frecuentar las piscinas ya que el agua está 
climatizada pero solo los más atrevidos acuden 
a las playas, desiertas en esa época, ya que no 
sólo el calor es insoportable sino que la alta 
temperatura del agua no acompaña.

¿Qué nos destacarías de la gastronomía?
La gastronomía árabe es bastante similar a la 
mediterránea pero siempre con ese toque de 
especias que a ellos tanto les gusta y que han 
heredado de la India. Le da un toque diferente y 
particular. Les encanta el cordero y acompañar 
todos sus platos con salsa de yogur, menta, 
tomillo, cúrcuma, azafrán y curry en polvo 
entre otros. Entre sus platos más comunes 
se encuentran el humus, crema de puré de 
garbanzos cocidos con zumo de limón y que va 
acompañado con el típico pan árabe. Y, todo esto, 

sin olvidar el conocido té árabe que acompaña 
a todas sus comidas junto con la shisha, más 
conocida como cachimba en España.

¿Qué más te ha sorprendido del país?
Dubai es la ciudad que cuenta con más récord 
Guinness del mundo. El afán de superación que 
tiene es increíble, la gran cantidad de dinero que 
gastan en las cosas más impensables. El edificio 
más alto del mundo con 800 metros de altura, 
todo un icono en la ciudad. El   centro comercial 
más grande del mundo, el mayor hotel del mundo, 
el anillo de oro más pesado del mundo, el kebab 
más grande, mayor espectáculo pirotécnico, es 
solo el comienzo de una larga lista.

¿Cómo se ve España desde allí?
Es mencionar España y la gente, sin importar 
que raza o cultura, se emociona. Enseguida oyes 
mencionar las palabras, fútbol, paella, tapas, 
toros, Ibiza y ¡la tomatina!. No cabe ninguna 
duda de que los españoles nos hemos ganado la 
fama de fiesteros y amantes del buen comer. Sin 
dejar de mencionar "la siesta" que todos creen 
que hacemos cada día sin importar el día de la 
semana o el oficio al que nos dediquemos.
La gente es consciente de que España está 
atravesando por una crisis económica pero eso 
no impide que la sigan viendo como un destino 
ideal para las vacaciones y por qué no, para vivir.

¿Qué preocupa más en ese país?
Yo destacaría la diferencia de clases sociales. 
Dubái tiene una clase social bastante clasista 

en la que los extranjeros pertenecen a la clase 
social más baja la mayoría de veces. Se han dado, 
aunque con poca frecuencia, casos de xenofobia 
entre los expatriados.

Dinos para acabar algo de tu trabajo
Trabajo entre las 80 y 110 horas al mes y mi ruta 
varía cada mes. He olvidado lo que es la rutina y 
los fines de semana y mientras muchos trabajan 
un lunes por ejemplo yo a menudo tengo la 
suerte de tenerlo libre. Aunque es un trabajo 
que atrae la curiosidad de muchas personas por 
lo mucho que viajamos, también cabe destacar 
lo sacrificado que es. Son muchas las horas de 
sueño que sufrimos, bien sea por trabajo o por el 
tan temido y asiduo jet lag. En los destinos solo 
estamos 24 horas o 48 y nuestro cuerpo apenas 
tiene tiempo a acostumbrarse al horario del país. 
Es por eso por lo que solemos tener un día, dos 
o si tenemos suerte hasta más, dependiendo de 
la ruta que hagas.
Viajar por todo el mundo se ha convertido, 
sin duda alguna, en un sueño hecho realidad. 
A día de hoy puedo decir que he vivido en 2 
continentes diferentes, visitado al menos una 
ciudad de los 5 continentes y mi lista de países 
casi alcanza los 50. He tenido la oportunidad 
de conocer y aprender nuevas culturas, y el 
mundo se ha hecho tan pequeño para mí...lo 
suficientemente pequeño como para darme 
cuenta de que no importan nuestras diferencias 
ya que todos miramos las mismas estrellas.
Muchas gracias Belén y a ver si en un futuro uno de tus vuelos tiene 
como destino el aeropuerto de Castellón.

¿Que hacemos?
Ventanas PVC - Aluminio
Cerramientos y Techos
Puertas Garaje
Forrado Fachadas
Obra Nueva y Reformas
Persianas y Mallorquinas
Barandillas
Mosquiteras
Manetas - Bisagras

Departamento Técnico
Joaquín Doménech Fuster

Tel. 667 73 19 37
info@cerramientoscermed.com
VINARÒS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

El equipo CERMED
le desea Feliz Navidad
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A quin nivell d’ocupació es troben 
en estos moments les instal·lacions 
de El Cau? 
Pràcticament al cent per cent. Es 
difícil que hi queden llocs, ya que 
tan pronte s’adopta un animal, 
immediatament el lloc és ocupat per 
un altre gos.

Quants gossos hi ha actualment 
que esperen una adopció a les 
vostres instal·lacions? 
Hi ha ara al voltant de 90 gossos. 
Depén del tamany dels animals, 
donat que, en cas de camades de 
cadells, com hi han més per gàbia, 
augmenta considerablement la 
ocupació.

Quina recomanació li farieu a 
qualsevol persona que vegi un gos 
abandonat al carrer? On s’han de 
dirigir o trucar? 
Poden trucar a El Cau i si al moment 
no hi ha lloc, demanem la col.
laboració de la gent per a que 
intenten tindre’l uns dies i després 

poder acollir-lo a la protectora. 

Us en porten encara directament a 
les instal·lacions? 
Sí, és continu. Tenim trucades a diari 
d’animals abandonats, i no sols de 
Vinaròs, sino de molts pobles del 
voltant. I això complica molt el poder 
ajudar a tots els gossos abandonats. 
Ens agradaria poder fer-ho, però és 
totalment imposible. 

Us heu ocupat de casos 
esgarrifosos, dos d’ells enguany, i 
que et fan replantejar moltes coses 
sobre la espècie humana. El de 
‘Héroe’ és un exemple. Expliqueu-
nos la història. 
El cas de Héroe va ser un cas molt 
sonat. Ens va trucar una parella que 
se’l va trobar a un descampat. No 
pareixía ni un gos. Quasi no es podía 
moure i pareixia que estigués mort. El 
vam portar a tota pressa directament 
al veterinari. Pensàvem que no en 
sortiria d’esta, però ell tenia moltes 
ganes de viure. La seua fortalesa,  les 

Aretha Bort, voluntària de El Cau

“El 2015 ha sigut un any 
dur i de molts abandons 
en la època de caça”

L’any que ens deixa ha estat complicat i de molta feina per a l’Associació Protectora 
d’Animals El Cau. Amb les instal·lacions pràcticament plenes, el 2015 ha sigut, per 
desgràcia, un any de molts abandons de gossos. Però a pesar de no poder acollir més 
animals, com seria el seu desig, des de la protectora han continuat treballant per què 
molts d’aquests animals hagen pogut trobar una llar i per facilitar el dia a dia d’aquells 
que encara continuen a les seues instal·lacions. A tot això se li ha de sumar casos de 
maltractament esgarrifosos com els de Héroe i Ancor, que han suposat costoses 
operacions per salvar-los la vida i trobar-los una nova família adoptiva. Dos històries 
complicades, però amb final feliç que, per als voluntaris de El Cau, compensen molts 
esforços. Aretha Bort, una de les voluntàries de l’associació, ens explica les dificultats en 
que a diari es troba El Cau, les noves iniciatives com la teràpia amb gossos al centre de dia 
per a majors, i fa una crida a nou voluntariat i a nous socis.

X.Flores

Dra. Esther Miquel Forner
Dr. Marc Gasset Arrando

i el seu equip metge els desitja Bons Nadals !

Travessía Safont, 9 Entresòl
964 45 60 95

Aretha, amb Héroe, un dels casos de maltractament animal que ha acabat en final feliç
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nostres ganes i per suposat totes les cures i 
operacions que li van fer a l’Hospital Veterinari San 
Francisco, van fer que podés sobreviure.  Ha sigut 
un dels casos més horribles que hem tingut a la 
protectora, i un dels que més ens ha fet plorar. El que 
van fer en este gos no té nom. Va ser una crueltat 
que hagúes tingut que estar penada en presó, però 
no vam aconseguir saber-ne res del propietari.

Com està ara Héroe? 
Héroe està feliç en la seua nova familia. Va perdre 
un ull i només té tres potes, pero per fi sap lo que 
és sentir-se estimat per algú. Té moltes limitacions 
per les seues secueles, però ara podem dir que és 
un gos feliç. 

L’altre cas esgarrifòs és el de Ancor 
Va ser un altre cas fort que vam haver de viure. 
Anava deambulant pels carrers de Morella i algún 
desalmat li va disparar al cap en una escopeta. No 
en tenia prou en que estés abandonat i mort de fam 
que algú va voler acabar en la seua vida. Les ferides 
van ser tan brutals que qualsevol haguera mort  al 
moment, pero ell també tenia ganes de viure, i va 
sortir endavant després de vàries operacions. 

Com està ara Ancor? 
Ancor també ha trobat una familia adoptant. Viu en 
una parella anglesa que el mimen i el cuiden com 
se mereix. També li falta un ull a conseqüència de la 
barbaritat que van fer en ell, i té el crani foradat, però 
després de tot el que li van fer, només busca el caliu 
dels humans, encara que paregue increïble. 

Quanta gent voluntària hi ha actualment a El 
Cau? 
Hi han unes 12 persones, pero sempre fan falta 
mans. La ajuda sempre es necesária per a una 

protectora.

Necessiteu, doncs, més gent interessada en 
col·laborar 
Per supost, i sobre tot gent que tingue el compromís 
de complir en els seus turnos, donat que quan falla 
alguna persona, les altres que fan el turno han de 
doblar feina, i això fa que les tasques se compliquen 
més.

Quin tipus de col·laboració és la que considereu 
que és més necessària? 
Necessitem socis o padrins que ajuden 
econòmicament en les despeses de la protectora. 
Ser soci tan sols costa 36 euros a l’any, i ser padrí 
50 euros anuals. Són quantitats que per a una 
persona no són molt elevades, i per a l’associació és 
moltíssim.  

Què ha de fer qualsevol persona que vulga oferir 
la seua col·laboració o fer-se soci? 
Posar-se en contacte en el Cau per telèfon, pel 
facebook o al e-mail de la nostra web.

Com ha sigut l’any 2015 per a l’associació? 
Enguany ha sigut bastant dur, en moltíssims 
abandons sobre tot en la època de caça. Ens hagués 
agradat donar més animals en adopció, però no ha 
sigut un bon any.

Heu iniciat una col·laboració amb el centre de 
dia, fent teràpia amb gossos. Com està anat esta 
nova experiencia? Quin tipus de gossos són els 
que porteu al centre de dia per interactuar amb 
els usuaris? 
La experiència és realment molt bona. Intentem 
portar gossos tranquils per a que la gent gran els 
pugue tocar i interactuar en ells. És molt gratificant 

per a les dos parts: d’una banda els animals surten 
del centre i passen un dia diferent del que estan 
acostumats, i per altra part la gent gran està  feliç 
de poder passar la tarde en els nostres peludets. 
Es viuen molts de moments de felicitat quan fem 
estes teràpies, i sabem que es beneficiós per a les 
persones que van al centre de dia. 

Arriba el Nadal, unes dates en que solen 
augmentar els abandonaments de gossos. 
Encara es regalen mascotes avui dia? 
Sí que se’n regalen, però el Cau ho té molt en 
compte i no vol donar animals per a regalar en 
nadals, perquè en molts de casos els animals 
retornen a la protectora o es tornen a abandonar 
a la seua sort.

Quines recomanacions farieu a aquelles que 
tenen pensat adquirir una mascota estos nadals 
per fer-ne un regal a algú? 
Un animal mai ha de ser un regal. La persona que 
vulgue adoptar ha d’estar segura, convençuda i 
capaç de poder cuidar-lo, tenint en compte que els 
animals duren molts anys i han de formar part de 
la familia per sempre. Ells no haurien de pagar els 
errors dels humans. 

Noteu a El Cau que, després d’estes dates, se 
produixen més abandonaments? 
Si, per suposat. És una pena pero és així. La gent no 
és conscient del mal que els poden arrivar a fer per 
una adopció que no està clara i que pot acabar en 
un abandonament, o fins i tot en la mort de l’animal. 

Què li demaneu al l’any que ara encetarem? 
Que s’aproven penes molt més dures per als 
maltractadors d’animals i una major concienciació 
ciutadana.

40 AÑOS  CONVIRTIENDO TUS SUEÑOS EN REALIDAD

Ctra. Ulldecona KM 1- VINARÒS - TELF. 964 45 02 12 - administracion@hermosl.net
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El cas de ‘Héroe’, un gos víctima del maltractament 
humà més cruel, ha tingut final feliç, però les 
sequel·les quedaran per tota la vida de l’animal.  
La història de ‘Heroe’ és de les que posa els pèls 
de punta i et fa reflexionar.
El gos va ser trobat a una platja de la costa nord 
dins d'una caixa de taronges i enrotllat amb un 
llençol. Era tal el seu estat que la parella que el va 

trobar es va pensar en principi que era un abric. 
El Cau se’n va fer càrrec de la seva complicada i 
costosa recuperació.
Héroe va estar molt temps lligat de les seves 
quatre potes, tan fortament i durant tant temps 
que se li va produir una necrosi.
Les seqüeles que té ara encara són evidents. Ha 
superat les nafres i infeccions que tant dolor 

li han causat, ha sofert l'amputació de la seva 
pota i li van posar ferros per enfortir l'altra. A 
més, està pràcticament cec. Després de passar 
diversos mesos a la clínica veterinària, el més 
important era trovar un al no poder quedar-se a 
les instal·lacions de El Cau en contacte amb altres 
gossos. Héroe és ara un gos feliç en la seua nova 
família.

‘Héroe’, 
un lluitador 
que no ha 
perdut la fe en 
l’ésser humà

La història de ‘Ancor’ és igual d’esgarrifosa que 
la de ‘Héroe’. Aquest gos caçador va haver de 
ser transportat de Morella a Vinaròs amb un 
tret en el cap fet des de molt poca distància. 
Un jove fotògraf va ser el que va veure al 
gos amb el rostre desfigurat a la zona de 
l'aqüeducte de Santa Llúcia i la carretera de 
Xiva. Un altre veí, el morellà d'origen romanès 
Marian Albu, el va localitzar un dia després a 
la zona nord de Morella. Li va donar menjar, 

li va posar una crema antibiòtica i davant el 
greu estat de l'animal se’l va endur a casa, on 
amb l'ajuda de la seva dona Georgiana li van 
rentar la ferida. Van trucar a la protectora El 
Cau i després el va baixar fins a Vinaròs.
Va ser a la clínica veterinària Sant Francisco, on 
el veterinari Mario Lluis Solé va confirmar que 
les ferides sofertes havien estat realitzades 
per un tret a boca de canó al cap. El pronòstic 
era reservat, de molta gravetat. És curiòs que 

Ancor es va recuperar al costat de ‘Heroe’ a la 
mateixa clínica, on van coincidir un temps, en 
haver-se sotmès a diverses operacions que li van 
salvar la seva vida. Un temps després Ancor va 
evolucionar favorablement i una voluntària de 
l'associació protectora el va acollir a casa seva. 
Temps després va ser adoptat de forma definitiva 
per un matrimoni anglès, Rita i Trevor, que viuen a 
un xalet a Vinaròs. 

‘Ancor’, 
el podenc al que 
li van disparar 
un tret al cap

El Cau ha viscut enguany dos casos molt especials de maltractament. Héroe i Ancor han tingut per sort un 
final feliç, i ha estat gràcies a la col·laboració de molta gent. Les imatges mostren com van arribar a mans 
dels voluntaris de la protectora i la seua evolució després de moltes operacions. Ara ja tenen una nova llar.

El Cau: casos especials

Major, 36
Tel. 964 45 34 98

Vinaròs

JA ESTEM PREPARANT EL CARNAVAL!
Els desitgem bon nadal i feliç any nou 2016! 
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Esperen una adopció Viuen a les instal·lacions de El Cau i necessiten  una segona oportunitat. 
Us els presentem:
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Alba vive ahora felizmente en 
Morella con su adoptante

Blog, uno de los cachorros de una camada 
que abandonaron hace unos meses, ya 
tiene familia

Cena fue rescatada en la puerta del 
centro de día y ahora está feliz con su 
familia

Gordi, un podenco que tiene ahora 
un hogar y vive felizmente con su 
familia

Lula, adoptada hace 8 años, es la más 
guapa de la comarca para sus dueños

Mindy, adoptada hace 9 años, feliz 
con su dueña, que asegura que es la 
más limpia del barrio

Noa, adoptada este año, vive ya felizmente 
en su nuevo hogar.

Pizzi fue adoptado hace 2 años tras ser 
abandonado en la carretera por sus propietarios

Teddy ya que es la mascota de una de 
las voluntarias de El Cau

Trucos y Tad dos de los perritos 
adoptados por Mai, voluntaria de El Cau

Pepe, adoptado ya hace cerca de 
un año en el CAU

Maggie y Tico felizmente adoptados
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C/ San Francisco, 65 - Vinaròs
TEL. 964 45 11 50

Urgencias 24 horas  659 211 372

¡Les deseamos Feliz Navidad y Próspero Año 2016!

www.veterinariosanfranciscovinaros.com
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Com vas rebre el fet d’haver estat 
guardonada en el premi d’investigació 
històrica Borràs Jarque?
Amb molta satisfacció i molt agraïda 
perquè el meu treball haja estat 
considerat mereixedor d’aquest 
guardó. Ha estat una feina molt 
feixuga, però gratificant alhora.

Perquè vas escollir el fet històric de 
l’atac d’Alcanar?
De fet el treball, des de quan vaig 
començar a investigar, era molt 
més ampli. Però conforme anava 
recopilant dades ja em vaig centrar 
en este fet. A casa en sentia parlar 
i algunes persones han escrit sobre 
ell.

Com et vas documentar per fer 
l’obra?
Sobretot a l’Arxiu Municipal.  També 
a la Premsa de Castelló i de Vinaròs 
en menor mesura. I, quan van 
caldre, també altres arxius estatals 
i al del Congrés dels Diputats, per 
a qüestions molt puntuals. També 
consultant molta bibliografia de 

suport per realitzar l’anàlisi. I per 
suposat a la història de Borrás 
Jarque.

Què va significar este fet, en aquella 
època, per a Vinaròs?
Recordem que el fet té lloc el 
18 d’octubre de 1835.La nostra 
comarca estava llavors immersa 
en la primera guerra carlina. I 
el fet que els vinarossencs del 
moment acudiren en ajuda dels 
canareus atacats per les tropes de 
carlí Cabrera, i on en van morir uns 
quants de Vinaròs, va suposar una 
sotragada molt gran, L’impacte fou 
majúscul.

Parles de ‘mite’. De quina manera 

està enfocada l’obra? Des de quin 
punt de vista?
A Vinaròs per transmissió oral ens 
va arribar allò del Vinaròs liberal . 
També a les muralles, de les quals 
sols queden uns metres, el poble les 
ha referit com  la muralla liberal.  O 
sigue aixecada per a defensar-se 
dels carlins.
Per això, em vaig preguntar el per 
què. I així vaig anar esbrinant no 
sols els fets centrals sinó també 
la  memòria  d’ells que es va anar 
construint al llarg del anys i com es 
va anar consolidant i com s’anava 
commemorant a octubre de cada 
any.
I si parlo del  mite  és perquè la 
qüestió de que es tractava era què 

Marian Fonellosa Torres, 
premi d’investigació Històrica 
‘Borràs Jarque’

X.Flores

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs ha reconegut l'obra 
'El mite del liberalisme a Vinaròs construcció, consolidació i 
pervivència ', de Marian Fonellosa Torres, amb el setè premi 
d'investigació històrica José Manuel Borrás Jarque. Nascuda 
a Vinaròs, mestra d'educació primària i llicenciada en 
geografia i història, Marian ha exercit com a professora de 
primària a un poblet pedania de Castellote, a Fuentespalda, 
a la província de Terol, i, un temps més tard, a Alcanar. 
Posteriorment, Vinaròs va ser el seu destí, sent docent 
del col·legi Ntra. Sra. de l’Assumpció i, a continuació, del 
Manuel Foguet, quan es va inaugurar. D'aquest centre 
educatiu va ser directora durant 14 anys, fins que ja amb 
l’oposició aprovada de secundària va estar dos anys a l’IES 
José Vilaplana. Després, fins la seua jubilació al mes de juny 
de l'any 2010, va exercir la seua professió a l’IES Leopoldo 
Querol.
Marian ha estat també la primera dona directora del 
Setmanari Vinaròs, un càrrec que va desenvolupar durant 8 
anys. Aficionada a la lectura i el cinema, l'autora tracta en 
la seua obra un fet històric que va tindre molta repercussió 
i durant molt de temps en la nostra ciutat: L'atac d'Alcanar 
del 18 d'octubre de 1835.

"L'atac d'Alcanar no 
hauria de caure en l’oblit"

"Vaig anar esbrinant 
no sols els fets centrals 
de l'atac, sinó també 
la memòria que es va 
anar construint al llarg 
del anys"
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hi havia de realitat en tot allò que 
va quedar en l’imaginari col·lectiu 
durant tants anys del Vinaròs 
liberal.
Com va dir    Claude Lévi-Strauss.
El mite és una mentira que diu la 
veritat.

Fins l’any 1902, este fet es recordava 
cada any. Perquè es va deixar de 
commemorar?
Des de 1839, primer any que es 
commemora fins 1902, va haver 
alguns anys en que no consta 
documentada la celebració. Això no 
vol dir res. S’ha parlat que a 1902, 

l’ajuntament al tenir ideologia 
republicana va deixar de fer-ho, 
però la realitat no és esta, perquè 
ajuntaments republicans anteriors 
si ho van dur a terme i a més a més 
amb actes molt rellevants. Al llibre 
apunto altra resposta que ja es 
veurà quan es publique.

Al teu discurs vas suggerir que es 
podria disposar un espai públic o 
fer algún tipus de monument per 
recordar l’atac d’Alcanar. Creus que 
algú recollirà el guant?
Això és decisió dels qui tenen el 
poder de fer-ho. Però com en altres 
llocs i ocasions la memòria necessita 
d’una materialització, d’una 

v i s i b i l i t a t 
perquè no caigue en l’oblit. A més 
a més, vull pensar que hi hauria 
unanimitat si es du endavant este 
suggeriment.

Tens ara algún altre projecte en 
ment, tinga o no a veure en la 
investigació històrica?
Tinc suficient   material per fer 
altre estudi, encara que amb un 
enfocament diferent del que he fet 
en este treball. Però vull prendrem 
“un temps sabàtic”.

Has sigut la primera dona directora 
del Diariet, durant 8 anys. Com 
recordes esta etapa?
Bé. A vegades més feixuc, però 
en general van estar més les 
satisfaccions. I sobretot, el haver 
coincidit en el 50è aniversari de 
la seua fundació, tot i la feina que 
va representar, val ser molt bonic. 
També m’ho vaig plantejar com un 
servei que feia, encara que fos sols 

m í n i m 
pels ciutadans vinarossencs que 
tan estimen el Diariet.

Quines recomanacions faries a 
un futur director o directora del 
setmanari municipal?
Jo no sóc qui per fer recomanacions 

ni donar consells. Cadascú té la 
seua manera d’enfocar allò que li 
encarreguen. Quan jo vaig acceptar 
fer-me càrrec de la direcció del 

setmanar i , 
sols vaig posar unes condicions 
mínimes: que seria imparcial, que 
es publicarien tots aquells escrits 
que respectessen les persones i que 
el llenguatge fos correcte. I també 
aplicaria el reglament establert

Participes també de la recentment 
creada revista intercultural online El 
Fortí. Com està funcionant este nou 
projecte?
De moment bé. Tenim prou visites. 
Ja hem pujat al blog quatre 
números.

Es veu diferent la vida des de la 
jubilació?
Per la meua part no. La veritat és que 
no tinc massa temps per pensar-ho. 
Si està clar que ja he deixat la meua 
professió d’ensenyant. Però com 
tot en la vida són etapes. I ara toca 
esta.

"M'agradaria que es 
disposés un espai públic 
per recordar este fet 
històric, però és decisió 
dels qui tenen el poder 
de fer-ho"

"Si parlo del mite és 
perquè la qüestió de 
que es tractava era què 
hi havia de realitat en 
tot allò que va quedar 
en l’imaginari col·lectiu 
durant tants anys del 
Vinaròs liberal"
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L'Alcalde Enric Pla i el regidor de Medi 
Ambient i Agricultura Jordi Moliner 
van explicar dimarts les prioritats 
que es marquen des del consistori en 
la gestió d'aquests horts solidaris. El 
primer edil ha destacat que "el més 
important que és que aquests horts 
desenvolupen una funció social i que 
mantinguen el nivell de convivència i 
solidaritat per al qual van ser creats. El 
seu cultiu ha de complir unes normes 
i formes i no perdre de vista que són 
un recurs municipal públic. La nostra 
intenció és regular-los de la manera 
més eficient possible i millorar el seu 
manteniment ".
De la seua banda, el regidor 
d'Agricultura, Jordi Moliner, va 
explicar que un dels punts que 
es van signar en el ‘Pacte dels 
Cavallerisses’ entre el seu partit –
Compromís-, i Som Vinaròs i PSPV, 

va ser “posar ordre” en aquests horts 
socials. “Sabem que actualment hi 
ha usuaris que conreen més d'un 
hort, altres que venen els productes, 
que no fan agricultura ecològica o 
que en els seus cultius prevalen la 
quantitat i no la qualitat”, va apuntar 

el regidor de Medi ambient.
Poden sol·licitar els horts jubilats i 
pensionistes, aturats i institucions, 

La Regidoria de Medi Ambient 
i Agricultura tornarà a 
adjudicar els horts solidaris

La nova ordenació d'aquest recurs municipal vol primar la seua funció social i foment de l'agricultura ecològica 

La sol·licitud es pot 
presentar fins al 
31 de desembre, a 
l'Oficina d'Informació 
i Atenció al Ciutadà 
(OIAC)

Els veïns de Vinaròs interessats en conrear un dels hor ts solidaris municipals 
situats a l'avinguda Joan XXIII ja poden tramitar la seua sol·licitud, fins 
al 31 de desembre, a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC). 

entitats o associacions sense ànim 
de lucre. En aquest capítol ja han 
mostrat interès Afaniad, Por Más 
Vida, Càritas. Rescata-2, l'Associació 
Islàmica i Cocemfe, en aquest últim 
cas "es facilitarà que persones amb 
mobilitat reduïda puguen realitzar 
l'activitat habilitant uns horts 
adaptats" ha explicat el regidor Jordi 
Moliner. En cas d'existir vacants, 
qualsevol veí de Vinaròs podrà 

sol·licitar un dels horts.
Els horts es reorganitzaran i 
s'imposaran unes condicions 
de manteniment, foment de 
l'agricultura ecològica i control d'ús 
de productes químics i fitosanitaris. 
"Posarem als tècnics municipals 
a disposició dels concessionaris 
i realitzarem cursos d'agricultura 
ecològica i obrirem els horts a la 
ciutadania, a través de visites de 

Redacció
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Dale a                             Patchlupe-Merceria

Feliz
Navidad

Tenemos las últimas novedades en
Labores,Patchwork y Merceria

C/ Puríssima 7 - Vinaròs - Telf. 964 828 917
patchlupemerceria@gmail.com

Poden sol·licitar-los jubilats i pensionistes, 
aturats i institucions, entitats o associacions 
sense ànim de lucre

Evitar l'estat d'abandonament que presenten 
actualment algunes de les parcel·les és un altre 
dels objectius prioritaris de la nova concessió

L'anterior concessió dels horts solidaris finalitza 
el 28 de febrer i les noves parcel·les es lliuraran 
als seus concessionaris al mes d'abril

centres escolars i associacions", ha 
explicat Moliner. "Sabem que s'ha 
despertat certa polèmica respecte 
a aquesta nova concessió però no 
estem disposats a fomentar cap 
tipus de privilegi", ha assenyalat 
l'edil.
Evitar l'estat d'abandonament que 
presenten actualment algunes de les 
parcel·les és un altre dels objectius 
prioritaris de la nova concessió. Per 
això, les cessions s'aniran realitzant 
per parcel·les i, en el cas que sobren, 
l'última reparcel·lació es destinarà 
a viver municipal per donacions 
d'exemplars arboris.
La primera fase dels horts va ser 
adjudicada el 24 d'agost de 2012 
i a la majoria d'aquests usuaris 
la concessió (de 2 anys i 2 més 

prorrogables any a any) els caduca a 
l'agost de 2016. La segona fase es va 
adjudicar el 14 d'agost de 2014, per la 
qual cosa els 2 anys de cessió també 
haurien conclòs, i l'Ajuntament 
no ha executat la pròrroga de dos 
possibles anys més de concessió. 
Un dels canvis importants és que 
la concessió siga de tres anys i un 
més prorrogable. A més, la intenció 
és realitzar quatre comunitats 
d'entre 25 i 50 usuaris cadascuna 
“prevalent l'autogestió, però amb 
més control, drets i obligacions”. 
L'anterior concessió dels horts 
solidaris finalitza el 28 de febrer i 
s'espera que, després de realitzar la 
tramitació corresponent, les noves 
parcel·les es puguen lliurar als seus 
concessionaris al mes d'abril.
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X.Flores

El vinarossenc Kike Cherta viu a Madrid i es guanya 
la vida com a redactor publicitari, però del seu amor 
al conte, i juntament amb el seu amic Víctor García 
Antón, va fer realitat un projecte singular: ‘Cuentos 
como churros’. Un repte que posava a prova la seua 
creativitat i que consistia en escriure un conte cada 
dia laboral. Només un any després des de que es va 
posar en marxa esta pàgina web, ja han publicat 
215 històries. La manera de fer-ho és especialmente 
creativa. Els interessats envien qualsevol cosa que 
puga inspirar un conte. Potser una imatge, un video, 
un dibuix, una cançó…i a partir d’aqui es redacta 
la història i es publica, juntament amb una petita 
biografia de l’usuari que ha inspirat el conte. L’èxit ha 
sigut tal que ja tenen més de 5000 seguidors i han 
publicat un llibre, que han presentat a Vinaròs, amb 
els millors contes.

Com va nèixer el projecte 'Cuentos como churros'? 
Va coincidir que un amic escriptor, Víctor García 
Antón, i jo, acababem de publicar un llibre al 
mateix temps (el meu es deia La bofetada de Gilda i 
el seu Volanderas). Als dos ens venia de gust probar 
coses noves. Posar a prova la nostra creativitat. 
Experimentar amb la literatura. El repte d´escriure 
un conte al dia durant un any ens va parèixer 
interesant. A primera vista, semblava una bogeria. 
Però les bogeries són lo milloret del món! Suposo 
que, encara que la publicitat té poc a vore amb la 
literatura, tota aquesta experiència m’ha ajudat a 
pulir les meues lletres.

Hi havia alguna referència d'algun projecte similar a 
algun altre pais?
No sé de ningú que hagi escrit tants contes durant 
un any. Pero la idea de fer alguna cosa diàriament 
durant un període de temps, és relativament 
freqüent. Serveix per imposar una disciplina y 
obligar-te a millorar. A internet hi ha molta gent 
que ha afrontat el repte de “una foto al día durante 
un año”. 

Quanta gent ereu al principi a l'equip i quants en 
sou ara?
Al principi erem només dos ‘churreros’: Víctor 
García Antón i jo. No va ser fácil cuinar tots els 
dies una història sent només dues persones, però 
precisament per això era tant apasionant. El día 
5 de novembre vam cumplir l’any i vam cumplir 
també el repte. Pero ‘Cuentos como churros’ no es 
podia acabar ahí. En lloc de tancar la web vam obrir 

les portes de la xurrería, per a que entressin cinc 
escriptors més. Només portem una semana amb 
el nou personal, pero ja tot és un altra cosa: ens 
repartim la feina i tot és molt més descansat. 

Com ha anat creixent en interès per part de la gent 
que vol publicar?
Això ha sigut el més bonic. Per a inspirar-nos 
necesitàvem l’ajuda de la gent. Eren els propis 
lectors qui ens passaven els ingredients que ens 
inspiraven per escriure el conte. Podia ser qualsevol 
cosa: una foto, un dibuix, una cançó, una paraula… 
Nosaltres agafavem eixe ingredient i buscàvem la 
història que portava amagada. Mai sabiem que 
podia surtir! Creativament, això ens permetia 
descobrir sempre nous camins.

Perquè vau decidir comparar els contes amb els 
'xurros'?
En primer lloc, pel joc de paraules que definia molt 
bé tot el que tenia el repte de rapidesa i quantitat. 
Pero també perque era una forma de baixar a la 
literatura del pedestal en que sempre la tenim. Els 
escriptors solen mirar el món per damunt l’hombro, 
arrugant el nas. Ells fan “literatura”, ojo. Nosaltres ja 

no som escriptors, som churreros. I això ens dona 
una llibertat tremenda, ens allibera de prejudicis i 
bobades.

Quants de 'churros' heu publicat fins ara?
Només hem tancat la churrería en cap de semana i 
dies festius. Aixi que, al acabar l’any, havíem cuinat 
215 churros. No sé que et semblarà pero és una 
quantitat desorbitada. Pensa que a cada conte li 
dediquem una mitjana de tres a sis hores. I que 
alguns els hem anat cuinant a foc lent, durant dies. 
És cert que produïm com a churros però cuidem 
molt la qualitat dels textos. 

I quants usuaris té la 'xurreria'?
Al principi, clar, ens seguien quatre gats. Pero, 
poquet a poquet, la gent ens va conèixer per 
Facebook, Instagram, Twitter o un amic li va 
comentar, i aixi la comunitat churrera no deixava 
de creixer. Avui ja sumem casi 5.000 persones a les 
xarxes socials.

Teniu un públic lector fidel? 
Sí, eixa és la nostra sort. Totes les semanes recibim 
dotzenes de mails i comentaris felicitant-mos. És 
una pasada.

Vull enviar un ingredient per a que escribiu un 
conte, què he de fer?
Es molt fácil! Només tens que enviar el teu ingredient 
(normalment la gent envía fotos, pero 

pot ser qualsevol cosa) a cuentoscomochurros@
gmail.com I no oblidis incloure una petita biografía 
o algún link, perque et presentarem als nostres 
lectors.

Kike Cherta 
Un vinarossenc que cuina 
‘contes com a xurros’

“Volíem provar coses 
noves, experimentar amb la 
literatura. I el repte d´escriure 
un conte al dia durant un any 
ens va semblar interesant”

“‘Cuentos como 
churros’ és una web 
feta per amor al conte. No 
hem guanyat un duro fins 
ara, i no té pinta de que 
puguem fer-ho en el futur”

C/ PILAR 28, VINARÒS

T. 964 45 91 06
C/ BAYER 16, CASTELLÓN

T. 964 86 32 47
¡Feliz Navidad!
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“Hem après molt i hem sentit l’afecte de 
molta gent desconeguda. És la cosa més 
bonica que hem fet mai”

Com us financeu?
No ens financem de cap manera. ‘Cuentos como 
churros’ és una web feta per amor al conte. No 
hem guanyat un duro fins ara, i no té pinta de 
que puguem fer-ho en el futur. Pensar el contrari 
seria fer el conte de la ‘lechera’ i només ens 
portaría decepcions. Hem après moltíssim i hem 
sentit l´afecte de moltíssima gent desconeguda. 
Aquesta és la cosa més bonica que hem fet mai. 
De moment, no necessitem més.

Quin és l'objectiu que us heu marcat en un futur?
No pensem massa en el futur. Ara toca vore 
com funciona ‘Cuentos como churros’ amb cinc 
escriptors més enfarinant les històries. I si va bé, és 
posible que tornem a ampliar la plantilla. No tenim 
ni idea d´on anem. Però cada dia creixem més i 
més, i nous lectors ens van descobrint. Això ens 
fa una il·lusió tremenda. Qué puc dir? Ens agrada 
cuinar històries.

Ja està aquí, per fi, la translació al paper del repte 
literari més saborós. Els dos escriptors de ‘Cuentos 
como churros’, Kike Cherta i Víctor García Antón, 
han presentat a El Sótano –Madrid- i a l’Espai 
Mariola Nos de Vinaròs  un llibre amb una Selecció 
Gourmet dels seus 32 millors relats. Els personatges 
més saborosos, les trames que van quedar més 
cruixents, els xurros més inspirats, en definitiva: 
el bo i millor. A més, cada conte ve acompanyat 
d'una fotografia o il·lustració. Perquè a ‘Cuentos 
como churros’ la inspiració sempre la van donar els 
lectors; són ells els qui van manar els ingredients 
amb els quals s'han cuinat aquests relats. El llibre 
s'edita sota el segell de Pezsapo. El resultat és un 
llibre delicat, cuinat a foc lent, i on l'aspecte visual 
és tan important com el text.

‘Cuentos como churros’ cuina i presenta a Vinaròs el seu primer llibre 

Víctor García 
Antón (a 
l'esquerra de 
la imatge ) i 
Kike Cherta
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 Juan Chaler
Tener una entrevista con una 
persona por la que sientes el aprecio 
que dan experiencias compartidas 
en el ambiente taurino, así se 
explica lo complicado que es, a más 
de esto se une el fijar la vista con 
atención observando la formación 
académica de este jóven torero a 
su paso por las escuelas taurinas 
de Castellon y Badajoz. Su sueño 
es torear en las grandes plazas 
y con los mejores toreros. Aún 
es alcanzable con el tiempo. En 
realidad es muy difícil y complicado 
llegar. Los sentimientos son 
positivos, de firme voluntad. Curro 
Linares representa uno de los 
iconos fundamentales en la historia 
de la Escuela Taurina de Vinaròs 
encabezando esta generación en 
interesante progresión.
Si algo he admirado en estos años 
de Curro Linares es que siempre 
ha sido un jóven con los pies en 
el suelo, y por encima de todo es 
buena gente, un hombre franco 
y que siempre va de frente, con el 
que se puede hablar y al que es fácil 
cogerle aprecio.
El toreo, una aventura en soledad
A partir de ahora llega la incógnita 

sobre su futuro y quienes le 
apreciamos estaremos pendientes 
de su evolución, esperando que 
poco a poco vaya haciéndose un 
hueco en ese complicado mundo 
que ha escogido como forma de 
vida. Merecerá la satisfacción de 
ver como sus esfuerzos dan fruto. 
Además de ilusión y esfuerzos 
hay que invertir recursos de cuya 
recuperación es, cuanto menos, 
incierta. Ojalá de verdad, su entrega 
no haya sido en vano. Canalicemos 
los sentimientos que nos salen de 
dentro, por sus manifestaciones 
tenemos el torero tantos años 
esperado.
Tiene mucho mérito estar al lado de 
los que empiezan, de los que tienen 
un futuro todavía por dilucidar, 
porque el valor y la entrega ya ha 
quedado demostrado.
El arte del toreo tiene su plasticidad, 
armonía, temple, color, belleza. . .
El torero habla de su pasión 
con el orgullo y el énfasis de los 
enamorados, puede que sea el 
último curso en la escuela, "y 
acabar de hacerse" con la vista fija 
en una tarde de feria poder debutar 
con caballos en su plaza, todo él se 
ilumina.

Tener que viajar cada día para 
asistir a la Escuela ¿resulta 
pesado?
Y además para realizar tentaderos. 
Si, son costosos para mis padres.

Cuantos alumnos forman la 
Escuela de Castellón y de qué 
pueblos  ?
Somos unos 16 alumnos. Proceden 
de Castellón, Almassora, Burriana,           
Vinaròs, e incluso de Cataluña.

Estás alcanzando buen nivel de 
preparación. ?
Hacerse torero requiere mucha 
práctica, se nota la mejora de cada 
día.

El matador de toros y profesor 
Vicente Soler Lázaro, enseña 
bien?
El Maestro Soler es una fuente 
inagotable de conocimientos que 
tanto nos transmite. Nos apoya 
y muestra su confianza a diario, 
y ayuda a mejorar. Aunque nos 
corrige deja desarrollar nuestra 
propia personalidad. Básica es 
la clase de preparación física 
recibida, y no menos es la agilidad 
para un torero. Su enseñanda es 
merecedora de un sobresaliente 
por parte de todos.

En el toreo moderno se está 
incorporando mucha variedad de 
pases.
Hoy se están pisando unos terrenos 
muy comprometidos. Tanto es así 
que esta temporada se han sufrido 
muchas cogidas. En realidad este 
toreo se practica y viene ensayado 
de las tientas, otra cosa es realizarlo 
ante un toro grande y con mucha 
leña por delante.

Cómo sientes el toreo ? 
Pues yo te diría, que de frente y por 
derecho, me gusta el toreo puro.

Con tanto torear en espiral 

seriado, se ha descuidado 
cultivar el estilo ?
Hay que buscar el componer la 
figura, pero para torear bien de 
verdad, hay que olvidarse del 
cuerpo y hacer lo que uno siente. 
Aprovechar bien la faena, arrimarse 
y agradar al público para cortar los 
máximos trofeos.

En cuantos tentaderos has 
participado ?
He toreado 8 tentaderos. En 
Requena fui premiado con una 
oreja, en Castellón fui ovacionado, 
en Vinaròs tres orejas, Albacete 
una, Benassal una, Alcora vuelta, 
Cardona (Barcelona) vuelta, Lucena 
del Cid dos orejas y Oropesa 
del Mar dos.

Tus preferencias entre los toreros 
que mandan, cuales son ?
Morante de la Puebla, José Tomás, 
El Juli, Enrique Ponce. Me gustan 
las figuras, y muchos toreros que 
no están arriba del escalafón, como 
Rafaelillo, Paco Ureña, Morenito de 
Aranda, y otros más.

Cómo te planteas la temporada 
de 2016 ?
La temporada próxima va a ser 
importante, y estoy seguro de que 
el aficionado va a ver en  mi  una 
evolución importante y aportando 
interés.

Se conseguirá que las Entidades 
Públicas faciliten la ayuda 
necesaria ?
Esta profesión es muy sacrificada 
para el bolsillo de un trabajador 
sin muchos recursos, por lo que 
cualquier ayuda será agradecida. 
También espero mucho apoyo 
por parte de la afición. Es 
imprescindible para cortar orejas 
cada tarde, y detalle importante, 
poder llevar siempre conmigo el 
aliento y la esperanza de triunfar 
junto a los espectadores a mi Plaza 
de toros.

Castellón, Fira de la Magdalena 2015
Curro Linares es el primer vinarocense que se presenta en esta plaza

Carrer Mare de Déu, 3
Tel. 964 459 327

VINARÒS

¡ Les deseamos Feliz Navidad !
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AL SEU SERVEI DESDE 1990
MUNTATGES COMPLETS ALIMENTACIÓ I HOSTALERIA

CAMBRES FRIGORÍFIQUES - TÚNELS CONGELACIÓ
BALANCES I BÀSCULES ELECTRÓNIQUES

EXTRACCIONS DE FUMS I COMPLEMENTS INDUSTRIALS
SERVEI TÈCNIC PROPI

www.figuerasrefrigeracio.com - info@figuerasrefrigeracio.com

Bones festes i un molt feliç 2016!
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X.Flores

Javier Borràs ha sido a mediados del mes de agosto elegido 
por gran mayoría como nuevo presidente de la Cofradía de 
Pescadores San Pedro de Vinaròs, relevando en el cargo a Javier 
Fábrega. Hijo y nieto de marineros, Borràs reconoce que es un 
momento muy complicado para el sector por múltiples factores, 
pero fundamentalmente por una política europea que considera 
“errónea y muy restrictiva”. Frente a ello, Borràs considera que la 
unión del sector es fundamental para seguir adelante. Vinaròs 
tiene actualmente 31 embarcaciones de pesca, de las cuales 10 
embarcaciones de bou, 18 de trasmallo y otras artes y 3 traíñas. 
De sus problemáticas, el paréntesis de la remodelación portuaria 
y del futuro del sector, hablamos con este armador y capitán 
vinarocense de 55 años de edad. 

¿Cómo queda formada la junta general de la 
cofradía después de las elecciones?
Respecto a otras elecciones, se ha reducido en número 
de integrantes. Hay más paridad porque hay los 
mismos de cada modalidad de pesca, tres personas 
por cada una de ellas. La forman nueve armadores, 
nueve pescadores y el presidente. En total 19 personas. 

¿Cómo acogió el hecho de haber salido elegido 
presidente?
Soy amigo de toda la vida de Rafael Flores, que 
también fue presidente de la Cofradía, y a él le hacía 
mucha ilusión que yo también lo fuera. Cuando él salió 

elegido, recuerdo que dijo que no se veía capaz de 
serlo, pero yo le animé, explicándole que en la Cofradía 
hay muy buenos trabajadores, un secretario, y un 
abogado que conforman un gran equipo. Ahora él me 
ha devuelto esa confianza en aceptar ser presidente 
que yo le di. Ha sido él quien me convenció, tras 
haberme votado todos los marineros y la mayoría 
de armadores. Pero supedité esta decisión a que él 
tenía que ser vicepresidente y que se tenía que jubilar 
cuando yo acabara el mandato y no antes. Me dijo que 
sí y ahora vamos de la mano en este proyecto. 

¿Es importante para la cofradía que acaben las 
obras de remodelación del puerto?
Nosotros estamos como estábamos. Y estamos a gusto. 
El varadero, la parte industrial creo que es un acierto 
total. Funciona muy bien, y en este sentido hemos 
pasado de estar en la prehistoria a estar al día, pero 
los pescadores estamos en las mismas condiciones 
que antes. Lonja, muelle, amarres, estamos igual que 
siempre y en realidad queremos quedarnos aquí. 
No nos hace ninguna gracia el traslado. Haremos lo 
que nos digan, por supuesto, hay una ordenación 
planificada, pero ojalá estuviéramos aquí siempre, 
porque consideramos que es el mejor lugar del puerto.

Javier Borràs, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores ‘San Pedro’ de Vinaròs

“Son momentos difíciles para la pesca 
y hay que estar más unidos que nunca”

“El varadero es un acierto total. 
Funciona muy bien, y hemos 
pasado de estar en la prehistoria 
a estar al día”
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Ha hablado del varadero como un avance muy 
importante para el sector
Lo es. Para nosotros es una maravilla. Ha sido entrar 
en la modernidad directamente para nosotros. Es 
fundamental para arreglar las embarcaciones. Y Batiste 
Panís, su propietario, nos ayuda mucho y nos da todas 
las facilidades. Es un hombre muy solidario. 

¿Falta alguna inversión en la cofradía que facilitaría 
vuestra labor?
Modernizarse siempre está bien. Creo que para 
mejorar nos falta quizá una máquina para limpiar 
cajas, por ejemplo. La fábrica de nieve funciona muy 
bien, e incluso podríamos vender hielo fuera, lo cual 
sería una fuente de ingresos, pero por lo demás creo 
que estamos bastante bien, sin carencias importantes. 
Quizá el muelle está demasiado abierto, y hay que 
tener allí un vigilante porque de noche nunca sabes lo 
que puede pasar.

¿Qué decisiones han favorecido más en los últimos 
años a los marineros de Vinaròs?
En Vinaròs se han hecho dos cosas muy buenas para 
los marineros. Una fue realizada por el que fuera 
presidente Manuel Caballero, que hizo realidad en 
los años ochenta poder tener una fábrica de hielo. 
Esta decisión fue la salvación de Vinaròs respecto a los 
pueblos del entorno. Al tener fábrica propia, venían 
muchas barcas de fuera y esto hizo grande la cofradía. 
Otra gran decisión fue la de disponer de un surtidor 
de gasóleo propio. Con la crisis en la que estamos, nos 
estamos manteniendo gracias al precio más bajo que 
pagamos del gasoil al tener este surtidor.

Había armadores que querían amarrar en la 

parte nueva del dique de poniente, pero no se ha 
conseguido un acuerdo
El dique de levante está abandonado. Ahora han 
asfaltado el vial, pero lo que está en malas condiciones 
ni lo han tocado. Por eso, aquellos que tienen que 
amarrar allí piden hacerlo en la parte nueva, por 
seguridad, porque está iluminado y en mejores 
condiciones. Es un peligro. Pero continúan sin poder 
amarrar allí, no nos han dado permiso, y creo que no 
tiene sentido. Nos dicen desde la Generalitat que aún 
no está acabada la obra y que por eso no se puede 
autorizar el amarre de barcas.

¿En qué punto se encuentra el sector pesquero 
vinarocense?
Estamos como el resto del Mediterráneo. Nos sentimos 
abandonados. La competencia de la importación 
es muy fuerte. Nadie nos escucha. Las inspecciones 
sanitarias y de cualquier otro tipo son continuas, y 
luego ves cosas en puntos de venta de pescado de 
grandes superficies que no se entienden. No entiendo 
por qué pescado de Italia o Francia es más barato que 
el nuestro. Y aquí nadie te da explicaciones de nada. 
Europa quiere hacer desaparecer el sector pesquero. Es 
lo que pienso. Están más por los barcos industriales, y la 
pesca artesanal no interesa. Y España no nos defiende 
ni nos ayuda, y nos aplica todos los incrementos 
posibles. Cuando te quejas, te dicen que la orden viene 
de Europa y que no se puede hacer nada. Y así estamos. 

¿Entonces, crees que todo irá a peor para el sector?
Sin duda. Creo que aún estamos bien para como 
estaremos dentro de un tiempo. La cosa va a mal y la 
gente se lo deja porque no puede vivir.

¿Qué soluciones pueden haber para mejorar esta 
situación?
Debería cambiar la política europea, pero lo veo 
totalmente imposible. Tenemos inspecciones diarias y 
por lo más mínimo te imponen grandes denuncias. La 
forma en la que miden las redes, por ejemplo, es una 
medida europea que va en contra incluso de lo que 
dicen los profesionales del sector, que han demostrado 
que están equivocados. Por medio milímetro de 
desplazamiento del hilo de la corona en el arte de 
pesca, me multaron a mí con 1.800 euros, y ese día no 
puedes salir a faenar, porque encima, te la hacen cortar 
y se la quedan. Creo que se creen que sacamos dinero 
con una pala. Hay cosas inconcebibles. 

¿Qué objetivos te has fijado para estos años como 
presidente de la Cofradía?
Hay que luchar para mejorar todo lo que se pueda. 
Hemos estado ya en Conselleria y subdelegación del 
gobierno. Nos escuchan, pero creo que se aguantan 
la risa. No nos hacen caso. Por tanto, nuestra ilusión 
tiene que ser fomentar el compañerismo. En estos 
momentos hay que estar más unidos que nunca. 
Vienen unos tiempos muy difíciles y si no estamos 
juntos lo vamos a pasar muy mal. También hay que 
vigilar el día a día, aplicar soluciones diarias a los 
problemas y necesidades que surjan de cualquier tipo. 
Tenemos unos grandes trabajadores en la cofradía y 
estamos muy contentos. 

¿Habrá buenas capturas de langostino para 
Navidad?
Creo que ha hecho demasiado buen tiempo y aún no 
ha hecho frío. Lo veo complicado.

“La fábrica de hielo que obtuvimos en 
los ochenta, y el surtidor de gasóleo 
propio instalado recientemente han 
sido una salvación para el sector 
pesquero de Vinaròs”

“Nos sentimos abandonados. La 
competencia de la importación 
es muy fuerte, nadie nos escucha 
y las inspecciones son continuas”

“Nuestra ilusión tiene que ser fomentar 
el compañerismo. Vienen unos 
tiempos muy difíciles y si no estamos 
juntos lo vamos a pasar muy mal”

Pl. Hort dels Escribano,2
cantonada C/ de Vila-real

Tel. 964 45 65 31

URGÈNCIES 24 HORES 606 569 836

Els desitja
Bons Nadals!

El nostre equip
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X.Flores

Rafael Flores, de 55 años, fue presidente de la Cofradía de 
Pescadores ‘San Pedro’ de Vinaròs. Ahora, tras las últimas 
elecciones, ocupa el cargo de vicepresidente, y trabaja codo a 
codo con Javier Borràs, a quien le une una gran amistad. Flores 
ocupa también el cargo de vicepresidente de la Federación de 
Cofradías de Castellón, lugar donde se tratan los problemas 
globales que afectan a todas las cofradías y se estudia la 
posibilidad de llegar a acuerdos beneficiosos para ellas. 
También es tarea de la federación provincial actuar como órgano 
de consulta y colaboración con la Administración en temas de 
interés general pesquero que inciden en las cofradías, en especial 
en la comercialización de la pesca, la unificación de envases 
para el pescado fresco de la provincia o el establecimiento 
de calendarios de cerco, horarios de salida de las barcas o los 
puentes de los festivos, entre otros.

¿Qué problemáticas comunes tienen en este 
momento las cinco cofradías que engloban la 
provincia?
Los problemas vienen básicamente derivados de 

las administraciones. No nos ponen más que 
impedimentos de todo tipo, muchísimas 
inspecciones y guardia por tierra y mar, como 
si los pescadores fuéramos delincuentes, 
además de normas muy restrictivas de todo 
tipo y sanciones son muy cuantiosas. Es 
una situación muy difícil para el sector. Las 
normas europeas son demasiado férreas. 
Aquí las cumplimos a rajatabla, pero no sé si 
también lo hacen en otros países, a la vista 
de los precios.

¿Tanta vigilancia hay?
Demasiada. Ahora pondrán once inspectores 
más para la provincia, además de la Guardia 
Civil.

¿Y con las vedas biológicas para regenerar 
los caladeros?
Hemos sido los propios marineros los que 
hemos propuesto realizar las vedas. El 
armador ha parado dos meses y lo ha hecho 
sin cobrar. La provincia de Castellón ha sido 
pionera en todo el Mediterráneo y en toda 

España en este sentido. Al principio sin cobrar 
subvenciones. Ahora nos obligan a hacer junio y 
por nuestra voluntad haremos también julio. No 
queremos que se acabe la pesca. 

¿Qué acuerdos provinciales se están tomando?
Uno de ellos fue no salir a faenar el lunes 7 de 
diciembre, una decisión a la que se han adherido 
puertos que no son de la provincia, como San 
Carlos de la Rápita o Les Cases d'Alcanar. Una 
sorpresa muy agradable para recuperar la pesca 
en las fechas navideñas. A veces menos es más. 
También hacemos los calendarios anuales para 
toda la provincia de cada tipo de pesca, entre otros 
acuerdos. 

¿Han preocupado las prospecciones 
petrolíferas?

Nos preocuparon mucho, pero por suerte no se 
harán. Está descartado, lo cual es una alegría para 
el sector, porque hubiera afectado mucho a las 
capturas. 

¿Qué importancia tiene el puerto de Vinaròs 
respecto a las otras cofradías de la provincia?
Somos los terceros o cuartos en cuanto a 
embarcaciones pesqueras, cuando hace 12 años 
estábamos compitiendo con Castellón.

¿Por qué ha bajado tanto? ¿A qué se ha debido?
En mi opinión, los armadores se han hecho 
mayores y han preferido dar estudios universitarios 
a sus hijos. A medida que se han ido jubilando, las 
barcas se han ido directas al desguace, y esto ha 
acelerado el declive. En 1973 había en Vinaròs 69 
embarcaciones de bou. Ahora sólo quedan una 
decena, un dato que lo dice todo. Además, no hay 
tanto pescado en el mar como antes.

¿Se sigue cobrando el convenio acordado por el 
Proyecto Castor?
Si. Se sigue cobrando. Lo que hay firmado es lo que 
hay que respetar. 

¿Cuál es la cantidad económica que se acordó 
por ello para la cofradía de Vinaròs?
Son 120.000 euros anuales, y lo firmamos a 15 
años. El total es de 1.800.000 euros. Los cuatro 
puertos colindantes también cobraron, pero no 
tanto como nosotros.

¿Creen que peligra el convenio con todo lo 
que ha pasado, y estando ahora a juicio este 
proyecto?
La infraestructura está allí, nosotros tenemos 

Rafael Flores, vicepresidente de la Cofradía de Pescadores de 
Vinaròs y de la Federación de Cofradías de Castellón

"La Cofradía de Vinaròs es autosuficiente 
económicamente y mantiene todas las artes de pesca"

“La Cofradía de Vinaròs se diferencia 
de otras en que es autosuficiente 
económicamente y mantiene todas 
las modalidades de pesca”

“La provincia de Castellón ha sido 
pionera en todo el Mediterráneo en 
las vedas. El armador ha parado dos 
meses y lo ha hecho sin cobrar”

“Se sigue cobrando el convenio que 
firmamos por el proyecto Castor. Lo 
que está firmado hay que respetarlo. 
La plataforma sigue allí” 
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un convenio firmado y si hay 
incumplimiento será un juez quien 
decida qué debe hacerse, porque así 
está firmado. Pero hay que decir que 
hasta ahora han cumplido todos los 
meses. 

¿Tiene alguna peculiaridad 
la cofradía de Vinaròs que la 
diferencia de otras cofradías?
Que es autosuficiente 
económicamente y tiene todas 
las modalidades de pesca. Esto no 
pueden decirlo otras cofradías. La 
flota de trasmallo es muy importante, 
quizá la que más de toda la provincia. 

¿Con los descartes, qué debería 
hacerse?
Desde luego, es importantísimo 
plantear hacer algo. Hay otros países 
que hace ya años que llevan los 
descartes a fábricas donde hacen 
harina. Tienen una cadena industrial, 
y aquí, en cambio, no se hace nada 
al respecto. Es algo que hay que 
plantear de forma urgente. 

¿Cómo está funcionando el nuevo 
surtidor de combustible que 

gestiona la propia cofradía?
Estamos muy contentos con el 
nuevo surtidor de combustible. Es 
nuestro y supone un gran ahorro. 
Fue una propuesta de la entonces 
directora de pesca de la Conselleria, 
Amparo Montoro, de la que estamos 
muy agradecidos. Ella nos comentó, 
siendo yo mismo presidente de la 
cofradía, que estaría subvencionado 
por las diferentes administraciones. 
Ahora vienen incluso los pescadores 
de Benicarló a repostar. Hemos tenido 
ofertas incluso para comprarnos 
la concesión a 25 años, pero no 

hemos querido. Estamos muy 
satisfechos del ahorro que supone. 
Fue una inversión muy importante, 
pero tenemos la ventaja de tener la 
garantía de un precio competitivo 
del combustible, lo que compensa 
mucho, porque el precio del gasoil 
fluctúa a diario, y hay que tener en 
cuenta que el gasóleo representa 
entre el 60 y el 80% de la facturación 
de las embarcaciones. 
Supuso una inversión de más 
de 400.000 euros, pero al poder 
acogernos a una subvención del 
Fondo Europeo, la Generalitat y el 

Ministerio para financiarlo, costó a la 
cofradía tan solo 213.000 euros, que 
se amortizarán sin duda bastante 
rápido. 

“Se sigue cobrando el convenio 
que firmamos por el proyecto 
Castor. Lo que está firmado hay 
que respetarlo. La plataforma 
sigue allí” 

“Estamos muy contentos con el nuevo 
surtidor de combustible. Es nuestro y 
supone un gran ahorro”.

“Los problemas del 
sector vienen de las 
administraciones. 
Nos ponen 
impedimentos de 
todo tipo, muchísimas 
inspecciones y guardia, 
como si fuéramos 
delincuentes”
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Aporta cualquier objeto y ayúdanos a recaudar fondos

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

2015 

Rastrillo 
Solidario
2015 días 5 y 6 de diciembre

de 10h a 21h
Auditorio  Municipal 

Vinaròs

Aiguals d’Izco

SolidarioRastrillo 
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 Desde Grupo Interparroquial de 
Missions y Tercer Món de Vinaròs, 
queremos agradecer la buena acogida 
que por Onceavo año consecutivo ha 
tenido el Rastrillo Solidario 2015. Una 
año más la iniciativa ha sido un éxito, 
tanto de asistencia como la de fondos 
recaudados, consolidando el acto 
solidario en estas fechas y abriendo 
paso al resto de iniciativas similares 
que se celebran en nuestra comarca 
y localidades vecinas con motivo 
de las fiestas Navideñas. Queremos 
agradecer a todos los asistentes, su 
apoyo, colaboración, confianza y 
fidelidad a este Rastrillo. Recordamos 
que la cantidad recaudada ira 
destinada a proyectos humanitarios 
de Manos Unidas, Mision y Tercer 
Mundo y Caritas Vinaròs.Nos queda 
agradecer, como no podía ser de otro 
modo, la participación,colaboración  
y patrocinio de las siguientes 
personas y entidades que con su 
desinteresada ayuda nos permiten 
año a año la realización del mismo. 
Gracias al Ajuntament de Vinaròs, als 
Mossens Emilio y Cristobal, Hermanas 
de la Divina Providencia,Caixa 
Vinaròs,  Espectacles Maestrat, 
Grafiques Castell Impresores; 
los Hornos y Pastelerías San 
Agustín,Xusquet,Farga, Chaler, Viver, 
Macip, Suquet,La Lionesa,Pastís 
y Mª Luisa; a los medios de 
comunicación y sus responsables 
Canal 56, RTVU,Cadena SER,Cope 
Vinaròs,7Dies,Vinaròs,Crónica y 
Vinaròs News ; a  Joyeria Roca, 
Electrodomésticos Sebastià,Mari 
Modas,Bar Kura2, Granier,A Juan 
Antonio, conserje del auditorio, al 
grupo de jóvenes de Confirmación 
de las dos parroquias y a todos los 
voluntarios y voluntarias que han 
estado al pie de mesa y colaborando 
desinteresadamente para que 
una edición más haya sido un 
éxito. Gracias a todos y quedamos 
enplazados para el Rastrillo del año 
que viene para el que ya estamos 
trabajando. Felices Fiestas

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ANTENAS ● TV DIGITAL 
TERRESTRE/SATÉLITE ● PORTEROS ELECTRÓNICOS 

REDES INFORMÁTICAS ● TELECOMUNICACIONES 
CENTRALITAS TELEFÓNICAS

C/ Franciscans, 4 ● VINARÒS ● Tel./Fax 964 826 827 ● Móvil 610 610 655 ● sat@almisat.com  

¡Les deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2016!

Viatge del 12 de desembre organitzat per l'Associació d'alumnes de l'Epa a unes caves de Sant Sadurní i a veure l'obra de teatre  "Mar i 
Cel"  a  Barcelona.

Els integrants de l'Associació d'Hostaleria de Vinaròs van celebrar el tradicional sopar de Cap d'any avançat per tal de donar la benvinguda 
a l'any nou atenent als seus clients. Des de l'Associació us desitgen uns bons nadals i un profitòs any 2016.
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

EL COL·LEGI IMAGINARI

OPINIÓ 

SOBRE EL DIARIET – Primera part Manuel Villalta

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

Els que sabem la 
història del Col·legi 

Jaume I des del seu començament i de la seua 
ubicació, ens hem sentit molt més ofesos aquests dies. 
Des d’aquella reunió del Consell Escolar Municipal que 
en aleshores regidor Ximo Arnau en un plànol de Vinaròs 
on eren assenyalats els solars de dotació escolar vàrem 
decidir en quin lloc concret s’havia d’aixecar, passant pel 
dictamen de CIEGSA dient que el solar era irregular i n’hi 
havia de buscar un altre, deixant passant temps i temps, 
sempre amb promeses electorals que era prioritari han 
anat sumant ajornaments de la Generalitat Valenciana 
per encara tenir a l’aire aquesta tan desitjada escola i per 
on han passat diferents generacions de xiquets que han 
estat tota la seua vida escolar en barracons. 
Recordem com el regidor Sr. Gandia feia una “parrafada 
“ monumental dient que “dubtar que s’anava a construir 

el col·legi Jaume I era com dubtar que la terra donava 
voltes al sol”, que tenien la seguretat de s’anava a fer “el 
President Fabra dixit”. Fins arribar a hores d’ara que no 
n’hi ha projecte, ni pressupost, ni res de res. 
Però el cabreig va “in crescendo” i pel vist pot ser ens 
haja tocar vore ara l’apoteosi final, en la intervenció de 
tot l’elenc teatral amb coral, músics i demés artistes o en 
l’esclat final d’una gran mascletada o d’un gran castell 
de focs artificials. Tot de forma grandiloqüent per donar 
una sensació que això és el no va més. 
Doncs sí, aquella empresa que va dir que no el podien 
fer pel terreny irregular ara resulta que va distraure 
“sobrecostos” de més de 1.030 milions d’euros. La 
contractació per adjudicació directa va ser de 2.040 M € 
sense oferta pública. Escàndol majúscul que la premsa 
en va plena i, si no ho haveu vist, us animem a fer-ne 
una ullada.

No anem a anar molt més enllà, no anem a fer cap anàlisi 
econòmic ni cap elucubració del que el que tenim i 
el que hauríem d’haver aconseguit. Però es tracta de 
xifres esfereïdores, xifres grandíssimes que demanen 
responsabilitats per tots els costats però, com sempre, 
ni una. Ens imaginem al nostre benvolgut regidor Sr. 
Amat en un plenari del seu partit disparant amb la 
seua metralladora verborreica plena de qualificatius 
i amb aquella cara roja on les venen sembla que van 
a esclatar,   tirant per cara la malversació que han fet i 
defenent el nostre col·legi Jaume I, igual que ho fa en 
els Plens Municipals quan increpa a l’actual equip de 
govern. O pot ser no, que sols dirà que ho lamenta. 
Vergonya cavallers, vergonya. Vinaròs, 13.12.2015.
PD.- L’any passat el 28 de desembre nosaltres posarem 
la primera pedra, enguany posarem la primera rajola: a 
les 11 del matí davant del antic camp de futbol Servol.

Bueno pués ja és ha aprovat el nou reglament del 
Diariet. Ja hi ha passat el temps d'exposició i tot el 
protocol burocratic.
Però vullc recordar que eixe reglament s'ha aprovat sols 
amb els vots de l'equip de govern.
Els tres partits de l'oposició varen votar en contra.¿Açò 
no farà meditar en algo a l'equip de govern? O com 
saben que 11 son més que 10, no els importa. El que 
escriu des de fa anys està criticant la manera que s'ha 
estat utilitzant el Diariet.
Però després de tot este temps he de reconéixer que 
seguim igual.
En l'exposició que va presentar el Sr. alcalde en el ple, 
sobre el Diariet dóns de la seua fundació l'any 1957, 
una cosa va quedar clara,que cada Ajuntament en cada 
moment ha utilitzat el Diariet al seu gust i manera.
En el seu moment amb reglament de persones afins 
al regim del moment i amb la foto de Franco. Després 
amb el jou i els fletxes.Però el que mes m`indigna és que 
després de 58 anys seguim igual.
S'ha substituït la foto de Franco per la dels liders polítics 
nacionals de cada partit.

S'ha substituït el jou i els fletxes per l'anagrama dels 
partits polítics.
I és modifica el reglament segons interessa al govern 
municipal de torn.
Que hi ha guanyat la ciutadania de Vinaròs amb tot açò.?
A on esta la llibertat d'expressió i la participació 
ciutadana.? Si l'equip municipal de torn amb majoria 
absoluta o amb majoria en pactes decidix el que és 
pública o no en el Diariet.
Decidix el que és un insult una ofensa o una falta de 
respecte.
Pareix ser què en compte d'un equip de govern siga 
Déu, que esta per damunt del be i del mal.
Els posaré un xicotet exemple de com tenen vostés 
enfocat el tema del Diariet.
En data 10 d'octubre en el Diariet N´2900, l'Associació de 
Veïns Migjorn de Vinaròs, va
publicar una nota de premsa fen referència al problema 
de l`falta de metges que patix l'Hopital.
Ni en la setmana següent, ni en l'altra ni en cap, cap 
partit polític amb representació municipal han expossat 
la seua opinió en el Diariet sobre este tema.

Passats dos mesos l'alcalde de Vinaròs i l'alcaldessa de 
Benicarló,prenen café amb el director de l'Hospital 
comenten el tema però tot seguix igual.
Clar s´entén què per a la ciutadania es més  interessant 
el tema del Diariet que la falta de metges en l'Hospilal.
I per als partits amb representació municipal també, ja 
que d' un tema com és-lo de l'Hospital no diuen ni pio. I 
per a un espai en el Diariet escriuen articles i articles, i és 
barallen entre ells.
Jo els demanaria a tots els grups polítics, que utilitzen 
el sentit comú. I que utilit-cen el Diariet pensant en el 
poble i per al poble.
Ja se que esta petició caurà en sac foradat, i més després 
de comprovar l'aprovació dels estatuts del Consell Local 
de Festes, i la gestió i aprovació dels pressupostos per a 
l'any 2016, és lo normal  que passará.
Per estos motius em pregunte.On esta la llibertat 
d'expressió i la participació ciutadana tantes vegades 
mencionades per l'equip de govern.?
 És esta la manera de fer les coses pensant en la 
ciutadania, o no els importa el que  pense, ja que com 
11 son mes que 10, encara que siga amb pactes.?

 1ª parte. Cuando una medida, esta bien tomada, 
cuando una decisión, es justa, hay que aplaudirla, 
sin embargo cuando decisiones, como la ayuda 
para libros de texto se están utilizan como medida 
partidista o política a costa de hacer a los padres de 
esos alumnos colas  a las siete de la mañana, en un 
servicio al ciudadano, donde se invierten los términos., 
con su paciencia el ciudadano les esta dando un 
servicio a ustedes. Como se pueden tramitar de 9 a 14 
horas las solicitudes de todo un colegio. Teniendo la 
experiencia del primer día con el Foguet, saturación de 
ordenadores incluida, donde hasta las 11 de la mañana 
no pudieron dar ese servicio. No rectifican y dan un 
listado en este mismo diario de colegio por día. ¿Es que 
tienen que hacer una asamblea ciudadana para saber 

esto?. Si por culpa de ustedes en esa mala planificación, 
no puede un padre en ese horario tramitar los papeles 
¿perderá la ayuda?
2ª parte. Si rectificar es de sabios y dar las gracias ser 
agradecido., tengo que hacerlo con los funcionarios o 
encargados de tramitar esas solicitudes, ellos con su 
trabajo y horario (empezando a trabajar desde primera 
hora, a las 8) han conseguido agilizar y acortar las 
esperas de esas solicitudes, sin necesidad de pasar el 
caos de los primeros días., de ellos debían aprender 
en el Ambulatorio, en la sección de sita previa, donde 
solo dos profesionales, (a la vista ) sudan la camiseta, 
generándose en ocasiones colas sin poner solución a 
largas esperas de personas muchas de ellas mayores 
y necesitadas de una atención rápida, esto no 

comporta reconocer el buen trato y servicio de un 
Ambulatorio donde lo mejor son sus profesionales 
que en ocasiones no llegan a mejor termino su 
trabajo por falta de medios. Felicitar a los vecinos 
de la Colonia Europa, por sus nueva iluminación y su 
parque infantil y recordarle al Consistorio, que hay 
que avanzar y completar estructuras, pero también 
conservar las que hay. ¿cuándo completaran el de la 
plaza de España (al lado de la plaza de toros) porque 
quitar lo han quitado enseguida. Un ultimo apunte: 
se han cambiado las bases del Diariet, pero sigue 
siendo local y una de sus normas es que sus escritos  
sean sobre Vinarós y no para hacer campaña  de 
política Nacional. En estos días desearles a todos PAZ 
y AMOR..

Antonio NájarAYUDA PARA LIBROS O EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARCH
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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.

La redacció informa:
Donat que divendres és Nadal, els articles 

d’opinió per la publicació al Diariet de dissabte 
26 de desembre han d’enviar-se abans de 

dilluns 21 de desembre a les 13h. 

Els articles que arriben posteriorment no serien 
publicats fins al Diariet del dia 6 de gener. 

Disculpeu les molèsties.

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

“Regnat d’Alfonso XIII” de Ramón Puig

18€
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Andrés Albiol Anèmona del 
bernat ermità

 RESUM  DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE NOVEMBRE DEL 2015 (i III)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)                                  4.432 Kg.
Seitó (Boquerón)                                  369
Melva                                                   146
Escritas (Rayas)                                    417
Mantas (Batoideos)                                37
Besuc (Besugo)                                    547
Boga i xucla (Boga y picarel)             1.216
Rallat (Bonito)                                      1.905
Burros (Gobios)                                       52
Llampuga                                                  6
Caballa                                                2.001
Vetes (Cintas)                                         37
Congre (Congrio)                                 1.631
Gall (Pez de. San Pedro)                        212
Orá (Dorada)                                       7.817
Móllera (Faneca)                                   928
Gallineta (Cabracho)                             77
Sorells (Jureles)                                 5.557
Esparrall (Raspallón )                          483                     
Llenguados (Palá)                             1.044
Sarg (Sargo)                                         663

Lliri (Anjova)                                       1.097
Llobarro (Lubina)                                  206
Panagal                                                   6
Mabre (Herrera)                                   205
Aranyes (Arañas)                                326                                               
Pagel (Breca)                                   4.846
Peluda                                                541
Pescadilla  (Lluç)                              9.016
Rap (Rape)                                       1.725
Aspet (Espetón)                                  487
Rom empetxinat (Rodaballo)                 8
Jurioles (Rubios)                                680
Moll (Salmonete)                                8.916
Morralla (Serranos, etc.)                 2.220
Sardina                                            6.016
Mero                                                      5
Letxa (Pez limón)                                40
Bacoreta                                             41
Sorella (Jurel real)                          1.173
Bacaladilla                                         129
Llises (Mújols)                                 1.541
Pagre (Pargo)                                      68

Bis (Estornino)                                  123
Gatet (Pintarroja)                             37
Roncador                                          92
Rata (Miracielo)                                   20
Palometa (Palometón)                        21
Tigre (Lenguado portugués)               10
Corva (Corvallo)                                 89
Miseria (Gallo)                                   79
Peix de rei (Pejerrei)                          47
Mamona (Brótola de roca)                 27
Saboga (Alosa)                                   5
Dèntol (Dentón)                                 135
Chopa (Cántara)                                64
Palomita (Palometa blanca)             352
Corvina (Reig)                                    28
Morruda (Sargo picudo)                     13
Vidrià (Mojarra)                                116
Salpa (Salema)                                 139
Rom (Rémol)                                     50
Varis (Varios)                                    41
                                                  _______
       Total    ..................               70.348

CRUSTACIS  
Cranc (Cangrejo)                           154
Escamarlà (Cigala)                      5
Llagostí (Langostino)                         354                      
Galera                                             6.144
Llagosta                                            154
Gambes                                              12
Llomantol (Bogavante)                       10
                                             _____
Total      ...........................   6.830       
MOL·LUSCOS
Calamars                                         810
Sepió punxa (Choquito picudo)       277
Canana (Pota)                                  178
Sipia                                               2.846
Polp roquer (Pulpo roquero)          3.590
Polp blanc  (P. Blanco)                  1.764
Polp mesquer (P. almizclado)          637
Caragol (Cañailla)                            175
                                                _________
Total     ..............................10.278
TOTAL EXTRACCIÓ…...  87.460

Mar con calmas navideñas
Semana con unas aguas muy apaciguadas y con alguna neblina que dejó 
faenar cómodo a toda la flota. Y las capturas resultaron buenas, al igual que las 
cotizaciones.

La pesca de arrastre pudo acceder a todo los fondos, subastó a diario poco langostino, calamar, 
gall, pescadilla, miseria, salmonete, rape, caracol, peluda, galera, móllera, caballa sardina, jurel, 
boquerón, pulpo blanco y morralla.
El cerco se encuentra efectuando dos meses de veda.
La flota de los artes menores, las barquitas trasmalleras unas pillan sepia. Otras calan a la palomita, 
pagel y corva. La mayoría se dedica al lenguado, rombo y escrita. Y uno captura langosta, 
bogavante, gallineta, chopa y mamona.
El palangrillo de costa atrapó con anzuelo lubina, dentón, dorada, sargo, pagre y congrio.
En la recolecta de pulpo roquero con cadufo se venden ejemplares de 1 a 4 Kg.
Fiestas de Navidad y Reyes; Se faenará todos los días laborables del sector a excepción de los 
jueves 24 y 31 por ser ambos días víspera de fiesta.

Ecos de ‘Mar’; Análisis consumo pescado en la UE (VI) 
La encuesta a los ciudadanos de los países comunitarios en relación con el lugar de compra de los 
pescados, el 73% de los entrevistados lo hicieron en supermercados, porcentaje que los españoles 
estamos en un 68,3% y el más bajo son los polacos con el 61,9%.
Las pescaderías como lugar de compra suponen una media del 41%, en España está en el 52,2%, 
solo nos pasa Polonia y Holanda con el 55% y el último lugar es Gran Bretaña con el 20%.
El 54% de los encuestados dicen que hay oferta suficiente en los supermercados de los productos 
de la pesca, y el 46% restante cree que no. Los españoles estamos a la cabeza con una valoración 
del 57,4% y que no el 42,6% restante. En la parte mas negativa están los daneses con el 31,4% que 
dan una respuesta afirmativa.

Este animal de la classe Antozoa i de l'orde dels Actinaris 
viu pegat al caragol d'un cranc ermità. Ambdòs 
efectuen una col·laboració de simbiosi mutualista, 
donat que se beneficien els dos de viure junts, aixina el 
cranc no és menjat pel polp al protegir-li els tentàculs 
urticants de l'anèmona, i ella s'aprofita dels desperdicis 
del cranc per a menjar i traslladar-se de lloc, i fins i tot 
pot caçar diminutes preses en els tentàculs. 
Tambe és coneguda com figa del cranc ermità, en 
castellà li diuen ‘anémona del ermitaño’, en francés 
‘anémone solitaire’, en alemà ‘Schmarotzerrose’, en 
anglés ‘parasitic anemome’. El seu nom científic és 
Calliactis parasitica.
Dit invertebrat té un cos un tant tubular, fins 6 cm. d'alt 
i 4 d'ample. Corporalment posseix una gran cavitat 
amb esòfac i espai gàstric separat en funció intestinal. 
Amunt té un sols forat per a la boca i ull del cul. En dita 
obertura redona hi ha 8 cercles al voltant de la placa 
bucal en un total de 700 tentàculs gelatinosos.
La seua columna és marrò fort en bandes llongitudinals 
més clares. La corona de tentàculs és gris, lila, taronja i 
blanc. 
Hi ha separació de sexes. Se reproduix sexualment a 
l'estiu amollant lliures al corrent els òvuls i esperma 
per a que se fertilisen i eclosionen, que desprès baixa 
a viure sobre el substrat i se pega a mode de ventolera 
per la part inferior en un disc basal còncau. Pot amollar-
se i buscar atre hospedador. I reproducció asexual per 
gemació
Preferix aigües de 1 a 100 m. de profunditat sent la 
majoria llocs arenencs.
Desprès de separar-la de la clafolla del caragol i netejar-
li el estòmec, se fa un bollit i se pot cuinar de moltes 
formes. Té un intens tast de mar.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Este viernes el C.B GIL COMES 
VINARÒS realizo su ya tradicional 
torneo “ ENCESTA UN JUGUETE” 
donde participo el C.B Peñiscola y 
donde se jugaron partidos en las 
categorías pre benjamín, benjamín, 
alevín, infantil femenino, cadete 
femenino y sénior masculino. El ya 
tradicional torneo lo organiza el club  
para colaborar con la “ONG CARITAS”  
y así intentar que ningún niño se 
quede sin regalo en estas entrañables 
fiestas  navideñas y donde el club 

intenta aportar su granito de arena 
en hacer feliz a todos los niños. 
Cada niño del club aportó un juguete 
y las empresas colaboradoras del 
club como GIL COMES y  TELEPIZZA 
también estuvieron presentes en el 
acto y colaboraron en este torneo 
y acto benéfico. También se pudo 
contar con la representante de 
CARITAS que recogió los regalos 
y la concejala de deportes del 
ayuntamiento de Vinaros.

ALEVIN FEDERACIÓN
C.B CASTELLÓN 64 – C.B GIL COMES VINARÒS 13 

ALEVIN DE 1º AÑO DESCANSO 

INFANTIL MASCULINO DESCANSO 

INFANTIL FEMENINO 
NOU BASQUET BLANCO 41 - C.B GIL COMES 44 

CADETE FEMENINO 
C.B BURRIANA 37 - C.B GIL COMES VINARÒS 57

CADETE MASCULINO NEGRO 3º ZONAL
E.B VILA-REAL B 46 – C.B GIL COMES VINARÒS 61  

CADETE MASCULINO 2º ZONAL 
E.B VILA-REAL A 52 - C.B GIL COMES VINARÒS 62

JUNIOR MASCULINO 
E.B VILA-REAL 70 - C.B GIL COMES VINARÒS 31

SENIOR MASCULINO 2º ZONAL DESCANSO 

SENIOR MASCULINO PREFERENTE
E.B VILA-REAL B 40 - C.B GIL COMES VINARÒS 72

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

Después de estar 3 años enseñando y 
fomentando el fútbol flag en varios colegios 
de la localidad, el club Ironmans Vinaròs 
da un paso más e inicia la creación de los 
equipos de fútbol flag en categorías Sub-11 
y Sub-13. El objetivo de estas categorías es 
continuar con la formación y el aprendizaje 
de este deporte y brindar a los jugadores 
la posibilidad de disputar encuentros y 
torneos con otros equipos.
La línea de formación continuará siendo la 
misma, enseñar las reglas, técnicas y tácticas 

del Fútbol Flag, teniendo como objetivo que 
los niños y niñas aprendan este deporte, 
aunque parezca nuevo, hace más de 20 años 
que se practica en España.
La dinámica de entrenamientos será de 2 
días a la semana, lunes y viernes de 17:00 a 
18:30.
Si estás interesado y quieres más 
información, no dudes en contactar con 
nosotros por los siguientes medios: Móvil y 
Whatsapp 661915475, info@clubironmans.
es, facebook.com/ironmans.vinaroz

FUTBOL AMERICÀ.  Club Ironmans Vinaròs

INICIO CATEGORÍAS FÚTBOL FLAG SUB-11 
y SUB-13 EN IRONMANS VINARÒS



56

19 desembre de 2015
Extra de Nadal

ESPORTS

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

Us desitgem
Bon Nadal !

C/ Sant Francesc, 62 - VINARÒS
Tel. 964 826 070

El dissabte dia 12 de desembre els 
benjamins i alevins van participar 
en la III Lliga de promeses disputada 
en la piscina de Benicarló
Els clubs participants van ser: Club 
Deportivo Lledo, Club Natació 
Onda, Club Natació Benicarló i 
Club Natació Vinaròs amb un total 
de 99 nadadors.
Els benjamins van nadar, la 
disciplina de 100 esquena 
destacant els bons resultats de 
Mar Garcia, Daniela Muñóz, Ivonne 
Martínez i Andreu Jovani.Els relleus 
van ser de 4x100 lliures, quedant 
els primers en masculins i femenins 
Els resultats individuals son:

100 esquena
Andreu Jovani 1,24,90 
Izan Rubió 1,37,86 
Santi Matamoros 1,39,16 
Joan Chavarria 1,41,25 
Alex Pujol 1,53,30 

Ulisses González 1,58,19
Ivonne Martinez 1,35,40
Natalia Burriel 1,38,41 
Mar Garcia  1,40,23
Daniela Muñoz  1,42,10
Ainhoa Canalda  1,47,01
Lucia Garcia  1,49,05
Alba Arillo  1,52,70

Lluna Bordes  1,55,93

Els Alevins van nadar les disciplines 
de 200 lliures i 100 esquena, 
destacant la millora dels temps 
obtinguts per la majoria de 
nadadors amb els bons resultats 
de Martí Forner, Miquel Segarra, 
Manel Ramírez, Carla Bernial, 
Ainhoa Garcia, Angels Ferrer i 
Sílvia Milian. Els relleus van ser de 
4x100 braça, se'n les femenines les 
primeres en un temps de 6,27,01. 
Els masculins van fer un temps de 
5,53,01 quedant segons. 

Els resultats individuals son:

200 lliures         100 esquena

Miquel Segarra    2,17,62  1,20,83 
 
Manel Ramírez    2,20,35 1,13,05
Ian Calvo             2,30,61 1,17,09
Marti Forner         2,34,30 1,20,68
Angels Ferrer       2,33,26 1,22,63
Carla Bernial        2,38,69 1,22,03
Aura Perez           2,39,00 1,29,80
Ainhoa Garcia        2,39,01 1,19,12
Sílvia Milian           2,44,42 1,31,13
Gemma Balaguer  2,56,41 1,42,94
Marta Balaguer     3,03,44 1,53,74

III Lliga de promeses
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ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

PATINATGE ARTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

Más de 40 jugadores se dieron cita en 
los locales del Club de Ajedrez Ruy 
López para participar en el tradicional 
torneo de navidad Un torneo donde 
se impuso con autoridad Pau Morales 
Polo  al ganar las siete partidas en 
disputa, Pero quien dio la gran 
sorpresa fue el castellonense David 
Doñate, que con sólo 8 años recién 
cumplidos se situó en segundo lugar 
de la clasificación general. El tercer 
lugar de la tabla lo cubrió el jugador 
de Vinaròs Diego Zafra.
En categoría Sub12, los jugadores 
de Vinaròs Rubén Vinuesa y Albert 
Robles obtuvieron también la primera 

y segunda plaza respectivamente. 
En categoría Sub10, fueron dos 
jugadores de Benicarló los que se 
alzaron con los primeros puestos 
(Oscar González y Elíes Alberich). 
Finalmente los primeros lugares de 
los jugadores noveles (aquéllos de 
recién iniciación al ajedrez), fueron 
cubiertos por el jugador de la Escuela 
Ajedrez Els Mestrets Castellón, Fabian 
Tunaru, seguido de la jugadora de 
Benicarló Selena Monforte.
Una gran mañana para el ajedrez 
escolar en Vinaròs, donde faltó 
espacio para los 43 participantes 
(y familiares) que se dieron cita 

en el local. La afición crece y para 
determinados eventos, es necesario 

ir buscando otros locales de juego 
más amplios.

Campeonato escolar de ajedrez infantil de Navidad. PAU MORALES, DEL CLUB RUY LÓPEZ, CAMPEÓN

El pasado 12 de Diciembre, la localidad 
de Alberic, fue esce nario del “TROFEO 
FEDERACIÓN DE PATINAJE ARTÍSTICO Y 
DANZA”, competición considerada como 
la más importante del ca lendario anual de 
la Federación de Patinaje de la Comunidad 
Va lenciana tras los Campeonatos 
Provinciales y Autonómicos y, que reunió 
a los siete mejores patinadores de la 
Comunidad en cada una de las categorías 
de Alevín a Senior. 
Tras los buenos resultados obtenidos 
durante la presente temporada por las 
representantes del “Club Patinatge Artístic 
Vi naròs”, se esperaba que pudieran ratificar 
en este trofeo el nivel que atesoran. 
Se dieron cita en el pabellón municipal de 
la Muntanyeta de Alberic las siguientes 
patinadoras: 

• Categoría Infantil: Corinne 
Nolasco y Anna Gil. 
• Categoría Cadete: Paula Escura. 
• Categoría Juvenil: Irene Tomás y 
Patricia Gomis. 

Las expectativas se cumplieron y nuestras 
patinadoras reali zaron un buen papel en 
esta competición, destacando los siguien-
tes podiums en sus respectivas categorías: 
Anna Gil Berbel quedó en 3ª posición, 
Irene Tomás fue la 1ª clasificada y Patricia 
Gomis la 2ª clasificada. 
Nuevamente felicitar a nuestras 
deportistas y entrenadoras, ya que sin duda 
merecen la admiración y reconocimiento 
de todos los amantes del patinaje artístico 
y el apoyo para que puedan co neguir en el 
futuro nuevos retos deportivos.

El Club Patinatge Artístic Vinaròs Partici pa en el Trofeo Federación de Patinaje Artístico 2015

Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com

ESPORTS
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La entidad que preside Ricardo 
Serret logró cuatro victorias, de cinco 
posibles, haciendo del Pabellón 
Municipal de Vinaròs un fortín. 
Con estos resultados positivos, los 
vinarocenses mantienen lideratos 
y asaltan segundas plazas, antes de 
Navidad.
Esporting Club Villarreal 3-14 
SALA DE FIESTAS LOS PAPAGAYOS  
Vinaròs FS (Alevín)
Los jugadores de Juan Puchal 
mantuvieron el liderato a domicilio, 
con una goleada impresionante, 

liderada por sendos tripletes de 
Óscar Castel y Gheorghe Sitar. Los 
vinarocenses, como un bloque sin 
fisuras, consiguieron tres puntos más, 
con los que prosiguen el pleno de 
victorias, a una jornada de cerrar la 
primera vuelta.
CRYSTAL PARK  Vinaròs FS 16-1 Vila-
Sport Autorreal Villarreal (Juvenil)
Los de Said Mansouri lograron un 
nuevo triunfo, esta vez como local, 
ante un desarbolado Vila-Sport 
Autorreal Villarreal. Pau Bellés, con 
cinco goles, y Carlos Belenguer, 

con tres, fueron los estandartes de la 
victoria vinarocense. Los juveniles del 
CD Vinaròs, con 19 puntos, escalan al 
tercer puesto de la tabla, a la espera 
de recuperar la jornada de descanso. 
RESTAURANTE ARAGONES  Vinaròs 
FS 7-2 CD Moreres (Infantil)
Los infantiles de Brahim Es Saiydy se 
‘cuelan’ en el podio de esta categoría, 
en el segundo cajón, tras vencer a 
los castellonenses del CD Moreres 
por 7-2, con 5 goles de Sergio Rio, 
una exhibición del vinarocense que 
permite a los suyos adelantar al 

Grapa de Castellón ‘A’, en el inicio de 
la segunda vuelta 1ª División Infantil, 
Grupo IV.
CD Vinaròs FS 10-3 CD Moreres, 
sábado 12 a las 17:15
La jornada en el Pabellón Municipal 
de Vinaròs la cerraron los cadetes, 
con otro resultado positivo y 
satisfactorio. Alejandro Charler, con 
cuatro goles, y Ricardo Fernández, 
con tres, allanaron el camino de los 
de Mohamed Ait hacia la tercera 
victoria de la temporada, con la que 
ya suman 10 puntos y se quedan a 
solo tres del segundo puesto. 
Segorbe Kibuc 5-3 RESTAURANTE 
ARAGONES  Vinaròs FS (Benjamín)
El fin de semana de competición 
se cerró el domingo 13, a las 10:45 
horas, en Segorbe. Los pequeños 
de Antonio Vaca Moyano no 
pudieron obtener el cuarto triunfo 
del año pese a luchar hasta el final. 
El local Pablo Pradas, con los cinco 
goles de su equipo, fue el principal 
protagonista de un duelo que relega 
a los vinarocenses a la tercera 
plaza, empatado a puntos con el 
segundo, con un partido menos que 
los segorbinos. 
El próximo fin de semana, el CD 
Vinaròs cerrará el año natural con 
otra jornada apasionante, con la que 
pretende agradecer todo el apoyo 
de la afición, en cada partido, y el 
respaldo de sus patrocinadores, 
Restaurante Aragonés, Sala de Fiestas 
“Los Papagayos”,  Hotel Crystal Park y 
Farmateca, así como también desear 
unas Felices Fiestas a todos.

ESPORTS
El CD Vinaròs FS firma otra excelente jornada
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TRIATLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja 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+  

Un any més, hem tingut el gust d'haver 
reunit membres de l'equip i junta del 
Club per fer el sopar conmemoratiu de 
finalització de la temporada 2015.
En aquest any, el balanç que ens queda 
és molt positiu. Hem aconseguit que 
el nostre triatló, el de Vinaròs, sigui 
guardonat com a esdeveniment 
esportiu de l'any. Tot això, sense 
comptar amb les alegries que ens han 
donat els nostres triatletes al voltant de 
tota aquesta temporada.
Però, sobretot, hi ha que tenir en compte 
que la balança sols es decanta en positiu 
degut a tots vosaltres. Sí, vosaltres: 

voluntaris del duatló escolar i triatló, 
patrocinadors i sponsors, simpatitzants 
del Triatló local en general i del Club en 
particular, socis, junta, equip competitiu 
del Club i a tota la nostra gent, que fan 
que puguem continuar amb aquest 
somni any rere any.
No podem descriure-vos en paraules el 
que sentim quan ens posem a recordar 
el que hem aconseguit i com estem 
de segurs que això sols ha fet que 
començar!
I ara sí, al Gener tornem amb més 
ambició i més ganes!
Moltes gràcies a tots!

Sopar de despedida de la temporada

C/ Raimundo d’Alós, 3
Tel. 964 455 904
685 369 270 VINARÒS

Menú Fin Año 2015
Cena de Gala Coctel de Bienvenida

Entrantes
Queso Curado de la Mancha en Aceite de Oliva al Aroma de Romero y Tomillo

Jamón Ibérico Gran Reserva Acompañado de Pinchos de Anchoa del Cantábrico
y Pan de Cristal con Tomate de colgar y Aceite de Olivas Milenarias

Carpaccio de Bacalao de Islandia con Puré de Tomate Kumato y Aceite de
Oliva Virgen con Esferificaciones de Limón y Pimienta Rosa

Vieiras Rellenas en sus carnes y Foiegrás de Pato sobre Crujiente de
Alcachofa de Benicarló

Lomos de Langostino de Vinaròs escalfados en Salsa de Soja y toké de Wasabi
(plato mediterráneo con toque Asiático)

******
Suprema de Rodaballo Confitado en su Jugo de Marisco Perfumado al Cilantro Fresco 

******
Sorbete de Frutas de la Pasión al Mojito

******
Paletilla de Lechazo de Zamora a Baja Temperatura en Suave Perfume de Trufa Negra

****** 

Postre
Pirámide a los Dos Chocolates en su Falsa Tierra de Turrón y

Crema de Vainilla emulsionada al Jengibre
****** 

Bodega
Tinto: Altos Ibéricos (Crianza D.O. Rioja)

Blanco: Verdeo (Verdejo D.O. Rueda) Bodegas TORRES  S.A.
Cava: Anna de Codorniu Blanc de Blancs

Agua mineral, Café o Infusiones Especiales
Bombones y Dulces de la Época

Uvas de la Suerte y Bolsa de Cotillón
66,00 €

¡Deseamos a nuestros clientes y amigos
Feliz Navidad y Feliz Año 2016! 

IVA INCLUIDO

Las copas y licores no están incluidas en el precio del Menú 

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

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

Didac tiene 4 años y una enfermedad

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

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

rara que afecta a su sistema inmunológico

www.yoinvestigo.org

envía un SMS con la
palabra DIDAC al



60

19 desembre de 2015
Extra de Nadal

ESPORTS

En la Sala Opal del Grao de 
Castellón se ha celebrado la Gala 
del Tenis Provincial, donde han sido 
premiadas las mejores raquetas, en 
las diferentes categorías que han 
participado en el Circuito de Tenis, 
desde junio hasta septiembre del 
2015.
El Club TENIS CLOSA de Vinaròs, 
ha clasificado a siete dentro de los 
mejores jugadores del Circuito: 
Joanna Miralles nº1 Infantil, Mar 
Vidal nº3, Miguel Ángel Castán nº3, 
Iago Hiraldo nº8 Benjamín, Didac 
Chalé nº8 Alevín, Berta Miralles 
nº10 Benjamín.
Con el título de campeona absoluta 
Infantil de Joanna Miralles, ya son 
16 los obtenidos desde el año 1992, 
el tercero logrado por Joanna, ya 
que fue campeona Benjamín en 
el año 2012, campeona Alevín en 
2014 y siendo  de primer año ya 
ha logrado el título de campeona 

Provincial Infantil, ¡Enhorabuena!.
La gala estuvo amenizada 
por dos artistas de gran nivel 
nacional, como  son, Carlos 
Latre y el Mago Junke , que 
hicieron las delicias de todos los 
asistentes, más de cuatrocientos 
concretamente. Los jugadores 
galardonados recibieron sus 
premios de manos de jugadores 
de tenis tan famosos como Daniel 
Gimeno, Anabel Medina y también 
de un ex nº1 de Padel, Juan Martín 
Díaz entre otros.

TORNEO C.C.MEDITERRANEO 
BORRIOL
Cuatro son los vinarocenses del 
C.T.CLOSA que disputarán las 
finales en el C.C.Mediterraneo. 
Joanna Miralles, Mar Vidal, Iago 
Hiraldo y Laia Llorach. Álvaro 
Fuster  y Miguel Castán, alcanzaron 
las semifinales.

VETERANTS UD RAPITENCA   1
VETERANTS VINARÒS CF         3
VETERANTS VINARÒS CF: Piñana, 
Llopis, Pedro, Angel, Gómez, Pitter, 
Jaime, Javi, Marcelo, Hugo, Diego. 
También jugaron: Zambrana, 
Roberto, Sean, Óscar, Pego, Aníbal.
0-1 M: 21 Hugo. 1-1 M: 37. 1-2 M: 50 
Javi. 1-3 M: 80 Luna
Como dice el titular de la crónica, si 
se quiere se puede, demuestra que 
cuando la plantilla se pone el traje de 
faena es muy difícil derrotarlo.
El partido fue de dominio visitante 
en los primeros cuarenta y cinco 
minutos, pero sin materializar las 
numerosas ocasiones de gol. El 
primer gol del Vinaròs, fue una 
obra maestra de Hugo, que en una 

perfecta vaselina dio premio al juego 
de los visitantes, pero en el único 
error defensivo de la zaga del Vinaròs, 
los locales empataron el encuentro, 
destacar la intervención del meta 
vinarocense Piñana, que desbarato 
una clara ocasión de gol por parte 
local, pero adivinó la trayectoria 
del balón y salvó lo que ya parecía 
gol, llegándose al descanso con un 
injusto empate.
En la reanudación el juego se volvió 
intenso por ambos conjuntos, 
debido a los cambios efectuados por 
el técnico visitante Keita, con jugadas 
de merito y oportunidad en ambas 
porterías, teniendo que intervenir 
el colegiado en algunos lances para 
poner tranquilidad, sobre todo en 
la jugada en la cual el portero del 

Vinaròs CF, Zambrana estuvo unos 
minutos conmocionado. 
Los langostineros supieron 
materializar sus ocasiones, primero 
fue Javi, que culmino una excelente 
jugada de Roberto,  y posteriormente 
Luna remata de forma exprendida el 
lanzamiento de un corner, logrando 
el tercer gol, que darían el merecido 
triunfo al Vinaròs CF.
Destacar en la segunda parte la 
jugada protagonizada por Pitter, 
que intento un lanzamiento desde 
el centro del terreno de juego, al ver 

al portero local adelantado, saliendo 
el balón por encima del larguero por 
escasos centímetros.
Felicitar a los componente de los 
Veteranos del Vinaròs CF, por esta 
importante victoria, que los situá en 
la parte alta de la clasificación.
Recordar que el próximo día 27 de 
diciembre se disputa el I TORNEO 
SOLIDARIO, que enfrentara a los 
Veteranos Vinaròs CF, ante una 
Selección Comarcal de jugadores 
de Regional preferente, primera y 
segunda regional.

FÚTBOL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

Si se quiere se puede:

Gala provincial del tenis castellonense
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Plaza Jovellar, 15 - 12500 VINARÒSELS DIARIS

Et desitgem
Bons
Nadals
i Bones
Lectures

Et desitgem
Bons
Nadals
i Bones
Lectures
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Rafa Marcos LA JORNADA

FUTBOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

Desaprovechada la ventaja inicial

 DIA: DIS S ABTE, 19,12,15 P AV ELLÓ P OLIES P ORTIU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL MASC CB GIL COMES VINARÒS - CB BENICARLÓ

16,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR MASC. CB GIL COMES VINARÒS – ALDAIA “B”
18,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR B CB GIL COMES VINARÒS – BASQUET MORVEDRE
20,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR A CB GIL COMES VINARÒS – NB TORRENT

9 a  13 PISTA SINTÈTICA F. AMERICÀ BASE TORNEIG ESCOLAR FUTBOL AMERICÀ

16,00 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA ALEVÍ CD VINARÒS FS - FUTBOL SALA CABANES
17,15 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA BENJAMÍ CD VINARÒS FS - C AT MORVEDRE-RED BLUE “A”

DIA: DIUM ENGE, 20,12,15 P AV ELLÓ P OLIES P ORTIU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL FEM CB GIL COMES VINARÒS – CB BENICARLÓ   
12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEM CB GIL COMES VINARÒS – VILA REAL BC “B”

12,00 PISTA SINTETICA BASQUET CADET A CB GIL COMES VINARÒS – CB BENICARLÓ   

DIA: D IS S AB T E  19 ,12 ,15 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 CAMP 2 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED C -  CF ALCALA “A”
12,00 CAMP 1 ESTADI FUTBOL ALEVÍ CF UNITED A – C.D. ALMASORA “A”
12,00 CAMP 1 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED A – C.D. ALMASORA “A”

16,00 CAMP 1 ESTADI FUTBOL ALEVÍ CF UNITED C – VINAROS EFC “C”
16,00 CAMP 2 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED C
17,30 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED – CD VALL D'ALBA

DIA: DIS S ABTE 19,12,15 CIUTAT ES P ORTIV A
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINAROS EFC B – CD ALMAZORA
11,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC B – CD ALMAZORA
12,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI CF UNITED PREBENJAMI BLANC 

16,00 CAMP 3 FUTBOL BENJAMÍ VINAROS EFC A – PRIMER TOQUE CF  A
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ VINAROS EFC A – PRIMER TOQUE CF
18,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL VETERANS AAVV VINARÒS – AAVV JESUS CATALONIA

D IA: D IU M E N GE  20 ,12 ,15 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
16,30 ESTADI FUTBOL PREFERENT VINAROS CF – CF ALCALA

RESULTADOS  JORNADA  15 JORNADA   16 20/12/2015

San Pedro 3 Onda 2 Burriana  Almassora
Almassora 0 Puzol 0 Museros  Benicasím
VINARÒS 2 Cullera 2 Vall d’Uixó Benicarló
Benicarló 2 Alcalà 1 Alqueries Alcora
Albuixech 1 Museros 2 Puzol  San Pedro
Benicasím 2 Alqueries2 Onda  Albuixech
Club La Vall 1 Burriana 1 Segorbe  Castellón “B”
Alcora  1 Segorbe 1 Cullera  Club La Vall
Castellón “B” 1 Vall d’Uixó0 VINARÒS Alcalà

Vinaròs; Mulet, Guillermo, Polet, Kiko 
(Javier 64’) Wil, Tatán (Albert 57’) Joel, 
Fone, Cristian, Aleix y Óscar.
Cullera; Alejandro, Óscar (Álvaro 33’) 
Eloy, Raúl, Victoria, López, Román (Luis 
48’) Rocamora, Valdo (Ismael 80’) Quique 
y Nabil (Robert 58’)
Goles; 1-0 m. 1 Óscar, 2-0 m. 3 Cristian, 
2-1 m. 36 Victoria, 2-2 m. 45 Raúl.
Árbitró; Taitiana Comiso Visiedo. Ayudada 
por Alejandro Cantón Vitoria y Javier 

Martín Sevilla.
Mostró tarjeta amarilla al jugador Mulet 
m. 50 y al entrenador  Óscar Blasco m. 
65 por parte local y al jugador visitante 
Luis m. 75.
Partido entretenido desde un principio por 
los cuatro tantos  materializados en el primer 
tiempo, donde el reprís albiazul logró rápido 
despegarse en el marcador con sendas dianas, 
pero antes de ir a los vestuarios, la física 
rojiblanca igualaba la contienda con un par de 
tantos. En la reanudación reinó la igualdad con 

varias oportunidades para ambos equipos para 
desnivelar el luminoso, incluso los forasteros 
dispusieron de un penalty que rechazó el meta 
local. En las postrimerías del choque a los 
vinarocenses se les notó falta de preparación.
De comienzo los langostineros salieron muy 
móviles y correosos, en cambio los Cul querían 
dominar el encuentro adueñandose del centro 
del campo, así que dieron motivos para que los 
vinarocenses salieran a la contra. De manera, 
que a los primeros compases un intento de 
arrancada desde nuestra parcela, se nos cortó 
con falta (perdimos por 12 a 17) que la sacó 
Polo larga y bombeada al área rival, para caer 
el balón a Óscar, que la controló y a la media 
vuelta empalmó un chut cruzado por bajo que 
batió al guardavallas. Dos minutos después 
Wil lanzó largo y en profundidad desde su 
terreno y el defensa adversario cedió el balón al 
portero, pero Cristian se interpuso pillándola y 
regateando al meta, quien a puerta vacia volvió 
a marcar. Ellos respondieron varias veces con 
peligro, para poner a prueba a nuestro acertado 
cancerbero. También nos reclamaron una pena 
maxima por una carga de nuestro central a su 
ariete. Pasada mas de media hora, un centro 
chut desde la banda el cuero botó entre varios 
jugadores y se nos coló al fondo de la red. 
Respondimos con otro par de jugadas, pero los 
disparos salieron a las nubes y otro a bocajarro 
lo detuvo el guardavallas. Y al filo del descanso 
tras el saque de una falta lejana, nos remataron 
con la coronilla entre las mallas.
El segundo periodo salimos de nuevo a 
deshacer el simultáneo, pero en un contrataque 
foráneo nuestro portero salió anticipándose al 
delantero  blocando el balón, para chocar con 
los pies ambos jugadores, y la de negro señaló 
el punto fatídico. ¡Incomprensible! Por suerte el 
meta rechazó con las manos la pena maxima. 
Los cullerenses volvieron arriba para forzar un 
córner (4-6) y a su salida nos cabecearon al 
larguero. El Vinaròs replicó de nuevo con dos 
claras ocasiones de gol, pero el portero rival 
estuvo espléndido. Poco a poco nos volvieron a 
dominar y optábamos por salir en escapadas. En 
una de ellas, el línier levantó precipitadamente 
el banderín señalando un orsay (2-3) que no 
existía. Y ya finalizando el match, los chavales 
vinarocenses estando desfondados, aún 
aguantaron a duras penas la prórroga añadida 
por la trencilla arbitral.
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del centre de la ciutat acompanyat pels dolçainers i tabaleters de la 
Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs. Arribada a la plaça dels Tres 
Reis i cercavila pels carrers comercials

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

DISSABTE, 2 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

18.00 hores
V FESTIVAL DE NADALES organitzat pel Grup de Jotes del Centre 
Aragonés a l’Auditori Municipal

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

DIUMENGE, 3 DE GENER
Els comerços obriran tot el dia

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

DIMARTS, 5 DE GENER
18.50 hores
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A VINARÒS al port pesquer
Recorregut de la cavalcada: Santa Magdalena, País Valencià, Sant 
Francesc, Jovellar i plaça Parroquial

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
De 17.00 a 20.30 hores
PARC DE NADAL. Preu 1,5 €. Entrades al mateix Parc de Nadal. 
Estrictament necessari l’ús de sabatilles esportives al Pavelló 
Poliesportiu

DIUMENGE, 27 DE DESEMBRE
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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

DILLUNS, 28 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts a càrrec dels 
alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs al pati 
interior del Mercat Municipal

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts amb materials 
reciclats a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

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

20.00 hores
CONCERT del grup ZAVASAX SAXOPHONE & JUAN CARLOS 
CORNELLES (piano), organitzat per JJMM de Vinaròs a l’Auditori 
Municipal

21.15 hores
CINEMA - BALLET EL CASCANUECES de la companyia BOLSHOI 
BALLET. Preu 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE MANDALES a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

DIJOUS, 31 DE DESEMBRE
12.00 hores
ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS A VINARÒS, l’home que té 
tants nassos com dies té l’any. A continuació CERCAVILA pels carrers 

DIMECRES, 6 DE GENER
Durant el matí
VISITA DELS REIS D’ORIENT a l’hospital de Vinaròs, Residència 
Sant Sebastià i Caixa Rural Vinaròs

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

DILLUNS, 21 DE DESEMBRE
19.00 hores
PRESENTACIÓ DEL CONTE 23 Maestros de Corazón de l’autora 
Mª José Llorach amb contacontes i titelles, a la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
12.00 hores
CERCAVILA del X aniversari de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
de Vinaròs, els Joglars de Nanos i Gegants amb l’inici a la plaça 
Parroquial i centre antic

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
19.00 hores
MUSICAL CANTAJUEGOS a càrrec del GRUPO SCENASOUND amb 
entrada anticipada 8€ i en taquilla 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
19.00 hores
BERENAR – TALLER LITERARI «Com llegir una novel·la» a càrrec 
de Marta Tena Subirats autora del llibre Juego de Quimeras a la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal

DIMARTS, 5 DE GENER
12.00 hores
TEATRE INFANTIL En el país de Nunca Jamás interpretat per Guirigall 
Escola d’Arts Escèniques. Duració 50 min. Preu 3€, venda anticipada 
al carrer de Sant Pasqual, 22 del 23/12/2015 al 04/01/2016. 
Representació a l’Auditori Municipal

EXPOSICIONS:
Del 19 de novembre al 6 de desembre
Núria Albesa REFLEXES DEL MÓN a l’Auditori Municipal

Del 8 de desembre al 9 de gener
Raúl Segura a l’Auditori Municipal

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

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

ELS 
REIS D’ORIENT A
CAIXA VINARÒS

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

a partir de les 11:30 h del matí

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

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
Els comerços obriran tot el dia

16.00 hores
ESPECTACLE DE TITELLES a càrrec de L’Udol Teatre a l’ermita de 
la Misericòrdia

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ a càrrec de GENTSANA pels carrers comercials

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

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

18.00 i 20.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA. 
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a 
l’Auditori Municipal

DIMECRES, 23 DE DESEMBRE
De 8.45 a 13.30 hores
ESCOLA DE NADAL
Dies 23, 24, 28, 29, 30, 31 de desembre i 4 i 5 de gener.
Adreçat a xiquets/es d’infantil 4 i 5 anys, primer, segon i tercer de 
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a 
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia

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

10.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital

11.00 hores
CONCERT DE NADAL al Mercat Municipal

D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DEL PARE NOEL amb activitats al pati del Mercat 
Municipal

16.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL al Centre d’Alzheimer

18.00 i 20.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA. 
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a 
l’Auditori Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 hores
CERCAVILA DE NADALES TRADICIONALS VALENCIANES a càrrec 
de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs a la plaça Parroquial i carrers 
comercials

18.00 hores
Inauguració EXPOSICIÓ de diorames de ASOCIACIÓN BELENÍSTICA 
DEL BAIX MAESTRAT. Exposició oberta: 20, 25, 26 i 27 de desembre 
i 1, 2, 3 i 6 de gener de 18.00 a 20.30 hores al carrer del Pare Bover, 
7 bis

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

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

En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

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

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

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

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

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

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

22.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball 
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30 
de novembre. A l’Auditori Municipal

DISSABTE, 12 DE DESEMBRE
De 17.00 a 21.00 hores
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del 
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono

22.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball 
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30 
de novembre. A l’Auditori Municipal

DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE
10.30 hores
ACTUACIÓ del Grup Folklòric Les Camaraes per als residents de la 
residència de la tercera edat Sant Sebastià de Vinaròs

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
D’11.00 a 14.00 hores
GAUDEIX DEL PARE NOEL al Mercat Municipal

18.00 hores
PESSEBRE VIVENT a càrrec del grup folklòric Les Camaraes a la 
plaça de la Comunió

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

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
17.30 hores
CONCERT DE NADAL de l’Orfeó Vinarossenc, Coral Infantil 
Misericòrdia i Coral Juvenil Sant Sebastià a la capella de la Residència 
Sant Sebastià

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

ELS 
REIS D’ORIENT A
CAIXA VINARÒS

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

a partir de les 11:30 h del matí

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

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
Els comerços obriran tot el dia

16.00 hores
ESPECTACLE DE TITELLES a càrrec de L’Udol Teatre a l’ermita de 
la Misericòrdia

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ a càrrec de GENTSANA pels carrers comercials

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

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

18.00 i 20.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA. 
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a 
l’Auditori Municipal

DIMECRES, 23 DE DESEMBRE
De 8.45 a 13.30 hores
ESCOLA DE NADAL
Dies 23, 24, 28, 29, 30, 31 de desembre i 4 i 5 de gener.
Adreçat a xiquets/es d’infantil 4 i 5 anys, primer, segon i tercer de 
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a 
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia

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

10.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital

11.00 hores
CONCERT DE NADAL al Mercat Municipal

D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DEL PARE NOEL amb activitats al pati del Mercat 
Municipal

16.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL al Centre d’Alzheimer

18.00 i 20.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA. 
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a 
l’Auditori Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 hores
CERCAVILA DE NADALES TRADICIONALS VALENCIANES a càrrec 
de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs a la plaça Parroquial i carrers 
comercials

18.00 hores
Inauguració EXPOSICIÓ de diorames de ASOCIACIÓN BELENÍSTICA 
DEL BAIX MAESTRAT. Exposició oberta: 20, 25, 26 i 27 de desembre 
i 1, 2, 3 i 6 de gener de 18.00 a 20.30 hores al carrer del Pare Bover, 
7 bis

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

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

En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

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

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

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

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

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

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

22.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball 
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30 
de novembre. A l’Auditori Municipal

DISSABTE, 12 DE DESEMBRE
De 17.00 a 21.00 hores
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del 
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono

22.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball 
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30 
de novembre. A l’Auditori Municipal

DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE
10.30 hores
ACTUACIÓ del Grup Folklòric Les Camaraes per als residents de la 
residència de la tercera edat Sant Sebastià de Vinaròs

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
D’11.00 a 14.00 hores
GAUDEIX DEL PARE NOEL al Mercat Municipal

18.00 hores
PESSEBRE VIVENT a càrrec del grup folklòric Les Camaraes a la 
plaça de la Comunió

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

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
17.30 hores
CONCERT DE NADAL de l’Orfeó Vinarossenc, Coral Infantil 
Misericòrdia i Coral Juvenil Sant Sebastià a la capella de la Residència 
Sant Sebastià

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

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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

18.00 hores
V FESTIVAL DE NADALES organitzat pel Grup de Jotes del Centre 
Aragonés a l’Auditori Municipal

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

DIUMENGE, 3 DE GENER
Els comerços obriran tot el dia

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

DIMARTS, 5 DE GENER
18.50 hores
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A VINARÒS al port pesquer
Recorregut de la cavalcada: Santa Magdalena, País Valencià, Sant 
Francesc, Jovellar i plaça Parroquial

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
De 17.00 a 20.30 hores
PARC DE NADAL. Preu 1,5 €. Entrades al mateix Parc de Nadal. 
Estrictament necessari l’ús de sabatilles esportives al Pavelló 
Poliesportiu

DIUMENGE, 27 DE DESEMBRE
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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

DILLUNS, 28 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts a càrrec dels 
alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs al pati 
interior del Mercat Municipal

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts amb materials 
reciclats a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

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

20.00 hores
CONCERT del grup ZAVASAX SAXOPHONE & JUAN CARLOS 
CORNELLES (piano), organitzat per JJMM de Vinaròs a l’Auditori 
Municipal

21.15 hores
CINEMA - BALLET EL CASCANUECES de la companyia BOLSHOI 
BALLET. Preu 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE MANDALES a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

DIJOUS, 31 DE DESEMBRE
12.00 hores
ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS A VINARÒS, l’home que té 
tants nassos com dies té l’any. A continuació CERCAVILA pels carrers 

DIMECRES, 6 DE GENER
Durant el matí
VISITA DELS REIS D’ORIENT a l’hospital de Vinaròs, Residència 
Sant Sebastià i Caixa Rural Vinaròs

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

DILLUNS, 21 DE DESEMBRE
19.00 hores
PRESENTACIÓ DEL CONTE 23 Maestros de Corazón de l’autora 
Mª José Llorach amb contacontes i titelles, a la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
12.00 hores
CERCAVILA del X aniversari de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
de Vinaròs, els Joglars de Nanos i Gegants amb l’inici a la plaça 
Parroquial i centre antic

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
19.00 hores
MUSICAL CANTAJUEGOS a càrrec del GRUPO SCENASOUND amb 
entrada anticipada 8€ i en taquilla 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
19.00 hores
BERENAR – TALLER LITERARI «Com llegir una novel·la» a càrrec 
de Marta Tena Subirats autora del llibre Juego de Quimeras a la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal

DIMARTS, 5 DE GENER
12.00 hores
TEATRE INFANTIL En el país de Nunca Jamás interpretat per Guirigall 
Escola d’Arts Escèniques. Duració 50 min. Preu 3€, venda anticipada 
al carrer de Sant Pasqual, 22 del 23/12/2015 al 04/01/2016. 
Representació a l’Auditori Municipal

EXPOSICIONS:
Del 19 de novembre al 6 de desembre
Núria Albesa REFLEXES DEL MÓN a l’Auditori Municipal

Del 8 de desembre al 9 de gener
Raúl Segura a l’Auditori Municipal

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

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

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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

18.00 hores
V FESTIVAL DE NADALES organitzat pel Grup de Jotes del Centre 
Aragonés a l’Auditori Municipal

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

DIUMENGE, 3 DE GENER
Els comerços obriran tot el dia

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

DIMARTS, 5 DE GENER
18.50 hores
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A VINARÒS al port pesquer
Recorregut de la cavalcada: Santa Magdalena, País Valencià, Sant 
Francesc, Jovellar i plaça Parroquial

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
De 17.00 a 20.30 hores
PARC DE NADAL. Preu 1,5 €. Entrades al mateix Parc de Nadal. 
Estrictament necessari l’ús de sabatilles esportives al Pavelló 
Poliesportiu

DIUMENGE, 27 DE DESEMBRE
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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

DILLUNS, 28 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts a càrrec dels 
alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs al pati 
interior del Mercat Municipal

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts amb materials 
reciclats a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

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

20.00 hores
CONCERT del grup ZAVASAX SAXOPHONE & JUAN CARLOS 
CORNELLES (piano), organitzat per JJMM de Vinaròs a l’Auditori 
Municipal

21.15 hores
CINEMA - BALLET EL CASCANUECES de la companyia BOLSHOI 
BALLET. Preu 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE MANDALES a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

DIJOUS, 31 DE DESEMBRE
12.00 hores
ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS A VINARÒS, l’home que té 
tants nassos com dies té l’any. A continuació CERCAVILA pels carrers 

DIMECRES, 6 DE GENER
Durant el matí
VISITA DELS REIS D’ORIENT a l’hospital de Vinaròs, Residència 
Sant Sebastià i Caixa Rural Vinaròs

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

DILLUNS, 21 DE DESEMBRE
19.00 hores
PRESENTACIÓ DEL CONTE 23 Maestros de Corazón de l’autora 
Mª José Llorach amb contacontes i titelles, a la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
12.00 hores
CERCAVILA del X aniversari de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
de Vinaròs, els Joglars de Nanos i Gegants amb l’inici a la plaça 
Parroquial i centre antic

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
19.00 hores
MUSICAL CANTAJUEGOS a càrrec del GRUPO SCENASOUND amb 
entrada anticipada 8€ i en taquilla 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
19.00 hores
BERENAR – TALLER LITERARI «Com llegir una novel·la» a càrrec 
de Marta Tena Subirats autora del llibre Juego de Quimeras a la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal

DIMARTS, 5 DE GENER
12.00 hores
TEATRE INFANTIL En el país de Nunca Jamás interpretat per Guirigall 
Escola d’Arts Escèniques. Duració 50 min. Preu 3€, venda anticipada 
al carrer de Sant Pasqual, 22 del 23/12/2015 al 04/01/2016. 
Representació a l’Auditori Municipal

EXPOSICIONS:
Del 19 de novembre al 6 de desembre
Núria Albesa REFLEXES DEL MÓN a l’Auditori Municipal

Del 8 de desembre al 9 de gener
Raúl Segura a l’Auditori Municipal

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

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

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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

18.00 hores
V FESTIVAL DE NADALES organitzat pel Grup de Jotes del Centre 
Aragonés a l’Auditori Municipal

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

DIUMENGE, 3 DE GENER
Els comerços obriran tot el dia

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

DIMARTS, 5 DE GENER
18.50 hores
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A VINARÒS al port pesquer
Recorregut de la cavalcada: Santa Magdalena, País Valencià, Sant 
Francesc, Jovellar i plaça Parroquial

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
De 17.00 a 20.30 hores
PARC DE NADAL. Preu 1,5 €. Entrades al mateix Parc de Nadal. 
Estrictament necessari l’ús de sabatilles esportives al Pavelló 
Poliesportiu

DIUMENGE, 27 DE DESEMBRE
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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

DILLUNS, 28 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts a càrrec dels 
alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs al pati 
interior del Mercat Municipal

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts amb materials 
reciclats a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

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

20.00 hores
CONCERT del grup ZAVASAX SAXOPHONE & JUAN CARLOS 
CORNELLES (piano), organitzat per JJMM de Vinaròs a l’Auditori 
Municipal

21.15 hores
CINEMA - BALLET EL CASCANUECES de la companyia BOLSHOI 
BALLET. Preu 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE MANDALES a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

DIJOUS, 31 DE DESEMBRE
12.00 hores
ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS A VINARÒS, l’home que té 
tants nassos com dies té l’any. A continuació CERCAVILA pels carrers 

DIMECRES, 6 DE GENER
Durant el matí
VISITA DELS REIS D’ORIENT a l’hospital de Vinaròs, Residència 
Sant Sebastià i Caixa Rural Vinaròs

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

DILLUNS, 21 DE DESEMBRE
19.00 hores
PRESENTACIÓ DEL CONTE 23 Maestros de Corazón de l’autora 
Mª José Llorach amb contacontes i titelles, a la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
12.00 hores
CERCAVILA del X aniversari de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
de Vinaròs, els Joglars de Nanos i Gegants amb l’inici a la plaça 
Parroquial i centre antic

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
19.00 hores
MUSICAL CANTAJUEGOS a càrrec del GRUPO SCENASOUND amb 
entrada anticipada 8€ i en taquilla 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
19.00 hores
BERENAR – TALLER LITERARI «Com llegir una novel·la» a càrrec 
de Marta Tena Subirats autora del llibre Juego de Quimeras a la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal

DIMARTS, 5 DE GENER
12.00 hores
TEATRE INFANTIL En el país de Nunca Jamás interpretat per Guirigall 
Escola d’Arts Escèniques. Duració 50 min. Preu 3€, venda anticipada 
al carrer de Sant Pasqual, 22 del 23/12/2015 al 04/01/2016. 
Representació a l’Auditori Municipal

EXPOSICIONS:
Del 19 de novembre al 6 de desembre
Núria Albesa REFLEXES DEL MÓN a l’Auditori Municipal

Del 8 de desembre al 9 de gener
Raúl Segura a l’Auditori Municipal

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

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

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

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

DISSABTE, 2 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

18.00 hores
V FESTIVAL DE NADALES organitzat pel Grup de Jotes del Centre 
Aragonés a l’Auditori Municipal

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

DIUMENGE, 3 DE GENER
Els comerços obriran tot el dia

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

DIMARTS, 5 DE GENER
18.50 hores
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A VINARÒS al port pesquer
Recorregut de la cavalcada: Santa Magdalena, País Valencià, Sant 
Francesc, Jovellar i plaça Parroquial

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
De 17.00 a 20.30 hores
PARC DE NADAL. Preu 1,5 €. Entrades al mateix Parc de Nadal. 
Estrictament necessari l’ús de sabatilles esportives al Pavelló 
Poliesportiu

DIUMENGE, 27 DE DESEMBRE
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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

DILLUNS, 28 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts a càrrec dels 
alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs al pati 
interior del Mercat Municipal

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts amb materials 
reciclats a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

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

20.00 hores
CONCERT del grup ZAVASAX SAXOPHONE & JUAN CARLOS 
CORNELLES (piano), organitzat per JJMM de Vinaròs a l’Auditori 
Municipal

21.15 hores
CINEMA - BALLET EL CASCANUECES de la companyia BOLSHOI 
BALLET. Preu 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE MANDALES a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

DIJOUS, 31 DE DESEMBRE
12.00 hores
ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS A VINARÒS, l’home que té 
tants nassos com dies té l’any. A continuació CERCAVILA pels carrers 

DIMECRES, 6 DE GENER
Durant el matí
VISITA DELS REIS D’ORIENT a l’hospital de Vinaròs, Residència 
Sant Sebastià i Caixa Rural Vinaròs

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

DILLUNS, 21 DE DESEMBRE
19.00 hores
PRESENTACIÓ DEL CONTE 23 Maestros de Corazón de l’autora 
Mª José Llorach amb contacontes i titelles, a la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
12.00 hores
CERCAVILA del X aniversari de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
de Vinaròs, els Joglars de Nanos i Gegants amb l’inici a la plaça 
Parroquial i centre antic

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
19.00 hores
MUSICAL CANTAJUEGOS a càrrec del GRUPO SCENASOUND amb 
entrada anticipada 8€ i en taquilla 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
19.00 hores
BERENAR – TALLER LITERARI «Com llegir una novel·la» a càrrec 
de Marta Tena Subirats autora del llibre Juego de Quimeras a la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal

DIMARTS, 5 DE GENER
12.00 hores
TEATRE INFANTIL En el país de Nunca Jamás interpretat per Guirigall 
Escola d’Arts Escèniques. Duració 50 min. Preu 3€, venda anticipada 
al carrer de Sant Pasqual, 22 del 23/12/2015 al 04/01/2016. 
Representació a l’Auditori Municipal

EXPOSICIONS:
Del 19 de novembre al 6 de desembre
Núria Albesa REFLEXES DEL MÓN a l’Auditori Municipal

Del 8 de desembre al 9 de gener
Raúl Segura a l’Auditori Municipal

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

L’AJUNTAMENT DE VINARÒS ES RESERVA EL DRET D’ALTERAR 
ALGUN ACTE I NO ES FA RESPONABLE DELS CANVIS QUE PUGUEN 
REALITZAR LES ENTITATS
* Els dies en què hi ha actuacions a l’Auditori, per raons tècniques, les 
exposicions romandran tancades
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del centre de la ciutat acompanyat pels dolçainers i tabaleters de la 
Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs. Arribada a la plaça dels Tres 
Reis i cercavila pels carrers comercials

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

DISSABTE, 2 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

18.00 hores
V FESTIVAL DE NADALES organitzat pel Grup de Jotes del Centre 
Aragonés a l’Auditori Municipal

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

DIUMENGE, 3 DE GENER
Els comerços obriran tot el dia

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

DILLUNS, 4 DE GENER
D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS amb activitats infantils al pati del 
Mercat Municipal

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

DIMARTS, 5 DE GENER
18.50 hores
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT A VINARÒS al port pesquer
Recorregut de la cavalcada: Santa Magdalena, País Valencià, Sant 
Francesc, Jovellar i plaça Parroquial

DEL DIUMENGE 27 AL
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
De 17.00 a 20.30 hores
PARC DE NADAL. Preu 1,5 €. Entrades al mateix Parc de Nadal. 
Estrictament necessari l’ús de sabatilles esportives al Pavelló 
Poliesportiu

DIUMENGE, 27 DE DESEMBRE
12.00 hores
XIX COPA DE NADAL a càrrec del Club de Natació Vinaròs al 
contramoll de Vinaròs

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

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

DILLUNS, 28 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts a càrrec dels 
alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs al pati 
interior del Mercat Municipal

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL per als menuts amb materials 
reciclats a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

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

20.00 hores
CONCERT del grup ZAVASAX SAXOPHONE & JUAN CARLOS 
CORNELLES (piano), organitzat per JJMM de Vinaròs a l’Auditori 
Municipal

21.15 hores
CINEMA - BALLET EL CASCANUECES de la companyia BOLSHOI 
BALLET. Preu 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
De 10.00 a 13.00 hores
TALLER DE MANDALES a càrrec dels alumnes del Taller d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Vinaròs al pati interior del Mercat Municipal

DIJOUS, 31 DE DESEMBRE
12.00 hores
ARRIBADA DE L’HOME DELS NASSOS A VINARÒS, l’home que té 
tants nassos com dies té l’any. A continuació CERCAVILA pels carrers 

DIMECRES, 6 DE GENER
Durant el matí
VISITA DELS REIS D’ORIENT a l’hospital de Vinaròs, Residència 
Sant Sebastià i Caixa Rural Vinaròs

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

DILLUNS, 21 DE DESEMBRE
19.00 hores
PRESENTACIÓ DEL CONTE 23 Maestros de Corazón de l’autora 
Mª José Llorach amb contacontes i titelles, a la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
12.00 hores
CERCAVILA del X aniversari de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
de Vinaròs, els Joglars de Nanos i Gegants amb l’inici a la plaça 
Parroquial i centre antic

DIMARTS, 29 DE DESEMBRE
19.00 hores
MUSICAL CANTAJUEGOS a càrrec del GRUPO SCENASOUND amb 
entrada anticipada 8€ i en taquilla 10€ al JJ Cinema

DIMECRES, 30 DE DESEMBRE
19.00 hores
BERENAR – TALLER LITERARI «Com llegir una novel·la» a càrrec 
de Marta Tena Subirats autora del llibre Juego de Quimeras a la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal

DIMARTS, 5 DE GENER
12.00 hores
TEATRE INFANTIL En el país de Nunca Jamás interpretat per Guirigall 
Escola d’Arts Escèniques. Duració 50 min. Preu 3€, venda anticipada 
al carrer de Sant Pasqual, 22 del 23/12/2015 al 04/01/2016. 
Representació a l’Auditori Municipal

EXPOSICIONS:
Del 19 de novembre al 6 de desembre
Núria Albesa REFLEXES DEL MÓN a l’Auditori Municipal

Del 8 de desembre al 9 de gener
Raúl Segura a l’Auditori Municipal

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

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

ELS 
REIS D’ORIENT A
CAIXA VINARÒS

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

a partir de les 11:30 h del matí

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

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
Els comerços obriran tot el dia

16.00 hores
ESPECTACLE DE TITELLES a càrrec de L’Udol Teatre a l’ermita de 
la Misericòrdia

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ a càrrec de GENTSANA pels carrers comercials

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

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

18.00 i 20.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA. 
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a 
l’Auditori Municipal

DIMECRES, 23 DE DESEMBRE
De 8.45 a 13.30 hores
ESCOLA DE NADAL
Dies 23, 24, 28, 29, 30, 31 de desembre i 4 i 5 de gener.
Adreçat a xiquets/es d’infantil 4 i 5 anys, primer, segon i tercer de 
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a 
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia

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

10.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital

11.00 hores
CONCERT DE NADAL al Mercat Municipal

D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DEL PARE NOEL amb activitats al pati del Mercat 
Municipal

16.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL al Centre d’Alzheimer

18.00 i 20.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA. 
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a 
l’Auditori Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 hores
CERCAVILA DE NADALES TRADICIONALS VALENCIANES a càrrec 
de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs a la plaça Parroquial i carrers 
comercials

18.00 hores
Inauguració EXPOSICIÓ de diorames de ASOCIACIÓN BELENÍSTICA 
DEL BAIX MAESTRAT. Exposició oberta: 20, 25, 26 i 27 de desembre 
i 1, 2, 3 i 6 de gener de 18.00 a 20.30 hores al carrer del Pare Bover, 
7 bis

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

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

En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

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

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

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

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

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

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

22.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball 
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30 
de novembre. A l’Auditori Municipal

DISSABTE, 12 DE DESEMBRE
De 17.00 a 21.00 hores
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del 
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono

22.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball 
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30 
de novembre. A l’Auditori Municipal

DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE
10.30 hores
ACTUACIÓ del Grup Folklòric Les Camaraes per als residents de la 
residència de la tercera edat Sant Sebastià de Vinaròs

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
D’11.00 a 14.00 hores
GAUDEIX DEL PARE NOEL al Mercat Municipal

18.00 hores
PESSEBRE VIVENT a càrrec del grup folklòric Les Camaraes a la 
plaça de la Comunió

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

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
17.30 hores
CONCERT DE NADAL de l’Orfeó Vinarossenc, Coral Infantil 
Misericòrdia i Coral Juvenil Sant Sebastià a la capella de la Residència 
Sant Sebastià

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

ELS 
REIS D’ORIENT A
CAIXA VINARÒS

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

a partir de les 11:30 h del matí

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

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE
Els comerços obriran tot el dia

16.00 hores
ESPECTACLE DE TITELLES a càrrec de L’Udol Teatre a l’ermita de 
la Misericòrdia

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ a càrrec de GENTSANA pels carrers comercials

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

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

18.00 i 20.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA. 
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a 
l’Auditori Municipal

DIMECRES, 23 DE DESEMBRE
De 8.45 a 13.30 hores
ESCOLA DE NADAL
Dies 23, 24, 28, 29, 30, 31 de desembre i 4 i 5 de gener.
Adreçat a xiquets/es d’infantil 4 i 5 anys, primer, segon i tercer de 
primària. Places limitades. Inscripcions del 9 al 18 de desembre a 
la Regidoria d’Educació (Biblioteca). Preu: 10 € al CEIP Misericòrdia

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

10.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL a l’hospital

11.00 hores
CONCERT DE NADAL al Mercat Municipal

D’11.00 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.00 hores
RECEPCIÓ DEL PARE NOEL amb activitats al pati del Mercat 
Municipal

16.00 hores
VISITA DEL PARE NOEL al Centre d’Alzheimer

18.00 i 20.00 hores
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL de l’Acadèmia de ball LOCURA. 
Amb invitació que pots recollir a l’acadèmia i el dia de la funció a 
l’Auditori Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 hores
CERCAVILA DE NADALES TRADICIONALS VALENCIANES a càrrec 
de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs a la plaça Parroquial i carrers 
comercials

18.00 hores
Inauguració EXPOSICIÓ de diorames de ASOCIACIÓN BELENÍSTICA 
DEL BAIX MAESTRAT. Exposició oberta: 20, 25, 26 i 27 de desembre 
i 1, 2, 3 i 6 de gener de 18.00 a 20.30 hores al carrer del Pare Bover, 
7 bis

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

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

En horari comercial
BLACK FRIDAY als comerços adherits

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

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

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

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

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

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

22.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball 
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30 
de novembre. A l’Auditori Municipal

DISSABTE, 12 DE DESEMBRE
De 17.00 a 21.00 hores
INFLABLES, TALLERS I JOCS TRADICIONALS entre el carrer del 
Socors i el carrer de l’Arxipreste Bono

22.00 hores
MUSICAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS de l’Acadèmia de ball 
LOCURA. Donatiu 6€ venda anticipada a l’acadèmia a partir del 30 
de novembre. A l’Auditori Municipal

DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE
10.30 hores
ACTUACIÓ del Grup Folklòric Les Camaraes per als residents de la 
residència de la tercera edat Sant Sebastià de Vinaròs

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
D’11.00 a 14.00 hores
GAUDEIX DEL PARE NOEL al Mercat Municipal

18.00 hores
PESSEBRE VIVENT a càrrec del grup folklòric Les Camaraes a la 
plaça de la Comunió

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

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE
17.30 hores
CONCERT DE NADAL de l’Orfeó Vinarossenc, Coral Infantil 
Misericòrdia i Coral Juvenil Sant Sebastià a la capella de la Residència 
Sant Sebastià

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

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)

 
  w.w.w.jjcinema.es

        DILLUNS: Día:21

      DIMARTS:     Día:22

      DIMECRES: Día:23

  

 

    

 

22:30:h 

22:30:h

17:00:h

  

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

     Classificació: Tots +12 anys

                              PREU:5€PREU:5€

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

        DE LOS ESPÍASDE LOS ESPÍAS

   w.w.w.jjcinema.es

            ''STAR WARS''''STAR WARS''
      EL DESPERTAR DE LA FUERZAEL DESPERTAR DE LA FUERZA
 DIVENDRES:    Día:18       00:05:h – 17:00:h 

 DISSABTE:        Día:19        16:30:h 

 DIUMENGE:    Día:20       12:00:h – 23:00:h

 DILLUNS:    Día:21        19:45:h

 DIMARTS:    Día:22        17:00:h 

 DIMECRES:    Día:23        19:45:h

 

    

 

  

   Día,l’espectador dilluns  6€ ,no s’apliquen els díes festius

       Classificació: + 7 anys

                            PREU:7€PREU:7€

 
  w.w.w.jjcinema.es

      ''STAR WARS''''STAR WARS''
EL DESPERTAR DE LA FUERZAEL DESPERTAR DE LA FUERZA

                               DIVENDRES: Día:18

 DISSABTE:     Día:19

 DIUMENGE: Día:20

 DILLUNS: Día:21

 DIMARTS:     Día:22

 DIMECRES:     Día:23

  

 

    

 

  19:30:h – 22:15:h 

  19:30:h – 22:15:h  

  16:30:h – 19:45:h 

           17:00:h 

           19:30:h

           22:45:h

  

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

               Classificació: + 7 anys

                            PREU:5€PREU:5€
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19 desembre de 2015
Extra de Nadal

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!
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19 desembre de 2015
Extra de Nadal

activitats culturals
                                                                     

 BALLET 
EL CASCANUECES 

TCHAIKOVSKI/GRIGOROVICH – Bolshoi 
 

 
 

   Martes :  29 de diciembre   21:15h 
     ENTRADA 10€ 

 
     VENTA DE ENTRADAS EN  

   TAQUILLA 

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.

DEL 9 DE DESEMBRE AL 9 DE GENER EXPOSICIÓ DE PINTURA. RAÚL SEGURA 
Auditori Municipal De 18.00 a 21.00 hores de dimarts a diumenge 
Tots els públics 
DIJOUS 17 DE DESEMBRE FESTIVAL DE NADAL COL.LEGI 'NUESTRA SRA. DE 
LA CONSOLACIÓN' 
Auditori Municipal De 15:00 a 17:00 hores Alumnes de Infantil i 1r i 
2n i teatre de 6é Tots els públics 
MOSTRA DE CANT 'GUIRIGALL ON LIVE' 
19:30 hores Taverna – Vinaròs Tots els públics 
DIVENDRES 18 DE DESEMBRE 1ª JORNADA D'ACTIVITATS PER LA GENT GRAN 
Sala d'Actes de la Biblioteca Municipal De 9.30 a 13.00 hores 
Entrada gratuïta Públic adult 
FESTIVAL DE NADAL COL.LEGI 'NUESTRA SRA. DE LA CONSOLACIÓN' 
Auditori Municipal De 15:00 a 17:00 Alumnes de 3r a 6é primària i 
de 1r a 4t d'ESO Tots els públics 
MOSTRA DE NADAL 'GUIRINEWS' 
18:00 hores Sala d'Actes de la Biblioteca Municipal Tots els públics 
XVI TROBADA DE CORALS INFANTILS 
19:30 hores Església Arxiprestal Donatiu 1€ Tots els públics 
DISSABTE 19 DE DESEMBRE FESTIVAL DE NADAL DE LA SOCIETAT MUSICAL 
'LA ALIANZA 
Orquestra Infantil i Alumnes d'iniciació musical 
12:00 Auditori Municipal Tots els públics 
TALLER, INFLABLES I JOCS TRADICIONALS 
De 17:00 a 21:00 hores C/Socors i C/Arxipreste Bono Públic Infantil 
CERCAVILA DE NADALES TRADICIONALS VALENCIANES 'colla de dolçaina i 
tabal de Vinaròs' 
18:00 hores Carrers comercials tots els públics 
Inauguració EXPOSICIÓ DE DIORAMES 'Asociación Belenística del Baix 
Maestrat' 
18:00 hores C/ Pare Bover, 7 bis Tots els públics 
ARRIBADA DEL PATGE REIAL 
19:00 hores Fundació Caixa Vinaròs – c/ Socors, 64 Públic Infantil 
DIUMENGE 20 DE DESEMBRE ESPECTACLE DE TITELLES a càrrec de 'L'Údol 
Teatre' 
16:00 Ermita de la Misericòrdia Públic Infantil 
ANIMACIÓ a càrrec de 'Gentsana' 
De 18:00 a 20:00 hores Carrers comercials Tots els públics 
DILLUNS 21 DE DESEMBRE FESTIVAL DE NADAL CEIP JAUME I 
Auditori Municipal De 9:30 a 15:00 Tots els públics 
FESTIVAL DE NADAL CEIP MANUEL FOGUET 
Auditori Municipal De 17:30 a 20:00 Tots els públics 
PRESENTACIÓ DEL CONTE '23 maestros de corazón – un salto cuántico a la 
enseñanza' i la PEL.LíCULA ' Entre Maestros' de Carlos González 
19:00 hores Sala d'Actes de la Biblioteca Municipal Tots els públics 
DIMARTS 22 DE DESEMBRE VISITA PARE NOEL AMB TRINEU 
De 18:00 a 20:00 hores Carrers Comercials Tots els públics 
ANIMAICÓ I CANTADA DE NADALES per 'Los Tigres del Servol' 
De 18:00 a 20:00 hores Carrers Comercials Tots els públics 
DIMECRES 23 DE DESEMBRE ESCOLA DE NADAL (23-24-28-29-30-31 de 
desembre, 4 -5 de gener) 8:45h a 13:30h 
Col·legi Misericòrdia Per a alumnes de P4 a 3r Primària. 
TALLER DE TARGETES DE NADAL I Rens fets amb 'xupa-xups'. 
Alumnes del Taller d'ocupació. 
10:00 a 13:00h Pati del Mercat. Públic Infantil 
CONCERT DE NADAL 
11:00 h Mercat Municipal Tots els públics 
RECEPCIÓ DEL PARE NOEL 
11:00h a 13:30h Mercat Municipal Tots els públics 
PARC INFANTIL AMB INFLABLES 
18:00h a 20:00h Mercat Municipal Públic Infantil 
RECEPCIÓ DEL PARE NOEL 
17:30h a 20:00h Mercat Municipal Tots els públics 
NAVIDANCE FESTIVAL DE NADAL DE L'ACADÈMIA DE BALL LOCURA 
18.00 I 20:00 hores Auditori Municipal  V. Ayguals d'Izco. Plaça Sant 
Agustí Tots el públics 
DIJOUS 24 DE DESEMBRE GAUDEIX DEL PARE NOEL 
D'11:00 a 14:00 hores Mercat Municipal Tots els públics 
PESSEBRE VIVENT grup folklòric 'Les Camaraes' 
18:00 hores Plaça de la Comunió Tots els públics 
TRADICIONAL VOLTA A PEU DE NADAL 'CLUB ESPORTIU VINARÒS' 
17:30 hores Plaça Parroquial fins pavelló poliesportiu i tornada 
Públic adult 
EXPOSICIONS A LA FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS 
Obert de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30 h. Entrada gratuïta. C. 
Socors, 64 
• Bodegons. Exposició De Fernando Peiró Coronado. Del 25 de juny 
al 31 de  desembre. Sala Fernando Peiró 
• EXPOSICIÓ: "VIGÍLIES" DE TONI CUCALA . Del 17 de desembre al 25 
de gener. 
Sala Sebastià Miralles 
• EXPOSICIÓ 'GABRIEL PUIG RODA. DIBUIXOS'. Del 18 de desembre al 30 
de  gener. Sala d'Exposicions.
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BAN DE L'ALCALDIA

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

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

següent: 

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

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

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

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

corresponents. 

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

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

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

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

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

següent: 

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

seu dia.

- Justificant de pagament de la taxa.

- Autorització de propietaris colindants.

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

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

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

L'alcalde

Enric Pla Vall

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

Tauler Municipal

Fes la teva pregunta al Ple 
Ordinari d'aquest mes

Envia-la a  participa@vinaros.es

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

¿Tienes problemas con tu hipoteca?

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.

 L'AJUNTAMENT DE VINARÒS  informa:

HORARI DE LES CELEBRACIONS DE LA NIT DE NADAL, LA NIT DE 
CAP D'ANY I DIA CAP D'ANY

D'acord amb el que disposa l'article 2.3 i 2.4 de l'Orde 15/2014, de 16 
de desembre, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual 
es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i 
establiments públics per a l'any 2015, s'estableix: 

«Article 2. Tres: Els espectacles, establiments públics i activitats 
recreatives, inclosos en l'àmbit d'aplicació d'esta orde, podran 
prolongar l'horari de tancament durant la Nit de Cap d'Any/ Dia 
Cap d'Any en noranta minuts, sobre l'establit en l'apartat un d'este 
article.

Article 2. Quatre: Els espectacles, establiments públics i activitats 
recreatives, inclosos en l'àmbit d'aplicació d'esta orde podran prolongar 
l'horari de tancament en seixanta minuts sobre l'establit en l'apartat u 
d'este article, en les dates següents: 

- Dia 24 de desembre, Nit de Nadal»

SITUACIÓN DE LA CAMPAÑA DE LA VACUNACIÓN 
ANTIGRIPAL EN EL DPTO. DE SALUD DE VINARÒS

Transcurridos dos meses desde el inicio de la campaña de vacunación 
antigripal se puede afirmar que está transcurriendo con total normalidad.  
Ya se han vacunado más de 14.300 personas y a este ritmo se va a igualar 
o superar los 15.000 vacunados en años anteriores. 
La vacunación de la gripe va dirigida a los grupos de riesgo siguientes: 
personas con más de 60 años y aquellas que padezcan enfermedades 
cardiovasculares, neurológicas, pulmonares, metabólicas (diabetes, 
etc..) obesidad mórbida, insuficiencia renal, anemias, enfermedades con 
defensas bajas, etc… 

Si usted pertenece a algún grupo de riesgo o es personal socio-sanitario 
o cuida a alguna persona que pertenece a alguno de estos grupos, si 
todavía no está vacunado, puede ir a su centro de salud para vacunarse 
de la gripe, por su salud y por la de ellos. 
Aunque lo ideal es vacunase antes de finalizar el año, la campaña 
terminará el 31 de enero. 
La vacuna es segura y efectiva y es junto a las medidas higiénicas, la 
mejor forma de prevenir esta enfermedad, que como todos los años, está 
previsto que nos afecte en los primeros meses del año. 
Recuerda que aún estás a tiempo de vacunarte. 
 
Centro de Salud Pública de Benicarló. 
Dpto. de Salud de Vinaròs
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Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 4 (4 m x 1 m)

Horari: de 9.00 h a 19.00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 01/11/2016 al 30/11/2016

PARADES AÏLLADES EN UBICACIÓ FIXA

1.- Autoritzacions anuals:

PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES

Període: Es considerara com anualitat del 15/01/2015 al 14/01/2016

Lloc: Passeig Colom

Places vacants: 1

Horari: Caps de Setmana i festius 

Condicions especials: la instal·lació per a la venda haurà de garantir que compta amb 
un sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. 
Així mateix estarà obligat a desmuntar la parada en finalitzar l'horari en que s'autoritza 
la venda deixant  expedit  l'espai  utilitzat  i  haurà d'ubicar-se en el  lloc indicat  per  la 
policia local quan existisquen circumstancies que així ho requerisquen, per exemple la 
celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 30/12/2015

2.- Autoritzacions ocasionals:

PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES

Període: del 15 de juny al 15 de setembre de 2016

Lloc: Zona Passeig Fora del Forat i voltants

Places vacants: 1

Condicions especials: la instal·lació per a la venda haurà de garantir que compta amb 
un sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. 
Així mateix estarà obligat a desmuntar la parada en finalitzar l'horari en que s'autoritza 
la venda deixant  expedit  l'espai  utilitzat  i  haurà d'ubicar-se en el  lloc indicat  per  la 
policia local quan existisquen circumstancies que així ho requerisquen, per exemple la 
celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 31/3/2016

PARADA DE VENDA DE GELATS

Període: Des d'1 de juny fins 30 de setembre de 2016

Lloc: Plaça Ajuntament i altres

Places vacants: 2

Productes: granissat, orxata i gelat

Termini de presentació de sol·licituds: 01/03/2016 al 31/3/2016
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PROPOSTA REGIDORIA GOVERNACIÓ

L'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Vinaròs, regula en l'article 22,  
apartat segon, el procediment de selecció i distribució dels lloc per a la venda no sedentària en 
els mercants ocasionals i de parades aïllades en ubicació fixa, i estableix que entre l'1 i el 31 de 
desembre de cada any l'Ajuntament farà pública, en el tauler d'edictes i/o en la seu electrònica, 
l'oferta  d'autoritzacions  per  a  la  venda  no  sedentària  en  mercats  ocasionals  i  de  parades 
aïllades per al període següent. 

A l'objecte  d'establir  els  llocs en la  via  pública en què es  podrà dur  a  terme la  venda no  
sedentària en mercats ocasionals i parades aïllades per al 2016.

Previ informe de la Policia Local, PROPOSO: 

Primer: Aprovar l'oferta d'autoritzacions per a la venda no sedentària en mercats ocasionals i 
de parades aïllades per al període 2016, d'acord amb el següent: 

MERCATS OCASIONALS

1.- SANT ANTONI

Data: el 17/01/16

Lloc: Ermita de Sant Sebastià 

Productes: VARIS (típics de la zona)

Es consideraran prioritaris els productes alimentaris naturals tradicionals i  els artesanals de 
fabricació pròpia.

Places vacants: 4

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 30/12/2015

2.- SANT SEBASTIÀ

Data: el 20/01/16

Lloc: Ermita de Sant Sebastià 

Productes: VARIS (típics de la zona)

Es consideraran prioritaris els productes alimentaris naturals tradicionals i  els artesanals de 
fabricació pròpia.

Places vacants: 6

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 30/12/2015

3.- CARNAVAL 

Data: del 29/1/2016 al 8/02/2016 

Lloc: Immediacions del recinte del Carnaval (Ps. Fora del Forat) i Avinguda de l'Atlàntic

Productes: xurros, masses fregides i cuites, torrons i frankfurts 
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PARADA DE VENDA DE CASTANYES I BONIATOS

Data: De l'1 d'octubre fins 31 de desembre de 2016

Lloc: En la Plaça Sant Agustí i en la Plaça Parroquial

Productes: castanyes i moniatos

Places vacants: 2

Termini de presentació de sol·licituds: 15/08/2016 al 15/09/2016

PARADA DE VENDA DE FRANKFURTS

Lloc: En l'avinguda de Jaume I i/o voltants tots els dissabtes i festius de les 4 de la 
matinada fins a les 8.

En el carrer de la Mare de Déu del Socors i/o voltants tots els dies per la tarde.

Productes: Frankfurts

Places vacants: 1

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 15/1/2016

PARADA DE VENDA DE GALLETES HOLANDESES

Lloc: Pàrquing enfront del Mercadona del Passeig de Joan Ribera

Productes: galletes

Places vacants: 1

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 15/1/2016

Segon:  La ubicació final de les parades estarà  condicionada a l'informe de la Policia Local i 
dels Serveis Tècnics Municipals.

Tercer: Les sol·licituds s'hauran de presentar dins dels terminis indicats en aquesta oferta de 
conformitat amb el que estableix l'art. 21 de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària 
al  municipi  de  Vinaròs,  juntament  amb  l'ingrés  de  la  taxa  corresponent.  Com annexos  a 
aquesta oferta s'inclouen un model de sol·licitud i un model de declaració responsable, 
els quals els podran recollir en l'Oficina d'Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC) de 
Vinaròs.

En  cas  que  resulten  vacants,  el  interessants  podran  presentar  sol·licitud  d'acord  amb  el  
procediment previst a l'Ordenança Municipal, sent adjudicats els llocs per ordre de sol·licitud i  
atenent a les condicions establertes en aquesta convocatòria, des del termini de la resolució  
d'atorgament i fins a cinc dies hàbils abans de l'inici del termini d'ocupació previst.

Quart: Per a la venda de productes alimentaris caldrà ajustar-se a l'establert en l'art. 31 de 
l'Ordenança i es requerirà comptar amb:

-Carnet de manipulador d'aliments

-Autorització  de  l'autoritzat  sanitària  competent  relatiu  al  compliment  dels  requisits 
higiènics  i  sanitaris  i  de  protecció  dels  consumidors  que  establisquen  les 
reglamentacions específiques relatives a les condicions dels productes, instal·lacions i 
vehicles de transport i venda.
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Places vacants: 8 

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 15/1/2016

4.- HALLOWEEN 

Data: del 31/10/2016

Lloc: Ermita, Plaça Parroquial, Plaça Sant Agustí (o voltants) i zona de pubs (o voltants)

Productes: xurros, masses fregides i cuites i frankfurts  

Places vacants: 4 

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 15/1/2016

5.- PARADA DE TORRONS 

Data: 3, 10, 17 i 24 de desembre  

Lloc: Passeig de Sant Pere 

Productes: torrons

Places vacants: 2 

Horari: de 8 a 14.00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/11/2016 al 16/11/2016

6.- MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «SETMANA SANTA»

Data: del 18/03/16 al 27/03/16

Lloc: Passeig de Fora del Forat

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 6 (4 m x 1 m)

Horari: de 18.00 h a 22.00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 01/03/2016 al 31/03/2016

7.- MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «ESTIU»

Data: del 22/06/16  fins 15/9/2015

Lloc: Passeig de Fora del Forat

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 25 (4 m x 1 m)

Horari: de 18.00 h a 22.00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 01/03/2016 al 31/03/2016

8.- MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «NADAL»

Data: del 17/12/16 al 6/1/17

Lloc: Plaça Sant Valent o a determinar per l'Ajuntament
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-Certificat  expedit  per  tècnic  competent  relatiu  a  la  solidesa  i  seguretat  de  les 
instal·lacions utilitzades per a l'exercici de venda.

Quint:  Les  autoritzacions  s'atorgaran  per  Decret  de  l'Alcalde,  mitjançant  concurrència 
competitiva, atenent a la puntuació que resulte de l'aplicació del barem de mèrits següent:

Experiència  demostrada  en  l'exercici  de  la  professió  que  assegure  la 

correcta prestació de l'activitat comercial. Aquesta experiència pot acreditar-se entre 
d'altres, per mitjà de certificats emesos pels ajuntaments on s'haja exercit la venda, a 
raó de 0,5 punts per any complet, fins un màxim de 4 punts.

En cas d'empat en la puntuació obtinguda es dirimirà a favor de la persona 

sol·licitant de més edat.

Sext: Amb  les  persones  sol·licitants  que  hagen  quedat  exclosos  s'elaborarà  una  llista  de 
suplents  per  al  supòsit  que s'hi  produïsquen vacants durant  el  període de vigència  de les  
autoritzacions atorgades.

Sèptim:  L'organització i distribució dels llocs es realitzarà conforme el procediment indicat a 
l'article 23 de l'ordenança:

a) L'Ajuntament ha de determinar la ubicació dels llocs que seran objecte de distribució.

b) Les persones seleccionades han de procedir a l'elecció dels diferents llocs, d'acord 
amb l'orde de puntuació obtingut en el corresponent procés de selecció.

c) L'Ajuntament podrà assignar directament determinades parades que per les seues 
característiques singulars requerisquen una ubicació concreta.

A aquest efecte, l'Ajuntament, en la resolució d'atorgament de les autoritzacions, convocarà les 
persones  interessades  a  un acte  públic  per  a  l'adjudicació  dels  llocs  de venda existents  i 
especificarà el dia i hora en què tindrà lloc.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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Proposta Regidoria Governació

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.

OBERTURA DE TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE  
SOL·LICITUDS PER A LA CESSIÓ D'ÚS DELS HORTS 

SOLIDARIS MUNICIPALS “JOAN XXIII” 
Termini: De l'11/12/2015 al 30/12/2015. 
Lloc: Oficina d'Atenció al Ciutadà (OIAC). Pl. Jovellar núm.2. 
Qui pot presentar sol·licitud? 
-Jubilats/des i pensionistes: veïns en situació de jubilació o veïns 
amb pensió d'invalidesa o d'altre tipus, residents i empadronats 
en el municipi de Vinaròs. 
-Desempleats/des: veïns residents i empadronats en el municipi 
de Vinaròs. 
-Institucions, entitats o associacions sense ànim de lucre: 
institucions, entitats o associacions sense ànim de lucre 
degudament inscrites i domiciliades en el municipi de Vinaròs, 
sense ànim de lucre, que compten amb programes d'actuació 
social. 
-Veïns en general (en caso de vacants): veïns residents i 
empadronats en el municipi de Vinaròs, majors d'edat, que no 
es troben en cap de les situacions anteriors. 
Requisits: 
1. Trobar-se amb capacitat física i psíquica, per a la 
realització de tasques agrícoles a desenvolupar en els horts. 
2. Estar al corrent en el pagament de les obligacions 
tributàries amb l'Ajuntament. 
3. No ser titular d'una altra autorització qualsevol altra 
persona que residisca en el mateix domicili. 
4. No haver estat sancionat en raó a la titularitat 
anterior d'horts. 
5. Estar empadronat en el municipi de Vinaròs amb un 
any d'antiguitat a la data de finalització del termini de sol·licitud 
d'aquesta convocatòria. 

Documentació necessària: 
a) Jubilats, pensionistes i desocupats: 
-Fotocòpia confrontada del D.N.I, targeta de residència o 
document que legalment el substituisca. 
1. Document justificatiu que acredite la situació de 
jubilació (en el seu cas). 
2. Document justificatiu que acredite disposar d'una 
pensió d'invalidesa  o d'altre tipus (en el seu cas). 
-Document justificatiu que acredite la situació de desocupació 
Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat de 
convivència, entenent aquesta com aquelles persones que 
convisquen en el mateix domicili, qualsevol que siga la relació 
de parentiu existent entre ells. 
b) Entitats, associacions i institucions sense ànim de lucre 
-Estatuts de l'entitat sol·licitant degudament inscrits en el 
Registre corresponent o certificat d'inscripció emés per tal 
Registre, on figuren la personalitat jurídica, domicili social, 
àmbit o finalitat d'actuació, poders de representació legal i 
condició d'entitat sense ànim de lucre. 
-C.I.F de l'entitat sol·licitant. 
-D.N.I del representant. 
1. Memòria de les activitats de l'associació en els dos 
últims anys. 
2. Memòria del projecte que es pretén executar en 
l'hort, que contemple, com a mínim: objetcius, programa 
d'actuacions, població implicada, número de destinataris, i 
organització dels treballs. 

Més informació: Bases publicades en el Butlletí Oficial de la 
Província, BOP núm. 152 de 10 de desembre de 2015. 
Vinaròs 10 de desembre de 2015 
El regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat, Agricultura i Pesca 
Jordi Moliner Calventós



70

19 desembre de 2015
Extra de Nadal

ESQUELES

ANIVERSARIS

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

PUBLICITAT

SE OFRECEN 
CLASES DE INGLÉS
a particulares y grupos 

reducidos durante
este nuevo curso escolar. 
¡ Precios muy económicos !

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610

¡ Aprender Idiomas

te dará nuevas oportunidades 
!

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610



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

19 Desembre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

20 Desembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

21 Desembre ROCA c. Sant Francesc, 6

22 Desembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

24 Desembre SANZ c. Pont, 83

25 Desembre VALLS zona turística nord, 11

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

URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51


