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L'equip de govern es reestructura amb la incorporació de David Adell 

L'Arxiu Municipal de Vinaròs crea el nou Fons Fotogràfic Ciutadà

carregats d’il·lusió per al 2016
Uns reis mags

Mabel Vives deixa el càrrec de regidora
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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.

Redacció

La regidora de Política Social, Igualtat i Discapacitat, Mabel 
Vives –Tots i totes Som Vinaròs- va anunciar la renúncia 
del seu càrrec com edila a l'Ajuntament de Vinaròs per 
discrepàncies en el funcionament del grup electe de 
l'agrupació d'electors. 
“Hi ha una desconnexió del grup de persones escollides 
amb la resta de l'agrupació des de la presa de possessió 
dels càrrecs, un fet agreujat per l'escassa participació 
en les comissions que es van crear per canalitzar-la”, va 
explicar Vives. En aquest sentit, també va assenyalar que 
“s'ha exclòs de forma evident al grup de persones que 
estaven treballant inicialment en l'agrupació per fer de la 
participació una eina real”
Altres de les causes que va apuntar per deixar la seva 
acta de regidora va ser que “en el si del grup Som Vinaròs 
a l'Ajuntament hi ha una falta de coordinació interna, no 
van haver-hi reunions fins al 8 de setembre a requeriment 
personal i a partir d'aquest moment va ser de forma 
esporàdica i sense continuïtat” i que “a nivell del grup de 
govern, falten postures comunes de Som Vinaròs que 
donen més consistència a les seves propostes”. Finalment, 
va indicar que des del principi del seu nomenament com 
a regidora “he constatat desconfiança i crítiques sobre la 
meva tasca, i m'he trobat amb una falta d'identificació 

tant en el que van ser els plantejaments inicials com en la 
dinàmica que ha caracteritzat l'equip de govern de Som 
Vinaròs”.
Vives va explicar que en l'assemblea de l'agrupació 
d'electors celebrada el 20 d'octubre ja va manifestar la seva 
intenció de deixar el càrrec de regidora per les diferents 
visions que tenia respecte al funcionament del partit, i va 
desitjar sort a la persona que li rellevarà en càrrec, a més 
d'agrair la labor dels tècnics i totes les persones implicades 
a l'àrea que ha liderat durant sis mesos. “Ha estat un honor 
i el meu compromís continuarà dia a dia com a ciutadana”, 
va concloure.

Mabel Vives deixa el seu càrrec com a regidora de l’àrea social

L'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs es 
reestructura, a causa de la dimissió de la regidora Mabel 
Vives després d’anunciar la seua renúncia. La Regidoria 
de Serveis Socials que ostentava fins ara Vives passa 
a la regidora Mamen Ruiz. Al seu torn, la Regidoria 
de Governació que ocupava Ruiz serà assumida per 
l'Alcalde Enric Pla, recolzat pel nou regidor David Adell, 
que gestionarà tota l'àrea de Recursos Humans del 
consistori.
David Adell Miralles va néixer a Vinaròs en 1977. És 
llicenciat en Dret i diplomat en Relacions Laborals per 
la Universitat Jaume I. Treballa en l'àmbit de l'assessoria 
laboral des de fa 15 anys. Formava part de l'agrupació 
electoral de Tots i Totes Som Vinaròs i també participa en 
el Consell Ciutadà de SOM Vinaròs. Adell ha assenyalat 
com un dels seus principals objectius "reflectir en l'acció 
de govern municipal molts dels plantejaments que ens 
van guiar a l'hora de crear l'agrupació electoral i convertir 
l'Ajuntament de Vinaròs en la casa dels ciutadans".
L'Alcalde Enric Pla ha volgut agrair a Mabel Vives la 
feina feta durant els sis mesos que ha exercit la seua 
tasca com a regidora de Serveis Socials a l'Ajuntament 
de Vinaròs. Pla ha destacat que "m'hagués agradat 
molt seguir comptant amb ella en el nostre equip però 
sempre he pensat que el més important és respectar els 
compromisos que tria cadascú. La tasca municipal, i més 

quan es compagina amb una intensa vida professional, 
no és fàcil i Mabel Vives ha escollit les seues prioritats. 
Vull desitjar-li el millor en la seua tasca professional, on 
ja gaudeix d'un reconeixement en la seua trajectòria, així 
com en el personal. Estic segur que seguirà bolcant, com 
sempre ha fet, bona part del seu temps en la participació 
social i la solidaritat ". El primer edil també ha mostrat el 
seu suport i ha donat la benvinguda a l'equip de govern 
a David Adell recalcant que "coneixent la seva capacitat 
i competència, estic convençut que tindrà una gran 
trajectòria com a regidor de l'Ajuntament de Vinaròs".
La dimissió de Vives i la incorporació d'Adell es faran 
efectives en la propera sessió plenària que celebre el 
consistori.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs es reestructura 
amb la incorporació de David Adell

Redacció

Adell assumirà la Regidoria de Recursos Humans i l'edil Mamen Ruiz passa a Serveis Socials

www.vinarosnews.net
www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 

David Adell

Mabel Vives
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¡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

Emili Fonollosa

“Encara que l'organització de Tots Som Vinaròs 
ho ha intentat de diferents maneres i sense 
buscar excuses, no s'ha sabut aglutinar a la 
gent necessària entorn d'aquesta estructura 
perquè es consolide i prengue forma amb 
un bon organigrama i funcionament intern 
de l'Agrupació” D'aquesta manera, aquesta 
agrupació que governa a l'Ajuntament de 
Vinaròs amb PSPV-PSOE i Compromís fa 
autocrítica després de la dimissió de la regidora 
Maribel Vives, descontenta amb el treball que 
realitza el seu grup.
“No ens hem d'avergonyir de reconèixer 
les carències que hem tingut, i per les que 
treballem amb la mateixa il·lusió i ganes que el 
primer dia per resoldre-les i fer de l'Agrupació 

d'Electors una vertadera eina de transmissió 
de la ciutadania cap a les institucions fins que 
la aconseguim revertir la institució cap a la 
ciutadania”, assenyalen en el comunicat.
TSV diu que està content amb la labor de Vives 
i “no ens hem d’avergonyir de les manques que 
podem tenir i segurament tindrem (no som 
perfectes), la qual cosa ens impulsa a treballar 
amb més ganes i il·lusió per resoldre i superar 
reptes més grans i importants que ens vindran”
També destaca TSV que “el fet de que es dimiteixi 
en política és una cosa sana i enriquidora a 
la que no estem acostumats en la política 
espanyola. Som una organització política que 
debat en públic i no s'amaga a l'hora de debatre 
i mostrar les seves diferents visions, ja estaria bé 

que ho fessin així tots els partits democràtics. 
Les divergències porten al diàleg i el diàleg 
porta a l'enriquiment de les idees del grup, 
aquestes existeixin en tots els partits, lo estrany 
és que no es dimiteixi en les altres formacions. 
Estem contents amb la tasca de Mabel i no ens 
avergonyim de les mancances que podem tindre 
i segurament tindrem (no som perfectes). Cosa 
que ens impulsa a treballar amb més ganes i 
il·lusió per resoldre i superar reptes més grans i 
importants que ens vindran”. 
“Sabem que ens trobarem amb moltes 
mancances, amb pedres pel camí, però cal saber 
identificar-les per superar-les i aconseguir la 
finalitat, una política més neta, més transparent, 
més transversal i al servei de la gent”, conclou.

Tots Som Vinaròs fa autocrítica i reconeix mancances després de la dimissió de Vives

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, considera 
que la dimisión de la concejala del área social, 
Mabel Vives “evidencia una crisis interna” en el 
equipo de gobierno y pidió una comparecencia 
pública del alcalde, Enric Pla, para dar su versión 
sobre los motivos y la reestructuración del equipo 
de gobierno. Amat también denunció “dejadez y 
pasividad” en el equipo de gobierno por no haber 
convocado un pleno extraordinario para ratificar la 
renuncia de Vives y la entrada del nuevo concejal y 
“empezar a trabajar desde el primer minuto”.
El portavoz popular calificó la decisión de Vives de 
abandonar su cargo de “coherente” y consideró que 
sus declaraciones evidencian una crisis interna en 
el seno del equipo de gobierno, entre otras cosas al 
haber dimitido la edila de un área que desde Som 
Vinaròs se había calificado de fundamental. “Hay 
una crisis de gobierno profunda porque Vives ha 
denunciado que se han traicionado los principios 

y señas de identidad que defendían en campaña. 
Todo aquello de lo que han hecho bandera, la 
participación y la transparencia, se desmorona, 
era puro marketing, y no sólo no son capaces 
de articular mecanismos de participación con la 
sociedad, sino que ni tan solo han sabido mantener 
los de la agrupación”, indicó Amat.
El portavoz popular consideró que las declaraciones 
de Vives en las que aludió a la falta de coordinación 
interna y la desconexión del grupo electo con la 
agrupación de electores “dejan en muy mal lugar 
al resto de sus compañeros de gobierno, que ante 
estos hechos no reaccionan”, y pidió al alcalde 
“que comparezca públicamente para explicarlo 
y justifique por qué no puede desarrollar lo que 
predicó en campaña”.
Amat también señaló que el hecho que el 
alcalde pase a hacerse cargo de la concejalía de 
Gobernación y el nuevo concejal se ocupe de 

Recursos Humanos “evidencia que Pla tiene una 
desconfianza con el resto de su grupo y en el 
concejal entrante”.
Por último, dijo que en el equipo de gobierno 
existe “pasividad” por esperar a ratificar la salida 
de Vives en el próximo pleno ordinario y no haber 
convocado una sesión extraordinaria para ratificar 
la reestructuración de las áreas del equipo de 
gobierno. “Esto no es un gobierno serio y ya ni lo 
disimulan”, concluyó.

El PP considera que la dimisión de Vives evidencia una crisis 
interna del equipo de gobierno
Amat pide la comparecencia del alcalde y acusa al equipo de gobierno de “dejadez” 
por no convocar un pleno extraordinario

Juan Amat
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12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha 
començat a abonar les ajudes que li 
corresponen, en el desenvolupament 
del programa Xarxa Llibres, en 
què contribueixen la Generalitat 
Valenciana, la Diputació Provincial i 
els consistoris. En el cas de Vinaròs, 
des de la Regidoria d'Educació 
s'han tramitat un total de 1.927 
sol·licituds individuals a les quals se 

sumen dues sol·licituds de centre 
per a 84 alumnes més. En total, han 
estat 2.011 sol·licituds tramitades. 
Ja s'han resolt les 1.927 sol·licituds 
individuals i ordenat el pagament 
corresponent que ascendeix a 
132.760,33 euros. De fet, ja han 
començat a ingressar-se els primers 
pagaments.

Des de la Regidoria d'Educació, l'edil 
Begoña López ha insistit que "s'aniran 
realitzant els pagaments de forma 

esglaonada però ja és efectiva l'ordre 
perquè les famílies que van sol·licitar 
els ajuts puguen anar rebent-los".

L'Ajuntament de Vinaròs comença a abonar les ajudes del programa Xarxa Llibres
Els primers pagaments ascendeixen a 132.760 euros i corresponen 
corresponen a les 1.927 sol·licituds individuals tramitades  

Después de casi tres meses desde que  desde la 
concejalía de Govern Obert i Participació se inició la 
campaña  para que los ciudadanos aporten sus 
ideas sobre el futuro uso de la estructura del 
Limbo, el Ayuntamiento de Vinaròs ha recibido una 
treintena de correos electrónicos, además de 
todos los comentarios  generados en las  redes 
sociales, con alrededor de 60 aportaciones, todos 
relacionados en comentarios, ideas  y  proyectos 
que se podrían desarrollar en esta infraestructura 
ubicada en el paseo Fora Forat.
Una de las ideas  que más éxito ha 
tenido ha  sido la relacionada  su 
uso  hostelero,  como  bar  o  restaurante de 
diferentes estilos, aprovechando  su ubicación en 
primera linea de mar. Esta, que era su función hasta 
que fue cerrado, ha sido una de las opciones más 
comentadas,  aunque  como informó el concejal 
de Gobierno Abierto, Hugo Romero, “también 
hay  otras aportaciones muy  comentadas ymuy 
interesantes que sin duda hay que estudiar”. Entre 
ellas, que pueda ser aprovechado como  un 
espacio cultural multi  disciplinar, un lugar donde 
programar teatro, conciertos, un espacio cultural 

para los más  pequeños  con Ludoteca,  y para los 
mayores  un espacio de lectura con un mínimo 
servicio de préstamo de biblioteca.
La idea de museo ha sido  otra  de las más 
propuestas aportadas, desde proyectos concretos 
como podría ser un museo de la 
mar, paraconocer la historia marinera de la ciudad, 
o también como museo relacionado en diferentes 
temáticas dependiendo  de la época del año, 
como el carnaval, la semana santa, etc. “Se trataría 
de utilizar  este espacio como reclamo turístico 
y de exposición de los diferentes atractivos de 
Vinaròs”, explica Romero.
También la idea de una segunda oficina de turismo 
ha sido bastante mencionada, por la ubicación y 
con el objetivo de prolongar la actividad del paseo 
hasta la desembocadura del Río.
Con una vertiente más lúdico-deportiva 
también  ha sido comentada  la posibilidad de 
habilitar la estructura como rocódromo exterior, 
espacio que encajaría muy bien con la pista 
americana y el mobiliario  que hay para "street 
workout", así como habilitar la zona para un 
minigolf y utilizar la estructura del Limbo como 

centralita.
Romero explica que la campaña de recogida de 
propuestas e ideas alrededor del Limbo todavía 
no ha finalizado,  y concluirá a finales del mes de 
febrero. “La ciudadanía todavía tiene  tiempo de 
aportar ideas  para el uso del espacio del Limbo, 
con el objetivo de darle la mejor funcionalidad y 
que se convierta  en  un espacio del que puedan 
disfrutar todos los vinarocenses”,  señala.  A partir 
de estas aportaciones y de la inversión a realizar el 
Ayuntamiento decidirá su futuro uso, aunque aún 
no hay plazos decididos para hacer realidad este 
futuro uso. “Decidiremos estudiando las propuestas 
más viables, junto con los técnicos municipales y 
las diferentes áreas del ayuntamiento implicadas, 
como turismo, comercio, cultura, etc”, concluyó.

El Ajuntament de Vinaròs concluirá a finales de febrero la campaña 
ciudadana para decidir el futuro uso del Limbo
Su uso hostelero, como espacio cultural, biblioteca o museo, las más comentadas 
entre el casi un centenar de aportaciones ciudadanas

Redacción

EL CENTRO ARAGONÉS DE VINARÒS

NECESITA ABASTECEDOR
Te l .  6 47  8 67  4 0 3

El uso del Limbo, aun por decidir
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El 600 aniversario de la tradición 
que cuenta la misteriosa aparición 
de una imagen de San Sebastián 
ha servido a la Iglesia de Vinaròs, 
el Ayuntamiento y la Fundació 
Caixa Vinaròs para intentar que los 
vecinos vinarocenses vuelvan a 
ofrecer una gran demostración de 
fervor y devoción hacia el patrón 
vinarocense, como ya hicieran 
hace cinco años con motivo del 
400 aniversario de la llegada de la 
reliquia.  
En este 2016 se cumplirán 600 años 
de la aparición en una vivienda 
de la calle de Sant Joan de una 
imagen del santo, después de 
que en ella hubieran pernoctado 
tres peregrinos que se marcharon 
sin dejar rastro. Los vinarocenses 
interpretaron este hecho 
inexplicable como un “milagro” y 
desde entonces figura como una de 
las tradiciones más genuinamente 
vinarocenses, aunque la imagen ya 
no se conserva pues desapareció 
durante la guerra civil.
Los rectores de las parroquias 
de la ciudad y una comisión 
organizadora creada ex profeso, 
contando con el apoyo de 
Ayuntamiento y Caixa Vinaròs, 

quieren que ese “milagro” sucedido 
en el año 1416 sea recordado no 
solamente durante la próxima 
celebración de San Sebastián 
sino a lo largo de todo el 2016, 
desarrollándose a tal fin una serie 
de variados actos.  
El rector de la parroquia Asunción 
Emili Vinaixa detalló ayer la 
programación prevista en torno al 
20 de enero, día de San Sebastián. 
Destaca especialmente el día 16 de 
enero la función teatral dedicada 
al santo, bajo la dirección de Josi 
Ganzenmüller y a cargo del Aula 
de Teatre de Vinaròs. El día 20 
habrá los habituales actos, como 
la romería, aunque con atractivos 
añadidos. Así, la misa mayor en la 
ermita tendrá participación del 
“cor 600 anys” y estará presidida 
por el obispo de Tortosa Enrique 
Benavent. En la procesión vespertina, 
se hará un alto en la calle de Sant 
Joan, frente a la casa donde apareció 
la misteriosa imagen conocida 
popularmente como “lo Morenet” 
por su oscura tonalidad; allí se 
cantarán los gozos a S. Sebastián. 
El 21 de enero se comenzará un 
triduo de Acción de Gracias con 
el canónigo Domingo Escuder, 

continuando los días posteriores con 
el profesor Víctor Cardona y José Luis 
Arín, vicario general de la diócesis. 
Para la fiesta de “Sant Sebastianet”, 
el domingo 24 de enero, se contará 
con la participación del obispo de 
Vic Román Casanova y también se 
parará en la calle de Sant Joan.
Se han confeccionado pancartas que 
se lucirán en todas las parroquias y 
conventos de la ciudad.
Vinaixa avanzó que los actos 
continuarán durante todo el 2016, 
hasta la fiesta de S. Sebastián de 
2017, con programación cultural 
basada en conciertos, conferencias, 
exposiciones, etcétera. La idea es 
que cada mes, haya al menos un 
determinado acto.   “Celebrar este 
600 aniversario nos puede ayudar a 

ser más vinarocenses” indicó Vinaixa 
“porque está ligado a un hecho 
histórico”.  
El rector de la parroquia Santa 
Magdalena Cristóbal Zurita 
animó a la participación en este 
especial aniversario. El concejal de 
Cultura Marc Albella reclamó a la 
ciudadanía que vuelva a repetirse 
ese extraordinario fervor popular 
vivido con el 400 aniversario de la 
reliquia, “independientemente que 
se crea en una religión, Sant Sebastià 
y su propia celebración están por 
encima de todo”. Por su parte, 
Antonio Sebastià, director de Caixa 
Vinaròs, mostró la predisposición de 
su entidad por colaborar con el 600 
aniversario, “como ya hiciera con el 
400 aniversario”. 

Vinaròs revitalizará su fervor por el patrón con el 600 aniversario 
de la misteriosa aparición de su imagen

Emili Fonollosa

Només vint-i-sis dies després de la 
seua inauguració, la Regidoria d'Obres 
i Serveis de Vinaròs ha hagut de retirar 
la plataforma del gronxador adaptat 
de la plaça Espanya, amb la finalitat 
de reparar-lo. El reiterat mal ús de la 
instal·lació, per part de xiquets que no 
han tingut en compte que es tracta 
d'un gronxador pensat per a menuts 
que es desplacen en cadires de rodes, 
ha provocat el despreniment de peces, 
a causa que la plataforma s'ha forçat 
pel balanceig excessiu. Per part de 
la Regidoria s'ha anat insistint en les 
últimes setmanes, a través dels mitjans 
de comunicació i xarxes socials de 
l'Ajuntament, en què els pares que 
visiten amb els seus fills la plaça 
Espanya respectéssen la instal·lació 
per tal, precisament, d'evitar que 
resultés danyada. Després d'aquest 
capítol de falta de respecte al mobiliari 
públic, s'intensificarà la presència de la 
Policia Local a la zona i es plantejarà la 
possibilitat d'instal·lar càmeres.
La plataforma s'ha enviat a reparar 
i tornarà a instal·lar-se amb nous 

panells indicatius instant al correcte ús 
del parc infantil adaptat, l'únic amb el 
que, de moment, compta el municipi 
i que es va situar a la plaça Espanya 
a causa de la proximitat amb el CEIP 
Manuel Foguet, centre educatiu de 
referència a Vinaròs per a nens amb 

mobilitat reduïda.
El regidor Guillem Alsina ha tornat a 
demanar que "es respecte la instal·lació 
i que es tinga en compte que, si no fem 
un bon ús, surten perdent els xiquets 
amb mobilitat reduïda que únicament 
tenen aquest parc per poder gaudir".

La Regidoria d'Obres i Serveis retira el gronxador adaptat 
de la plaça Espanya per a la seua reparació
Es valora la possibilitat de col·locar càmeres i augmentar el control per garantir el 
bon ús del parc infantil adaptat 

Redacción

Los rectores de las parroquias y una comisión organizadora, con el apoyo de 
Ayuntamiento y Caixa Vinaròs, quieren que el “milagro” sucedido en 1416 sea recordado

El gronxador ha de ser reparat
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RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL 2015
Temperatura Pluja Vent

  ºC Data Hora   l/m2 Data Hora   Km/h Data Hora Direcc. dominant
Mitjana 17,6 -- -- Dia més plujòs 104,9 31/07 --  Mitjana 2,5 -- -- ENE
Mínima 2,2 07/02 03,45 Màx. Intensitat 348,2 01/10  18,30  Màxima 57,9 30/01 02,30 OSO
Màxima 31,8 25/07 13,45 Total any 627,1  --  --

Radiació UV Radiació Solar Humitat Relativa
Índex Data Hora W/m2 Data Hora % Data Hora

Màxim 6,1 23/07 14,15 Màxima 1296 29/04 14,15 Màxima 94 09/11 08,45
Mínima 0,1 20/03 13,45 Mínima 97 02/11 15,30 Mínima 15 31/03 17,45

Sensació Tèrmica Mínima Índex de calor màxim Dia més fred Dia més calorós
 ºC Data Hora ºC Hora ºC Data ºC Data
1,7 06/02 04,30 38,4 24/07 12,45 5,8 04/02 28,1 27/07

A un que el mes de desembre hagi estat mes calorós del normal, l'any ha estat 0,3 ºC (tres desenes) mes fresc que el passat.
L'any ha estat bé en pluges (48,28 % mes que 2014), a un que mes bé en èpoques que no ens té acostumats, tant de bo en 2016 ens plogués un 26,25 % per 
en cim de la mitjana, com ha estat est.
Respecte a la resta de xifres, són mes o menys iguals, la variació són de desenes a dalt o a baix.

El Partido Popular de Vinaròs ha lamentado que la 
cabalgata de reyes fuera organizada este año por 
una empresa privada y no por el Ayuntamiento. 
Los populares aseguran que esta decisión 
"sorprende puesto que entre las 5 dedicaciones 
parciales de concejales con nómina y 14 pagas, está 
la del concejal de fiestas".
La portavoz adjunta del PP de Vinaròs, Carla Miralles, 
ha señalado que “el gobierno municipal con más 
dedicaciones de la historia no ha tenido tiempo o 
capacidad suficiente para organizar este acto, y 
los que prometieron municipalizar servicios que 

estaban externalizados, no sólo no lo han hecho 
sino que ahora vemos atónitos como externalizan 
uno más, la organización de la cabalgata de Reyes 
que hasta la fecha organizaba la propia concejalía 
de Fiestas”.
Miralles ha valorado este hecho como “una nueva 
contradicción más del gobierno de Podemos, PSPV-
PSOE y Compromis".
Otra novedad que calificaron de "negativa" fue la 
eliminación del acto de entrega de regalos por parte 
de los Reyes a las puertas del Ayuntamiento, lo que 
es considerado desde el Partido Popular como “una 

mala ocurrencia de la que tampoco nos informaron 
y se la callaron hasta bien entrada la Navidad".  
"El gobierno tripartito que se hace llamar 
transparente y participativo se quita el trabajo 
de la organización de la cabalgata dejándolo en 
manos de una empresa privada y silencia que 
privatiza su organización en lo   que supone la 
enésima contradicción del ideario político que 
decían iban a defender y que en sólo medio año 
ya han pisoteado en innumerables ocasiones", 
concluyó Miralles.

El 24 de diciembre se organizó de forma altruista 
en los Salones Paladium, un comedor solidario 
para los más desfavorecidos. En total se repartieron 
para 300 personas: 3 platos de comida cocinada, 
con una magnífica fideuà, así como polvorones 
y turrones, y también leche para las familias. Los 
voluntarios pusieron todo su empeño para que 
nadie se quedase sin celebrar esta pasada Navidad. 
Las empresas colaboradoras fueron: Salones 
Paladium, Cha Sisco, Rte. Bergantín, Panorámica 
Casa Club, Carolina Modas, Panadería Alejandro 
Casado, Dicocar, Mira Menaje, Imprenta Castell, 
Torres Traver, Disbesa, junto con el ayuntamiento 
de Vinaròs.

Comedor solidario navideño

El PP lamenta la contratación de una empresa para organizar la cabalgata de Reyes
 Los populares también critican la supresión de la entrega de regalos por parte de los Reyes Magos en el Ayuntamiento

Sintonízanos en Radio Nueva

98.2

www.canal56.com
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Guanyadora de la cistella de Nadal de la ONGD 
Delwende al servei de la vida 
Gràcies a la col.laboració de molts podem portar 
endavant el nostre projecte solidari!

Cercavila de la Colla de Nanos i Gegants, celebrant el seu desé aniversari.

El 26 de desembre del 2005  va fer la primera sortida, 26-12-15

La srta Vanesa Vidal, dama de la Peña taurina 

Pan y Toros hace entrega de la cesta navideña 

al socio nº140, sr D. José Ramón Miró Miralles, 

según el número premiado en el sorteo de la 

Lotería Nacional del 22 de diciembre de 2015. 

La Junta Directiva desea a todos sus socios y 

simpatizantes felices fiestas y próspero año 2016

La srta Vanesa Vidal, dama de la Peña taurina Pan y Toros hace entrega de los trofeos a los ganadores del campeonato de Navidad de guiñote, celebrado el día 23 de diciembre en el local social. Felicidades a los campeones y nuestro agradecimiento a todos los participantes.

@paricio
@paricio

Sorteo de la cesta de Navidad en el centro municipal de la tercera edad. 
Foto: Aparicio
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El día 22 del pasado mes de diciembre, se procedía 
en las instalaciones del ayuntamiento de Vinaròs, a 
la presentación de una importante iniciativa de la 
“Consellería de Obres i Serveis” del ayuntamiento, de la 
que es responsable D. Guillem Alsina, la cual se basó en 
que las aceitunas que cada año se echan a perder de los 
olivos plantados en los jardines municipales, rotondas, etc. 
se pudieran recoger y transformar en aceite las aceitunas 
caídas, para así  donarlo en este caso a las ONGs “Caritas 
Interparroquial” y “Cruz Roja Asamblea Local de Vinaròs”.
Mantenidas conversaciones entre Guillem Alsina y la 
empresa que lleva la jardinería de nuestra ciudad “Citrics 
Roquetes”, a esta le pareció una buena idea y se echaron 
“manos a la obra”.
El resultado conseguido ha sido obtener 150 Kg. de 
aceitunas, que una vez transformado “en frío”, el aceite 
ha salido no en mucha cantidad, pero si de una buena 
calidad, lo que ha representado obtener 80 botellas 
de 350 cl. debidamente precintadas y etiquetadas, 

bajo el título de: “Oli dels jardins de Vinaròs – Citrics 
Roquetes-2015”. Hay que decir que todos los gastos han 
sido cubiertos por la empresa de jardinería, sin ningún 
coste para el ayuntamiento.
Asistieron al acto el concejal Guillem Alsina, los técnicos 
de la empresa Manolo Martínez y Francisco González, 
Sebastián Pascual en representación de “Caritas”, y 
nuestra presidenta Mercedes Lucena acompañada por 
Inma Ferrer.
Durante la presentación se recogieron algunas iniciativas 
como por ejemplo: montar una “Escuela Taller” sobre 
todo el mundo de la aceituna, y también que el 

ayuntamiento entrara en contacto con propietarios que 
tienen sus fincas en estado de abandono, para poder 
recoger las olivas y transformarlas en aceite. Luego se 
donarían a las diferentes ONGs que tuvieran necesidad 
de aceite en nuestra ciudad. De estas iniciativas tomó 
buena nota el concejal de “Obres i serveis” Sr. Guillem 
Alsina.
Por parte de “Cruz Roja Asamblea Local de Vinaròs”, y de 
nuestra presidenta, agradecemos de veras esta iniciativa 
y la donación que ha realizado nuestro ayuntamiento con 
estas botellas de aceite, a las cuales se les dará un buen 
destino.

ACEITE SOLIDARIO
 

El darrer divendres dia 18 es celebràren les “I 
Jornades d'activitats per la gent gran” obertes 
a tot el poble organitzades pel Centre de Dia 
L'Onada Vinaròs. Van tenir lloc al saló d'actes 
de la Biblioteca Municipal i van comptar amb 
activitats molt diverses al llarg de tot el matí. 
Primerament, realitzàrem un taller de gimnàstica 
grupal a càrrec de la fisioterapeuta del centre. 
Posteriorment la treballadora social ens va 
informar dels hàbits saludables que hem de 
mantenir en aquesta etapa de la vida, gaudírem 

també d'un esmorzar i, per últim, vam realitzar 
una sessió de risoteràpia a càrrec de la psicòloga 
del centre. 
A més a més, el dimecres 23 a la tarde celebràrem 
al nostre Centre de Dia el nadal juntament amb les 
famílies de tots els nostres usuaris/es.
Al matí ens va visitar el Pare Noel i ens va portar 
regals per a tots, ens va fer molta il·lusió! Després, 
a la tarde i amb la companyia dels familiars, vam 
recitar uns poemes, vam cantar nadales tots junts 
i també vam llegir un conte de nadal. Per acabar 

d'arrodonir el dia, vam fer una estona de ball amb 
un dels nostres voluntaris i vam berenar un pica-
pica especial per nadal que ens va preparar el 
nostre cuiner. L'alegria, la il·lusió i els somriures 
vam estar presents durant tota la jornada.
Des d'aquí volem agraïr a l'Ajuntament de Vinaròs 
per facilitar que el Pare Noel visités el nostre centre, 
i també a la Biblioteca Municipal per la cessió de 
l'espai per a les Jornades. El Centre de Dia L'Onada 
Vinaròs us desitja a tothom un feliç 2016 i que 
tots els vostres desitjos es facin realitat.

Un mes de desembre carregat d'energia al centre de dia L'Onada Vinaròs

El primer bebé nacido en este año 2016 en el 
norte de la provincia de Castellón llegó al mundo 
en el Hospital Comarcal de Vinaròs poco antes de 
las 4,30 de la mañana del 1 de enero. Se trata de 
una niña, tercer fruto del matrimonio marroquí 
formado por Loubna Karchi y Abderramán 
Korchi, residentes en Benicarló. Pesó al nacer 3,1 
kilos y sus padres ahora están decidiendo qué 
nombre ponerle. En principio, se pensó que era el 
primer niño nacido en la provincia, de ahí que la 
directora territorial de Sanidad anunciara su visita 
al hospital vinarocense, pero a las pocas horas se 
confirmó que en realidad el primero había nacido 
en el Hospital de la Plana, de Vila-real. Se trata de 
un niño que pesó 3 kg. y llevará por nombre Aleix.

El primer bebé del año en el norte de la provincia 
nace en Vinaròs

www.vinarosnews.net
www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
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El passat 18 de desembre, alumnat de l'IES José 
Vilaplana  de Vinaròs , van canviar l'escenari habitual 
dels seus aprenentatges . Ens esperaven en tres llocs 
de Vinaròs amb propòsits prou diferents . Aquesta és 
la crònica :

PREÀMBULS
Primer va ser el repartiment de mapes/planols de la 
nostra localitat amb la intenció de visualitzar i seguir el 
recorregut de l'excursió que es va realitzar totalment a 
peu . Interessant descobrir el nom de carrers i conèixer 
algunes coses relatives als personatges als quals estan 
dedicades : Pio XII , Picasso .....

AJUNTAMENT DE VINARÒS 
A l'Ajuntament va sortir a rebre'ns l'alcalde de Vinaròs 
,Sr. Enric Plà . Ens va acompanyar al saló de plens on 
ens esperaven el cap de policia local i els regidors de 
participació i educació. Ràpidament l'alumnat va ocupar 
part de l'aforament dedicat al públic que assisteix a 
les sessions plenàriers i els seients que habitualment 
ocupen  els diferents regidors . Després d'una breu 
exposició dels nostres amfitrions de com funciona 
l'ajuntament i quines són les feines desenvolupades 

,  es va donar pas al torn de preguntes . Durant una 
hora l'alumnat es va dedicar a interrogar , opinar i a 
fer propostes . Va ser una sessió de ple “veritablement 
especial”. En ella els alumnes van poder conèixer 
millor el funcionament de la institució municipal més 
important i a més va permetre , en paraules d'un dels 
regidors , “sentir-nos importants perquè aquell matí 
érem partícips de la política municipal “
Fins i tot els alumnes van deixar les seues propostes :
QUE ARREGLEN LA ZONA SUR, PARTIDA SALINES.
MÉS ACTIVITATS D'OCI PER ALS JOVES: FIRES 
SOBRE VIDEOJOCS I MÉS PISTES DE SKATE PARK.
MÉS CENTRES PER A LA GENT GRAN, ÉS NECESSARIA 
UNA RESIDÈNCIA.
MÉS ZONES VERDES, UN PARC GRAN ON REALMENT 
PUGUESSIM JUGAR I PASSEJAR.
MENYS ZONES BLAVES O TARGETES PER A 
RESIDENTS I AIXÍ EVITAR PAGAR TANT.
QUE CONTROLEN MÉS L'ÚS DELS APARCAMENTS 
PER A DISCAPACITATS, PERQUÈ DE VEGADES HI HA 
GENT QUE SE N’APROFITA.

FORN DE PA “CA *MASITA"
Elena ens va donar la benvinguda en la seva fleca i ens 

va presentar Sergio , operari de la mateixa que ens va 
revelar el secret d'elaboració del “pa el nostre de cada 
dia" . Era per a no perdre's gens i sentir-se sorpresos de 
com es treballa la massa per aconseguir el producte 
final . Estàvem en un lloc que té 115 anys d'història 
i on el pas dels temps sí que ha modificat formes i 
maneres que afecten la la fabricació però on han sabut 
conservar  un sabor únic .

CASAL JOVE 
La tercera i última cita va ser el CASAL JOVE . Angels 
va informar als nois i noies amb un  audiovisual que 
fa memòria de les diferents activitdats - oci , formació 
, intercanvis....- realitzades . Va convidar a totes i tots 
a participar i també  realitzar propostes per ampliar 
el catàleg d'activitats . Alguns dels participants van 
afirmar que anaven a apuntar-se ja mateix al CASAL 
JOVE . 
L'excursió . començada a les 9.30 va finalitzar prop de 
les 14.15 . De nou quedava evidenciada la importància 
d'utilitzar  espais i recursos ciutatans com a elements 
didàctics . 
(Gràcies , moltes gràcies a tots els que heu fet possible 
aquesta activitat )      

(RE) DESCOBRINT VINARÒS

Part del grup amb l’alcalde                                                        La política és cosas de tots i totes!                 Localitzant la ruta !        Caminant es fa camí....    Aprenent com es fa el pa

IES VILAPLANA

El passat divendres, 18 de desembre, i preparant les festes 
nadalenques, l'Associació Criant en Tribu va organitzar un Taller de 
Cartes a Pare Noel / Reis Mags. 
Els menuts, van escriure les seues cartes i les van dipositar a la 
Bústia Reial, i  a més a més, van rebre la visita inesperada de Pare 
Noel !

Animació de Locura pels carrers comercials
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Festival benèfic per a PRODA Vinaròs amb les actuacions d’ESMUVI, 
Esplai, Gentsana, Locura i academia de dansa Marta Martínez a 
l’auditori municipal
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Como cada año en los primeros días 
de enero, la Asociación “PER MÉS 
VIDA”, nos sorprendió con un Teatro 
Musical de contenido típicamente 
navideño. “Dos Magos en apuros” es 
una puesta en escena muy completa 
que cuenta con efectos de luz y 
sonido, proyección de imágenes como 
complemento a la escenificación, 
coreografías y canciones en directo. 
Para todo ello la Asociación contó con 
unos 40 actores amateurs. La historia 
nos lleva al origen histórico pero 
también entrañable de la Navidad, 
así como el significado y aportación 
de su personaje principal: Jesús, 
aunque éste no aparece en escena. 
Es una trama desarrollada a partir de 

Dos de los Magos que originalmente 
se desplazaban a Judea para rendir 
homenaje al recién nacido, pero llegan 
33 años tarde. La historia tiene tintes de 
humor y personajes ficticios. La entrada 
solidaria y la acogida del público en el 
Auditori de Benicarló, fue excelente 
y a la espera de nuevos estrenos. La 
Asociación, se dedica a nivel comarcal 
al reparto de Alimentos entre los más 
desfavorecidos, desarrolla la MUESTRA 
anual de CULTURA Y GASTRONOMÍA (de 
ocho países) en las Fiestas de Agosto de 
Benicarló, y ofrece apoyo a la infancia 
y la familia, así como colaboración a 
RESCATA-2, una asociación que atiende 
al marginado y cuenta con un piso de 
acogida temporal para mujeres.

DOS MAGOS EN APUROS, El Musical

El joven cantante vinarocense Maverick 
López, únicamente Maverick como 
nombre artístico, vuelve a estar de 
actualidad, tras su exitoso paso por “La 
Voz” de Telecinco y es que es ahora uno 
de los seis precandidatos a representar 
a España en el próximo festival de 
Eurovisión, a celebrar en Estocolmo.
Maverick ha sido uno de los más 
votados en la #euroapuesta del mes. 
Maverick apuesta por el pop latino para 
representar a España. Participa con un 
tema de Juan Magán, Darlyn Cuevas 
"DCS" y Luiggi Giussepe Olivares. "Es 
una canción pensada para poner al 
público en pie y que se ponga a bailar 
según la escuche", explica Maverick 
a la web RTVE.es Además matiza que 
su tema es más latino que el electro-
latino que ha hecho famoso a Juan 
Magán. Hace tiempo que España no 
lleva un tema latino a Eurovisión y 
Maverick cree que ha llegado la hora 

reivindicar de nuevo este estilo en el 
Festival "porque lo latino nos funciona 
bien, está en nuestras raíces, la gente 
de fuera cuando piensa en España 
piensa en alegría, en lo latino, nos 
relaciona con eso y creo que puede 
ser interesante una propuesta así" 
como también recoge la web de RTVE. 
Además tiene pensado acompañar 
su canción con una coreografía "que 
impacte", ya que asegura que se podrá 
defender bien.
En un año Maverick ha pasado de ser 
un desconocido a aspirante a posible 
representante de España en el Festival 
de Eurovisión. Entre medias está su 
paso por el programa La Voz, en el que 
fue apadrinado por Laura Pausini.
Nos confiesa que aún no le ha 
desvelado a la italiana que él ha sido 
uno de los preseleccionados, pero 
que sin duda en cuanto se lo cuente 
"se alegrará muchísimo y me dará su 

apoyo incondicional. Y yo aplicaré 
todos los grandes consejos que me ha 
dado en este tiempo".
La vida de Maverick de este vinarocense 
ha dado un giro con solo 19 años, al 
convertirse en finalista en la última 
edición de La Voz. Tras su primer single, 
"Princesa descalza", ha debutado con 
un álbum de canciones inéditas, una 
compuesta por Laura Pausini y otras 
por él mismo, además de algunas 
de sus mejores intervenciones en el 
programa de tv. Pop juvenil y baladas 
eternas; actual r’n’b y renovado funk; 
música negra y también latina… en su 
disco ‘18+1’.
Maverick, que ya cantaba y bailaba 
desde muy pequeño en los festivales 
del colegio, participó con 5 años en 
el programa Veo Veo de Teresa Rabal; 
a los 13 decidió dedicarse a la música 
y al terminar la ESO se instaló en 
Madrid. Este joven cantante se mueve 

como pez en el agua por músicas 
de diferentes estilos y ha trabajado 
a fondo su voz de amplios registros: 
poderosos graves, luminosos agudos y 
un falsete auténtico, como también se 
dice en RTVE.ES.
Se puede apoyar a Maverick en Twitter 
con los hashtags #AspirantesEurovision 
y #EuroMaverick

El cantante vinarocense Maverick, candidato a representar a España en Eurovisión

El patge dels Reis Mags d’Orient ha estat a la seu de la Fundació Caixa Vinaròs 
fins el 4 de gener per recollir les cartes de les xiquetes i xiquets, adreçades a 
ses majestats.

Taller al CEIP Assumpció 
amb el nutricionista Tomàs 
Ferrer i el cuiner Sergi Viana

Lupe Zaragozá Lluch, de 
Patchlupe Merceria, Vina-
ròs, ha guanyat el primer 
premi del 1er concurs 
d'aparadors, d'àmbit es-
tatal, de Patchfildor."Serà 
un honor que el nom de 
Vinaròs aparega a totes 
les publicacions del sec-
tor Merceria a España" 
deia Lupe. El 1er premi 
consistia en 500 euros en 
material. El 2n premi, de 
300 euros, se l'ha endut 
Parera KOMOLA KRAFTS 
de Madrid i el 3r, Parera 
Jenifer Barbero, de Gal-
dácano. També s' ha ator-
gat un accèsit a Parera 
Mari Carmen Moreno de 
Blanes. Les guanyadores 
han estat felicitades per 
l'organització destacant 
la seua creativitat i col-
laboració amb Patchfil-
dor.

Lupe Zaragozá guanya el primer premi d’un 
concurs d’aparadors a nivel estatal
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El Parc de Nadal de Vinaròs registra més de 1.500 visites 
en els seus quatre dies d'apertura 

El pare Noel va atendre al mercat municipal les peticions dels xiquets i xiquetes i es va interessar per com s’havien portat durant l’any

El Parc de Nadal de Vinaròs va tancar dimecres dia 
30 les seues portes amb un notable èxit de públic, 
que es tradueix en una assistència de més de 1.500 
persones des de la seua inauguració el diumenge 27. 
El dia amb més assistència va ser l'últim amb un total 
de 580 xiquets.
Les dues pistes del Pavelló Poliesportiu s'han 
convertit aquests quatre dies en un extens parc 
temàtic, amb activitats organitzades per temàtiques 
i edats. Als inflables i circuits de psicomotricitat, s'han 
unit tallers de teatre i titelles, karaoke, simuladors 
de Fórmula 1, contacontes en anglès, tallers de 
pintacares, actuacions en directe, taller de ràdio i de 
discjòqueis, entre altres activitats. La programació 

ha girat al voltant de la figura del Mag d'Oz i, de fet, 
es lliurava als assistents una targeta en la qual, cada 
vegada que es trobava a un dels personatges del relat, 
s'havia de col·locar un segell i, al finalitzar, es lliurava 
una medalla, per tal d'incentivar la participació i la 
implicació dels nens. A més, com a novetat, aquest 
any el Parc de Nadal ha ampliat les seves instal·lacions 
amb sala de lactància i canviador per a bebés i servei 
de guarda-roba, els beneficis del qual aniran a parar a 
Cocemfe Maestrat. La comoditat de pares i cuidadors, 
que han pogut estar pendents dels seus fills des de les 
grades del Pavelló, ha estat una altra de les qüestions 
més valorada pels usuaris.
El regidor de Joventut, Marc Albella, ha assenyalat 

que "l'acceptació amb què compta el Parc de Nadal 
ens demostra que s'ha convertit en una activitat 
imprescindible en el calendari festiu nadalenc de 
Vinaròs". Albella ha valorat de forma molt positiva que 
"en tot moment, les activitats i tallers compten amb la 
supervisió de monitors, el que contribueix al fet que 
acudir al Parc de Nadal no siga sols una opció lúdica 
sinó una forma de potenciar habilitats i d'aprendre" .

Gran acceptació de les activitats propostes en aquesta iniciativa de la Regidoria de Joventut

El Consell Municipal d'FPA, l'associació d'alumnes i Mafalda us dessitgen un bon any nou!

Activitats Nadalenques de l'EPA

La festa organitzada per l'Ajuntament de Vinaròs per rebre l'any 2016 a la plaça consistorial va ser tot un èxit
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A les 18.50 hores, a bord de l'embarcació Pauner, 
es van apropar a port els Reis Mags d'orient, que 
van trepitjar terra deu minuts després, rebuts 
per les reines i dames de les festes i autoritats 
municipals, entre una gran multitud de veïns, per 
iniciar una cercavila molt animada i amb moltes 

sorpreses, que va discórrer per diversos carrers 
fins arribar a la plaça Parroquial. A la seva arribada, 
els Reis Mags van visitar el Pessebre Vivent de Les 
Camaraes, situat a la Plaça de la Comunió, i després, 
a les escales de l'Ajuntament van realitzar el seu 
tradicional parlament. La plaça Parroquial, així 

com tot el recorregut, va estar ple de públic que 
va viure la il·lusió de la cavalcada més esperada, 
especialment per als més menuts. La cavalcada 
d’enguany, encapçalada per la Societat Musical La 
Alianza, va ser molt visual i va optar per incorporar 
nous espectacles a peu de carrer.

Els Reis Mags porten  il·lusió a Vinaròs
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Els xiquets i xiquetes que es troben hospitalitzats a l'Hospital comarcal de Vinaròs van rebre en el matí de dimecres dia 6 de gener una visita molt especial. Els Reis Mags 
d'orient van voler apropar-se fins al centre hospitalari per lliurar-los personalment els seus regals i joguines i també per animar-los, acompanyats del personal sanitari 
i autoritats. També al matí les seves majestats d'orient van acudir a Caixa Vinaròs per entregar regals i a la residència Sant Sebastià per visitar a les persones que allí 
resideixen.

Visita dels Reis Mags a l’Hospital i Caixa Vinaròs

Els Reis Mags porten  il·lusió a Vinaròs
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Salvador Quinzá Macip

CULTURA

E.Fonollosa

El sábado día 2 de enero, la coral García Julbe conjuntamente con la joven orquesta de la sociedad musical " la Alianza " y el coro del colegio de la Consolación, ofreció un 
concierto navideño en la Arxiprestal con obras de Mn. García Julbe, Rossend Aymi y Johann Sebastian Bach. 

Concierto de Navidad en la Arciprestal

Si, así como reza el título, son ya 28 ediciones las que 
organiza el “Orfeó Vinarossenc” junto con las corales 
afines “”Coral Juvenil Misericordia” y Coral Juvenil 
“Sant Sebastiá”. Como en pasados años se organiza 
el concierto en un lugar, para mi, muy apropiado, la 
“Residencia Hogar San Sebastián” de nuestra ciudad, 
concretamente el pasado día 26 de diciembre a las 
17,30 horas y en la capilla de la residencia. Hay que 
decir que la misma se llenó para ver las actuaciones 
de estas tres corales afines que salieron del “Colegio 
de Nuestra Señora de la Misericordia” de nuestra 
ciudad.
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
Coral Infantil Misericordia:
- Les dotze van tocant            Popular catalana
- El petit vailet                                “              “

- Somiem tots junts                G. d´Arize I Melgar
- M´agrada el nadal                Dámaris Gelabert
Directora: Susana Pérez Alonso
Coral Juvenil “Sant Sebastià”
- Et incarnatus est                   Figuerols
- Weep O Mine Eyes              J. Bebet
- El desembre congelat           Popular catalana
- ¿Que sonajero dare?            J. Sandova
Director: Carlos Vives
Orfeó Vinarossenc
- Chiquirriquitín                     Oriol Marti
- Ya viene la vieja                  Adap. E. Cifre
- Fuentecilla                           Adap. E. Cifre
- Allá en un pesebre               G. F. Händel
Directores: Carlos Vives y Agustín Casanova
En conjunto las tres corales:

- Santa nit                               Franz Grüber
- Joia en el món                      G. F. Häendel
- Per damunt la neu                W. Martin
Director: Carlos Vives.
Como comentario del concierto, les diremos que las 
tres corales presentadas por Laura Masip hicieron 
una buena interpretación, y lo que se basaba, era que 
los residentes de la “Residencia Hogar San Sebastián” 
lo pasaron muy bien, también las religiosas que 
atienden a nuestros mayores, y como no, la gente 
que llenamos la iglesia en un ambiente navideño, de 
cordialidad y de amor. Esto es lo que interesa. 
Mis felicitaciones a las tres corales y respectivos 
directores por el buen concierto que nos ofrecieron, 
y asimismo por la buena idea que tienen de realizarlo 
en este encantador lugar.

XXVIII Concert de Nadal organizado por el Orfeó Vinarossenc

Coral Infantil MisericordiaCoral Juvenil Sant SebastiáOrfeó Vinarossenc

Siguiendo la tradición de nuestra banda de música, 
el pasado día 27 de diciembre nos ofrecían el ya 
tradicional “Concert de Nadal”. También siguiendo la 
tradición de los últimos años, el maestro-director José 
Ramón Renovell Renovell, da paso a este concierto 
a que se luzcan varios músicos en el apartado de 
solistas, también a que dirijan a “La Alianza” varios de 
los músicos. 
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
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

Presentó el concierto la componente de la banda 
Claudia Zaragozá, la cual daba la bienvenida a todo 
el público que minutos antes del inicio del concierto 
ya llenaba por completo el “Auditorio Municipal”, así 
como recordando la entrega de insignias de plata 
realizadas el pasado concierto de “Santa Cecilia”, 
donde no pudo estar presente el músico Quico 
Palacios, se le imponía la insignia con motivo de sus 
ya 25 años perteneciente a nuestra banda. Le colocó 
la insignia el presidente de la entidad Víctor Arenós y 
estuvo como testigo el maestro Renovell.
En lo que respecta al concierto, hay que decir que 
tanto los solistas que intervinieron fueron: Oscar 
Brau Mellen, Adrià Cisneros Abril y Óscar Senén 
Orts (bombardinos), en la pieza “Trombons braus 
(Polka). Seguidamente actuó con su bombardino, el 
músico Adrià Cisneros Abril con la pieza “Concert per 
a bombardí” de Rimsky-Korsalov. Siguió Oscar Brau 
Mellen (bombardino) con la dirección en este caso 

de Óscar Senén Orts, y con la pieza “Rapsodia per a 
bombardí” de James Cumow.
Se efectuó un descanso para que en la segunda parte 
tomaran protagonismo los músicos:
Miguel Ángel Luzárraga Bellot (contrabajo) junto 
con Enric Ricart Torres, que dirigió a “La Alianza” en 
la pieza “Concert per a contrabaix” de G. G. Bottesini 
y finalizaron las actuaciones de los músicos solistas, 
con Daniel Lozano Rodriguez (oboe).
Con la rápida polka “Tritsch-tratsch polka” finalizaba 
este exitoso concierto navideño.
José Ramón Renovell dirigió unas palabras al público 
felicitando estas fiestas, y nos obsequiaba con un 
“bis”, una de las piezas mas conocidas y que no podía 
faltar en este tradicional concierto de fin de año, la 
“Marcha Ra Cesky”, en que el público acompañó con 
las palmas.
Estoy seguro que todos los que asistimos al concierto 
pasamos una agradable tarde, así como disfrutar 
escuchando a todos nuestros músicos. Por lo tanto, 
mis felicitaciones a TODOS. Os deseo querida banda, 
un buen año 2016.

Extraordinario 'Concert de Nadal' a cargo de la Societat Musical La Alianza 
Salvador Quinzá Macip

Quico Palacios Societat Musical La Alianza
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Redacció

L'Arxiu Municipal de Vinaròs crea el nou Fons Fotogràfic Ciutadà

L'Arxiu Municipal de Vinaròs enriquirà 
els seus fons amb una nova col·lecció 
basada en el patrimoni fotogràfic 
dels veïns del municipi. El regidor de 
Cultura, Marc Albella, ha presentat avui 
la iniciativa 'Fons Fotogràfic Ciutadà' 
que té com a objectiu recopilar 
fotografies, a través de la donació dels 
ciutadans, que siguen testimoni, no 
només d'esdeveniments rellevants 
sinó de la vida quotidiana de Vinaròs, 
fins als anys 70 del segle XX. Albella ha 
explicat que "els veïns podran lliurar les 

fotografies a l'Arxiu, en horari de 9.00 
a 13.00 hores a la Casa de la Cultura, 
formalitzant un document. Després 
de la seua digitalització, les fotografies 
es tornaran als seus propietaris". L'edil 
ha insistit que "volem que aquesta 
siga una iniciativa de llarg recorregut 
i que, a través de les aportacions 
dels ciutadans, puguem conformar 
un àlbum fotogràfic col·lectiu que 
ens acoste a la vida dels nostres 
avantpassats i a la memòria en comú 
que ens uneix com a ciutadans ".

L'obertura de l'Arxiu Municipal de 
Vinaròs a la ciutadania es completa 
amb altres iniciatives, com la recent 
posada en marxa d'una fan page a la 
xarxa social Facebook, a través de la 
qual s'aniran compartint documents i 
imatges, per tal de promoure un accés 
fàcil i dinàmic als continguts. "Volem 
crear un vincle entre la ciutadania i 
l'Arxiu i, per això, aprofitarem dates 
significatives per anar recordant 
moments de la història de Vinaròs, 
compartir imatges i documents i, en 

definitiva, promoure la interacció entre 
els ciutadans i l'Arxiu", ha assenyalat el 
regidor.
El termini de lliurament de fotografies 
per a formar part del Fons Fotogràfic 
Ciutadà començarà a partir del 11 de 
gener.

La Regidoria de Cultura promou acostar els materials de l'Arxiu a la ciutadania a travès de diferents iniciatives 

Vinaròs va despedir l’any pel matí amb la recepció que es va fer a l’Home dels Nassos, incloent pregó, regals, i desfilada pels carrers de la ciutat amb la colla de dolçaina 
i tabal dels Nanos i Gegants.

L’arribada de l’Home dels Nassos

E.Fonollosa

L’Associació Cultural Jaume I, ens ofereix aquest mes 
una xerrada basada en donar a conèixer una mica 
més l’evolució del teatre lligada sense cap dubte a 
la reivindicació lingüística dins del nostre municipi i 
com no a la nostra nació.    
L'actor vinarossenc Tian Gombau va debutar a finals 
dels anys setanta amb el Nou Teatre-Estudi, grup 

de teatre independent de la nostra ciutat. Després 
de 35 anys als escenaris, ens visita per a contar-nos 
com ha viscut aquest recorregut, del món amateur a 
la professionalitat, del Vinaròs de la seua joventut als 
teatres de mig món. Una mirada personal i emotiva, 
amb retalls històrics i anècdotes sobre els inicis al 
teatre amateur, l'ofici de l'actor i la seua recent faceta 

de titellaire.
Al conegut actor, fill de Vinaròs,  crec que ens plaurà 
molt sentir-lo i descobrir amb ell noves facetes del 
seu teatre, del mon i de la nostra llengua.
L’acte tindrà lloc el proper dijous 14 a les 7 a la 
Biblioteca Municipal de Vinaròs. Ja vos informarem 
més sobre aquest esdeveniment.  

Del nou Teatre Estudi per avant
Associació Cultural Jaume I

Emmarcada dins del cicle de conferències organitzades per cienciaprop de la Fundació Caixa Vinaròs, el doctor Miguel Àngel Martínez Botí –que treballa al Ministeri 
d’Energia i canvi climàtic al Regne Unit-  va omplir l’auditori Carles Santos amb una conferència al voltant del canvi climàtic. L’acte va tindre lloc el passat 30 de desembre.

Conferència del doctor Miguel Àngel Martínez Botí sobre el canvi climàtic
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Podemos 
PSPV y 
Compromís 

vuelven a dar muestra de 
su sectarismo y prejuicios 
ideológicos al eliminar la 
entrega de regalos de los 
Reyes Magos y omitir la 
existencia del Belén viviente 
en el programa de actos 
navideños.

Vuelven a pisotear y 
contradecir por enésima vez 
los postulados que decían 
iban a defender al contratar 

a una empresa privada 
para organizar la Cabalgata 
de Reyes que hasta que 
llegaron ellos organizaba la 
concejal de fiestas del PP, 
pese a no tener nómina y 14 
pagas como el actual.

No han revocado ninguna 
contratación externa y 
encima ahora amplían 
las existentes a la vez 
que tratan de ocultarlo al 
no imformar de ello. Los 
mismos que se llenaban 
la boca hablando de 

lo malas que son las 
privatizaciones, puesto 
que siempre benefician a 
los amiguetes de los que 
mandan.  ¿Y ahora que 
dicen al  respecto? 

Pues como siempre, 
cal lan,  obviando que 
quedan desacreditados 
por sus actos que ya 
son un cúmulo de 
contradicciones respecto 
a lo que prometieron 
harían y lo que realmente 
están haciendo.

Siguen riéndose de los vinarocenses

El partit que va 
permetre que dotzenes 
de  famílies  foren 
desnonades a Vinaròs, 
que donava suport als 

governs espanyol i valencià que durant 
els últims quatre anys han enfonsat a la 
nostra societat a les quotes més altes 
de desigualtat i  desprotecció  social, té 
la poca vergonya (és una característica 
habitual de la  seua  actuació) d’acusar 
al govern municipal de tallar l’aigua 
a la gent. Ho fa sabent que és fals 
i, per  suposat, sense demanar 
informació ni atendre a les explicacions 
(pà  què?  El que  importa  és  llençar 
la bola… i que  córrega). 
El nostre grup es va presentar a les 
eleccions municipals amb la proposta 
de millorar les condicions socials, tan 
deteriorades pels governs del PP, i ho 
estem fent: 
1)   L’ajuntament de Vinaròs s’ha 
adherit a la Xarxa de municipis contra 
la pobresa energètica, coordinada 
per la Conselleria d’Habitatge. Aquest 

acord permetrà a l’ajuntament tramitar 
les ajudes per a  famílies o persones en 
situació de vulnerabilitat (amb ingressos 
inferiors a 11.000 euros, o 14.500 si  hi 
ha persones en situació de dependència) 
que tinguen deutes pendents en 
subministraments energètics (llum, gas 
o aigua). Des dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Vinaròs es tramitarà 
la documentació  per a què, des de la 
Conselleria  se'ls  faça efectiu l’import 
de les factures pendents (amb uns 
màxims de 300 euros per a llum i gas i 
60 per l’aigua). D’això se’n diu treballar 
per pal·liar la pobresa energètica
2) L’ajuntament de Vinaròs és el que 
més ràpidament ha tramitat les ajudes 
de  gratuïtat  de llibres del programa 
Xarxa Llibres i ja ha fet pràcticament 
la totalitat de les transferències (i  això, 
malgrat que la Diputació provincial 
encara no ens ha fet arribar la seua part). 
També s’han pagat en un mes 
els Xiquibonos de novembre. D’això se’n 
diu treballar per facilitar l’accés gratuit a 
l’ensenyament.
3) Als pressuposts de 2016 
s’han augmentat de dos a quatre els 

pagaments d’ajudes per necessitats 
bàsiques i s’ha ampliat la quantitat de 
630 a 1.000 euros. També s’han ficat en 
marxa programes de  col·laboració  en 
la  Generalitat  per a agilitzar les rendes 
garantides i altres programes d’ajuda 
com  el AMICS. D’això  se’n diu treballar 
per pal·liar l’emergència social.
4) Continuem treballant en 
la Conselleria per a assolir un parc 
d’habitatges de lloguer social, 
amb els pisos de la Conselleria i els 
que  pogueren  aportar la  SAREB  i els 
bancs. Pensem que el dret a la vivenda ha 
de ser alguna cosa més que una línia a 
la constitució. D’això  se’n diu treballar 
per garantir l’habitatge per tothom.
Alguns continuen ficant fotos 
d’aixetes  mentre  van anar retallant 
l’aixeta dels drets socials. Nosaltres 
seguim treballant pel compromís que 
vam adquirir de lluitar per a garantir una 
vida el més digna possible per a tothom. 
Les votacions del passat 20-D a Vinaròs 
ens demostren que cada vegada 
més persones esteu amb nosaltres, 
no us fallarem!

Treballem per garantir la qualitat de vida de la gent: 
habitatge digne, lluita contra la pobresa energètica i drets socials
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Vinaròs: Ciutat de Vacacions

 Darrere 
d e l 
t i t u l a r 

d'aquest article, s'arrepleguen més 
que unes simples intencions, si no 
un conjunt de bones pràctiques 
que hem de posar en marxa des 
dels organismes competents que 
corresponguen, per això, des de 
Compromís Vinaròs, conscienciats 
amb el sector de la població que 
tria Vinaròs com a destí vacacional, 
a més de pel seu sol i platja, per la 
seua Accessibilitat.

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

els recursos turístics, és una forma 
indirecta de discriminació.

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

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

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

casa 
de Carmeta

CASA RURAL

Antigua casa de labranza completamente rehabilitada,
sus graneros han sido convertidos en confortables salones.
Dispone de habitaciones con magníficas vistas
a La Mola de Xert

· Capacidad para 12 personas
· 3 habitaciones con cama doble (6 personas)
· 3 hab. con sofá cama (6 personas)
· 3 baños completos con ducha
· Bañera de hidromasaje
· Cocina-comedor común
· Televisores, Microondas, secadora, lavadora, lava-
vajillas, secador de pelo, termo, 2 chimeneas, cuna 
de bebé

3  Ambiente seco y fresco en verano

3  Ideal familias y grupos

3  En pleno casco antigüo de Xert

Características
· Capacidad para 8 personas y categoría estándard
· 3 habitaciones con cama doble
· 3 baños completos con ducha y 1 Baño sin ducha
· Bañera de hidromasaje
· Cocina-comedor común
· Televisores, Microondas, lavadora, lavavajillas, secador de pelo, termo, 2 chimeneas
· Dispone de dos cajas fuertes
· Posibilidad de acceso mediante llave a cada una de las dos plantas con estancia 
independiente excepto la cocina/comedor (planta baja) que es común.
· Cuna de bebé
· No se admiten animales de compañía.

Servicios
· Entrada principal y aparcamiento en la Plaza Vieja de Xert

· Supermercado a 5 minutos
· Piscina municipal
· Vías de escalada
· Senderismo
· Ambulatorio
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- Seguiran fent-
se reunions amb 
veïns per ignorar-

los després?

- Seguiran anunciat-se 
als quatre vents reunions 
de Grups de Treball de 
Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat, “per 
donar veu als veïns”, en horari 
laboral que els impedeix 
assistir-hi?

- Seguirà partint-se des de 
zero en Grups de Treball de 
Participació, quan ja existeix 
un Reglament aprovat des de 

fa uns anys? Pot ser fora bo 
guanyar temps i partir des 
d'aquest?

- Seguirà havent Consells 
Sectorials on es restringirà 
l'assistència dels partits polítics, 
quan són aquests els que 
donen estabilitat a les decisions 
dels mateixos Consells?

- Seguirà no havent Directora/
Director del Diariet al llarg de 
2016?

- Seguirà sent la política 
cultural a Vinaròs, una 

continuïtat del que hem vist 
des de fa anys, és a dir, res de 
nou?

- Seguirà sent l'excusa el 
principal argument polític?

- Seguirà sent el silenci la 
resposta als arguments 
que va al.legar la regidora 
dimissionària al moment de 
plegar?

- Sobreviuràs, sobreviurem, 
sobreviureu , a seguir sent 
espectadors i no actors del que 
passa al poble?

Què ens depararà 2016 a Vinaròs?

E l 
jaciment 
iber del 
Puig de 

la Misericòrdia, és un enclavament 
arqueològic que no només 
representa una fita del patrimoni 
vinarossenc, sinó que és un referent 
històric d'aquells primers pobladors 
que van arribar fins a aquí, per 
assentar-se a la part alta de la Serra 
de Vinaròs. 

Les primeres actuacions d'excavació 
que es van efectuar en aquest 
lloc, es remunten a la fi dels anys 
setanta del passat segle, on es van 
treure a la llum els vestigis d'un 
poblat que arrossegaria amb si una 
cronologia de més de 5 centúries, 
que s'alternaria en diferents fases 
d'assentament i abandó. 
Afortunadament, després d'una 
aturada de bastants anys, s'han 
reprès les prospeccions amb 
notables novetats, que semblen 

indicar que, estaríem davant una 
construcció que en un moment 
del seu passat, va funcionar com 
un petit fort, que va exercir la seva 
influència en el quefer diari dels 
habitants d'aquest lloc. 

Un testimoniatge de més de 2.500 
anys, que ens parla sobre diferents 
matisos que comprenen la vida 
d'una societat que encara no estava 
influïda per les regnes de la cultura 
romana. 

És per això que considerem, que 
aquest tipus d'actuacions, són 
enormement importants per a 
qualsevol ciutadà, doncs posen 
una vegada més de relleu, el 
coneixement que els pobles dia a dia 
anem adquirint d'aquells ancestres, 
que en un moment concret van optar 
per escollir com a punt d'estatge, 
tal com de la mateixa manera ho 
van fer els nostres avantpassats. 

Una acció que no només hem de 
veure amb els ulls del que pretén 
explotar un futur atractiu turístic, 
sinó que a més com una mica més 
sentimental i profund, que enriquirà 
el coneixement que puguem tenir 
sobre aquests elements que al cap 
i a la fi representen la identitat 
cultural del vinarossenc.

Per això ens sembla mol possitiu 
que l’Ajuntament de Vinaròs i la 
Diputació Provincial de Castelló 
estiguen valorant la signatura 
d’un conveni de col.laboració, per 
prosseguir les excavacions i treballs 
de posada en valor d’aquest poblat 
iber del Puig de la Misericòrdia. 
Aquest poblat,  està considerat 
com un dels primers assentaments 
poblats del terme de Vinaròs, per la 
qual cosa cal la necessitat de contar 
amb un conveni, on es formalitze 
els interesos comuns d’ambdues 
institucions per preservar les restes 
i continuar les excavacions.

Excavant en la nostra història
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Ciudadanos

Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

CARTA A L’ALCALDE

OPINIÓ 

LES COSES CLARES Manuel Villalta

Votaciones del día 20 de 
diciembre, CIUDADANOS 
consigue su primer 

Diputado al CONGRESO por Castellón, enhorabuena 
DOMINGO LORENZO, sabemos que estarás a la altura 
que se requiere, en Vinaròs triplicamos los votos 
conseguidos de las ultimas elecciones de 532 a 1.853, 
poco a poco mas personas piensan como nosotros.
GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS a todos los ciudadanos 
de Vinaròs que han confiado en este Partido Político 
que aunque muchos dicen que es un partido 
emergente y poco preparado para gobernar, hemos 
demostrado que SI ESTAMOS PREPARADOS y muy 
bien organizados, siempre y como cualquier otro se 
tienen que mejorar ciertas cosas, pero con el tiempo, la 
experiencia y sobre todo con las ganas de trabajar bien 

todo se soluciona.
Mucha gente ha intentado que CIUDADANOS en 
Vinaròs fracasara porque les interesaba mas su bien 
personal y su egoísmo que el del partido, somos de 
los pocos que elegimos a nuestras  Agrupaciones 
Municipales y a sus  Juntas Ejecutivas en consenso y 
en unas primarias donde todos los afiliados votan a 
quien quieren sin presiones de ninguna clase, siempre 
seguiremos con este sistema porque aquí todos somos 
iguales. Hace poco se eligió en Vinaròs para dirigir a la 
Agrupación  Local a una Junta Ejecutiva nueva formada 
por siete personas que ha trabajado muy duro para 
continuar con un nuevo proyecto muy ambicioso, 
un proyecto que a partir de ahora se intensificará 
y sera un recorrido largo, durante el cual seguirán 
poniéndonos trabas, pero este equipo demostrará  que 

las ideas que iremos proponiendo serán buenas para 
Vinaròs, haremos muchas propuestas constructivas 
al Ayuntamiento siempre para bien y pocas criticas, 
pensamos que es mejor una buena propuesta que una 
mala critica a ciertas actuaciones.
Ciudadanos y su Junta Ejecutiva invita a cualquier 
persona que quiera colaborar con nosotros a que 
venga , nos conozca y después si le parecen bien 
nuestras ideas que se una a nosotros, mientras mas 
seamos mas ideas tendremos para poder ofrecer.
Gracias a todos nuestros afiliados, colaboradores  y a 
sus familias por este gran esfuerzo.
Siempre estaremos dispuestos a escuchar y al lado de 
todos los Vinarocenses. Feliz 2016 para todos.
Para contactar con nosotros : 
ciudadanosvinaros@gmail.com      

Fa uns dies varem escoltar i llegir les manifestacions de 
els motius de la dimissió de la regidora de Podem en 
l'Ajuntament de Vinaròs, Mabel Vives.
Des d'este escrit vull felicitar a l'exregidora per l` seva 
valentia política, honestedat i honrradessa, que deuria 
de servir com a exemple per a alguns.
És clar que després d'esta decisió i de les seues 
manifestacions hi han hagut diversitat d'opinions . 
Cada un és lliure de fer-ho segons creu que li interessa. 
Però la realitat és la que és.
Podem de Vinaròs, també ha eixit a l'encontre del 
tema amb un comunicat argumentant la dimissió de 
l' exregidora, i sobre l'estructura, organització i gestió 
interna com partit polític a Vinaròs.
Segurament a la majoria de la ciutadania no els 
interessarà que la majoria de persones que es van 
presentar en la candidatura era la primera vegada que 
el feien. Ni que això significara un desavantatge amb 
altres formacions.
El que si és clar que Podem de Vinaròs , encara que 
amb un altre nom es van presentar a les eleccions 
municipals, i segons van manifestar amb una 

candidatura confeccionada amb unes primàries en 
què van participar més de 250 persones. I que no va 
ser cap obstacul la recollida de les 1350 signatures 
necessàries per a la presentació de la mateixa.
També es van presentar a les eleccions amb un 
programa electoral en què va participar una gran 
part de la ciutadania vinarosenca en la confecció del 
mateix.Un programa en el què estan demanats gran 
part  dels problemes i necessitats que patix Vinaròs, i 
que van prometre millorar i soluccionar.
Ademes van difondre un missatge d'il•lusió i esperança 
en temes de primera necessitat per a la ciutadania i el 
poble.I el canvi en la manera de governar i de fer les 
coses de com s'estaven fent a Vinaròs des d'anys. Per 
tal motiu la ciutadania vinarosenca els va correspondre 
amb 2589 vots, cinc regidors.
Ara a tan sols 7 mesos de legislatura amb un equip 
de govern format amb dos partits mes i l'alcalde del 
seu mateix partit ens argumenten que el repte és 
crear una estructura de funcionament. Una estructura 
d'organització interna que es corresponga al nou 
model d'entendre la política, participativa,transversal i 

de dialec. Que ho han intentat de diferents maneres i 
no han sabut aglutinar a la gent per a consolidar esta 
estructura.
Segons és pot comprovar en estos 7mesos de 
legislatura, és cert, Podem de Vinaròs es va presentar 
a les eleccions sense cap tipus d'estructura ni 
organització. Es van presentar a les eleccions com 
si es presentaren a un concurs de cuina.I en eixes 
condicions pués ha passat el que tènia que passar. I si 
no es prenen les mesures adequades i necessàries no 
se sap el que pot passar.
L'exregidora Mabel Vives, al poc de temps de legislatura 
ja es va donar compte d'això, que el que es va dir era 
una cosa i la realitat una altra.
Encara queda molt de temps de legislatura, temps 
en què hauran moltes pedres en el camí, i que si no 
s'aconseguix el repte manifestat, eixes pedres es 
poden convertir en pedrots.
Ésperem que pel bé de tots que es puga aconseguir, 
i un punt fonamental per a això és dient. “Les coses 
clares.”
“ BON ANY 2016 A TOTS.”

Com la carta als 
Reis i al Pare Noel 

ja la vam fer i no tenim massa esperances, 
avui ens adreçarem al nostre Alcalde i per extensió a 
l’equip de govern, a vore si tenim més sort.
Estimat Alcalde, ens adrecem a vostè de forma directa 
per exposar-li públicament la nostra demanda.
Al poc temps de prendre possessió dels seus càrrecs 
van fer una sèrie d’assemblees per copsar als veïns, 
una fou en relació al tema del soroll i tres per constatar 
les deficiències urbanístiques que han de suportar els 
veïns de la Costa Nord i Sud. Cal apuntar que totes van 
tenir una assistència prou nombrosa i que fou un èxit 
de participació i un encert per contactar directament 
amb aquests veïns, com mai s’havia fet.
Avui demanem que les torne a convocar. 
Considerem que mereixem alguna explicació com 

a continuïtat de les mateixes, doncs caldria que ens 
expliqués primerament els motius de la renovació 
de l”Electrosplahs” amb canvis d’horaris inclòs. 
Demanem que diguen als afectats quins plans tenen 
d’ara endavant envers al tema sorollós.
També demanem reunir als veïns de la Costa Nord 
i Sud per donar-los comptes de com s’han tingut 
present les queixes que van ser recollides i com 
en els pressupostos d’enguany, “sols” inclouen 
la re-urbanització, mitjançant quotes, de la zona 
de Cala Puntal. Ni volem, ni pretenem que totes 
les reivindicacions que es van exposar en les 
assemblees descrites siguen fetes aquest any però 
si ens agradaria tornar a ser convocats per a que 
ens expliquen com s’han fet els dits pressupostos, 
l’abast que han pogut fer i com, igual com en el punt 
anterior, ens diguen les expectatives que tenen per 

anys propers, finançaments i costos que s’hauran 
d’assumir. Que ens expliquen perquè molts de carrers 
amb faroles ja instal·lades no poden ser connectades 
a la xarxa elèctrica. I quan podrem vèncer a la fosca 
que està instal·lada per aquelles contrades, i dels 
claveguerams...
Està clar que en rodes de premsa ja s’han donat 
explicacions d’algunes coses que anomenem en 
aquest article però, si volen marcar la diferència 
en anteriors corporacions ho han de demostrar. 
Siguen valents i tornen a convocar-nos, els veïns 
volem parlar. També ens agrada intercanviar idees i 
rebre els seus arguments cara a cara. No dubte que 
som molt conscients de com està l’economia però si 
hem d’ajustar-nos el cinturó cal que ens ho diguen 
directament.  Molt atentament.  Associació de Veïns 
MIGJORN.
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Pinteta

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DEL MES DE DESEMBRE DEL 2015 (I)
PEIXOS
Seitò (Boquerón)                                  646Kg.
Maira                                                   169
Escrites (Rayas)                                        857
Besuc (Besugo)                                        237
Boga i Xucla (Picarel)                              437
Rallat (Bonito)                                          352
Burros (Gobios)                                        196
Caballa (Verat)                                      649
Veta (Pez cinta)                                    165
Congre (Congrio)                                 791
Gall (Pez de San Pedro)                        290
Orà (Dorada)                                      708
Escuals (Musolas)                              34
Móllera (Fanéca)                                 892
Gallineta (Cabracho)                              16                          
Sorell (Jurel)                                      3.661
Esparrall (Raspallón)                          119

Palá (Lenguado)                                  43
Sarg (Sargo)                                         8
Lliri (Anjova)                                        848
Llobarro (Lubina)                                  72
Panagal                                                553
Aranya                                                365
Pagell (Breca)                                    466
Peluda (Solleta)                                  588
Peix espasa (Emperador)                       7
Lluç (Pescadilla, Merluza)              6.707
Rap (Rape)                                         2.156
Rom empetxinat (Rodaballo)                  3
Juriola (Rubio)                                     231
Moll (Salmonete)                               7.299
Morralla (Serrano, etc)                       2.665
Sardina                                                386
Sorella (Jurel real)                               348
Bacaladilla                                       2.565

Llisa (Mújol)                                         75                  
Gatet (Pintarroja)                                107
Roncador                                              10
Rata (Miracielo)                                    29
Palometa (Palometón)                          21
Miseria (Gallo)                                      392
Peix de rei (Pejerrey)                           141
Saboga (Alosa)                                        3
Déntol (Dentón)                                       2
Palomenta blanca                                  398
Reig (Corvina)                                          5
Rom (Rèmol)                                            2
Varis (Varios)                                          15
                                                           ________
       Total.............................        36.727  
CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                                 195
Escamarlà (Cigala)                                     52

Llagostí (Langostino)                                196                  
Galera                                                    5.685
Llagosta (Langosta)                                    5
Gamba (Camarón)                                     18
                                                            ______
Total.....................................         6.151
MOL·LUSCOS:
Calamar                                                   388
Sepió punxa (Choquito)                           301
Canana (Pota, Volador)                           457
Sipia (Sepia)                                            972
Polp roquer (Pulpo roquero)     1.294
P. blanc (P. blanco)                              2.028
P. mesquer (P. almizclado)                     432            
Cargol (Caracol, Cañailla)                  283
                                                        _______
    Total……………….……..      6.252  
Total extrac. d’Arrossegament. 49.119

Curiosament aquesta petxineta pot nedar entre aigües amb 
bruscs moviments natatoris que sembla a una papallona.
També li diuen llima plana, en castellà  ‘peinecillo amagat’, en 
francès ‘llimi bâillante’, en alemany  ‘Nestbaunde’ i en anglès 
‘camomon file scallop’. El seu nom científic és Llima hians. 
Aquest mol·lusc bivalve pertany a la família dels Límidos té 
unes valves primes, simètriques obliquament, amb àmplies 
obertures a banda i banda que no acaben de tancar. La petxina 
exteriorment posseeix un esculpit amb 60 costelles radials, 
fixes i aspres. La cara interior és fina. El seu vèrtex de tancament 
és gairebé llis. En els seus costats hi ha unes petites  orelles. És 
de color blanc i marró amb els anys. La seva talla gairebé arriba 
als 3 cm.
El carnos cos de l'animal està reclòs dins de la crosta, no té ben 
delimitat en el que seria el cap, però estan la boca i els òrgans 
dels sentits. El peu musculos per desplaçar-se. El sac visceral. I 
el mantell que ho recobreix tot i on surt una densa corona de 
tentacles a manera d'anèmona. Ajunta les valvas per mitjà d'un 
potent múscul aductor. I les manté obertes amb un lligament 
exterior en la frontissa. Corporalment la seva coloració és 
vermell rosat.
Respira per mitjà de brànquies que absorbeixen l'oxigen 
de l'aigua, per al mateix temps filtrar-la i treure animalits 
planctònics que s'alimenta. 
Per rerpoducirse tots dos sexes deixen anar lliurement 
al corrent marí els òvuls i esperma perquè es fertilitzin. 
Posteriorment eclosiona del ou en una larva pelágica. Després 
d'una metamorfosi adquireix la forma d'adult i baixa a viure 
sobre el jaç marí. Fa créixer la petxina mitjançant secrecions 
amb el 90% de material inorgànic i la resta d'orgànic, que 
es calcifica amb processos químics que produeix amb 
aminoàcids. Així li va afegint capes per fer-la mes gran. 
Viu de 2 a 100 m. de profunditat sobre la sorra gruixuda. Una 
altra curiositat d'aquesta ‘almeja’ és que pot fabricar nius amb 
trossos de vegetals, pedres, etc., amb l'ajuda dels centenars de 
tentacles, i després amb la secreció de fils del biso construeix 
el seu estatge.
Quan nada ho fa a propulsió a raig, doncs expulsa l'aigua per la 
junta inferior i la vora lateral, per impulsalse simuntáneament 
i com els tentacles no els pot retreure en el seu interior, pareix 
aquest insecte terrestre alad.
Les seves rares captures són amb art de tremall i arrossegament. 
El sabor de la seva carn és bo. Com s'atrapen poques no té 
valor comercial.

Mar tranquilo en fin y año nuevo
En éste periodo de  dos semanas, la labor pesquera resultó buena, ya que las 
aguas se mantuvieron calmadas. Las cotizaciones fueron buenas.
La pesca de arrastre llevó a diario gran variedad de pescados y mariscos, como poco 
langostino, calamar, gall, miseria, pescadilla, caracol, salmonete, rape, galera, jurel, 
sardina, bacaladilla, canana, pulpo blanco y morralla.
El cerco sigue con el segundo mes de veda provincial. Es posible que la próxima semana 
las traíñas se vayan a faenar en otras provincias que no hay paro biológico.
La flota artesanal de artes menores, unas se dedican a la sepia. Un par al pagel, rallat, 
corvina y lliri. Una opera al gran fondo rocoso para atrapar langosta, bogavante, 
gallineta, chopa y mamona.
La recolección de pulpo roquero pilla piezas de 1 a 4 Kg.
Y el palangrillo de costa pescó con anzuelo lubina, dorada, sargo, dentón, sargo y 
congrio.

Ecos de ‘Mar’; Auge de náutica de recreo
Se consolida la subida de matriculaciones  de embarcaciones recreativas en España. 
Hasta incluido el mes de octubre de 2015, se matriculó  globalmente un 8,3% más que  
el año anterior. Por tamaño, los más comprados son barcos los menores de 8 metros 
(que representan el 87,7% del censo total de la flota) se vendieron un 7,7% más. Por 
tipo, los buques de motor (que representan el 43,3%) se adquirieron un 12,4% más. 
El segmento de motos de agua (con una cuota de mercado del 19,4%) se compraron 
un 25,2%. Los veleros sólo subieron un 1,5%. Sin embargo, los barcos neumáticos y 
semirrígidos (con el 18% del censo) descendieron un 2,4% y un 4,2%.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

ESPORTS

ATLETISME.  Club Esportiu

El mes de desembre ha estat ple 
de competicions per als atletes del 
Club Esportiu Aigües de Vinaròs 
repartits per tota la comarca, 
copant els podis en totes les 
categories.
2015.12.06, gran participació a la 
Marató de Castelló i 10K de Castelló.
2015.12.19, tots els escolars del 
CEV van participar en el Campionat 
Provincial escolar de pista coberta, 
a Castelló.
2015.12.20, gran participació, en 
totes les categories, al Cros de 
Benicarló, amb el primer lloc de 
campions de Luz Altair Cid en la 

categoria infantil i Rubén Miralles 
en la categoria benjamí.
2015.12.24, record de 
participació a la Volta a Peu de 
Nadal, i excel·lent organització a 
càrrec del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs, on Jordàn Llorach i 
Carla Macip, del Club Esportiu 
es van proclamar guanyadors 
absoluts de la cursa.
2015.12.31, Sant Silvestre 
benicarlanda, on novament es van 
proclamar campions els atletes del 
Club Esportiu Aigües de Vinaròs, 
Carla Macip i Jordàn Llorach.
31/12/2015, Guillem Adell 

(0:31:03) i Adrián Monfort (0:33:23) 
van participar a la Sant Silvestre 
Vallecana de 10K.
Els corredors, Guillem Adell i 
Jenny Montull, del Club Esportiu 
Aigües de Vinaròs, líders del circuit 
autonòmic de Cros.
Des d'aquest espai, els socis del 
CEV, volem donar les gràcies al seu 
patrocinador, Aigües de Vinaròs i a 
tots els col·laboradors, voluntaris, 
pares-mares, fotògrafs ocasionals i 
simpatitzants perquè sense la seva 
ajuda no seria el mateix.
GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES !!! I 
Feliç Any Nou.

DESEMBRE ATLÈTIC

Fotogrames, disseny i fotografia
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESPORTS

El diumenge dia 27 de desembre es va celebrar al 
Port de Vinaròs la XVIII Copa Nadal organitzada pel 
Club Natació Vinaròs dins del marc de les festes de 
nadal.
El dia va començar amb i una temperatura d'uns 
7 graus, no massa apropia per a l'acte, però com 
forme va avançar el mati a les 12 h es va quedar una 

temperatura estupenda, fem que la participació 
fora un total de 35 nadadors, amb la temperatura 
de l'aigua de 16 graus, demostrant la valentia per 
participar en aquesta prova.
El guanyador absolut de la prova va ser David León 
del Club Natació Vinaròs i la guanyadora absoluta 

Gemma Rillo del Club natació Benicarló.
Agraïm la presència de l'alcalde Enric Pla i el regidor 
de festes Marc Albella, que junt amb el president 
del Club Manuel Ramírez, van ser els encarregats 
d'entregar els trofeus als guanyadors, així com a 
tots els participants que van ser obsequiats amb un 
detall per la seua participació.                                                                             

David León del Club Natació Vinaròs i Gemma Rillo del Benicarló guanyadors 
de la XVIII Copa Nadal 2015
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El sábado 19 de diciembre se disputó el III torneo 
Flag escolar Sub-11 en el Pabellón de Vinaròs. 
Jugaban los colegios Jaume I, Misericordia y Divina 
Providencia. Un total de 20 niños jugaron un 
triangular donde enseñaron lo que han aprendido 
practicando el fútbol flag en sus colegios desde 
el principio de curso. Hubieron jugadas de todo 
tipo, carrera, pase, reversos, intercepciones… en 
definitiva un buen nivel de juego.
El resultado de los partidos fue a favor del colegio 
Misericordia con 2 victorias siguiéndole la Divina 
Providencia con una victoria y una derrota, en 
tercer lugar el colegio Jaume I que estuvo a punto 
de ganar su último partido que se le escapó en los 
momentos finales.
Los MVP del torneo fueron Gerard Plomer como 

mejor jugador de ataque y Anahí Perez de los 
Santos de los santos como mejor jugador en 
defensa.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos 
los voluntarios que han participado en el torneo 
y han hecho posible que todo salga bien, árbitros, 
entrenadores, Dj, marcador, padres, Consell 
Municipal d’esports y Ajuntament de Vinaròs.
Muchos niños han repetido la actividad y ya hace 

3 años que están practicando el fútbol flag en los 
colegios, por este motivo el Club Ironmans Vinaròs 
va a crear el equipo Sub-11 y Sub-13 de fútbol flag 
y dar la oportunidad a los niñ@s para que disputen 
competición con otros equipos de Fútbol Flag y 
puedan subir su nivel y tener nuevas experiencias.
Si estás interesado, no lo dudes, ponte en contacto 
con nosotros al 661915475 o enviando un correo a 
info@clubironmans.es y te informaremos.

FUTBOL AMERICÀ.  Club Ironmans Vinaròs

CRÓNICA TORNEO FLAG S-11

HANDBOL.  Club Balonmano Vinaròs

Diumenge passat es va disputar a Tortosa el 
tradicional torneig de Reis amb la presència de 
quatre equips participants, el Tortosa A, Tortosa B, 
Alcañíz i Vinaròs.
El format del torneig era una lligueta de tots contra 
tots, començant el primer partit el diumenge al 
matí, el Vinaros va guanyar el seu primer partit 
contra el Alcanyís sense massa problemes per 20-
16 i ja a la tarda va guanyar el seu segon partit 
contra el Tortosa B per un clar 23-13, arribant a la 
disputa de l'últim partit contra el Tortosa A amb 
els dos equips
imbatuts.
Aquest partit que va ser de fet una final va complir 
de sobres amb les grans expectatives creades 
sent un partit de poder a poder amb una primera 
part molt igualada amb resultat d'empat a 7 gols, 
recordem que els temps eren de 20 minuts, però 
amb una segona part espectacular amb una 
defensa impressionant, al centre Gabri Albiol 

i Marc Martorell no deixaven jugar al pivot del 
Tortosa Nahuel que a la primera part ens va fer 
molt de mal, i amb
un atac molt encertat on va destacar el nostre 
Súper Pivot Aitor i la nova incorporació a l'extrem 
Iñaki, autor de 4 gols, vam aconseguir la victoria 
per un clar i contundent 18-13.
Destaquem a tot l'equip en general amb les ajudes 
dels nostres joves jugadors del juvenil, que gran 
futur tenim assegurat, i també la direcció de 
Tremendo que ha sabut motivar aquest equip i 
tornar-les seves ganes de treballar i amb la classe 
que tenen, els resultats van arribant.
El nostre objectiu no és altre que disputar l'any 
que ve la Lliga de 2ª Nacional i estem segurs que 
aquest any si aconseguirem el nostre objectiu 
i donarem espectacle del bo als aficionats de 
Vinaròs i comarca d'aquest magnífic esport.
També volem felicitar als jugadors del Cadet que 
es van desplaçar a jugar aquest torneig.

 

El nostre pivot Aitor Aragonès també va guanyar el 
torneig de llançament de penals, no fallant cap en 
la seva tanda inicial i guanyant per 2 a 1 al porter 
finalista.

Lo dit, ho vam guanyar tot.

Enhorabona equip.

El Balonmano Vinaròs, campió del Torneig de Reis de Tortosa
HANDBOL TORTOSA 13  -  18   C.BM. VINARÒS  

Cuatro jugadores del C.T. CLOSA de Vinaròs, 
disputaron las finales en el C.C. MEDITERRÁNEO de 
Borriol.
Mar Vidal se enfrentó a su compañera de club 
Joanna Miralles, con victoria para Mar en esta 
ocasión en el súper tie-break de la tercera manga, 
en una final brillantísima ,donde demostraron ser 
las dos mejores infantiles de la provincia.
En benjamín masculino Iago Hiraldo tras derrotar 
en la semifinal al favorito Humberto Pinto, se 
impuso en un bonito encuentro al buen jugador 
de Benicarló, Ausias Doménech, proclamándose 
campeón con todo merecimiento. En repesca de 
benjamín femenino Laia Llorach Forner obtuvo 
el subcampeonato del torneo tras un brillante 
encuentro que decidió el tie-breack de la tercera 
manga, enhorabuena a todos ellos.

MASTERS HEAD TARRAGONA
Durante los dos últimos fines de semana se ha 

disputado el MASTERS HEAD que reúne a las 
ocho mejores raquetas de cada categoría que 
han disputado un mínimo de tres etapas de este 
circuito. Cinco fueron los jugadores de LA CLOSA 
Vinaròs clasificados. En benjamín Inés Fuster 
y Berta Miralles que se enfrentaron en cuartos 
de final, con victoria en esta ocasión para Berta, 
que alcanzó semifinales. En infantil femenino 
Joanna Miralles y Mar Vidal, cuartos para Mar y 
semifinales para Joanna y en apartado infantil 
masculino subcampeonato para Miguel Ángel 
Castán, que sigue su buena racha positiva en 
este final de 2015.
Este final de año los alumnos del grupo de 
competición del club participarán en el Trofeo 
Ciudad de Castellón que se celebrará del 26 al 31 
de Diciembre para cerrar el año tenístico. Mucha 
suerte para todos ellos y felices fiestas para 
todos los lectores y que el próximo año se vean 
cumplidos los objetivos que nos propongamos.

Mar Vidal, Iago Hiraldo, Joanna Miralles y Laia Llorach, campeones en Borriol
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C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

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)

Pròximament:

PROGRAMA D’ACTES
30 de desembre, dimecres
A les esglésies de Vinaròs, col·locació dels cartells que 
anuncien els “600 anys d’una tradició”, la de la imatge 
del “Morenet”, Sant Sebastià.

16 de gener, dissabte
AA l’Auditori Municipal, i organitzat per l’Ajuntament de 
Vinaròs, representació de l’obra de teatre “Sant Sebastià 
de Vinaròs”, de Josi Ganzenmüller, a càrrec de l’Aula de 
Teatre de Vinaròs.
Sessions: a les 18 h. i a les 21 h.

19 de gener, dimarts

A la matinada, tradicional volteig de campanes.

20 de gener, dimecres20 de gener, dimecres

FESTIVITAT DE SANT SEBASTIÀ

A les 7’30 hores
Des de l’Arxiprestal, sortida de la rogativa, amb la relíquia 
de Sant Sebastià fins al santuari de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia.

A les 9’30 hores
AA l’arribada al santuari, Missa de Pelegrins.

A les 12 hores
Al santuari, Missa Major. 
Presidirà el Rvdm. D. Enrique Benavent Vidal, Bisbe de 
Tortosa.
Intervindrà, en la part musical, el “Cor 600 anys”.

A les 17 hores
Baixada de la relíquia Baixada de la relíquia des de l’ermita fins al poble.

A les 18 hores
A l’església Arxiprestal, celebració de la Missa i a continuació 
processó.
El recorregut de la processó serà el següent: raval de Sant 
Cristòfol, plaça Jovellar, raval Socors, plaça Sant Antoni, 
carreró i carrer de Sant Joan, i carrer Major.
AlAl carrer de Sant Joan, i davant de la casa on segons la 
tradició tres àngels van deixar la imatge del “Morenet”, es 
cantaran els Gojos a Sant Sebastià, participant el “Cor 
600 anys”.
A l’arribada a l’Arxiprestal, veneració a la relíquia i cant de  
l’himne “Pàtria i Fé”.

21 de gener, dijous

A les 20’30 hores
A l’Arxiprestal, i presidit per l’actual imatge de Sant Se-
bastià que es venera a l’ermita, Tríduum d’Acció de 
gràcies, dia primer. 
Predicarà el Rvd. Domingo Escuder Giner, canonge de 
Tortosa.

22 de gener, divendres

A les 20’30 hores
A l’Arxiprestal, Tríduum d’Acció de gràcies, dia segón. 
Predicarà el Rvd. Victor Manuel Cardona Eixarch, pro-
fessor de Teologia Moral.

23 de gener, dissabte

A les 20’30 hores
A l’Arxiprestal, Tríduum d’Acció de gràcies, dia tercer. 
Predicarà el Rvd. José Luis Arín Roig, Vicari General de 
la Diòcesi de Tortosa.

24 gener, diumenge

FESTIVITAT DE “SANT SEBASTIANET”

A les 18 horesA les 18 hores
A l’església Arxiprestal, Missa, processó i benedicció 
de la mar.
Presidirà el Rvdm. D. Román Casanova Casanova, 
Bisbe de Vic.
ElEl recorregut de la processó serà el següent: plaça Par-
roquial, plaça Jovellar, raval Socors, plaça Sant Antoni, 
passeig Marítim, plaça Sant Antoni, carreró i carrer de 
Sant Joan i carrer Major.
A l’igual que el dia de Sant Sebastià, al carrer de Sant 
Joan es cantaran el Gojos, amb la participació del “Cor 
600 anys” i a l’arribada a l’església, es venerarà la 
relíquia. 

AL LLARG DE L’ANY 2016

ElsEls actes de celebració continuaran al llarg de tot l’any 
2016, fins la festivitat de Sant Sebastià de 2017, i seran 
tan de tipus religiós com cultural, tenint previstos con-
certs, conferències, exposicions, etc... que s’aniran 
anunciant oportunament.

600 anys de fe i tradició
Creiem que tots recordem amb emoció la celebració del IV Centenari 
de l’arribada de la Relíquia de Sant Sebastià l’any 2010. Com hem co-
mentat moltes vegades, per als que vam tindre la sort de viure’ls, van 
ser uns dies molt especials: el fondre les campanes a la plaça Parro-
quial, l’arribada de la Relíquia, el camí de foc, les processons, etc, etc.
Segons la tradició, l’any 1416 tres misteriosos pelegrins es van oferir 
per fer una imatge de Sant Sebastià. Tancats a una casa del carrer 
Sant Joan i passats tres dies sense que es notés cap moviment, van 
pujar pel balcó a la casa i es van trobar amb una artística imatge de 
Sant Sebastià, juntament amb el pa, l’aigua i un tronc que havien dem-
anat els pelegrins. La veu del poble ho va interpretar com un fet mirac-
ulós i inexplicable.
Dita imatge va ser entronitzada a un altar de l’ermita de la Mare de Déu 
de la Misericòrdia i durant segles va ser venerada per generacions de 
vinarossencs que acudien a l’ermita a visitar-lo, o baixaven la imatge al 
poble en moments de necessitat o per les grans celebracions.
AquestaAquesta imatge va desaparèixer a la guerra civil de 1936 i per tant no 
podem celebrar l’aniversari de la imatge, però sí que podem i volem 
celebrar la tradició d’una imatge que va acompanyar els vinarossencs 
al llarg dels segles.
Les imatges que ara venerem tant la de l’ermita com la de l’església, 
“Sant Sebastianet“, estan fetes després de la guerra  i la devoció ha 
continuat i continua.
ElEl que volem fer es aprofitar aquest VI centenari per renovar i reviure 
la nostra devoció a Sant Sebastià i fer memòria de la tradició de la pri-
mera imatge per ser més vinarossencs i més devots de Sant Sebastià 
com ho hem estat al llarg de sis segles.
Coincideix aquesta any amb el Jubileu de la Misericòrdia que el Papa 
Francesc ha convocat per a l’any 2016.
Us animem a participar en tots els actes que programem i que us 
anirem anunciant.

Els Rectors de les parròquies de Vinaròs i la Comissió Organitzadora.

Cartelera

 
  w.w.w.jjcinema.es

  ''AVIONES DE PAPEL''''AVIONES DE PAPEL''

DIVENDRES:      Día:8          17:30:h

DISSABTE:      Día:9          17:30:h

DIUMENGE:     Día:10        17:30:h

DILLUNS:      Día:11        17:30:h

  

 

 

  

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

 Classificació: + de 7 anys 

                            PREU:5€PREU:5€

 
  w.w.w.jjcinema.es

    ''EL DESAFÍO''''EL DESAFÍO''
DIVENDRES:   Día:8      21:30:h

DISSABTE:   Día:9      20:50:h - 23:10:h

DIUMENGE:   Día:10    19:00:h – 22:45h

DILLUNS:   Día:11    21:30:h

  

 

 

  

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

 Classificació: + de 7 anys 

                            PREU:5€PREU:5€

 
  w.w.w.jjcinema.es

      ''UN PASEO POR EL BOSQUE''''UN PASEO POR EL BOSQUE''

DIVENDRES:      Día:8          19:30:h

DISSABTE:      Día:9          19:00:h

DIUMENGE:     Día:10        21:15:h

DILLUNS:      Día:11        19:30:h

  

 

 

  

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

 Classificació: + de 12 anys 

                            PREU:5€PREU:5€
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FUTBOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTBOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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activitats culturals

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

““““A ma alçadaA ma alçadaA ma alçadaA ma alçada””””    
 

Exposició dels dibuixos de Jaime Rios 
 
 
 
 
 
Dia: 
13 de gener de 2016, dimecres 
Hora: 
19:00 h 
Lloc:  
Sala exposicions de l’Associació (C/ Sant Ramon, 13) 
 
 

DEL 9 DE DESEMBRE AL 9 DE GENER EXPOSICIÓ DE 
PINTURA. RAÚL SEGURA 
Auditori Municipal De 18.00 a 21.00 hores de dimarts 
a diumenge Tots els públics 

DIJOUS 14 DE GENER FINS EL 31 DE GENER 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ' DE LA RÀPITA A 
PENÍSCOLA' – La costa abans del turisme 
Auditori municipal 
19.00 hores Tots els públics 

XERRADA – 'DEL TEATRE INDEPENDENT A LA 
PROFESSIONALITAT' 
Sala d'actes de la Biblioteca Municipal 
19.00 hores Públic adult 

EXPOSICIONS A LA FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS 
Obert de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30 h. 
Entrada gratuïta. C. Socors, 64 
• 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.

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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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?

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!

Festivitat de Sant Sebastià

Els tíquets per les paelles del dia de Sant Sebastià es podran 
adquirir a partir del dia 11 de gener, a la primera planta de 

l'Ajuntament de Vinaròs i a la Tourist Info.
Preu: 1 euro/ 2 racions.

Els beneficis es destinaran a una causa social.
És un missatge de la Regidoria de Festes.
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2801428014
y estarás colaborando con la investigación en 
inmunodeficiencias primarias en Vall d’Hebron

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

Didac tiene 4 años y una enfermedad

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

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

rara que afecta a su sistema inmunológico

www.yoinvestigo.org

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Tauler Municipal

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.

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: 
HORTS SOLIDARIS- 

AMPLIACIÓ TERMINI 
SOL·LICITUDS

S'ha ampliat el termini per a la 
presentació de sol·licituds per 
a l'adjudicació de la cessió d'ús 
dels horts solidaris municipals 
de l'avg. Joan XXIII. Els 
interessats podran presentar 
en la OIAC les sol·licituds, fins 
el pròxim 15 de gener. 

És un missatge de la Regidoria 
de Medi Ambient i Agricultura
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ESQUELES 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

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 



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

9 Gener ROCA c. Sant Francesc, 6

10 Gener GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

12 Gener SANZ c. Pont, 83

13 Gener VALLS zona turística nord, 11

14 Gener MATEU c. Sant Francesc, 103

15 Gener TORREGROSA av. Llibertat, 9

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:34:41

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

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

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:30:20

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

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

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

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

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:33:13

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

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



Repartiment de tickets de Sant Antoni
a la Plaça Cardenal Tarancón els dies 11, 12, 13 i 14 de Gener

HORARI:
Matins de 8:30 a 13:30 h. / Tardes de 17:00 a 20:00 h.

SOCIS: 2 euros / ACOMPANYANTS 3 euros

Els diners recaptats es destinaran a l’obra social de Caixa Vinaròs

ACTIVITATS ST. ANTONI GENER 2016
DIA 14 / 20:00 h.
Projecció del documental
SENTINT LO SEMOLERO de Javier Forner
Lloc: Auditori Carles Santos

DIA 15 / 18:00 h.  
Lliurament de premis XXV concurs de redacció
de Sant Antoni
Lloc: Sala d’actes Caixa Vinaròs

Les activitats dels dies 16 i 17 estan organitzades amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vinaròs i els majorals de St. Antoni

DIA 17 FESTIVITAT DE SANT ANTONI
  A L’ERMITA DE VINARÒS
9:00 h.   Barreja matinera
9:30 a 12:00 h. Repartiment de l’esmorzar-dinar
11:00 h.  Missa en honor de St. Antoni
12:00 h.  Processo i benedicció d’animals i
  posterior repartiment de les coquetes
13:00 h.  Plantada de carrasques
14:00 h.  Actuació d’una rondalla pel recinte de l’ermita
17:00 h.  Cremaeta de comiat

DIA 16
10:00 h. 
Inauguració IV Mercat de plaques de cava
Lloc: Plaça Cardenal Tarancón
20:00 h. 
Actuació de “Les Camaraes de Vinaròs”
Lloc: Plaça Corts Valencianes
20:15 h. 
Encesa de la Foguera de St. Antoni i repartiment
de les coquetes i el moscatell
Lloc: Plaça Corts Valencianes


