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L’Associació Belenística del Maestrat inaugura la exposició de diorames

La XVI trobada nadalenca de corals destina la recaptació a ajudar el xiquet Óscar Gil

Entrevista a Enric Pla, alcalde de Vinaròs

“El canvi de 
model polític 
és imparable”

La redacció informa que el pròxim dissabte no es publicarà el Setmanari Vinaròs per descans de Nadal. Bones festes!

Compromís-Podem guanya les eleccions generals a Vinaròs

Oli d'oliveres municipals 
per a Cáritas i Creu Roja

Nadal solidari
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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.

Redacción

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

Recuperen su dinero íntegramente 

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

Volkswagen 

Para más información 
964 83 16 60  

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

www.apdef.com 
/APDEFASOCIACIÓN 
APDEF_ABOGADOS 

L'Ajuntament de Vinaròs va desenvolupar un dispositiu 
especial amb motiu de les Eleccions Generals 2015, celebrades 
diumenge 20 de desembre. Un total de 29 funcionaris 
municipals van intervindre directament, vetllant perquè el 
procés electoral es desenvolupés sense problemes, en els 
diferents col·legis electorals. A més, la Brigada de l'Ajuntament 
també fou l'encarregada de condicionar i muntar les seus 
electorals i disposar tot el material destinat al vot, per delegació 
de la Junta Electoral de zona.
D'altra banda, l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), 

situada a la Plaça Jovellar, va romandre fins a les 20.00 hores, 
a fi de resoldre possibles dubtes sobre el cens electoral. Tot el 
personal de l'Ajuntament que treballava en aquest dia electoral, 
ho feia baix la coordinació de la regidora de Governació, 
Mamen Ruiz, i el secretari de la corporació municipal, Jordi 
Romeu. Prèviament al dia electoral, el consistori va acollir una 
reunió informativa amb els ciutadans que composaven les 
meses electorals, per tal d'acostar-los les característiques del 
procés i aclarir dubtes sobre les seues funcions.
La jornada es va desenvolupar amb normalitat.

Els vinarossencs van acudir diumenge 
passat a les urnes per votar a les 
eleccions generals. Un total de 13.659 
vinarossencs van exercir el seu dret 
al vot, una participació del 71,65%. 

Compromís-Podem va ser el partit 
més votat, amb 4.125 vots, el 30,54% 
del total. En segon lloc va quedar el 
PP, amb 3706 vots, el 27,44% del total, 
seguit del PSOE, amb 2780 vots, el que 

representa el 20,58%. Ciutadans, amb 
1843 vots (13,65%) i EU Unitat Popular, 
amb 434 vots (3,21%) van ser quarta 
i quinta força més votada a Vinaròs, 
respectivament.

Compromís-Podem guanya les eleccions generals a Vinaròs

Dispositiu especial per al correcte desenvolupament de la jornada electoral 
L'Oficina de Informació i Atenció al  Ciutadà (OIAC) va romandre oberta per resoldre dubtes 

Els candidats al Senat per Compromís-Podem, Jordi Navarrete i Enric Pla, en el moment d'anar a votar. Fotos: E.Fonollosa
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Redacció

¡Felices y saludables Fiestas!
Te ayudamos a conseguir tu peso ideal de forma saludable y equilibrada

Educación nutricional,
Nutrición deportiva, Diabetes,
Colesterol, Ácido úrico,
Embarazo, Lactancia
Menopausia, Alergias e Intolerancias

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

de nutrición
y dietética

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat desestimar l'al·legació 
que l'Associació Ciutadana Raimundo d'Alòs (ACRA) havia 
presentat a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora 
de l'Impost de Béns Immobles (IBI). D'aquesta manera, 
s'aprova de forma definitiva la pujada del tipus impositiu 
de l'IBI, que passa del 0,72% al 0,80%, i el canvi de les 
condicions per accedir a les bonificacions per a aquest 
impost que es destinen als locals comercials i les famílies 
nombroses. Amb aquesta aprovació, els vinarossencs 
pagaran en 2016 el mateix import en concepte d'IBI que 
l’any 2015. La regidora d'Hisenda, Maria Cano, va explicar 
que s'han realitzat aquestes condicions entre altres coses 
“per la incertesa en la recaptació de l'IBI”. Per part del PVI, 
Maria Dolores Miralles va assenyalar que el fet que el 

rebut de l'IBI es mantingue en la mateixa quota que en 
2015 “no és una excusa perquè hauria d'haver baixat un 
10%” i va considerar que s'està augmentant la pressió 
fiscal als vinarossencs. De la seva banda, l'edil de Acord 
Ciutadà, Lluis Batalla, va dir que “tot el país baixa l'IBI i a 
Vinaròs es manté” i va considerar que “l'argument de la 
incertesa de la recaptació hauria d'explicar-se millor i 
hauríem de saber en què es basen per dir-ho”.
Per part del PP, Juan Amat, va assenyalar que la pujada 
del tipus de gravamen és una pujada d'impostos i va 
assenyalar que “no és creïble que no es puga baixar 
l'Ibi un 10% perquè no se sap quins ingressos tindran 
quan ja han aprovat el pressupost del proper any, que 
tindrà un milió més que en 2015”. També va dir Amat 

que l'al·legació que planteja ACRA “és viable i aprovar-la 
o no és criteri polític, tal com ho ratifiquen els tècnics”, i 
va considerar que la decisió de l'equip de govern “no és 
justificable, més quan es van pujar els sous i es van posar 
dedicacions parcials”.
La regidora d'Hisenda va replicar a Amat que “el 
pressupost de 2016 és aquest, però hem sol·licitat un 
préstec”, i va qualificar la mesura de mantenir l'Ibi de 
“responsable”.
Finalment, l'alcalde, Enric Pla, va recordar que hi haurà 
una baixada d'ingressos d'uns 700.000€ per les finques 
rústiques sense planificació segons els càlculs dels tècnics 
i va respondre a Amat que “el sou no és privilegi, sinó un 
dret de la gent que treballa”.

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat de forma definitiva, 
amb els vots a favor de l'equip de govern, el vot en 
contra de PP i PVI i l'abstenció de Acord Ciutadà, 
el nou reglament de funcionament del Setmanari 
Vinaròs, després d'haver-se desestimat les al·legacions 
presentades pel PP i el PVI.
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va assenyalar que 
el nou reglament “és una retallada a la llibertat d'expressió, 
al no poder publicar ni cartells ni proclames” referint-se a 
l'espai dedicat a l'opinió dels partits amb representació 
municipal. També es va mostrar en contra que el director 

“pugui decidir el que és ofensiu o injuriós, perquè crec 
que això només pot dirimir-ho un jutge”, i va concloure 
que el nou reglament “és una reculada important”.
També el portaveu de Acord Ciutadà, Lluis Batalla, 
va assenyalar que aquest reglament “és un atac a la 
coherència i al sentit comú” i que l'equip de govern 
“aprova la possibilitat de censurar, encara que no ho face 
mai”.
Per part del PP, el portaveu Lluis Gandia va considerar 
que aquest nou reglament ha estat fet i aprovat “perquè 
no volen que disposem de forma lliure de l'espai 

d'opinió i pretenen dir-nos a l'oposició com hem de 
redactar els articles”. Gandia també va assenyalar que 
amb aquest reglament “convertiran al setmanari Vinaròs 
en un pamflet de Podem, PSOE i Compromís” i que amb 
la seva aprovació “la censura arriba a Vinaròs”. 
De la seva banda, l'alcalde, Enric Pla, va recordar que 
l'anterior reglament aprovat pels populars també va 
ser votat en contra per l'oposició, i va assenyalar que “la 
realitat és que no hi ha cap restricció en els continguts”. 
En resposta al PP va dir que “aquest partit no pot donar 
lliçons de llibertat d'expressió”.

S'aprova definitivament el nou reglament del Setmanari Vinaròs

El ple desestima una alegació de ACRA contra la pujada del tipus impositiu de l'IBI

Redacció

Vinaròs va aprovar en el ple ordinari del mes de 
desembre la proposta per modificar l'ordenança 
reguladora de les prestacions econòmiques 
individuals d'emergència social de l'Ajuntament. 
Aquesta ordenança es modifica perquè les persones 
necessitades puguen acollir-se a aquestes ajudes 
si porten un mínim de 6 mesos empadronades al 
municipi, quan abans podien disposar d'elles si 
certificaven que portaven 24 mesos empadronades, 
tal com va explicar la regidora de Política Social, Mabel 
Vives. 
La mesura va ser aprovada amb els vots a favor de 
l'equip de govern –Som Vinaròs, PSPV i Compromís-, 
l'abstenció de Acord Ciutadà i PVI i el vot en contra del 
PP. 
L'oposició va mostrar els seus dubtes sobre si aquesta 
proposta produirà un “efecte cirdada” de persones que 
vulguen empadronar-se a la capital del Baix Maestrat 
per acollir-se a aquestes ajudes. En aquest sentit, el 

portaveu de Acord Ciutadà, Lluis Batalla, va dir que 
“24 mesos d'empadronament era un excés, però crec 
que hauríem de buscar un equilibri quant als mesos 
d'empadronament necessaris amb les poblacions 
veïnes perquè no hi hagi un efecte cridada”. També 
es va preguntar Batalla si l'equip de govern havia 
quantificat la despesa o les persones que es podrien 
acollir a la línea d’ajuts.
El PP va votar en contra, argumentant el seu portaveu 
Juan Amat que l'ordenança aprovada en la passada 
legislatura sobre aquest tema amb els populars 
governant “va ser amb el vist-i-plau per unanimitat 
i contemplava ja tots els supòsits, ja que en cas de 
necessitat i amb un informe tècnic, l'ajuda podia 
concedir-se als que portaven empadronats a Vinaròs 
menys de 24 mesos”. Per Amat, “que ara amb tan 
sols sis mesos es pugui concedir l'ajuda, generarà un 
problema major, perquè hi haurà gent que optarà per 
venir a Vinaròs per a això, en estar generant un dret”. 

Amat també va assenyalar que ara l'ajuda serà de 
menor quantia, en haver-hi més persones a repartir.
Va tancar el punt l'alcalde, Enric Pla, que va assenyalar 
que “el nostre propòsit és augmentar les ajudes 
socials”, va recordar que la Generalitat ja ha remès els 
seus projectes de llei en matèria social i va manifestar 
sentir-se “sorprès” pel fet que l'oposició qüestionés els 
mesos d'empadronament “perquè la fam no n’entén 
d'aquestes coses”. També va assegurar Pla que “aquest 
canvi es fa a demanda dels tècnics de Serveis Socials de 
l’ajuntament”, i va contestar a Amat que “a mi m'agrada 
que es generen drets, i la vida digna ho és”.

Vinaròs rebaixa els mesos d'empadronament per concedir les ajudes d'emergència social
Es passa de 24 a 6 mesos per obtenir l'ajuda
L'oposició considera que la mesura “tindrà un efecte cridada”
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12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 

Ja són visibles les actuacions de condicionament de 
la Serra de l'Ermita de la Misericòrdia de Vinaròs, a 
càrrec del Pla d'Ocupació Conjunt que ha fet possible 
contractar, durant cinc mesos, a sis peons agropecuaris 
i un capatàs agrícola forestal. El pla compta amb un 
pressupost total de 73.675 euros, amb una aportació 
de 49.000 euros a càrrec de Generalitat Valenciana 
i Diputació Provincial i 25.000 euros aportats per 
l'Ajuntament de Vinaròs. Els pressupostos municipals 
2016 inclouen una partida de 6.000 euros per dotar les 
actuacions que es realitzen fins al proper mes d'abril.
Els treballs van començar el passat mes de novembre i 
han consistit en l'adequació de més de 100.000 metres 
quadrats. S'ha netejat tota la zona, desbrossant i retirant 
restes vegetals i posant en valor escales i passos que 
estaven coberts d'arbustos i herbes, realitzant poda 
selectiva i adequant els camins. Aquestes actuacions 

tenen una doble funció: d'una banda, posen en valor 
l'entorn i, de l'altra, serveixen com a mesura preventiva 
evitant la propagació d'incendis, a l'estar completament 
net el terreny. El regidor de Medi Ambient, Jordi 
Moliner, ha destacat que "és important seguir treballant 
perquè la Serra de l'Ermita, un espai tan estimat per 
tots, estigui en les millors condicions". De fet, el Consell 
Jurídic Consultiu ha donat llum verda recentment a la 
declaració de la zona com a paratge natural municipal, 
pas previ a la declaració per part de la Generalitat 
Valenciana. Aquesta figura de protecció, els tràmits de 
la qual es van iniciar al febrer de 2014, afectarà a dues 
parcel·les de titularitat municipal que sumen més de 

175.000 metres quadrats i té per objecte conservar i 
regenerar els valors naturals, patrimonials i culturals del 
paratge així com la seva posada en valor i ús sostenible.
Com a actuacions a desenvolupar en els propers mesos, 
està prevista la senyalització de les rutes senderistes, 
reparació de bancs i taules de fusta, poda de pins i 
plantació d'herbes aromàtiques al jardí botànic de la 
zona de l'Era, primant sempre la flora autòctona de la 
zona. L'Alcalde Enric Pla ha insistit que "mantenir aquest 
espai natural en condicions, que tanta presència de 
ciutadans té en moments puntuals, requereix un treball 
important per part de l'Ajuntament però també la 
col·laboració de tots, per cuidar-lo i preservar-lo".

Avancen els treballs d'adequació a la Serra de l'Ermita de la Misericòrdia a càrrec del Pla d'Ocupació Conjunt 
S'han netejat ja 100.000 metres quadrats 
i es seguirà condicionant la zona 

Redacció

Redacció

L'ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat 
una moció per instar a l'administració de l'estat i a la 
Generalitat Valenciana a establir una línia d'ajudes 
destinades als cultius del sector citrícola per compensar 
les pèrdues d'1,7 milions sofertes en el sector a causa 
del fort vent de més de 70 km/h que va bufar del 21 al 
27 de novembre.

Les fortes ratxes de vent a Vinaròs van provocar danys 
considerables en la collita, resultant afectades un 22% 
de les taronges i un 16% de les clementines, encara 
que en haver-se produït a l'inici de campanya van 
resultar afectades totes les varietats de cítrics, amb uns 
perjudicis econòmics que s'han xifrat en 615.000€ en 
el cas de les clementines, amb 2,4 milions de quilos 

afectats, i d'1.124.000€ en el cas de les taronges, amb 
4,6 milions de quilos afectats. 
El regidor d'Agricultura, Jordi Moliner, va explicar 
que aquesta proposta s'ha realitzat a instàncies de la 
cooperativa Agrícola El Salvador i que es proposa a les 
diferents administracions competents “rebaixes fiscals 
per ajudar a pal·liar aquesta difícil situació del sector”.

S'insta al govern central i la Generalitat a establir una línia d'ajudes al sector agrícola

El regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament 
de Vinaròs, el socialista Guillem Alsina, ha fet 
entrega a representants de les ONG locals 
Càritas i Creu Roja de 80 botelles d'oli d'oliva 
provinent de les oliveres municipals. Alsina 
ha explicat que "en veure que les oliveres de 
propietat municipal -situades principalment 
en les rotondes de la ciutat- havien donat 
fruit, vam proposar la seua recol·lecció 
a l'empresa concessionària del servei 
municipal de jardineria, Cítrics Roquetes, que 
s'ha encarregat de forma totalment gratuïta 
de la recollida, trasllat al molí, embotellat i 

etiquetatge". En total, s'han obtingut 28 litres 
d'oli que s'han distribuït en ampolles de 350 
ml.
L'edil ha assenyalat que "de cara a propers 
anys i, vist el bon resultat obtingut, ens 
plantejarem seguir recollint el que ens 
donen els arbres municipals, inclosos els 
fruiters, amb fins socials i solidaris". Des de 
les ONG col·laboradores s'ha llançat la idea 
que siguen els seus propis usuaris els que 
poden prestar una labor solidària, ajudant al 
consistori a recol·lectar els fruits i ajudar en el 
procés previ al repartiment.

L'Ajuntament de Vinaròs dóna a Cáritas i Creu Roja 28 litres d'oli provinent de les oliveres municipals 
L'empresa encarregada del servei municipal de jardineria ha recoletat, embotellat i etiquetat 80 botelles de 350 ml

Redacció

La idea va sorgir de la regidoria d'Obres i Serveis i l'oli ha estat donat a 
Cáritas i Creu Roja 

S'ha netejat tota la zona, desbrossant i retirant restes vegetals
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Redacció

ms academia

Vinaròs competeix amb altres 19 municipis de 
la Comunitat Valenciana dins de la campanya 
'Pobles envidriables', posada en marxa per la 
Generalitat Valenciana i Ecovidrio per fomentar 
la recollida d'envasos de vidre. Des del 15 de 
desembre i fins al 15 de febrer, cada habitant 
podrà participar en la campanya dipositant els 
envasos de vidre en qualsevol dels contenidors 
emplaçats en la població, amb l'objectiu de 
superar els quilos de vidre reciclat respecte al 
mateix període de l' any anterior en el municipi. 
Entre les poblacions que hagen aconseguit 

superar el repte, es sortejarà un parc verd Mr. 
Iglú, una simpàtica mascota que representa el 
reciclatge de vidre i que compta, a més, amb una 
aplicació mòbil que acosta als més menuts la 
importància del reciclatge.
Des de les Regidories d'Obres i Serveis i Medi 
Ambient de l'Ajuntament de Vinaròs demanen 
la col·laboració de la ciutadania per tal d 
'"incrementar el volum de vidre reciclat perquè, 
a més de poder optar al premi, puguem afavorir 
que l'hàbit del reciclatge s'instal·le en la població, 
contribuint així a la millora del medi ambient".

Vinaròs s'adhereix a la campanya 'Pobles envidriables' 
per a augmentar la recollida de vidre
Competirà amb 19 municipis de la Comunitat Valenciana i, si aconsegueix superar el repte, 
optarà a un parc infantil com a premi

Vinaròs va finalitzar divendres 18 de desembre 
el període establert per tramitar les ajudes del 
programa Xarxa Llibres per proporcionar llibres 
i material curricular de forma gratuïta a alumnat 
d'Educació Primària, Educació Especial, Educació 
Secundària Obligatòria i Formació professional 
Bàsica, engegat des de la Generalitat Valenciana. 
Les sol·licituds van començar a tramitar-se el 2 
de desembre, establint dies diferents per a cada 
centre educatiu, i es calcula que, en total, s'han 
tramitat més de 1.800 expedients. S'espera que 

el primer pagament contemplat en les ajudes 
comenci a realitzar-se de forma imminent.
L'edil d'Educació, Begoña López, ha visitat avui el 
Vinalab, on s'ha desenvolupat tot el procés, per 
felicitar personalment als funcionaris municipals 
que s'han encarregat de realitzar els tràmits per 
traslladar-los els comentaris positius fets arribar 
per les famílies. "Hem fet un gran esforç, en haver 
de tramitar aquestes ajudes en el menor temps 
possible i ens satisfà molt veure com les famílies 
ens comenten que se'ls ha atès de forma eficient i 

ràpida", ha destacat la regidora que insistia també 
que "ha estat tot un encert triar el Vinalab com 
a lloc per a realitzar els tràmits, ja que compta 
amb tots els mitjans tecnològics i espai per a la 
comoditat de tots".

Vinaròs finalitza la tramitació d'ajudes per a la Xarxa Llibres i el pagament començarà de forma imminent 
La regidora d'Educació, Begoña López, ha felicitat l'equip de funcionaris pel "treball eficient 
i la rapidesa a l'hora de realitzar els tràmits"

Redacció

Vinaròs serà la seu, a la província 
de Castelló, de la campanya de 
prevenció de drogodependències 
'No experimentes con tu Navidad' 
organitzada conjuntament per la 
Conselleria de Sanitat Universal i 
Sanitat Pública de la Generalitat 
Valenciana i l'ONG Controla Club. 

Està dirigida a prevenir el consum 
abusiu i experimental de tot tipus 
de drogues, en el marc de les festes 
nadalenques i és que es calcula 
que, durant aquestes dates, un 
milió i mig de valencians realitzen 
entre 3 i 5 sortides nocturnes.
El principal objectiu és informar la 

població diana -els més joves- sobre 
els riscos produïts pel consum de 
noves substàncies psicoactives, 
alcohol i altres drogues i reduir així 
la seua demanda. Per conscienciar 
sobre els efectes negatius del 
consum de drogues, s'instal·larà 
un estand informatiu en plena 
zona d'oci nocturn de Vinaròs, a 
l'avinguda Jaume I, el dissabte 
26 de desembre, de 23.00 a 03.00 
hores. A l'estand, en el qual tindran 
presència quatre monitors, es 
repartirà material informatiu en 
forma de díptics, en els quals 
s'adverteix del perill de conduir 
baix els efectes de l'alcohol, de 
l'adulteració de drogues i els 
seus efectes desconeguts o de la 
necessitat de utilitzar protecció 
en les relacions sexuals, entre 
d'altres. A més, la campanya es 
difon a través de les xarxes socials 
Facebook i Twitter mitjançant la 
publicació de posts i missatges, 
per tal de donar major viralitat als 
seus continguts.

La regidora de Governació de 
l'Ajuntament de Vinaròs, Mamen 
Ruiz, ha qualificat de "molt 
interessant la col·laboració entre 
les institucions públiques i les 
entitats socials, com l'ONG Controla 
Club" i ha insistit en la importància 
de "informar directament els joves 
del perill i els efectes negatius que 
comporta el consum de drogues ".

Vinaròs acollirà la campanya 'No experimentes con tu Navidad' per previndre sobre el consum de drogues 
S'instal·larà un estand informatiu a l'avinguda Jaume I el dissabte 26, a partir de les 23.00 hores 

Redacció

La regidora d'Educació, amb l'equip que 
ha dut a terme la tramitació
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El Carnaval de Vinaròs formarà part de l'estratègia 
de promoció d'esdeveniments traçada per 
l'Agència Valenciana del Turisme, de cara al futur 
immediat. Així ho va anunciar divendres 18 de 
desembre el director de l'Agència i secretari 
autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que va 
visitar l'Ajuntament de Vinaròs on es va celebrar 
una reunió tècnica per traçar la línia de treball 
conjunt entre el consistori i l'administració 
autonòmica, en el pla turístic. Colomer ha 
expressat el seu compromís de "reforçar el 
Carnaval de Vinaròs, inserint-lo en l'estratègia de 
màrqueting de l'Agència Valenciana de Turisme 
per promocionar els autèntics esdeveniments de 

la nostra comunitat, que ens identifiquen i són 
genuïns". A la reunió s'ha insistit també en seguir 
treballant de manera conjunta en la declaració de 
festa d'interès nacional, un expedient que ja està 
obert i que podria materialitzar-se en el futur. La 
cita més pròxima, pel que fa a promoció, serà Fitur 
2016 on el Carnaval de Vinaròs tindrà presència en 
l'espai de l'Agència Valenciana del Turisme.
Seguir treballant en àmbits com el turisme familiar 
i l'accessible, així com consolidar la localitat com a 
destinació de turisme gastronòmic han estat altres 
de les qüestions que s'han tractat a la trobada. 
Colomer ha destacat que "la gastronomia és un 
element tractor de la nostra economia i Vinaròs té 

un gran potencial i s'ha treballat molt en aquest 
camp, pel que ha de seguir sent punter pel que fa 
al sector hostaler".
L'Alcalde Enric Pla ha destacat "l'estratègia 
conjunta que marquem entre l'administració local 
i l'autonòmica per consolidar el nostre producte 
turístic, amb eixos claus com la innovació. Estem 
en bones mans i la col·laboració donarà els seus 
fruits".
A la reunió, a més del secretari autonòmic i 
l'alcalde i tècnics de les dues administracions, han 
estat presents els regidors de Turisme, Domènec 
Fontanet, Cultura, Festes i Tradicions, Marc Albella, 
i Obres i Serveis, Guillem Alsina.

La Agència Valenciana del Turisme inclourà el Carnaval 
de Vinaròs en la seua estratègia de promoció d'esdeveniments 
El Secretari Autonòmic Francesc Colomer es reuneix amb l'equip de govern municipal 
per traçar línies de treball conjunt en l'àmbit turístic 

L'Ajuntament de Vinaròs ha tornat a posar en marxa 
la campanya Nadal en valencià, per cinqué any 
consecutiu. Es tracta d'una iniciativa engegada a 
travès d' AVIVA-Agència de Promoció del Valencià, 
i que compta amb la col·laboració de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per tal de    fomentar i 
difondre l'ús del valencià. Inicialment, enguany 
no estava previst torna a comptar amb aquesta 
aplicació a causa de l'atac informàtic que va patir 
el servidor de l'Ajuntament de Vinaròs i que va 
malmetre molts arxius però, finalment, i gràcies 
a la feina dels informàtics s'han pogut recuperar. 
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha destacat 
que "animem a pares i xiquets a aprofitar aquest 

recurs que segur agradarà molt als més menuts 
i fomentarà l'ús de la llengua, en aspectes tan 
tradicionals com el Nadal i amb figures com el Pare 
Noel i els Reis".
Per a participar, es repeteix el mecanisme de 
les anteriors edicions: per a rebre una felicitació 
personalitzada de Nadal del Pare Noel i dels Reis 
només cal entrar en  www.nadalenvalencia.com  i 
sol·licitar que ens arribe el missatge seguint els 
passos que s'hi indiquen i ens arribarà el vídeo a 
l'adreça electrònica que hem donat de contacte. 
Dins del formulari que s'hi adjunta, es demanen 
dades personals del xiquet o xiqueta a qui anirà 
dirigit, com el seu nom, quin curs estudia o si s'ha 

portat bé enguany i què és el que li agrada. També 
s'afegeix la possibilitat de posar-hi una foto, per tal 
que la felicitació siga encara més especial.
Nadal en Valencià ha comptat amb una notable 
acceptació els anys precedents qüantificant-se una 
mitjana de descàrregues que, en alguns casos, han 
arribat a les 4.000. A més, també compta amb una 
fanpage pròpia a Facebook i compte de Twitter per 
tal d'intensificar la seua promoció a travès de les 
xarxes socials.

Vinaròs torna a oferir la campanya ‘Nadal en valencià’ que acosta el Pare Noel i els Reis als xiquets  
Finalment, l'Ajuntament de Vinaròs ha pogut recuperar aquesta aplicació que havia quedat 
malmesa per un atac informàtic 

Redacció

Colomer, durant la seua visita al consistori
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L’Associació de Comerciants de Vinaròs, amb motiu de 
les dates de Nadal i reis i com tots els anys, ha posat 
en marxa la campanya que tanca l’any i que premia 
la fidelitat dels seus clients, tal com ha informat la 
presidenta de l’associació, Maria Angeles Pereda.  
D’esta manera, comprant a les botigues adherides a 
l’associació de comerciants es pot entrar un sorteig 
en premis molt especials, com un creuer per la 
Mediterrània, tres caps de semana a Port Aventura i 10 
premis de 100€. 

Per aconseguir els premis del cap de setmana a Port 
Aventura cal escriure la carta als reis mags d’orient, 
segellada pel corresponent comerç. Poden optar els 
xiquets i xiquetes de 0 a 12 anys, escrivint la carta i 
dipositant-la  a la Tourist Info, l’ajuntament o Caixa 
Vinaròs. 
L’associació de comerciants compta per aquests premis 
amb la col·laboració de Caixa Vinaròs.
El sorteig dels guanyadors dels premis tindrà lloc el 
pròxim 7 de gener de 2016.

L’Associació de Comerciants premia les compres de Nadal i Reis

El ayuntamiento de Vinaròs aprobó el martes por la mañana en pleno extraordinario y por unanimidad realizar una operación de crédito por importe de 
2.076.595,34€ correspondiente al Fondo de Impulso económico para hacer frente al pago de sentencias judiciales firmes. Esta es una operación que ya 
estaba contemplada en el presupuesto del próximo año, como explicó la concejala de Hacienda, María Cano.

El Ayuntamiento contrata un crédito de más de 2 millones para pagar sentencias

La Regidoria de Govern Obert i Participació de 
l'Ajuntament de Vinaròs convoca a l'assistència 
a la segona reunió del grup de treball Participa 
Vinaròs, que tindrà lloc el dimarts 12 de gener, a les 
19.00 hores, a la sala de plens de l'Ajuntament de 
Vinaròs. Qualsevol persona interessada en aportar 
i treballar en la participació ciutadana pot entrar a 
formar part d'aquest grup de treball, tant veïns a 
títol individual, com a representants d'associacions, 
membres de formacions polítiques tinguin o no 
representació municipal, etc. Per integrar-se al 
grup de treball, poden enviar un correu electrònic 

a participa@vinaros.es.
La primera reunió del grup de treball, celebrada el 
15 de desembre, va tractar qüestions com de quina 
forma es pot incentivar la participació ciutadana 
a través d'aquest tipus de mecanismes; la posada 
en marxa d'un procés participatiu sobre el PGOU 
o abordar problemàtiques com la de conjugar 
l'oci nocturn amb descans veïnal o el paper de 
l'administració local en aspectes culturals i socials.
Des de la Regidoria de Govern Obert i Participació 
Ciutadana es convida a tots els ciutadans a que 
s'impliquin per convertir la participació ciutadana 

en un pilar fonamental en l'acció de govern 
municipal. Segons ha assenyalat el regidor de 
l'àrea, Hugo Romero, "esperem seguir sumant més 
integrants ja que la suma de diferents aportacions 
és la que enriquirà i farà funcionar al grup de 
treball". Des de la Regidoria, es marca l'objectiu de 
traslladar per al seu estudi en el grup qüestions 
com el Reglament de Participació Ciutadana, el 
Reglament de Consultes Ciutadanes, establir i 
analitzar els mecanismes de democràcia directa i 
els diferents instruments per afavorir la participació 
i la transparència.

La Regidoria de Govern Obert de Vinaròs convoca la segona reunió del grup de treball Participa 
Per a integrar-se en aquesta nova eina de participació, només cal comunicar-ho a travès del correu electrònic participa@vinaros.es

Redacció

Els dotze alumnes del mòdul d'instal·lació i 
manteniment de jardins del Taller d'Ocupació 
Vinaròs Dinàmic han començat ja a actuar 
en un solar de l'avinguda Barcelona on es 
crearà una nova zona verda. Les actuacions 
consisteixen en la neteja i aplanat de l'espai, 
així com la poda i adequació de les oliveres i la 
col·locació d'ornamentació. El taller d'ocupació 
s'integra en els programes mixtos de formació 
i ocupació de la Generalitat Valenciana i els 
Fons Socials Europeus, amb una inversió total 
de 330.000 euros, a la qual també contribueix 
l'Ajuntament de Vinaròs, amb 20.000 euros.

El taller d'ocupació Vinaròs Dinàmic comença l'adequació d'una zona verda 
a l'avinguda Barcelona

La presidenta de l'associació, MªÁngeles Pereda
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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’

Felip i la seva neta celebrant 
el mundial de clubs del 

FC.Barcelona

 Jose hijo del Cordobés y Maite os desean feliz Navidad y próspero año nuevo

José Higinio Adell, amb 104 anys, va 

exercir diumenge passat el seu dret 

democràtic i va anar a votar a les 
eleccions generals

Que bé ho vam passar celebrant els 50 anys de Loli, va ser una nit perfecta i ben merescuda.

Per molts més Loli!!!

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

Las Artes Gráficas celebran el 'Sopar de germanor'
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Emili Fonollosa

Amb la escenificació del betlem vivent, 
Bon Nadal des del col·legi Divina Providència.
J.Z.

Sis col·legis d'Infantil i Primària van estar representats amb les seues respectives corals infantils en la XVI trobada solidària nadalenca de corals celebrada 
a l'Església Arxiprestal, la recaptació del qual es destinarà a ajudar el xiquet Óscar Gil, presente en el concert,  en les seues teràpies de rehabilitació. Van 
actuar les corals dels col.legis "Consolació", "Assumpció", "Jaume I", "Sant Sebastià", "Divina Providència" i "Misericòrdia". 

XVI trobada solidària nadalenca de corals

La comunidad de habla rusa de Vinaròs y comarca se reunió el pasado 
domingo para celebrar la Navidad, en una gran fiesta dirigida y organizada 
por Olga. Los niños y niñas protagonizaron varios personajes y cantaron 
y recitaron junto a Ded Moroz y Snegúrochka, que no faltaron a la cita 
navideña. Después hubo una comida de hermandad y continuó la fiesta 
con juegos y música.

La navidad rusa también se celebra en Vinaròs
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Menú Fin de Año

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

40 €

Entrantes:
Tapa de bienvenida

Crujiente de patata y langostinos
Pulpitos de la tapería

Langostinos del Mediterráneo
Dados de queso en tempura

-/-
Plato a elegir: 

Solomillo de cerdo
Salsa a elegir

Entrecote
Salsa a elegir

Rape all i pebre
Atún a la plancha

-/-
Postre a elegir: 
Panacota de café

Trufas de chocolate
Tarta de Navidad

...y después
guateque

con Nando 
Sensaciones !!!

Bodega:
Vinos de la Terra Alta, 

uvas, café, cava y 
cotillón

¡ Felices
   Fiestas !

La Asociación Belenística del Maestrat inuguró 
el pasado sábado la exposición de dioramas 
que cada año realiza por estas fechas navideñas, 
en la calle Pare Bover. El presidente de la 
asociación, Salvador Oliver y el arcipreste Emili 
Vinaixa inauguraron la muestra, que contó con 
la participación de la coral infantil de la Divina 

Providencia, bajo la dirección de Olga Culicova, 
y  la presencia del alcalde, Enric Pla, y concejales 
de la corporación municipal, además de mucho 
público asistente.
 Oliver señaló que la muestra de este año se 
inaugura con un sabor “agridulce” al haber 
fallecido el “alma mater” y maestro pesebrista de la 

asociación, Alfonso Bertomeu, maestro pesebrista. 
“Hemos aprendido muchas cosas de él, ha sido un 
puntal y un gran impulsor de la asociación y ha 
dejado una gran huella”, indicó Oliver. 
En cuanto a la exposición, que consta de escenas 
concretas, recordó que hay trabajos de diferentes 
poblaciones de la comarca.

La asociación belenística del Maestrat inaugura la exposición de dioramas

Un total de catorce enfermeras del 
Hospital de Vinaròs han optado a la 
vía extraordinaria en la especialidad 
de enfermería pediátrica logrando 
todas ellas superar el proceso 
selectivo. Las pruebas se realizaron 
en Madrid tras la convocatoria 
realizada por el Ministerio de Sanidad 
y consistieron en dos exámenes 
eliminatorios a los que se accede tras 
acreditar la prestación de servicios 
en cuidados de pediatría durante 
un mínimo de años. 10 de las 14 

enfermeras prestan servicio en estos 
momentos en la planta de pediatría 
del Hospital de Vinaròs mientras 
que el resto está en otros servicios 
del Hospital. Desde la dirección del 
Hospital de Vinaròs se hace pública 
la felicitación a todas ellas.

14 enfermeras del Hospital de Vinaròs 
logran la especialidad de enfermería pediátrica
Los exámenes, convocados 
por el Ministerio de Sanidad, 
se realizaron en Madrid

Els alumnes de P4 del col·legi Sant Sebastià de Vinaròs,  celebrant el Nadal 
amb el betlem de l'escola. Bon Nadal a tots!

CEIP Sant Sebastià 
Vinaròs.-Detalls 
del Betlem fet pels 
alumnes i coordinat 
per Amparo Puig i 
Dolors Simó
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Com resumiria esta experiència de 
mig any al front del consistori?
Intensa i apassionant. Poques 
circumstàncies de la vida et col·loquen 
en una exposició pública tan 
continuada. La quantitat de temes que 
tractes és enorme, des d’inversions de 
milers d’euros fins a detalls de cèntims 
però res és tan càlid com l’experiència 
de parlar i escoltar a la gent, tan diversa 
i amb demandes o suggeriments tan 
diversos.

Està sent com s’esperava o s’ha 
trobat amb dificultats amb les que 
no comptava?
Òbviament trobes dificultats que 
no esperaves, especialment pel 
funcionament burocràtic de les 
institucions. La nostra administració 
pública és, teòricament, molt 
garantista (temps d'exposició pública, 
terminis de convocatòria,  etc...) el 
que fa que qualsevol procés, per 
urgent que siga, tarde tres o quatre 
mesos. Com totes les administracions 
(Conselleries, organismes) funcionen 
així, i a més en alguns falta personal o 
s'acumulen els expedients, les coses, 
des del pagament de les ajudes fins 

a l'adjudicació d'un servei, van molt 
més lentes  del  que la gent voldria. 
I a més, com ja s'ha demostrat 
aquests últims anys, tot això no ha 
garantit ni la transparència ni,  per 
desgràcia, l'honestedat.

Amb quines es queda de les 

actuacions fetes fins ara pel nou 
govern municipal que vosté 
encapçala?
Clarament en les que afecten 
directament a la gent: la supressió de 
la zona taronja, l'efectivitat en la gestió 

de la gratuïtat de la Xarxa de Llibres 
(hem estat el primer ajuntament a fer 
efectiu el pagament), la millora de 
l'enllumenament i l'instal·lació  d'un 
parc infantil a la Colònia Europa (on 
vam fer la primera reunió amb veïns), 
la millora de la neteja a la zona 
d'oci,  l'augment  substancial de les 
ajudes socials, els tallers d'ocupació 
o la posada en marxa de la patrulla 
mediambiental. Però  hi ha  molts 
camps en els quals s'han canviat les 
formes i el fons: l'alcalde i tots els 
regidors i regidores tenen agendes 
públiques i un dia a la setmana 
(mínim) per rebre a tots els ciutadans 
que ho demanen, l'augment 
dels  ítems  de transparència, 
la nova gestió  en algunes vies 
públiques (Leopoldo  Querol,  Avda. 
Barcelona) millorant vialitat ciclista i 
aparcaments, millor gestió de l'espai 
públic en relació a les terrasses, estalvi 
notable en  despeses  de protocol o el 
conveni d'intercanvi de materials amb 
Benicarló.

Com definiria la situació econòmica 
de l’Ajuntament de Vinaròs?
Molt problemàtica. Al deute adquirit 

amb l'estat per inversions anteriors 
(Vinalab, Soterranyes) o amb els bancs 
per crèdits, s'afegeix la tremenda 
hipoteca derivada de les sentències 
urbanístiques desfavorables o les 
obligacions d'expropiació forçosa 
(al llarg d'aquests anys acabarem 
pagant més de 20  milions  tan 
sols en  aquest  apartat). La mala 
situació  econòmica  provoca una 
disminució d'alguns  ingressos  per 
impostos o llicències i la injusta pressió 
del Ministeri d'Hisenda sobre els 
ajuntaments (úniques administracions 
que  compleixen  objectius de 
dèficit  mentre  l'Estat dispara el seu 
deute) ens provoca una situació 
d‘insuficiència per poder atendre 
totes les necessitats dels nostres veïns 
i ens impedeix qualsevol inversió 
important.

Han aprovat el pressupost per al 
pròxim any.  Quins són els trets 
fonamentals en què han volgut 
basar els seus primers comptes?
Ja he dit que és un pressupost de 
supervivència, condicionat per 
l’estat d’endeutament crònic com 
a  conseqüència  de les polítiques 

Enric Pla, 
alcalde de Vinaròs

“El canvi de 
model polític 
és imparable”

Fa sis mesos que Enric Pla va assumir la responsabilitat com a primer regidor de l’Ajuntament de Vinaròs, temps suficient com per 
posar fil a l’agulla i iniciar el canvi que s’havia proposat en la política municipal, juntament amb el seu equip de govern. Sis mesos 
durant els quals s’han pres decisions importants en diversos àmbits i s’ha elaborat i aprovat el pressupost del pròxim any. Uns 

comptes que, encara que condicionats per l’endeutament, reflexen el camí que es vol emprendre en millorar i garantir les cobertures 
socials. Convençut de que un model de relació entre la gent i les institucions, basat en la transparència i la participació ha vingut per 
a quedar-se, a l’alcalde també li agradaria tindre temps esta legislatura per poder paliar mancances en infraestructures educatives, 
sanitàries i culturals, i iniciar la gestió d’un parc d'habitatge de lloguer social que garantisca el dret a l’habitatge de tots.

X.Flores

“Considerem 
irrenunciable el dret a 
l'habitatge per a tots, 
la cobertura de les 
necessitats bàsiques de 
menjar, energia, farmàcia 
i accés a l'educació i una 
societat que no deixe 
enrere a ningú”
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inversores i urbanístiques dels 
consistoris precedents. Les 
normes  d'Hisenda  i la  política  de 
Montoro respecte als ajuntaments ens 
obliga a prioritzar el deute sobre la 
inversió i la contractació. Malgrat tot, 
l’augment de partides que garanteixen 
les necessitats bàsiques de totes i tots, 
i el foment de l’ocupació, el comerç i el 
turisme marquen les  línies  principals 
del pressupost 2016.

Era el millor pressupost possible, 
tenint en compte la situació 
econòmica de l’ajuntament?
No sé si tots coincidiríem en el que és 
millor  en  pràcticament  cap aspecte 
de la vida, jo parlaria de prioritats. 
La nostra és la gent, l’ajuda als 
desfavorits, l’impuls pel treball, tan 
necessari  per a  mantenir  una vida 
digna, garantir els serveis públics... 
Des d’eixe punt de vista, i donades 
les limitacions  pressupostàries, 
estic  convençut  que  hem presentat 
el millor pressupost possible, amb 
molt de realisme i poques floritures, 
però segur que tot és opinable… i 
millorable.

La oposició va ser crítica i els va 
votar en contra. Entre els arguments 
que van exposar, un d’ells és que 
no es reflexava el Pla d’emergència 
social que en campanya Tots i totes 
Som Vinaròs va apuntar com a una 
de les cinc prioritats. 
L'oposició, d'ençà que jo tinc 
memòria, vota sempre en contra 
dels pressupostos, siga qui siga el 
govern i siga qui siga l'oposició. Dit 
això, poques coses són més clares 
que el gran augment de la despesa 
social en tres apartats, ajudes per 
necessitats bàsiques, ajudes escolars 
i ocupació. S'han augmentat totes 
les partides, més del 30% les ajudes 
individualitzades, un 150% la gratuïtat 
de llibres, s'han doblat les ajudes 
per a aliments introduint l'accés a 
productes frescs i d'higiene, i a això 
s'afegeix que s'ha concertat més d'un 
10% d'augment en les subvencions 
socials de la Generalitat i se n'accelera 
la gestió. En el tema d'ocupació més 
de 50 persones han estat contractades 
en els diferents Tallers i fórmules de 
foment de l’ocupació, i el canvi de 
gestió del  Vinalab  està enfocat a un 
rellançament radical de la formació 
de cara a l'ocupació, la principal eina 
per a millorar l'accés al treball que tant 
necessitem. Perquè ha de quedar clar 
que la situació social i d'ocupació a 
Vinaròs és molt crítica i encara ens faria 
falta més mesures, com els habitatges 
de lloguer social. Considerem 
irrenunciable el dret a l'habitatge per 
a tots, la cobertura de les necessitats 
bàsiques de menjar, energia, farmàcia 
i accés a l'educació i una societat que 
no deixe enrere a ningú. Confiem que 
la nova Generalitat ens acompanye en 
aquests propòsits.

També han dit que no es contempla 
cap inversió important a pesar de 
que els comptes tenen un milió 
d’euros més que el 2015
És fals que hi  haja  un  milió  més 

de pressupost,  són  diferents 
inversions supeditades a ingressos 
patrimonials possibles. En el cas  en 
què s'aconseguiren vendes o ingressos 
extraordinaris possibles però no 
garantits, es farien les adquisicions o 
inversions previstes. No obstant, estem 
convençuts de les enormes necessitats 
d’infraestructures que  pateix  Vinaròs. 
És vergonyós no disposar d’un Auditori 
digne de tal nom, la piscina coberta és 
una  instal·lació  obsoleta, necessitem 
un centre cívic i social per a la gent 
jove, falten serveis imprescindibles 
com el col·legi Jaume I, el segon Centre 
de Salut o l’Escola Oficial d’Idiomes, 
l’IES Vilaplana i el Centre d’Educació 
Especial necessiten reformes molt 
costoses i, per acabar de rematar la 
cosa, el govern ens “regala” l’antiga 
N-340 plena de deficiències i sense 
acompanyament econòmic. Cal seguir 
lluitant per un millor finançament 
municipal i  voldríem  abordar algunes 
d’aquestes mancances.

Una legislatura són quatre anys. 
Creu que hi ha temps suficient i 
marge econòmic per impulsar en 
els pròxims exercicis uns comptes 
que reflexen tot el fonamental que 
voldria fer l’equip de govern?
Mai tindrem tot el que considerem 
necessari però estic convençut que és 
possible a través de noves polítiques de 
suport des de la Generalitat i el Govern 
i, pot ser, mitjançant fons europeus, 
poder desenvolupar uns pressupostos 
que ens permeten una acció pública 
més social, eficaç i sostenible.

Hi ha algún projecte o gestió que li 
agradaria fer especialment abans de 
que conclogue?
Naturalment que sí. M'agradaria -i 
crec que anem a aconseguir-ho- que 
Vinaròs poguera gestionar un parc 
d'habitatge de lloguer social, com és el 
normal en Europa, per poder garantir 
el dret a l’habitatge de tots. Aquí estan 
els pisos de la Generalitat i cal reclamar 
també els dels bancs, als que s’ha 
rescatat amb els diners dels nostres 
drets socials i, en conseqüència, ens 
deuen un retorn a la societat. També 
lluitaré al màxim perquè s’inicien les 
obres dels centres educatius i sanitaris 
que mereixem.

Se n’ha parlat molt de l’auditoria 
ciutadana. Per deixar este tema clar, 

en quin punt està i quan podria ser 
presentada?
El procés d’Auditories ciutadanes 
pel deute públic s’ha engegat 
en més de vint-i-cinc municipis 
valencians, entre ells les tres capitals 
provincials. En tots ells falta molt 
per presentar-la, ja que és un procés 
de participació pública i de treball 
tècnic. El seu objectiu és determinar 
des de la ciutadania amb el suport de 
l’ajuntament l’estructura i origen de 
tots els deutes i que es conega el seu 
pes real, amb interessos de demora o 
retornament de subvencions inclosos, 
així com fer una previsió de deutes 
futurs per sentències o expropiacions 
pendents o per pagaments ajornats. 
L’Auditoria ciutadana és un procés 
de transparència i participació i 
necessitem encara temps. Que tothom 
estiga tranquil, per desgràcia el deute 
estarà ací encara quan l’acabem.

Com està funcionant el Vinalab 
després del canvi de gestió?
Crec que és un dels grans èxits d’aquest 
equip, el que era un local ple de 
possibilitats però buit de continguts, és 
ara un instrument de formació al servei 
de nombroses iniciatives de formació i 
ocupació en el que es manté l’activitat 
de viver d’empreses però en la que 
tenim gairebé sempre activitats de 
formació destinades a àmbits diversos. 
Crec que  el nerviosisme d’alguns 
sobre aquest tema és bona mostra del 
fet que  ha quedat en evidència una 
gestió anterior que era manifestament 
millorable.

Què creu que cal fer amb els 
terrenys adquirits a Soterranyes que 
havien d’estar destinats a crear sol 
industrial públic?
Aquest tema ve de lluny, pareix 
clar que va ser una inversió poc 
afortunada i no massa bé gestionada, 
i és una preocupació important 
per a l’ajuntament. Cal buscar una 
sortida al tema, ja que no deixa de 
ser un patrimoni adquirit amb gran 
cost pel poble. M’agradaria que la 
Conselleria d’Industria, seguint el pla 
d’industrialització de la comarca que 
va proposar el president Puig mesos 
enrere, s’implicara en la recerca de 
solucions que acabaren per facilitar 
l’arribada de noves empreses.

N’està satisfet del funcionament de 
l’equip de govern?
Molt; sóc exigent i crec que hi ha 
aspectes de coordinació a millorar, 
però crec que la transversalitat i la col.
laboració entre els regidors i regidores 
és un dels aspectes que més està 
sorprenent els que no estan massa 
habituats al diàleg i la negociació. 
L'actual situació  política a tots els 
nivells ha portat a totes les institucions 
a viure dins d’aquesta pluralitat que 
ha posat fi a l’època dels governs 
monocolors o els “rodillos”.

Quina és la seua relació amb els 
partits de l’oposició? 
En l'àmbit polític  menys  fluida  del 
que hauria de ser, ja que, alguns d’ells, 
creuen que la confrontació constant 

és la millor forma de fer oposició, en 
conter de la presentació d’alternatives 
o esmenes i acords a les iniciatives 
nostres, com es fa normalment en 
Europa. En l'àmbit personal, espere 
que el més correcta i cordial possible.

En clau municipal, com creu que 
serà l’any 2016?
Pense en un any ple de possibilitats. El 
nou temps de la política que va arribar 
el 24 de maig als ajuntaments del 
canvi i a la Generalitat valenciana obri 
un model de relació entre la gent i les 
institucions, basat en la transparència 
i la participació, que ha vingut per a 
quedar-se. A mi m’agradaria animar a 
totes i tots els vinarossencs a participar 
en algun dels aspectes que vertebren 
la dinàmica social: l’economia, la 
solidaritat, la cultura i l’esport, la 
planificació, la sostenibilitat, les festes i 
tradicions,… Una societat participativa 
és una societat viva i inclusiva.

Com valora els resultats de les 
eleccions generals?
Crec que s’ha acabat una època, la 
del bipartidisme i les majories clares, i 
una forma de fer política per les elits, 
a l'esquena de la gent. El repte que 
ens plantegen les forces emergents 
secundades per les noves generacions 
és el d’una societat més oberta i 
implicada, que busque noves formes 
d’abordar els problemes. Els partits 
tradicionals han aguantat la primera 
envestida però, per a mi, el canvi de 
model polític –que deu culminar en un 
canvi constitucional- és imparable.

I els resultats de Compromís-
Podem? 
Bé, crec que la coalició Compromís-
Podem-És el moment ha estat la 
gran protagonista d’aquest canvi. 
Ha passat de tindre un parlamentari 
a Madrid, Joan Baldoví, a formar un 
grup valencià al Congrés amb nou 
diputades i diputats i una senadora i 
a ser la segona força pel que fa al País 
Valencià, molt a prop de la primera. La 
coalició lidera el bloc progressista en 
les tres províncies i en la majoria de les 
ciutats i pobles grans. En Vinaròs tenim 
la satisfacció de ser la primera força, 
una posició que el PP mantenia des 
de fa més de set processos electorals i, 
donat que som l’únic gran municipi de 
la província on ho hem aconseguit i va 
acompanyat de la millora també dels 
nostres companys de coalició, pensem 
que és una mostra de suport de molta 
gent a l’actual manera de fer les coses 
a l’ajuntament. Per a natros ha estat el 
millor regal per acomiadar l’any i vull 
agrair-lo de cor.

“És vergonyós no disposar 
d’un Auditori digne de tal 
nom, la piscina coberta és 
una instal·lació obsoleta, 
necessitem un centre 
cívic i social per a la 
gent jove, i falten serveis 
imprescindibles com 
el col·legi Jaume I, el 
segon Centre de Salut o 
l’Escola Oficial d’Idiomes”

“M'agradaria que Vinaròs 
poguera gestionar un 
parc d'habitatge de 
lloguer social, com és el 
normal en Europa, per 
poder garantir el dret a 
l’habitatge de tots”
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CULTURA

La Fundació Caixa Vinaròs ha 
inaugurat la exposició  “Gabriel 
Puig roda. Dibuixos”, dedicada 
al pintor de Tírig, que estarà 
oberta al públic fins el 30 de 
gener de 2016. La mostra, que 
va ser inaugurada pel president 
de la Fundació , Manue Molinos 
i el regidor de Cultura, Marc 
Albella, és visitable de dimarts 
a dissabte de les 17:30 h a les 
20:30 h.

La Fundació Caixa Vinaròs dedica una exposició a Gabriel Puig Roda

L’espai Sebastià Miralles de la Fundació Caixa Vinaròs acull fins el 25 de gener de 2016 la exposició “Vigilies”, homenatge a Maria Zambrano, de Toni Cucala.
 La mostra és visitable de dimarts a dissabte de les 17:30 h a les 20:30 h.

“Vigilies”, de Toni Cucala, a la Fundació Caixa Vinaròs

L’escriptora Alicia Giménez Bartlett, guanyadora 
del Premi Planeta 2015, amb el seu llibre "Hombres 
desnudos", va firmar llibres al Mercat Municipal

Hostal Restaurante Teruel les desea lo mejor,
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 

Muchas gracias a todos por avalar la  
confianza en nuestros servicios.

 
 

GRACIAS

Avda. Madrid, 32 - VINARÒS - Tel 964 400 424
www.hostalteruel.com - reservas@hostalteruel.es
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OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Vinaròs demana aire fresc

Los concejales de Podemos, 
PSOE y Compromís tienen 

discursos populistas llenos de frases 
que quedan muy bien decirlas pero 
que después ni ellos mismos se 
creen ni cumplen.
Queda muy bien ante las personas 
con necesidades económicas decir 
que no se debe cortar el agua a las 
familias que no pueden pagar el 
recibo pero el gobierno municipal 
de Podemos – PSOE – Compromís 
ha cortado el agua a decenas de 

familias de Vinaròs que no pueden 
pagar el recibo en esta legislatura. 
Tenemos un Alcalde y unos socios 
de gobierno que mienten.

Un gobierno de izquierdas que corta el agua 
a las familias que no pueden pagar el recibo

Aquest passat Diumenge 20 de Desembre, Vinaròs es 
va posicionar en favor d'una nova manera d'entendre 
la política. Una política que respon als interessos 
de la gent, de la població, dels més necessitats. Una 
política que treballa per ser més transparent i per 

construir un país, un model d'estat amb la participació i opinió de 
la ciutadania. Un model d'entendre la política del que compartim 
des de l'Agrupació Tots i Totes Som Vinaròs gran part del ideari i 
dels nous paràmetres que es situen damunt la taula a l'hora de 
parlar de política. 
Un partit nou vingut, Podem, que junt amb Compromís han 
aconseguit ser l'opció més votada a Vinaròs per a les eleccions 
generals. Una fita històrica que sense cap dubte, cal remarcar. 
Una fita, que posiciona a Vinaròs com a una de les Capitals del 
Canvi. Les vinarossenques i vinarossencs es van posicionar a les 
eleccions municipals, escollint com a segona força amb 2589 vots, 
a aquesta Agrupació d'Electors que avui els escriu i espentant-la a 
encapçalar un govern de progrés a la ciutat de Vinaròs. Un conjunt 
de veïns i veïnes que van aconseguir aglutinar força i il·lusió al 
voltant d'un projecte polític que no deixarem que deixi de créixer 
i avançar en el temps. Sent conscients de la complexitat a la que 
ens enfrontem en aquesta nova visió de política que proposem i 
sabem que res és fàcil ni ho serà, però no per això hem de deixar 
de il·lusionar-mos i continuar galopant.
A aquests resultats en les eleccions municipals ens acompanyen 
ara els obtinguts el passat Diumenge, amb 4125 vots. Posicionant 
a l'opció política del canvi, Podem – Compromís, És el moment,  
com opció més votada a Vinaròs. Per damunt d'un Partit Popular 
tacat i deslegitimat per la corrupció i per les retallades socials i per 

davant també d'un PSOE, que ha de saber respondre a les seves 
sigles i orígens. 
Aquest gran resultat ratifica i dona més força als governs del canvi 
com és el de Vinaròs. Legitima encara més una forma d'entendre 
la política que amb passades de gegant però amb feina de 
formigueta, aconsegueix entrar a les institucions per a revertir 
aquestes en favor de la ciutadania. 
A nivell de País Valencià, junt amb Compromís, s'ha aconseguit 
aglutinar esforços, il·lusions i alegria al voltant d'un projecte que 
s'ha posicionat com la segona opció més votada amb 671.071 
vots. 
És per això que des de l'Agrupació d'Electors Tots i Totes Som 
Vinaròs, volem donar la enhorabona als companys de Podem 
i de Compromís que han sabut construir una alternativa política 
il·lusionant, una alternativa política que ha trencat el bipartidisme 
en molts municipis, moltes comunitats i que des de diumenge ho 
ha fet també al govern central de Madrid. 
Ara comença el camí, toca treballar i justificar la voluntat i 
exigències d'una alternativa política que no s'atura. Una vertadera 
alternativa, noves formes, nous llenguatges, nous objectius que 
responen a les necessitats i voluntats d'un poble, d'una societat 
farta de ser empobrida més i més cada dia que passa.
Amb la mateixa il·lusió, ganes i alegria que molts vinarossencs 
confíen i han votat canvi en les últimes cites electorals, volem 
dessitjar-los a totes i tots unes BONES FESTES I PROSPER ANY 
NOU. 
Continuem confiant, continuem somrient, continuem 
galopant, continuem construint un país i un nou Vinaròs amb 
tu! Clar que podiem, clar que es pot¡ Gràcies.
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Vinaròs: Ciutat de Vacacions

Los socialistas de Vinaròs,aumentamos en 452 votes, 
respecto a las elecciones municipales de mayo del 2015.
Los Socialistas de Vinaròs queremos agradecer la confianza 
de las 2780 personas que quisieron participar del proyecto 
socialista en Vinaròs, en el País Valenciano y en España. Somos 
conscientes que todavía queda mucho trabajo para hacer. Pero 
poco a poco, con trabajo, perseverancia e ilusión, queremos 
seguir ganandonos vuestra confianza y las ganas de creer en 

este proyecto. Creemos y tenemos confianza en España y en Vinaròs
El PSOE votará NO a la investidura de Rajoy, puesto que somos conscientes 
que, como principal partido de la izquierda en España, no podemos permitir 
que el partido de la corrupción, siga 4 años más al frente de nuestro país.
Estos resultados, en clave estatal, pero con una segunda lectura en clave 
municipal, avalan poco a poco la gestión que los 4 concejales socialistas 
en el ayuntamiento de Vinaròs están llevando a cabo. Guillem *alsina, Maria 
Cano, Marc *Albella y Begoña López. Decidimos formar parte activa del cambio 
en Vinaròs, y lo seguiremos haciendo aquí, al País Valenciano y en España

Els Socialistes de Vinaròs, augmentem en 452 vots, respecte 
a les eleccions municipals del maig del 2015.
Els Socialistes de Vinaròs volem agrair la confiança de les 2780 
persones que van voler participar del projecte socialista a Vinaròs, 
al País Valencià i a Espanya. Som conscients que encara queda 
molta feina per fer. Però a poc a poc, amb treball, perseverança 
i il·lusió volem seguir guanyant-mos la vostra confiança i les 
ganes de creure en aquest projecte. Creem i tenim confiança en 
Espanya i en Vinaròs
El PSOE votarà NO a la investidura de Rajoy, ja que som conscients que, 
com a principal partit de l'esquerra a Espanya, no podem permetre que el 
partit de la corrupció, seguisque 4 anys més al capdavant del nostre país.
Aquests resultats, en clau estatal, però amb una segona lectura en clau 
municipal, avalen poc a poc la gestió que els 4 regidors socialistes a 
l'ajuntament de Vinaròs estan portant a terme. Guillem Alsina, Maria Cano, 
Marc Albella i Begoña López. Vam decidir formar part activa del canvi a Vinaròs, 
i ho seguirem fent aquí, al País Valencià i a Espanya
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Promeses complides

Ha fet l’aportació del 
25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca 
del mes de novembre 
a l’ajuntament, a Cruz 
Roja de Vinaròs per la 
compra de material de 
higiene i neteja personal.

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

1
1

de Vinaròs
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SOBRE EL DIARIET – Segona part Manuel Villalta

El actual ayuntamiento de Vinaròs 
es especialista en anunciar 
acciones a las que asignan unos 
nombres grandilocuentes que 

suenan muy bien pero solo es una manera de liarnos  
y entretenernos mientras los principales problemas 
de Vinaròs como el paro, la seguridad ciudadana y el 
incivismo se quedan sin solucionar. Nos gustaría saber 
cuántas horas han perdido sin necesidad para esto 
que ustedes llaman auditoria ciudadana.  En el último 
pleno el Sr. Pla tuvo la amabilidad de escuchar nuestras 
preguntas sobre qué era eso de “auditoria ciudadana” 
que no se recoge en ningún libro o documento, pero 
respondió exactamente lo mismo que había dicho 
un par de horas antes y que no aclaraba nada. Según 
nos dijeron esto está reconocido por los organismos 

internacionales, pero no es así, no hay organismo que 
reconozca oficialmente este tipo de actuación. 
A la pregunta de cuándo se pagarían las ayudas del 
xiquibono, nos contestaron que septiembre y octubre 
ya estaba firmado para pagar y era cuestión de días. Pues 
bien, los beneficiarios acaban de recibir septiembre, 
pero octubre y noviembre brillan por su ausencia.
Fue muy interesante oír las quejas airadas y fundadas 
de los usuarios de los huertos urbanos y al concejal Sr. 
Moliner contestarles más o menos lo siguiente: “esto es 
lo que hay, a quien le guste bien y a quien no también y 
el que les haya escuchado en ocasiones no quiere decir 
que haga caso de sus palabras,” causando el consiguiente 
alboroto en la sala.
En el mismo pleno se habían aprobado los presupuestos 
para el año 2016, con el voto en contra de toda la 

oposición que denuncian que las cuentas son un corta 
y pega del presupuesto para el 2015, que demuestra el 
descontrol y la falta de planificación con el que actúa 
el ayuntamiento y que no hay partida presupuestaria 
para planes de emergencia. Eso a pesar de ser la 
propuesta estrella  de la campaña electoral de Som 
Vinaròs (Podemos).
No quisiéramos acabar este escrito sin hacer 
referencia al nuevo reglamento de este semanario 
que se aprobó recientemente y que se indicaba 
como debían ser los artículos de  los partidos con 
representación municipal: “artículos redactados…  y 
no carteles  o  proclamas”. Parece ser que el  PSOE no 
está obligado a cumplir la norma  a  pesar de haberla 
votado,  según se  aprecia en la publicación  de la 
semana pasada.

En este article del “ Diariet segona part,” mencionaré-les 
propostes que ja he fet des de fa molt de temps i per 
distints mitjans.
Que se suprimisca l'espai dedicat als partits polítics.
Que s'afija una pàgina més per als articles d'opinió amb 
les mateixes condicions per a tots.
D'esta manera amb les mateixes pàgines hi haurà més 
espai per a temes del poble que hi ha molts que estan 
oblidats.
Al mateix temps entenc que no té el perquè la ciutadania 
pagar la propaganda dels respectius partits polítics.
Sobre estes propostes també se que cauran en sac 
foradat, però no per això vats a deixar de donar la meua 
opinió i de fer la meua pròpia participació ciutadana, ja 
que la que esta fent l'equip de govern no la compartisc.
En el mateix ple i sobre el debat del Diariet el 
Sr.Gandia,regidor del  Partit Popular va dir uns quants 
desbarats,entre ells va haver-hi algun que em va cridar 
més l'atenció.Un que feia referència a la meua persona 

directament, manifestant que jo en els meus articles els 
posava a “CALDO BAT-TET.”
Mire Sr.Gandia, el que els posaven a !Caldo bat-tet,! eren 
vostés mateixos, el mateix Partit Popular amb les coses 
tan malament que estava fent.Jo sols em limitava a donar 
la meua opinió d'allò que entenia que el PP estava fent 
malament.
Entenc que a vostés no els agradaren les meues opinions, 
però vostés han d'entendre que a la majoria de la 
ciutadania de Vinarós tampoc els agradava el que estaven 
fent ni com.I així el
van demostrar el 24 de maig en les eleccions municipals 
que el PP, va perdre 3 regidors i més de 2000 vots.
L'altre desbarat va ser quan va dir que en la legislatura 
passada del Partit Popular,els partits podien publicar 
lliurement allò que volgueren i de la forma que volgueren.
Pués li recorde al Sr.Gandia que a mi se'm va prohibir un 
article i se'm va fer rectificar dos.
Però entenc que el desbarat més cridaner i cínic del 

Sr.Gandia,és el que va manifestar que el nou reglament 
podria estar signat per “Franco.”
I que el setmanari Vinaròs no és un butlletí d' informació 
municipal.I que és un retall a la llibertat d'expressió.
Pués mire en algo si estic d'acord amb  vosté en referència 
al nou reglament del Diariet.
Però escoltar o llegir allò que s'ha exposat per part del 
Sr.Gandia,després d'estar quatre anys governant el PP, 
amb majoria absoluta i veient la gestió que han estat 
utilitzant tant com equip de govern com en la gestió del 
Diariet,em crea una confusió que ja no saps si els plens 
s'estan realitzant en el saló de plens de l'Ajuntament, o en 
el “Corral de la Pacheca”, després d'un bon dinar i amb 4 
gin tonics en el cos.
Este que escriu entén que el que han de fer tant l'equip 
de govern com l'oposició és ocupar-se i preocupar-se 
dels temes d'interés i necessitat que de veritat necessita 
la ciutadania de Vinarós, i no gastar-se tota l'artilleria en 
temes que no ho són tant.
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Andrés Albiol Sorell déntol

Aguas pacíficas y productivas de cara al año nuevo
Sigue el periodo semanal con una mar súper calmada. Las embarcaciones de las distintas modalidades 
han faenado con mucha tranquilidad. Las extracciones han sido buenas y las cotizaciones también.
La pesca de arrastre ha desembarcado los tres días laborales de esta semana poco langostino, calamar, 
gall, pescadilla, miseria, caracol, salmonete, peluda, rape, móllera, galera, caballa, boquerón, bacaladilla, 
jurel, pulpo blanco, sardina, canana y morralla.
El cerco está de parada biológica.
La flota artesanal de artes menores, unas barquitas calan los trasmallos a la sepia. Otros al lenguado, 
rombo y raya. Un par lo hace en busca de pagel, bonito y corvina. Y uno lleva langosta, bogavante, 
gallineta, chopa y mamona.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo efectúa subastas de ejemplares de 1 a 4 Kg.
El palangrillo de costa pilló con anzuelo lubina, dorada, sargo, pagre, bacoreta y congrio. 
Y arribó un marrajero de Cartagena con 20 piezas de pez espada de 15 Kg. y  un atún de 35.

Movimiento portuario
El buque ruso de pesca ‘Apuokas’ de bandera panameña con una eslora de 82 m., manga 13,6 y 2.548 
Gts. ha sido amarrado en el dique de poniente. Ésta embarcación fue adquirida por el propietario del 
Varadero vinarocense, Batiste Panís, para quitarla del servicio y ser reciclada/desguazada.
Éste barco de hierro fue construido en Alemania en 1971 para unos armadores ucranianos. Ha faenado 
en diversos océanos como barco arrastrero. Al mismo tiempo era buque factoría, o sea, que podía 
almacenar en sus cinco pisos de bodegas las capturas procesadas. Su tripulación constaba de más de 
cien personas, con unos amplios camarotes, comedores, etc. 
Su último armador era la empresa internacional Azor Finshing, pues no en balde tenía accionistas 
españoles, ya que estaba operando desde las Islas Canarias. 
Para ser remolcado a la península su tuvieron que obtener los certificados Marpol, que demuestran que 
el barco no tiene petróleo, aceites, amiantos, productos tóxicos ni nocivos, etc., y tras revisarlo Capitanía 
Marítima de Las Palmas, lo despachó para que los remolcadores de altura con base en  Sant Carles de 
la Rápita, lo llevaron hasta nuestro puerto. Ahora se adecuará una línea superficial de contención en el 
mar alrededor del navío para aislarlo, como barrera física y absorbente de posibles restos, etc., mientras 
durará el periodo de reciclamiento.

Ecos de ‘Mar’; Deforestación submarina (II)
Demostrado están las pérdidas económicas para la pesca, etc. con la desaparición de gran parte de 
praderas sobre el lecho marino del Mediterráneo, en especial de su planta endémica, la Posidonia 
oceánica. Pero además, su degradación 
influye en el impacto ecológico, pues 
solo una hectárea puede producir 35 
toneladas de estas fanerógamas al año 
y de oxígeno 1m2  de esta plantación 
natural genera 10 litros de oxígeno/
diario. Una hectárea  bajo el mar 
transforma tanto CO2 en oxígeno como 
5 hectáreas de selva amazónica.
Según el CSIC, la Universidad Autónoma 
de Barcelona y otros institutos similares 
de Australia, la aniquilación de dichos 
vegetales marinos supone un doble 
problema, ya que además de dejar 
de capturar dióxido de carbono 
atmosférico, puede convertirse en 
fuentes de ese gas cuando se erosiona 
y liberan el CO2 que la pradera había 
acumulado durante siglos.

En castellà li diuen sorell dentón. En anglès toothed  
crevalley.
Científcamente li criden Pseudoncaranx dentex.
De la familia dels caràngits, este peix posseeix un cos 
fusiforme, alt i comprimit.
Musell cònic. Maxil·lar superior prominent. Ulls amb 
parpelles adiposes. L'extrem posterior del maxil·lar acaba 
en el vèrtex de l'ull. 
Té grans obertures branquials amb llargues 
branquiespinas per tamizar el plàncton, d'on també 
pot alimentar-se quan va nedant sense haver de buscar 
preses, ja que aquest menjar es troba en tota l'aigua 
circumdant. La seva dentició és petita però dura.
L'opercle i preopércul sense espines ni osques. Té dues 
obertures nasals a cada costat del cap.
Composició aletes; 1ª D VIII alta i igual que els primers 
radis. 2ª D I-24-27. A III-I-20-23. La cabal subjecta pel fort 
peduncle és profundament escotada.
La seva talla pot sobrepassar 1 m. i pesar fins a 15 Kg.
Les escates cicloides que recobreixen tot el cos amb prou 
feines visibles són d'una grandària petita i llises al tacte.
La línia lateral que és de color groc recorre des 
de la part rectilinia, que s'inicia a meitat de la 
segona aleta dorsal i té al final 24-30 escudets 
es protecció formats per escates modificades. 
La seva coloració és d'un gris blau o verd, sempre 
segons l'època de l'any. Hi ha una taca negra en la part 
posterior de l'opercle. Les aletes ventrales són rosades. 
Les pectorals groguenques, els flancs platejats i el ventre 
blanc. Les seves aletes posseeixen la característica de 
poder amagar-se en una depressió i així oferir menys 
resistència al mitjà i poder nedar més ràpid.
Després de la freza els ous circulen entre el corrent marí. 
Després eclosionan en larves que són molt diferents dels 
adults i que mengen animalets i vegetals planctònics, per 
créixer i convertir-se en majors. És un peix gregari, gran 
emigrant. Prefereix aigües temperades o subtropicales 
amb fons sorrencs i d'esculls. Pelágic de zones superficials. 
Sol estar prop de la costa a l'hivern. Pot formar bancs de 
molts individus. Bon nedador. No descendeix per aigües 
abissals ni s'estacionen en el fons. Igualment s'alimenta 
de cardúmens de sardines, etc. 
Es captura amb arts d'arrossegament, tremall i cèrcol. La 
seva cotització és mitjana. Les seves carns són saboroses. 
Fregides, rostides, en suquet, etc.

Barco arrastrero ruso preparado para el reciclaje en el Varadero 



20

26 desembre de 2015

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

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESPORTS

Sintonízanosen Radio Nueva

98.2

TENIS.  Club de Tenis Vinaròs

Divendres passat dia 18, es va celebrar en el Club de 
Tenis Vinaròs, el Campionat SuperSenior de Tenis, 
amb la participació de les següents parelles: Caballer-
Ribera, Romillo-Valbuena, Bas-Pérez i Giner-Arán. 
Va quedar campió el doble: Caballer-Ribera, quedant 

les altres tres parelles empatades en segon lloc. 
Després de l'entrega de trofeus va tindre lloc un mag-
nífic dinar de germandat, preparat per l'Abastidor del 
Restaurant Club de Tenis, Antonio Aran, i al que van 
assistir el President del Club, Manuel Febrer i el Con-

serge, Stefan Clonda. 
La nostra felicitació a tots els participants i molt espe-
cialment al membre de la parella guanyadora Anto-
nio Caballer, que als seus 82 anys ens dóna un cons-
tant exemple de puntd'honor.

Els dies 19 i 20 de desembre es va celebrar 
el Campionat Autonòmic Junior Absolut en 
la piscina de Castelló, amb una participació 
de 32 clubs de la comunitat Valenciana.
El Club Natació Vinaròs és desplaçar en 5 
nadadores: Laia Albiol, Paula Paga, Irina 
Sebastià, Llum Serret i Clàudia Matamoros 
i 8 nadadors: Jesús Medrano, Xavi Bordes, 
David León, Joan Ferrer Toni Bordes, Andreu 
Navarro, Angel Lleixa i Martí Segarra.
Les marques en general van ser prou 
bones, millorant en les distàncies curtes. 
Les medalles aconseguides van ser:Jesus 
Medrano medalla de plata, en 200 estils i 
bronze en 400 estils.
Joan Ferrer, medalla de plata en 100 lliures.

Xavi Bordes, medalla de plata en 200 lliures 
i bronze en 400 lliures.
En els relleus de 4x200 lliures medalla d'or, 
en els relleus de 4x100 estils i 4x100 lliures 
medalla de bronze.
David Miranda nadador del Club, aquesta 
temporada estudiant en una universitat 
prop de Michigan (Estats Units), també 
va estar fent pinya amb els companys, et 
desitgem molta sort amb aquesta nova 
etapa.
Aquest diumenge dia 27 a les 12 h al port 
de Vinaròs (enfront del rellotge de sol) se 
celebrara la XVIII Copa Nadal.
Podeu trobar més informació a la web 
www.cnvinaros.com

Els Juniors Masculins tercers de l'autonòmic

El pasado sábado 19 de 
diciembre se celebró en 
Alcora, la 27 Copa de Navidad 
donde participaron casi 
todos los clubs de la provincia 
de Castellón, el Zafrilla de 
Buñol y de Tarragona el TKD 
Damián de Reus y nuestro 
club Tkd Alfaro Amposta que  
desplazó a 16 competidores, 
con unos excelentes 
resultados 9 oros, 2 platas y 
5 bronces. 
Por parte vinarocense estos 

fueron los resultados:
Ashley Bourreau -33 kg. Oro
Patrick Bourreau -41 kg. 
Bronce
Marta Falcó -51 kg. Oro
Cheyenne Brito -55kg. Oro
Desde estas líneas queremos 
dar las gracias a todos los 
que de alguna manera u 
otra aportáis vuestro granito 
de arena a esta familia del 
Taekwondo y desearos unas 
Felices Navidades y próspero 
2016.

Taekwondo Alfaro

3 Oros y un bronce para los vinarocenses

De izq. A dcha. Patrick, Marta, 
Cheyenne y Ashley.
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ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” VinaròsBÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

Este fin semana la mayoría de 
nuestros equipos jugaron en 
casa, menos el alevín negro que 
se desplazo a Tortosa y el infantil 
masculino que tuvo doble partido,  
jugando sábado contra Benicarlo y 
domingo contra Peñiscola.  
ALEVIN NEGRO  
C.B CANTAIRES 27 - C.B GIL COMES 
VINAROS 25
Derrota solo por 2 puntos en un 
partido muy igualado que pudo 
ganar cualquiera de los equipos. 
Poco a poco el equipo va a mas y 
va mejorando, solo es cuestión de 
seguir trabajando. 
INFANTIL MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 68 - C.B 
BENICARLO 63 
Muy buen partido de los dos 
equipos y victoria final y merecida 
para el Vinaros que fue la mayoría del 
partido por delante en el marcador y 
gano un partido que le dejaba con 
opciones de ser 2º dependiendo 
del partido que jugaba el domingo 
contra el Peñíscala. Lo mejor del 
partido las buenas sensaciones de 
equipo que dejo el Vinaros ante un 
buen equipo.
C.B PEÑICOLA 56 - C.B GIL COMES 
VINAROS 75 
Victoria que hace que el Vinaros 
quede 2º en la clasificación. Partido 
complicado ya que no se empezó 
bien y costo entrar en juego cosa 
que aprovecharon los locales para no 
dejar jugar cómodo a los visitantes, 
pero a partir de la segunda parte 
los de Vinaros se pusieron las pilas y 
consiguieron una buena victoria.
INFANTIL FEMENINO 
C.B GIL COMES VINAROS 24 - C.B 
BENICARLO 72
Partido con dos partes muy 
diferenciadas, en la primera donde 
el Vinaros pudo competir y llegar 
al descanso con una desventaja de 
pocos puntos y la segunda que fue 
donde las locales bajaron los brazos 
y las visitantes que haciendo un 
buen juego aprovecho el bajón del 
Vinaros para sacar la diferencia final.
CADETE FEMENINO 
C.B GIL COMES VINAROS 37- VILA 
REAL B.C 31
Partido donde se decidía la segunda 
plaza del grupo y donde en un 
partido muy igualado las locales 
consiguieron la victoria  gracias a una 
muy buena defensa que no dejaba 
anotar con facilidad a las visitantes 
y donde se llego igualado al último 
cuarto y ahi el Vinaros supo jugar 
mejor y llevarse la victoria.
CADETE MASCULINO 2º ZONAL 
C.B GIL COMES VINAROS 62 - C.B 
BENICARLO 65
Muy buen partido de los dos 
equipos que al final gano el visitante 
pero que pudo ganar cualquiera de 
los dos. El partido fue igualado en 
todo momento con ventajas cortas 

para los dos equipos en momentos 
puntuales del partido. Los visitantes 
se metieron muchos minutos en 
zona para contrarrestar el buen 
juego del Vinaros y para proteger 
a su jugador grande que estaba 
cargado de faltas. Al final para los 
visitantes en un buen partido.
JUNIOR MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 70 - 
ALDAIA B 59 
Partido importante para los locales 
que jugaban contra un equipo de 
su liga y que lucharan por mantener 
la categoria. Los locales sabiendo la 
importancia del resultado salieron 
muy concentrados y seguramente 
jugaron los mejores minutos en lo 
que va de liga y haciendo un gran 
juego se marcharon al descanso 21 
puntos arriba, pero en lla segunda 
parte los visitantes apretaron y 
intentaron ir a por el partido y 
lograron acercarse hasta a 4 puntos, 
pero el Vinaros en el ultimo supo 
tener paciencia y volver a jugar bien 
y llevarte el partido.
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINAROS 53 - 
BASQUET MORVEDRE 62
Buen partido el disputado esta 
semana en el polideportivo 
municipal. Los jugadores salieron 
muy concentrados y durante 
todo el partido se mantuvieron 
las diferencias muy cortas en el 
marcador. Los parciales en los 4 
cuartos demuestran esto pues las 
diferencias se barajaban entre 2-3 
puntos a favor de un equipo o el 
otro. Se trabajó mucho el aspecto 
defensivo alternando tanto la 
defensa individual como la zona, 
lo cual propició este partido tan 
disputado e igualado. A final un par 
de decisiones precipitadas en ataque, 
fruto de la juventud e inexperiencia 
en estas lides y minutos finales con 
marcadores igualados supuso que 
el rival marchara definitivamente 
en el electrónico. Incluso llegando 
a cosechar la mayor diferencia 
registrada durante todo el partido 
(9 puntos, cosa que para nada 
demuestra la diferencia vista en el 
transcurso del encuentro por los dos 
equipos.
Así las cosas...resultado final: CB 
Vinaròs Servól Negro 53 - Basquet 
Morvedre 62.
SENIOR MASCULINO PREFERENTE
C.B GIL COMES VINAROS 78 - N.B 
TORRENT 60 
Partido contra un buen equipo que 
intento hasta el final luchar por la 
victoria, pero que gracias al muy 
buen primer cuarto de los locales 
hizo que las diferencias siempre se 
mantuvieran en mas de 10 puntos 
y axial llegar al final con la diferencia 
de 18 puntos. Así el Vinaros lleva 6 
victorias consecutivas y colocarse 6º 
en la clasificación.

El pasado domingo 20 de diciembre, el Club 
de ajedrez Ruy López presentó en la Copa 
territorial por equipos de Tarragona, sendos 
equipos: Equipo A (sub-12) formado por 
Diego Zafra, Pau Morales, Dani Martinez 
y Rubén Vinuesa, y un Equipo (sub-10) 
formado por Andrés Fernández, Albert 
Robles, Elsa Zafra y Xavi Martinez. Tras 
disputar 7 rondas entre equipos llegados 
de toda la província de Tarragona, la 
victoria fue para el Valls A, seguido de Valls 
B, Tarragona B y Ruy López A. Por lo tanto 
nuestros jóvenes consiguieron colocarse 
cuartos en la clasificación general, lo que 
les valió el subcampeonato en la categoría 
sub-12. Señalar que también fue meritoria 
la participación del Equipo B del Ruy López 
Sub-10 que quedó cuarto en su categoría 

y empatado a puntos con sus compañeros 
que ocuparon el tercer puesto. 
El sábado también tuvo lugar el 
campeonato escolar de ajedrez de Navidad 
en Benicarló donde Pau Morales se alzó con 
el campeonato absoluto y Mireya Segura el 
primer puesto sub-12. Por su parte también 
finalizó el campeonato comarcal de ajedrez 
absoluto con la victoria del benicarlando 
Enoc Altabas y seguido de los vinarocenses 
Ramiro Trujillo, José Figueredo, Carlos 
Albert y Yeye Martínez. En la categoría 
sub-16 las posiciones fueron Diego Zafra, 
Mederic Ochovo Y Marc Lavernia, y en la 
categoría sub-12 Lidia Segura, Pau Morales 
y Rubén Vinuesa. Enhorabuena a todos 
nuestros jugadores que semana a semana 
hace que podamos contar nuevas victorias.

EL EQUIPO DE AJEDREZ RUY LÓPEZ VINARÒS 
SUBCAMPEON SUB-12 EN LA COPA TERRITORIAL 
POR EQUIPOS DE TARRAGONA.
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FÚTBOL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

Rafa Marcos LA JORNADA

FUTBOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

1 5
Vinaròs           Alcalá

Desastre arbitral y futbolístico

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+  

 VETERANTS VINARÒS C.F.  2
VETERANTS JESUS CATALONIA  1

Empieza el partido con dominio local moviendo la 
pelota y jugando al toque los 10 primeros minutos. A 
partir de ahí el equipo visitante ejerce una presión que 
no deja recibir la pelota en condiciones y evitan que el 
Vinaròs pueda hacer jugadas. Se apoderan del medio 
campo y empiezan los problemas para los locales. 
Tal es así que en un centro de la banda derecha los 
defensas no aciertan a despejar la pelota y en un 
cabezazo en semi fallo del delantero visitante sube 
al marcador el 0-1. Los nervios y la desesperación se 
apodera de los locales, llegando al descanso con este 
resultado. El Vinaròs sale con otra actitud y empiezan 
a salir jugadas que no tardan en materializarse en gol. 

Minuto 10 penalti en el área visitante y Javi se encarga 
de marcar el empate. Con el empate el Vinarós 
empieza a crear peligro y al minuto 17 vuelve a marcar 
el 2 - 1 por mediación de Ivan. Un partido complicado 
ante un rival muy correoso.
Destacar la labor de Peter que asumió la 
responsabilidad del medio campo en la segunda 
mitad y dio respiro al equipo.
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.

Veterans Vinaròs Cf: 
Piñana, Peter, Rubén, David, Llopis, Javi, Jaime, 
Diego, Iván, Hugo, Roberto. También  jugaron: 
Marcelo, López, Luna, Anibal, Pedro.
0-1 M: 10. 1-1 M: 55. 1-2 M: 50 Javi. 1-3 M: 57 Iván.

Vinaròs:  Alexis, Guillermo, Johnny, 
Polet, Arias,  Wil, Fone, Galeote, Oscar 
(Tatán 70’) Aleix (Kiko 77') y Cristian.
  Alcalá:  Sánchez, Philippe, Reina, Vladu, 
Herrero, Salvador, Quixal, Mottola, Bart 
(Fernández 75'), Agustí (Marín 83') y 
Boussou (Pérez 63')
Árbitro: Tomás Catalá Muñoz, auxiliado 
por José María Cremades Monserrat y 
Pablo Esteban Barco
Tarjetas: Por parte del Vinaròs Johnny, 
Aleix, Adell, Wil, Polet (2 amarillas 70') 
Galeote (2 amarillas 76') y Cristián 1 
amarilla y 1 roja en el 72'. Y por el Alcalá 
amonestó a Agustí y Bart.
Goles:
0-1 Salvador. 3', 1-1     Cristian. 14’, 1-2 
Gaston. 28', 1-3 Agustí. 67', 1-4 Salvador.   
70', 1-5 Pérez . 85’

 En un principio ambos conjuntos salieron 
a por el partido. Quizás más ambicionado 
el equipo langostinero, lo que propició 
una semi-contra visitante por ala 
izquierda, e inauguraran el marcador. No 
desistimos y con varios ataques al cuarto 
de hora equilibramos  el luminoso. Pero 
antes de la media hora, en otra escapada 
similar nos endosaron otra diana. Y con 
sendas ocasiones de gol falladas por 
parte albiazul se llegó al descanso. 
Se salió atrancado y ahora con claro 
dominio visitante, acamparon a sus 
anchas en la parcela central y lanzaban 
por banda a sus delanteros. Fruto de 
ello fueron el trío de oportunidades que 
tuvieron frente al meta local, en que una 
vez el palo, otra los dedos del portero y 
por último la mala suerte, no lograran 

batirnos. El Vinaròs lo intentaba pero 
no podía, ya que físicamente éramos 
inferiores. Y lo que son las cosas del 
fútbol y de los colegiados, en un centro 
a nuestra área demasiado elevado para 
que su ariete rematara, el colegiado 
pitó penalti ante la estupefacción del 
público y más aún de los jugadores 
vinarocenses, por que nuestro defensa 
tocó al delantero y éste como no la 
podía rematar cayera. Se ejecutó y el 
tanto engrosó el taquillero azulgrana 
ante nuestras protestas. A partir de 
ahí a nuestros chavales se les bajó la 
moral y la guardia, y acto seguido vino 
otra jugada foránea en posible orsay, 
pero la culminaron hasta el fondo 
de nuestra red sin que la trencilla 
arbitral lo remediara. Volvieron las 

inútiles reclamaciones vinarocenses 
y el colegiado en un par de minutos 
nos expulsó a dos jugadores. Y lo que 
no debe ocurrir en el terreno de juego 
es la apatía y la indisciplina, pués ante 
la impotencia se respondió con alguna 
patata de más de inexpertos, y el del 
pito nos mandó a otro jugador a la 
caseta, que aprovecharon los forasteros 
para endosarnos otro gol. Luego pareció 
que no se quería jugar, e incluso los 
xivertenses se contagiaron y los últimos 
compases del choque fueron de un 
pasar el tiempo sin correr.
Una cosa está clara, y es que los 
jugadores sólo tienen que jugar al fútbol 
y las protestas son para el público, 
etc., de lo contrario no se puede hacer 
equipo.

RESULTADOS JORNADA  16  JORNADA   17 10/01/2016

Burriana 0 Almassora 1 San Pedro Burriana
Museros 0 Benicasím 2 Almassora Cullera
Vall d’Uixó0 Benicarló 2 Club La Vall VINARÒS
Alqueries2 Alcora  2 Albuixech Puzol
Puzol 1 San Pedro 2 Benicasím Onda
Onda 3 Albuixech 2 Benicarló Segorbe
Segorbe 2 Castellón “B” 1 Castellón “B” Alqueries
Cullera 1 Club La Vall 2 Alcora  Museros
VINARÒS1 Alcalà  5 Alcalà  Vall d’Uixó

Victoria sufrida para despedir el año
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ESPORTS

Vinaròs           Alcalá

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

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
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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

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)
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  w.w.w.jjcinema.es

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

 DIVENDRES: Día:25

 DISSABTE:     Día:26

 DIUMENGE: Día:27

 DILLUNS: Día:28

 DIMARTS: Día:29

 DIMECRES:     Día:30

  

 

    

 

   20:30:h  

  22:30:h   

 20:30:h  

 22:30:h  

CANTA JUEGOS,BALLET

 20:30:h 

  

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

        Classificació: + 7 anys

                                  PREU:PREU:5€5€

   w.w.w.jjcinema.es

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

 DIVENDRES:    Día:25              23:00:h 

 DISSABTE:        Día:26        20:30:h 

 DIUMENGE:    Día:27              23:00:h

 DIVENDRES:    Día:1                23:30:h

 DIUMENGE:      Día:3                18:00:h

 

 

    

 

  

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

       Classificació: + 7 anys

                            PREU:7€PREU:7€

 
  w.w.w.jjcinema.es

  ''CARLITOS Y ''CARLITOS Y SNOOPY ''SNOOPY ''

      LA PELÍCULA LA PELÍCULA DE PEANUTSDE PEANUTS
                              DIVENDRES: Día:25

DISSABTE: Día:26

DIUMENGE:    Día:27

DILLUNS:     Día:28

DIMARTS:     Día:29

DIMECRES:     Día:30

  

 

    

 

16:30:h  

18:30:h  

12:00:h - 16:30:h 

18:30:h 

CANTA JUEGOS, BALLET

16:30:h 

  

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

Classificació: Tots els pùblics

                            PREU:5€PREU:5€

 
  w.w.w.jjcinema.es

  ''CARLITOS Y ''CARLITOS Y SNOOPY ''SNOOPY ''

      LA PELÍCULA LA PELÍCULA DE PEANUTSDE PEANUTS
                              

DIVENDRES: Día:25

DISSABTE: Día:26

DIUMENGE:    Día:27

DILLUNS:     Día:28

DIMECRES:     Día:30

  

 

 

18:30:h 

16:30:h  

18:30:h 

16:30:h  

18:30:h

  

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

Classificació: Tots els pùblics

                            PREU:7€PREU:7€

 
  w.w.w.jjcinema.es

      ''KRAMPUS''''KRAMPUS''
                              You don't want to be on his list    You don't want to be on his list    

DILLUNS:     Día:28

DIMARTS:     Día:29

DIMECRES:     Día:30

DISSABTE: Día:2

DILLUNS: Día:4

DIMECRES:     Día:6

 

    

20:30:h

12:00:h 

23:00:h

20:30:h

23:30:h

20:30:h

  

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

Classificació: Tots + 12 anys

                              PREU:5€PREU:5€

Cartelera
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FUTBOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTBOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

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

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

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

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

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

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

DIUMENGE, 3 DE GENER
Els comerços obriran tot el dia

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

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

De 18.30 a 20.00 hores
ANIMACIÓ de LOCURA pels carrers comercials

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

previst per al 4 de gener a càrrec de 
l'Orquestra Unesco Barcelona.
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 BALLET 
EL CASCANUECES 

TCHAIKOVSKI/GRIGOROVICH – Bolshoi 
 

 
 

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

 
     VENTA DE ENTRADAS EN  

   TAQUILLA 

activitats culturals
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 
DISSABTE 26 DE DESEMBRE CONCERT DE 
NADAL de l'Orfeó Vinarossenc, Coral Infantil 
Misericòrdia i Coral Juvenil Sant Sebastià. 
17.30 hores Capella de la Residència Sant Sebastià 
Tots els públics 
ENCESA DE L'ENLLUMENAT DELS REIS D'ORIENT 
amenitzada per Locura 
18.00 hores Plaça parroquial Tots els públics 
DIUMENGE 27 DE DESEMBRE XIX COPA DE 
NADAL Club de Natació Vinaròs 
12.00 hores Contramoll Tots el públics 
CONCERT a càrrec del grup Jássera, versió 
CHRISTMAS 
16.00 hores Ermita de la Misericòrdia Tots els 
públics 
CONCERT DE NADAL 'Banda Simfònica de la 
Societat Musical l'Alianza 
18.30 hores Auditori Municipal Tots els públics 
DILLUNS 28 DE DESEMBRE TALLER DE 
DECORACIÓ DE NADAL. Alumnes del Taller 
d'Ocupació 
De 10.00 a 13.00 hores Pati Interior del Mercat 
Municipal Públic Infantil 
DIMARTS 29 DE DESEMBRE TALLER DE 
DECORACIÓ DE NADAL. Alumnes del Taller 
d'Ocupació 
De 10.00 a 13.00 hores Pati Interior del Mercat 
Municipal Públic Infantil 
TALLER DE DECORACIÓ DE GALETES DE NADAL 
I XOCOLATADA PER ALS XIQUETS 
De 17.30 a 19.30 hores Mercat Municipal Públic 
Infantil 
CONCERT del grup ZAVASAX SAXOPHONE & 
JUAN CARLOS CORNELLES (piano), organitzat 
per JJMM de Vinaròs 
20.00 hores Auditori Municipal Públic Adult 
MUSICAL -'CANTA JUEGOS' 
19.00 hores JJ CINEMA Preu 10€ Públic Infantil 
CINEMA-BALLET 'EL CASCANUECES' de la 
companyia BOLSHOI 
21.15 hores JJ Cinema Preu 10€ Majors 7 anys 
DIMECRES 30 DE DESEMBRE TALLER DE 
MANDALES. Alumnes del Taller d'Ocupació 
De 10.00 a 13.00 hores Pati Interior del Mercat 
Municipal Públic Infantil 
CONFERÈNCIA ciènciaprop "CANVI CLIMÀTIC: 
PASSAT, PRESENT I FUTUR" 
20.00 hores Auditori Carles Santos Públic Adult 
DIJOUS 31 DE DESEMBRE ARRIBADA DE L'HOME 
DELS NASSOS 
12.00 hores Carrers Comercials Tots els públics 
CAMPANADES D'ANY NOU, amb festa DJ 
24.00 hores Plaça Parroquial Tots els públics 
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 
•	 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. 
•	
•	 ARRIBADA DEL PATGE DELS REIS MAGS . 
Del 22 de desembre al 4 de gener. Fundació Caixa 
Vinaròs. Públic Infantil desembre. Sala Fernando 
Peiró
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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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Tauler Municipal

Participa!
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?

 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»

La Regidoria de Govern Obert i Participació informa:

La Regidoria de Govern Obert i Participació de 
l'Ajuntament de Vinaròs et convida a ser part activa de la 
gestió municipal.

Encara pots entrat 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 aparticipa@
vinaros.es

Segona reunió: dimarts 12 de gener, 19.00h. Saló de plens 
de l'Ajuntament.

Perquè l'Ajuntament de Vinaròs és cosa de tots!
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www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net

Seguiu al 
Vinaròs.
News 

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

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Diumenge  27 de desembre de 2015 a les 18.30 hores

AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS D’IZCO”

CONCERT DE NADAL

Trombons braus (Polka)   Edmund Loffler
 Bombardins: Oscar Brau Mellen
        Adrià Cisneros Abril
        Óscar Senén Orts

Concert per a bombardí   Rimsky-Korsakov
 Bombardí: Adrià Cisneros Abril

Rapsodia per a bombardí   James Curnow
 Bombardí: Oscar Brau Mellen

  Dtor.: Óscar Senén Orts

Concert per a contrabaix   G. Bottesini
 Contrabaix: Miguel Ángel Luzárraga Bellot
  Dtor.: Enric Ricart Torres

Variacions per a oboè i  banda  Rimsky-Korsakov
 Oboè: Daniel Lozano Rodríguez

Tritsch-tratsch polka   Johann Strauss
  Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

Por  Decreto de Alcaldía  de fecha 22 de diciembre de 2015 se procedió a la aprobación 
del padrón de la tasa del mercado municipal del segundo semestre de 2015, 
determinándose asimismo la exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en el BOP.

El período voluntario de pago de dichas tasas será del 30 de  diciembre de 2015 al 30  
de enero  de 2016.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 7 de enero 
de 2016. El resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en 
cualquiera de las formas allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Vinaròs, 22 de diciembre de 2015
El Alcalde

Ajuntament de Vinaròs informa: 
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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

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

27 de DICIEMBRE a las 12h
DONACIÓN 3€: RIFA + ENTRADA + FIDEUA

PARTIDO SOLIDARIO

Ajuntament
de
Vinaròs

LaÊmarcaÊcorporativaÊestˆÊformadaÊpel
logotip,ÊqueÊŽsÊlaÊrepresentaci—Êtipogrˆfica,
singular,Ê invariable,Ê representativaÊ i
permanentÊdeÊlaÊformaÊverbal,Êconstru•t
enÊ aquestÊ casÊ perÊ lesÊ paraules
ÊÒAJUNTAMENTÊDEÊVINARñSÓ,Êjuntament
ambÊelÊs’mbol,ÊsigneÊgrˆficÊd'identificaci—.
LaÊmarcaÊs'utilitzarˆÊsempreÊambÊaquesta
composici—,Ê excepteÊ excepcions
comentadesÊenÊelÊmanual

marcaÊ1.1

Manual identitat corporativa Ajuntament de Vinaros

Tel.- 688351148

Exposició i venda: C/. Saragossa, 8  -  Benicarló  -  Tel.- 964 47 11 22  - Mòbil: 608 00 66 00

vela-inox@hotmail.com
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Imprime: Ártes Gráficas Castell Impresores, s.l.  -  Vinaròs



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

26 Desembre MATEU c. Sant Francesc, 103

27 Desembre TORREGROSA av. Llibertat, 9

28 Desembre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

29 Desembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

30 Desembre ROCA c. Sant Francesc, 6

31 Desembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

1 Gener ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

* 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



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


