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Redacció

La dirección y el claustro de 
professores del colegio Jaume I de 
Vinaròs han denunciado el deterioro 
que sufren las instalaciones del centro 
educativo tras casi una década en 
aulas prefabricadas. “Nueve años 
trabajando dentro de un colegio 
prefabricado es demasiado tiempo”, 
señalan, recordando que “al principio, 
las aulas y las instalaciones parecían 
suficientes para atender a unos niños 
que no cabían en los demás colegios 
de Vinaròs, suficiente medida para 
un tiempo, hasta que se construyera 
un nuevo colegio donde los alumnos 
contaran con unas instalaciones 
dignas para ser educados, como el 
resto de los niños de nuestro país”. 
Desde la dirección del centro apuntan 
que “los años han pasado, y ya 
llevamos nueve, y aunque a los niños 
no les falta una buena educación, el 
colegio está muy deteriorado y las 
condiciones para desarrollarla dejan 
mucho que desear, pues como bien 
se lee en un cartel de la entrada, estas 
aulas son provisionales, y eso no 
significa 9 años”. Los responsables del 
centro han indicado que el deterioro 
que denuncian afecta a buena parte 
de las instalaciones. “Las puertas se 
oxidan, los lavabos se embozan cada 
dos por tres, los pasillos siguen al aire 
libre y recibimos visitas inesperadas de 
algún que otro animal que se cuela por 
debajo de los barracones”, aseguran, 
añadiendo que “aquí seguimos, 
maestros y niños, intentando 
normalizar el día a día a pesar  de las 
condiciones”. Los docentes del colegio 
señalan que se intenta suplir estas 
malas condiciones con actitud. “Actitud 
positiva de la gente que trabaja para 
entrar todos los días por la verja de 
entrada y tomárselo con filosofía, 
intentando ver en el colegio más allá 
de sus paredes grises, esperando que 
algún día alguien haga algo para que 
las instalaciones cambien porque lo 
demás ,  ya funciona mejor que bien”, 
indican. 
Las aulas prefabricadas del col·legio 
Jaume I fueron puestas en servicio el 1 

de septiembre de 2007. 
La demora en la construcción aun 
dura y ha sido debida a diversas 
circunstancias. En primer lugar, ya 
en plena crisis económica,  hubo 
un cambio de ubicación, ya que 
su instalación estaba inicialmente 
prevista en los terrenos del campo de 
fútbol de Les Capsades, pero después 
se planteó su cambio a las fincas del 
antiguo campo de fútbol del Cervol. 
Para ello, a principios del 2014 el 
Ayuntamiento de Vinaròs aprobó 
en sesión plenaria la modificación 
puntual número 32 del PGOU, que 
permitía que los terrenos del antiguo 
campo de fútbol del Cervol pasaran 
a ser dotacionales educativos y   
también fue aprobada la cesión a la 

Conselleria de la parcela. Sin embargo, 
meses después el consistorio recibió 
el informe desfavorable por parte de 
la Confederación Hidrográfica del 
Júcar al considerar que los terrenos 
cedidos tenían riesgo de inundación 
en la zona de flujo preferente, algo que 
el Ayuntamiento tuvo que subsanar. 
Faltaba, además, el dictamen definitivo 
del consejo jurídico consultivo. Una 
vez emitido éste, la dirección territorial 
dio luz verde el pasado 11 de febrero 
de 2015  a la modificación del PGOU 
que calificaba de educativos los 
terrenos del antiguo campo de fútbol 
del Cervol. Después de todos estos 
trámites, se continúa a la espera de la 
licitación y la construcción del centro 
educativo. 

El colegio Jaume I denuncia el deterioro de sus 
instalaciones tras 9 años en aulas prefabricadas

Imágenes que muestran el deterioro de las instalaciones. La denuncia de la 
dirección del colegio ha coincidido con el anuncio esta semana de la previsión de 
la construcción del centro por parte de la Generalitat
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Menopausia, Alergia e Intolerancias
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y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
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Redacció

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i el 
conseller d’Educació, Vicent Marzà, han presentat 
esta semana el Mapa de les Infraestructures 
Escolars on es detalla la la deficitària situació 
en que es troben les infraestructures escolars 
valencianes, la quantitat d’alumnat afectat i les 
propostes d’actuació. Durant el període 2016-2019 
es realitzaran les 116 actuacions d’eliminació de 
barracons parcials, de les quals 52 són en centres 
que compten amb tres o més aules en barracons 
i 64 que compten amb fins a dos aules en mòduls 
prefabricats. En esta situació es troba el col·legi 
Jaume I de Vinaròs. El pressupost estimat per 
abordar aquestes actuacions és de 60 milions 
d’euros.
Segons ha destacat el president Puig, “és un pla 
ambiciós i que a més és la mostra de l’autoexigència 
del nostre govern per a executar tot el que hui 
s’ha plantejat. És un objectiu irrenunciable per 
a nosaltres que l’educació valenciana siga de 
qualitat, adreçada en igualtat d’oportunitats a 
tots els xiquets, les xiquetes i els joves, per això, 
l’ensenyament en un pilar bàsic del nostre govern. 
Un pla que no mira res més que l’objectivitat i 
l’interés general de l’ensenyament valencià a tot el 
territori”.
«La construcció de 124 centres educatius nous i les 
adequacions en 116 centres més per acabar amb el 
problema de centres parcialment en barracons no 
són promeses, són fets, i qualsevol persona podrà 
consultar les llistes organitzades i baremades 
amb rigor per ordre d’actuacions» ha declarat el 
conseller Marzà.
Així mateix el conseller Marzà ha volgut destacar 
que «la deplorable situació en què estan 
moltes escoles i instituts públics valencians és 
conseqüència de la pèssima gestió de l’antic govern 

i la demostració de què no hi havia cap interés per 
cuidar i potenciar una educació valenciana pública 
i de qualitat. És més, mentre es feia negoci amb els 
barracons via Ciegsa, milers de famílies i docents 
eren enganyats amb promeses incomplides sobre 
noves construccions i això és una vergonya a la 
qual ara li posem solució».
Dels 1.391 centres educatius públics – 1.004 escoles 
d’Infantil i Primària, 29 centres d’Educació especial 
i 358 IES- 703 necessiten d’algun tipus d’actuació 
en infraestructures i això equival al 50% del centres 
i un total aproximat de 270.000 alumnes afectats.
De 2012 a juny de 2015 l’antic govern va construir 
22 centres educatius nous. De juliol a desembre 
de 2015 l’actual administració educativa ha 
agilitzat tots els processos per a iniciar les obres 
de 7 centres educatius nous i ha marcat un full 
de ruta de la reconstrucció de les infraestructures 
escolars entre 2016 i 2019 que suposa l’eliminació 
total de barracons i la construcció de 124 escoles i 
instituts nous. Només en 2016 es preveu construir 
31 centres nous.

124 centres educatius de nova construcció
Al Mapa de les Infraestructures Escolars es detallen 
els criteris de prioritat d’actuació 2016-2019, on 
s’especifica el començament de les obres dels 
centres que estan íntegrament en barracons o 
en més del 50%, dels centres que cal fer nous per 
les lamentables condicions en què es troben pel 
pas del temps i els nous centres que cal construir 
perquè ho requerix el volum d’alumnat d’una 
població. En aquesta llista de grans actuacions 
la Generalitat té previst començar les obres de 
construcció de 124 escoles i instituts entre 2016 i 
2019.
Des del govern s’ha explicat que «durant els 

pròxims quatre anys tindrem unes comarques 
valencianes lliures de barracons i ens reafirmem 
en el nostre compromís de reconstruir el sistema 
educativa valencià amb infraestructures de 
qualitat, aules dignes i una gestió absolutament 
transparent, on qualsevol ciutadà podrà consultar 
l’ordre d’actuacions. Ara els diners van on han 
d’anar: a la inversió pel benestar de les valencianes 
i els valencians, que en aquest cas és una inversió 
pel nostre bé més preuat, l’alumnat, el nostre 
futur».
El pressupost estimat per a la construcció de 124 
centres nous és d’aproximadament 423 milions 
d’euros.

Actuacions en 116 centres parcialment en 
barracons
En l’actualitat hi ha 116 escoles i instituts que estan 
parcialment en mòduls provisionals. S’ha establert 
una prioritat d’actuació en aquells centres que 
compten amb tres o més mòduls i una altra 
prioritat d’actuació en centres que tenen fins a dos 
mòduls prefabricats.
En total durant el període 2016-2019 es realitzaran 
les 116 actuacions d’eliminació de barracons 
parcials, de les quals 52 són en centres que 
compten amb tres o més aules en barracons i 64 
que compten amb fins a dos aules en mòduls 
prefabricats.

La Generalitat començarà les obres del col·legi 
Jaume I durant el primer semestre del 2017
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Redacción

La Regidoria de Turisme de Vinaròs ha realitzat 
un balanç molt positiu del seu pas per Fitur 2016 
confirmant la tendència de creixement a l'alça en 
el sector turístic. El regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet, ha destacat que "hem percebut un 
interès creixent per l'oferta turística que estàvem 
presentant, que està acompanyada pels números 
positius, quant a l'assistència de professionals 
i visitants". Des FITUR s'ha quantificat en un 
6% l'increment de visitants a la fira, confirmant 
la dinàmica positiva del turisme, així com 
l'estat d'optimisme i confiança en el que s'ha 
desenvolupat la fira. A més, la 36a edició s'ha 
tancat amb un rècord de participació, arribant a 
gairebé els 125.000 professionals, de més de 100 
països, i una estimació de prop de 232.000 en total, 
inclòs el públic de cap de setmana.
La participació de Vinaròs a Fitur 2016 va tenir 
un dels seus punts àlgids, pel que fa a promoció, 
amb la celebració del showcooking de Llagostí 
de Vinaròs, a càrrec dels cuiners Rafel lo Cristalero 
i Dolors Castell (La Isla), en el qual es van repartir 
10 quilos de llagostins en més de 150 racions de 
Crema de Llagostins i Fideuada amb Llagostins. 
L'acte va comptar amb repercussió pràcticament 
immediata, a través dels mitjans de comunicació 
en línia i de les xarxes socials. Dins de la promoció, 

Vinaròs comptava amb fullets i flyers amb què es 
promocionava el Carnaval 2016, el turisme familiar 
i el turisme gastronòmic.
Pel que fa als diferents reunions i contactes 
mantinguts, el regidor de Turisme de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, participava en la reunió 
del club de producte turístic familiar de la 
Comunitat Valenciana Tour & Kids, que integra 
destinacions turístiques i empreses implicades 
en la dinamització del turisme familiar, així com 
en l'assemblea del club de producte turístic 
gastronòmic Saborea España, en la qual s'aprovava 
el Pla de Treball per al 2016, amb accions com la 
realització de gastromapes o una major promoció 
del Dia Mundial de la Tapa amb el suport de 
Turespaña. També es van mantenir reunions molt 
importants com l'esdevinguda amb Segittur, la 
Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i les 
Tecnologies Turístiques, dependent de Turespaña, 
en la qual es va explorar les possibilitats de Vinaròs 
per tal de convertir-se en Destinació Turística 
Intel·ligent de la mà de Segittur .
Fontanet destacava que "durant tot el transcurs de 
la fira, es concreten accions a desenvolupar, tant a 
nivell institucional com empresarial, demostrant 
l'interès que desperta Vinaròs i la implicació amb 
què comptem en el desenvolupament de línies 

estratègiques de promoció, conjuntament amb 
el Patronat Provincial de Turisme de Castelló i 
l'Agència Valenciana del Turisme.

La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de 
Vinaròs va presentar a l’estand de la Comunitat 
Valenciana a FITUR la iniciativa "Vinaròs al Forn" 
que consisteix en la creació d'una ruta en què 
participen sis forns tradicionals de la localitat. El 
regidor de Turisme, Doménec Fontanet, explicava 
que "l'objectiu fonamental d'aquesta iniciativa 
és donar a conèixer la qualitat i diversitat dels 
productes que els forns tradicionals elaboren a 
Vinaròs i que es convertisquen en un reclam turístic 
gastronòmic més de la nostra localitat".
Les especialitats que poden consumir-se són: 
coca de sal (Casa Alqueza), l’estirat (Forn Cano), 
Bastonet Salat (Forn Farga), pastisset de tomata 
i tonyina (Forn Neus), coc de tomata (Forn Sant 

Agustí) i pastisset d’espinacs (Forn El Xusquet). 
A través d'un fullet, que ja es pot adquirir a la 
Tourist Info a un preu de 6 €, s'explica quina 
especialitat ofereix cadascun dels 6 participants 
i s'inclou un val per consumició, que s'ha de 
lliurar a l'establiment. En el fullet, s'inclou també 
una petita ressenya de la història de cada forn i 
s'expliquen les seues especialitats. Un altre díptic 
que es lliurarà de forma gratuïta situa en un plànol 
de la localitat on està situat cada establiment.
L'edil destacava que "aquest sistema de 
consumicions, permetrà que, de forma molt 
econòmica i sense límit de temps, visitants i veïns 
puguen provar els sis productes estrella que 
ens ofereixen". "productes es caracteritzen per 

l'ús d'ingredients naturals i típics de la zona del 
Maestrat". El regidor destacava el dinamisme 
del sector empresarial de la localitat i la qualitat 
dels seus productes, en aquest cas del Gremi de 
Forners, i indicava que "els productes que els turistes 
podran tastar es caracteritzen per l'ús d'ingredients 
naturals i típics de la zona del Maestrat" El projecte 
"Vinaròs al Forn" és la plasmació d'un conveni de 
durada anual signat entre el consistori de Vinaròs 
i el Gremi de Forners de Vinaròs.
Amb iniciatives com aquesta, Turisme Vinaròs 
segueix donant rellevància als recursos 
gastronòmics de la localitat i incorpora un nou 
focus d'atenció dins l'àmbit turístic mitjançant la 
marca Saborea Vinaròs i Saborea España.

Turisme Vinaròs confirma a FITUR 2016 la dinàmica positiva del sector
FITUR 2016 va servir d'aparador immillorable per a l'oferta turística vinarossenca

Vinaròs crea una ruta per a posar en valor les pastes dels forns tradicionals
“Vinaròs al forn” inclou sis degustacions a un preu conjunt de 6 € 

Les Regidories de Medi Ambient i Obres i Serveis 
posen en marxa la borsa d'empreses locals de 
jardineria de cara a la participació d'aquestes en 
la prestació de serveis menors de jardineria com 
ara: remodelació de zones verdes i creació de 
nous ajardinaments, trasplantaments i plantacions  
d'arbrat, etc. 
El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, 
ha explicat que l'objectiu és aconseguir un 

repartiment més just facilitant que totes les 
empreses locals especialitzades en aquest servei 
puguen optar a les contractacions de serveis 
menors que oferta l'administració, a la vegada que 
el consistori aconsegueix preus més competitius. 
Les empreses interessades tan sols hauran 
d'emplenar un senzill formulari que trobaran en 
el següent enllaç http://goo.gl/forms/Am1yzJbZLf. 
Un cop inscrites, la informació aportada serà 

redirigida al departament corresponent i les 
empreses rebran tota la informació necessària per 
a que, en cas d'estar interessades en participar en 
la prestació d'un determinat servei, presenten el 
seu pressupost en el termini indicat. 
Els regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha 
explicat que en breu s'ampliarà aquest registre per 
a la resta de serveis (treballs auxiliars de brigada, 
vies públiques, etc.).

Les Regidories de Medi Ambient i Obres i Serveis creen la borsa d'empreses 
locals de jardineria que podran presentar ofertes a l'Ajuntament
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12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 

Redacción

El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, 
acompanyat de la tècnic municipal de l'àrea, han 
participat aquest matí en la reunió de municipis 
per a la coordinació de la lluita contra el mosquit 
tigre, celebrada en la Diputació de Castelló.
En la trobada s'ha comptat amb la presència del 
reconegut entomòleg especialista en control 
de plagues, Ricardo Jiménez,  per a valorar les 
accions que s'han de dur a terme en tots els 
municipis de la província de forma coordinada 

per a garantir el control de la població de 
mosquit i afrontar aquesta problemàtica durant 
els pròxims mesos. 
El regidor ha explicat que ” aquesta coordinació 
intermunicipal esperem que done els seus fruits. 
Això, junt al reforç que durem a terme amb 
campanyes de sensibilització per a la prevenció 
de focus de cria del mosquit, i l'aprovació d'una 
ordenança que permeta actuar d'urgència en 
aquelles propietats privades amb basses d'aigua 

estancada, esperem que permeta afrontar 
la problemàtica del mosquit sense grans 
incidències i de la forma més efectiva possible”. 
En la reunió també s'ha anunciat la creació 
d'una comissió tècnica, formada pels tècnics 
municipals i representants de la Diputació, 
Conselleria de Sanitat i de Medi Ambient, que 
concretarà els dies, tipus de tractaments i 
accions a dur a terme en un calendari d'actuació 
que es difondrà en els municipis.

La Regidoria de Medi Ambient participa en la reunió de municipis per a la 
coordinació de la lluita contra el mosquit tigre

Esta setmana ha tingut lloc la 
presentació de la Estràtegia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible 
i Integrat, EDUSI dels muncipis de 
Benicarló i Vinaròs al saló de plens 
de l'Ajuntament de Benicarló, per 
part de l'Alcadessa de Benicarló, 
Xaro Miralles, i l'Alcalde de Vinaròs, 
Enric Pla, acompanyats per els 
encarregats de la coordinació dels 
dos ajuntaments respectivament, 
Núria Benitez, tècnica del municipi 
de Benicarló i  per el regidor de 
Vinaròs, Jan Valls.
S'ha destacat que la principal 
finalitat es tindre un document 
que establisca un nou model de 
desenvolupament urbà per al 
futur pròxim, i per al present. La 
estràtegia formula els punts que 
s'han de tindre en compte en els 
pròxims desenvolupaments urbans 
i introduïr criteris de sostenibilitat 
social, econòmica i medi ambiental, 
i deixar enrere, el model passat 
basat en la depredació del territori.
Així mateix, el document serveix 
per recórrer al finançament de la 
comissió europea, on s'impulsen 
polítiques de cohesió social en 
diferents programes. L'actual 

document es va presentar el 13 
de gener al programa FEDER, 
per al període 2014-2020, amb la 
possiblitat de rebre finançament 
de la UE fins al 50 % del cost de 
les actucacions definides en el 
document EDUSI, amb un màxim 
establert de 15 milions d'euros.
Cal destacar l'aliança entre els dos 
municipis, es un tret diferenciador, 
de la resta de Estràtegies Urbanes 
presentades en l'àmbit estat, i que 
possibilita sumar esforços i optar 
a major finançament, ja que si no 
només s'optaria a 5 milions d'euros.
En la presentació del document s'ha 
posat ènfasi en l'alta participació, 
ja que ha estat un dels pilars en 
l'el·laboració de l'estràtegia, i en què 
han participat tant d'empreseses, 
associacións de veïns, tècnics 
municipals, ONG's, ciutadans de 
Benicarló i Vinaròs,  tant presencial 
com de forma telemàtica. El fet 
rellevant és que per primera vegada 
els veïns dels dos municipis han 
tractat conjuntament el model 
de territori, on els ciutdans han 
identificat el problemes, conflictes 
i debilitats territorials i ambientals 
de l'àrea urbana. De la mateixa 

manera, també, les tendències, els 
recursos i actius amb potencialitats 
no aprofitades en el nostre territori i 
que poden generar una oportunitat 
de desenvolupament.
S'ha destacat el profund 
coneixement de la ciutadania dels 
problemes actuals que afecten 
al nostre territori i el rèflex de 
les propostes ciutadanes en el 
document EDUSI, ja que han estat 
el fonament des de el qual s'ha 
construït la estràtegia.
La part central de l'acte s'ha 
desenvolupat en la explicació 
pormenoritzada per part del equip 
redactor, Imedes i Creas, on s'han 
detallat els reptes, la definció de les 
línies d'actuació divides per àrees 
temàtiques que són Territori i Medi 

Ambient, Economia i Ocupació, 
i Política Social, i la distriubució 
pressupòstaria de les actucions.
S'ha valorat molt positivament, tant 
la coordinació dels departaments 
implicats com la gestió del procés 
d'el·laboració del document per 
part dels dos ajuntaments. En 
aquest cas, s'ha iniciat , per primera 
vegada, metòdes participatius i 
col·laboradors de la ciutadania, 
necessaris en tot projecte ciutadà, 
ja que són les persones les que li 
donen sentit. En el mateix sentit, 
les línies d'actuació han tingut 
una correspondència real amb 
les demandes dels veïns dels dos 
municipis i han quedat la totalitat 
recollides en l'estratègia avui 
presentada.

Presentació de la Estràtegia de Desenvolupament Urbà Sostenible 
i Integrat, EDUSI dels muncipis de Benicarló i Vinaròs

La principal finalitat és establir un nou model de desenvolupament 
urbà per al futur pròxim, i per al present.
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Redacció

COCEMFE Maestrat

www.canal56.com

Red Solidaria Bankia apoya a los colectivos más 
desfavorecidos de la sociedad. Con sus ayudas 
económicas logra que muchas de estas personas se 
integren e incluyan socialmente. Es preciso citar una 
frase de un profesional de Bankia de Canarias, Luis 
Pastrana, para entender cómo actúa Red Solidaria: 
“Cuando sabes que de ti depende una persona que 
no tiene posibilidades, no puedes fallarle”.
Esta es la política que Red Solidaria lleva a cabo 
de forma muy original y distinta a otras entidades 
o empresas: Bankia fija a cada centro de trabajo, 
por todo el territorio español, unos objetivos de 
negocio; a aquellos centros que logran cumplir 
con dichos objetivos, se les incentiva con un 
presupuesto que destinan a proyectos solidarios de 
su municipio o región. Son los propios empleados 
los que proponen causas y deciden a cuáles irá 
finalmente la ayuda. En definitiva, son éstos quienes 
gestionan todo, desde la propia idea a financiar, a 
la relación posterior con las causas con las que el 
banco colaborará.
La Asociación de Personas con Discapacidad 

COCEMFE MAESTRAT, ha sido seleccionada para 
recibir estas ayudas que pueden ascender a más de 
10.000€, si la oficina de Bankia Vinaròs junto con las 
otras 19 oficinas de la zona cumplen su objetivo. En 
este sentido decir que la Asociación ya ha recibido 
una cantidad, muy estimable, de 3400€ y que su 
Presidente, D. Ramón Meseguer, se reunió con 
el Director de la entidad D. Sebastián Montserrat  
y sus empleados para darles las gracias por tan 
brillante idea y haber sido ellos los beneficiados. 
Sencillamente la Asociación se lo merece, por el 
gran trabajo que realiza en múltiples direcciones y 
distintas actividades. 
Destacar que más del 80% de los profesionales de 
la entidad (11.800), se implicaron en esta laboren el 
año 2014, donde se dieron 1,2 millones de € para 
que 163 proyectos solidarios pudieran realizarse 
en distintas regiones españolas, siendo 68.000 las 
personas a las que se ayudó con este dinero en 60 
municipios.
Son muchos y muy diversos los proyectos 
seleccionados, destinándose el 50% a personas 

con discapacidad-física, intelectual y sensorial-, 
el 44%destinado a ayudar a personas en riesgo 
de exclusión social-infancia, juventud, mujeres, 
enfermos, en riesgo socio laboral-, y el 6% para 
iniciativas con personas mayores, donde se incluyen 
enfermos de Alzheimer y Parkinson.
COCEMFE MAESTRAT quiere una vez másdar 
gracias, profundamente sinceras, tanto al Director 
de la entidad Bankia Vinaròs, como a sus empleados, 
por haber sido elegidos beneficiarios de la misma.
Gracias.

Bankia Vinaròs elige a Cocemfe Maestrat como destinataria de ayudas para llevar a cabo sus proyectos

Les associacions de veïns Migjorn 
de Vinaròs i de Benicarló van 
realitzar el passat dijous un nou tall 
de la N-340 per exigir la gratuïtat de 
l’autopista.
“En el poc temps que portem 
d’any ja han hagut 5 accidents en 
aquesta carretera amb dos morts 
i lamentàvem que fins i tot passa 
com a totes les noticies que a 
força d’anar engrandint la seua 
comptabilitat fins i tot ens ho 
prenem amb normalitat, i el pitjor 
és que no reaccionem”, assenyalen 
des de l’associació de veïns Migjorn. 
Migjorn recorda que Castelló no 

tan sols lidera la trista estadística 
d’accidents mortals en les carreteres 
en aquest inici d’any, si no que 
compta amb tres vials entre el 20 
més perillosos de l’Estat en quant a 
sinistres en els que estan implicats 
vehicles pesats. Un dels tres trams 
senyalats com a més perillosos és 
el que va des de l’accés a Alcalà de 
Xivert fins l’encreuament amb la 
CS-500 que va a Peníscola. Migjorn 
considera que la entrada en 
funcionament de la variant “sols ha 
allunyat el problema del poble i pot 
ser minven un poc els accidents per 
haver eliminat els encreuaments 

en les dos poblacions que estàvem 
més afectades però, el trànsit 
seguix sent el mateix i els accidents, 

tard o d’hora, també hi seran”. Per 
això, apunten que la única solució 
és l’alliberament de l’AP-7.

Migjorn recorda que Castelló lidera les carreteres amb més accidents 
de camions i insisteix en la gratuïtat de l’AP-7

Las ayudas pueden ascender a más de 10.000€
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Plaza Jovellar, 15  VINARÒS

Sempre les últim
es 

NOVETATS !

Ja pots venir a preparar la teua llista de Comunió

ACTUALITAT

+ de 40 tapas, bocadillos, torradas, 
hamburguesas, ensaladas, platos combinados

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

Entrantes: 
Dados de queso en tempura 

Torpedos de langostino 
Sepia troceada

-/-
Plato a elegir: 

Lenguado a la almendra  
ó 

Entrecot a la plancho
o al roquefort

-/-
Postre: 

Crema catalana o Panacota
Bebida, pan, postre y café

25 €

Menú 
Carnaval

2016

Bodega:
Viña del Oja 

Rioja

El responsable de Comunicación de Ciudadanos (C’s) 
Vinaròs, Goyo González, ha solicitado al Ayuntamiento 
de Vinaròs que  sancione las conductas incívicas de 
los perros y sus dueños aplicando el correspondiente 
Reglamento Sancionador.
“Vinaròs está sucio, al andar por las calles has de 
ir sorteando las heces de los perros, está lleno de 
orines y defecaciones por todas las esquinas y farolas, 
nuestra ciudad da un aspecto lamentable y poco 
higiénico", señala González, para quien  “ha de haber 
un control  más  exhaustivo, y hacer cumplir la norma, 
aplicar el Reglamento Sancionador, igual que se hace 
con los vehículos". Ciudadanos considera también que 
puede resultar un peligro que los niños jueguen en 
parques y jardines “al haber perros sueltos y sin bozales”.  
“Las zonas verdes son para pasear las personas y no 
para la suelta de perros”, apunta González. 
En cuanto a los pipicanes del municipio, el 
coordinador  local del partido, Javier de la Rosa señaló 
que “están muy descuidados y muchos sin agua, y 
deberían colocarse letreros para que los propietarios 
de los perros cuiden las  instalaciones  y recojan las 
defecaciones”.

Ciudadanos  Vinaròs pide 
más control y sanciones sobre 
los propietarios de perros que no 
respeten la normativa
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per Julián Zaragozá

L'alegria allarga la vida

Nota aclaratoria del restaurante 
brasería Los Navarros Vinaròs

La gerencia del RESTAURANTE BRASERIA LOS NAVARROS DE 
VINARÒS, desmiente la falsa noticia que se divulgó por las 
redes sociales, de que fue el abastecedor de la cena de la 
Gala de las Reinas del Carnaval de Vinarós (imposición de 
bandas), que se celebró el pasado sábado día 23 de enero 
en Vinaròs. 

El viernes 15 de enero se inauguró la tienda de 
Moda de Señora AGORA, en calle Pilar, 6.

La primera venta en AGORA en el día de la 
inauguración 

Propietarios y responsable de la tienda.

 El passat dissabte, 23 de gener, l'Associació Criant en Tribu va organitzar 
un Taller de Màscares, per a preparar el Carnaval amb els més menuts

El col.legi Assumpció celebra el 600 aniversari de la imatge de 
S.Sebastià amb una exposició de fotografies antigues sobre la 
festa del patró, aportades per alumnes, pares i mestres. E.Fonollosa

El febrer de cap o de cua la sol fer
De febrers n’hi ha pocs de bons
El febrer  és molt traidor, borrascós 
i gelador
El mussol pel febrer, ja es menja 
un pa sencer
Qui  tus pel febrer, tossirà pel març 
i abril també
Sol de febrer  enmascara com un 
calderer
Avui febrer, demà candelera i sant 
Blai al darrera

La candelera ja és tomaquera
Per la candelera hivern endavant o 
endarrera
Si la candelera riu llenya al caliu i si 
no riu aigua al caliu
Sant Blai serè, busca llenya i fes 
braser
Si fa sol per sant Blai fred arrai
Per sant Blai un pas de cavall 
Per sant Blai ve la cigonya
Sant Blai ditxòs lleva’m la tos
Pel febrer crits de lloca i bons ous 

al 
galliner
A carnestoltes totes les bèsties 
van soltes
Els pecats de carnaval surten per 
Tots Sants
El qui és carcamal tot l’any fa 

carnaval
Carnestoltes fredes de poca virtut, 
sempre n’hi ha que ballen amb el 
ventre vuit
Amor de carnaval és el que mes 
val
Pel carnaval tothom és igual
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El pasado viernes 22 de enero en 
el Vinalab se realizó una nueva 
reunión Networking organizada por 
Acciónate. Agustín Castejón explicó 
cuál es la actividad de la asociación 
y en que campos colabora con 
la activación económica. Contó 
con la presencia  de RAFA ESTEVE, 
Director de TANTATA SOLUTIONS 
que desglosó las claves para una 
buena promoción en Facebook,  
enumerando los típicos errores 
en los que no se debe caer en su 
gestión, dio soluciones y formulas 
para sacarle el mejor partido a esta 
red social.
Y en la segunda parte, amplia 
participación en la SPEED-
NETWORKING, en la que las 
empresas y autónomos tuvieron la 
oportunidad de promocionar sus 
servicios y productos, siendo de muy 
diversos sectores la actividad de los 

participantes. 
Nuevo éxito de Acciónate tanto de 
participación, pues se contó con 
alrededor de cincuenta participantes 
venidos desde Castellón, Salsadella, 
Tortosa, Alcossebre, entre otras 
localidades, como de calidad e 
interés de los temas tratados.

Ctra. Nacional 340. Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS)
Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 46 15 29

Precio: 20 €
IVA INCLUIDO   Actuación Musical

Dúo Mediterráneo

Pulpo a la Crema de Patata

Entremeses de Carnaval 

Ternasco al Horno
  O

Merluza a la Vasca

Postre Especial

Vino Tinto o  Blanco, refrescos

  Café  y Cava Brut Nature 

¡Apostamos    
  por la      

         Calidad!

Sábado 6 de Febrero

Nuestros 
Menús están 

elaborados con 
materias de 1ª

Cena de Carnaval

Networking Acciónate especial Facebook

Curs de primers auxilis
CREU ROJA EN VINARÒS va a  fer un 
curs de Primers Auxilis el pròxim mes de 
març. Els interessats poden trucar al tel. 
964459464, o bé passar per l’oficina  del c/ 
Carreró s/n de 10 a 14 h. Gràcies.

de Vinaròs

En nombre de la Junta Gestora 
Central se quiere pedir disculpas a 
los miembros de la antigua Junta 
de la COC, si en algún momento 
se han sentido menospreciados 
en su trabajo y gestión realizadas 
durante los últimos cuatro años, 
porque en ningún momento esa 

ha sido la intención, sino todo lo contrario, ya que 
ante todo alabamos su gran dedicación y esfuerzo 
que han tenido en favor del Carnaval de Vinaròs 
y agradecerles en todo momento ls ayudas que 
hemos tenido por su parte cuando hemos tenido 
alguna duda. Realizamos la presente nota de 
prensa ya que nos han llegado noticias de que la 
antigua COC se ha sentido aludida y ofendida por 
alguna declaración que hayamos podido realizar en 
medios de prensa, radio y/o televisión. Lo que no 
podemos es hacernos responsables de las opiniones 
personales vertidas por terceras personas, ajenas a 
la Junta Gestora Central.
Junta Gestora Central

Nota de la Junta Gestora 
Central del Carnaval
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Alfredo Gómez Acebes

SOCIETAT

Hemos leído en diversas ocasiones que 
las primeras “noticias” de la historia de 
nuestro carnaval datan del siglo XIX. 
Nada más lejos de la realidad ya que 
se tiene constancia de su existencia 
muchos años atrás. Tenemos constancia 
de que en la Iglesia Arciprestal se 
llevaban a cabo representaciones 
teatrales de tipo carnavalesco en el 
siglo XVII, y que fueron prohibidas por 
la Iglesia por considerarlas irreverentes, 
ya que el obispado no toleraba que 
los hombres, travestidos de mujer, 
corretearan por el altar y los pasillos del 
templo creando algarabía con la iglesia 
a rebosar. En los archivos tortosinos 
se conservan las prohibiciones y los 
“toques de atención” hacia Vinaròs por 
consentir tales desmanes. 
A mediados del XVIII el gobernador 
de la provincia prohibía en Vinaròs las 
“fiestas de máscaras” al tiempo que se 
exigía al Consistorio que vigilase su 
"exacto cumplimiento, no permitiendo 
semejante diversión con pretexto alguno 
ni en lugar público ni privado", lo que 
denota que las fiestas de carnaval eran 
algo ya arraigado en la ciudad.
En el año 1904 eran ya famosos los bailes 
de carnaval que se organizaban en el 
salón y jardines del “Círculo Instructivo 
Republicano” de Vinaròs, ubicado 
en la actual plaza de San Antonio. 
En estas fechas se organizaban tres 
bailes nocturnos en días consecutivos, 
juntamente con los organizados por el 
“Círculo Agrícola y Comercial”, los cuales 
estaban a rebosar de gente.

En el año 1916, paralelo a las fiestas 
organizadas por las diferentes 
Sociedades se celebró una “rúa” de 
carnaval por las calles céntricas de la 
ciudad, participando mayores y niños 
disfrazados, cosa que no era ni mucho 
menos del agrado de la iglesia. De que 
no era de su gusto lo comprobamos 
en un escrito local que dice que “tras 
el grotesco carnaval, que es el reinado 
del disfraz y la mentira, cae muy bien la 
voz de la Cuaresma. En todos tiempos es 
falaz y mentiroso el mundo, pero nunca 
como en carnaval”. Incluso se celebraban 
misas en desagravio por los pecados 
“que se cometen en carnaval”, calificado 
de “grotesco y pecaminoso”. O bien 
lamentándose que muchos fieles en 
estos días “pierden la chaveta siguiendo 
al demonio en las diversiones por él 
inventadas del carnaval”.
En el año 1921 se celebraron bailes 
de Carnaval en Vinaròs pero con 
la mala noticia de que por orden 
gubernamental se había prohibido el 
uso de las máscaras. Sin embargo ello no 
supuso su desaparición, puesto que se 
siguieron celebrando bailes de máscaras 
en las sociedades y entidades privadas. 
Se organizaron veladas en el “Ateneo 
Mercantil”, “Centro Republicano” y 
café “La Democracia”, los cuales 
estuvieron “animadísimos y su salones, 
particularmente los de las dos primeras 
citadas, ofrecían excelente efecto con sus 
adornos de buen gusto”. Hemos de hacer 
constar que estas órdenes prohibitivas 
hicieron desaparecer muchas fiestas 

de carnaval en numerosos pueblos 
y ciudades de Valencia, pero no en 
Vinaròs, que haciendo caso omiso, 
siguió organizando bailes de carnaval 
en muchas de sus entidades.
El año 1923 también se celebraron 
importantes bailes de carnaval, que por 
estas fechas de los años 20 duraban tres 
días, y en los cuales se anunciaban fiestas 
de máscaras durante las tres noches. En 
el baile del 23 de febrero se sorteó entre 
los asistentes una jardinera, recayendo 
el premio en el subjefe de teléfonos 
Emilio Roso. Festejos que continuaron 
celebrándose en los años 1924 y 1925. 
En este año, los ejercicios espirituales 
que coincidían con los días de carnaval, 
fueron aplazados. Los carnavales de los 
años 1926 y 1927 fueron también muy 
concurridos y con gran afluencia de 
público en los salones de las sociedades 
y cafés locales… y en las calles, donde se 
celebraron algunas “rúas”. 

El Carnaval de Vinaròs en la historia

El Curs de Maquillatge de 
Carnaval del Casal Jove va 
trindre molt bona acollida 
per part dels joves del nostre 
municipi i pobles veïns



11

30 gener de 2016

SOCIETAT

Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 24 del presente mes de enero, 
Vinaròs y sus gentes participaban en esta festividad, la 
cual fue multitudinaria y alrededor de nuestro santo 
patrono el mártir San Sebastián.

Vinaròs una ciudad con tradiciones
No se sabe en concreto los años en que se celebra la 
tradición, que después del día 20 de enero de cada año, 
festividad de San Sebastián, patrono de nuestra ciudad 
de Vinaròs, se celebra la fiesta en nuestra ermita y por la 
tarde en la ciudad, y al domingo próximo se celebra de 
nuevo la festividad si bien esta se celebra por completo 
en la ciudad. Recordemos sino el “Himne a Sant Sebastià”, 
en que nos habla en su letra de “por la tierra y por el 
mar”. Pues año tras año, y ya van…nuestra ciudad y sus 
gentes devotas de nuestro santo, de nuestro “morenet”, 
vamos celebrando ambas fiestas y esperamos que 
esta tradición dure muchos y muchos años mas. Por 
supuesto que nos cuidaremos los vinarocenses y los 
que se tienen como tal, de transmitir estas tradiciones a 
nuestros hijos, nietos y demás familiares.
Misa solemne dedicada al santo
A las 18 horas y en la arciprestal de “La Asunción”, daba 
inicio a una solemne misa dedicada a “Sant Sebastianet”, 
la cual fue oficiada por el obispo de Vic, monseñor Román 
Casnova Casnova, concelebrada por once sacerdotes y 
un diácono. Junto al Sr. Obispo estaban los párrocos de 
la parroquia arciprestal de “La Asunción” mossen Emilio 
Vinaixa y de la parroquia de “Santa Magdalena” mossen 
Cristóbal Zurita. La parte musical corrió a cargo del “Cor 
600 anys”, dirigidos en esta ocasión por Rossend Aymi 
i Escolá y acompañados al órgano por Enric Meliá i 
Fortuna. La arciprestal se llenó al completo para seguir 
la misa.
Una gran homilía
El Sr. Obispo agradecía la invitación realizada por 
mossen Emilio, y recordaba su participación en el año 
2010 de la celebración del IV Centenario de la llegada 
de la reliquia de San Sebastián a nuestra ciudad. Tras 
saludar a todos dio inicio a su homilía, conocedor de 
nuestro santo y de las tradiciones de nuestra ciudad. 
Estuvo basada en explicar la vida de los mártires por 
la iglesia católica, refiriéndose por supuesto a nuestro 
patrono San Sebastián, el cual siguió con su fe cristiana 
a Jesucristo hasta su muerte. Lo puso de ejemplo como 
mártir cristiano. Nos recordaba la historia del encuentro 
de la imagen de San Sebastián en la C/. San Juan, 
cuando los tres peregrinos “moldearon” de un tronco la 
imagen, y comparaba a los mártires los cuales se dejaron 
moldear por Dios. También nos introdujo a la llegada 
de la reliquia de nuestro santo a la playa de Vinaròs. 
Finalizaba su homilía diciéndonos que “San Sebastián 
nos lleva a nuestra madre la Virgen de la Misericordia 
en este año dedicado por el Papa a “la misericordia” y 
nos decía “que San Sebastián bendiga nuestra ciudad 
y a todas las personas de Vinaròs”. Realmente fue una 
interesante y gran homilía.
Procesión
Finalizada la misa se formó la procesión con el siguiente 
orden: Cruz de guía, bandera de Sant Sebastiá, 
“Camareras de la Virgen de la Misetricordia y de Sant 
Sebastià”, peaña con el santo, clero, concejales de 
nuestro ayuntamiento, fieles y cerraba la misma nuestra 
banda de música la Societat Musical “La Alianza”, bajo 
la batuta del maestro José Ramón Renovell Renovell. 

El recorrido en este día especial fue el siguiente: Plaza 
parroquial, Plaza Jovellar, C/. Socorro, Plaza San Antonio, 
Paseo marítimo, Plaza San Agustín, Travesía Safont, Plaza 
San Antonio, Travesía C/. San Juan, C/. San Juan y C/. 
Mayor hasta llegar a la arciprestal. Se paró la procesión 
en el paseo marítimo, junto al mar, y frente a la estatua 
del obispo Costa y Borrás aproximadamente, y se 
procedió a recitar un precioso poema escrito por Mari-
Carmen Gómez Sanjuán y recitado a la perfección por los 
hermanos gemelos Héctor y Lluís Gargallo Esparducer. 
Al ser el poema tan largo con 18 versos, los dos 
hermanos recitaron la mitad cada uno, sin prisas y con 
toda claridad. Fueron muy aplaudidos. Seguidamente 
mossen Emilio y con los dos hermanos, bajó hasta la 
playa y con la reliquia realizó la tradicional bendición al 
mar. Posteriormente y junto a la peaña del santo realizó 
también la bendición el Sr, obispo. Se siguió hasta parar 
en la C/. San Juan, donde delante del nº 3, casa que según 
la tradición albergó a los tres peregrinos, se cantaron los 
“Gozos al glorioso San Sebastián mártir patrón de la 
ciudad de Vinaròs”. Los cantó el “Cor 600 anys” y todos los 
fieles que no cupimos todos en la coqueta y pequeña 
calle de San Juan. Mossen Emilio dirigió unas palabras 
recordando la casa donde los tres peregrinos moldearon 
cla imagen del santo. Siguió la procesión hasta llegar de 
nuevo a la Arciprestal, donde se procedió a la veneración 

de la reliquia de nuestro patrono, el santo y mártir San 
Sebastián, portada por mossen Emilio, y entonando el 
“Himne” y los “Gozos” al santo. Al finalizar mossen Emilio 
despidió el acto agradeciendo la presencia masiva de 
fieles, y comunicando que ya se irán anunciando los 
actos programados durante este año dedicado a este 
“600 aniversario”.
La peaña y los costaleros
Recordemos nuevamente que en este año la imagen 
de San Sebastián, el día 20 la que tenemos en la 
arciprestal y el día 24 la que se bajó de la ermita, fue 
portada a hombros a cargo de los costaleros de la 
cofradía marinera del “Paso de San Pedro” de nuestra 
ciudad, cuyo Hermano Mayor es Pedro Díaz Mateo. Hay 
que felicitar a los costaleros por lo bien que lo hicieron 
ambos días, con un fervor y una corrección a nuestro 
santo patrono. Recordemos también que los dos días, 
el 20 y el 24, la peaña en que se portó San Sebastián 
es la del “50 aniversario”, costeada en su día por todo el 
pueblo de Vinaròs.
Nada mas me queda emplazarles para el año que viene 
S.D.Q. y decir a fuerte grito, mis tres “Viva Sant Sebastiá”, 
“Viva Sant Sebastiá” y “Viva Sant Sebastià” que grité a 
nuestro santo patrono a la orilla del mar, y en recuerdo 
de nuestro querido Felipe, el cual, seguro que junto a 
Sant Sebastiá nos vio y nos escucho desde el cielo.

Visca 'Sant Sebastianet'
Triduo

Costaleros -Paso San Pedro-
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CULTURA

Redacció

El passat diumenge 24 de gener, la 
Muixeranga de Vinaròs va presentar 
oficialment la seva Indumentària. 
Dins d'un acte molt emotiu que es 
va celebrar a l'Auditorium Municipal 
Wenceslao Ayguals D'Izco de Vinaròs 
i amb la presència de representants 
polítics municipals, components d'altres 
Muixerangues, familiars, socis i amics de 
l'Associació, Reines i Dames de les Festes 
de Vinaròs entre altres. 
Acte en el qual també van participar 
dos associacions arrelades a la colla 
muixeranguera com l'Ensemble "Mar de 
Flautes" i la Colla de Dolçaina i Tabal 
de Vinaròs, que van donar vitalitat i 
musicalitat a les figures realitzades pels 
membres de la Muixeranga de Vinaròs 
creant un ambient de cultura, tradició i 
art dins del que serà un dels actes més 
importants per a aquesta associació 
vinarossenc,  a més per a aquest dia 
tan especial es van estrenar 3 peces 
musicals creades per acompanyar a les 
figures de la Muixeranga de Vinaròs, 
La Muixerangueta i La Muixeranga del 

carrer Sant Joan de Pere García, i Passeig 
de Gegantets de Pau Puig, des d'ací 
aprofitem l'ocasió per a tornar a agrair 
aquest gest tan bonic amb la nostra 
Muixeranga al seus compositors Pere 
García i Pau Puig.
La indumentària va sorgir, principalment, 
d'un concurs a nivell intern entre els 
seus membres que es va realitzar dins 
d'una de les Assemblees anuals del 
passat any del qual la companya Núria 
Paula Safont Pitarch va presentar i va 
sortir seleccionat el seu disseny. 
La Muixeranga de Vinaròs va decidir 
adaptar, als seus inicis, la vestimenta 
blanca ja que en aquell moment encara 
no s'havia decidit el color de la nostra 
associació, colors que indiquen la 
diferència entre les colles i que faciliten 
trobar més ràpid aquest tipus de roba. 
Segons la dissenyadora, s'ha volgut 
inspirar en les Muixerangues originals 
d'Algemesí, les quals van vestits amb 
roba de matalàs i arlequinats. 
Així doncs, els colors escollits han sigut 
el roig i el blanc com la bandera del 

nostre poble, Vinaròs.
Per a realitzar els patrons del disseny es 
va comptar amb l'ajuda i professionalitat 
de "Patricia Lluch Indumentària" i així 
facilitar la confecció de cadascun dels 
vestits
Aprofitant també l'ocasió, el mestre Joan 
Bofarull i Soler va presentar el seu estudi 
sobre la seguretat en la Muixeranga de 
Vinaròs.
Des de la Muixeranga de Vinaròs, volem 

agrair la presència a tots els assistents 
així com a tots els que han col·laborat 
durant tant de temps per fer d'aquest 
dia, un dia inoblidable i per l'esforç 
conjunt de mostrar a tots els que ens 
visiten de que #entretotsfempinya
Convidem a tot aquell que vulga formar 
part de la gran família muixeranguera 
als nostres assajos, a seguir-nos a les 
xarxes i sobretot a participar en les 
nostres properes actuacions.

La Muixeranga de Vinaròs presenta la seva indumentària oficial

Des de l'Associació Cultural Ball de Dimonis, l'Agrupació 
Dansa de Dansans de Vinaròs i la Colla de Dolçaina 
i Tabal de Vinaròs, fem un recull de les diferents 
actuacions fetes per aquestes entitats a les passades 
festes de Sant Antoni i Sant Sebastià.
El passat dia 16-01-2016 Vam començar amb el ball de 
forques, a la plaça de l'Ajuntament, posteriorment la 
cercavila pel poble (martiri de Sant Antoni), fins arribar 
a la foguerada a on  "cremarem" a Sant Antoni . Per a 
celebrar-ho amb el repartiment de les típiques coquetes 
i mistela, agrair des de l'associació la col·laboració  del 
Forn Farga i la Caixa Rural de Vinaròs.
El dia del patró Sant Sebastià , l'Agrupació de Dansa 
de Dansants de Vinaròs i la Colla de Dolçaina i Tabal de 
Vinaròs, vam fer dos actuacions, a l'exterior de l'ermita i 
a la plaça. En el repertori següent :
 La colla jove, va fer el Ball de Cintes, i el Ball del Patatuf. 
Tot seguit la colla executa el Ball Gas al Poble i el Ball 

de Vuit.  
Volem agrair a les diferents regidories implicades, 
brigada municipal, policia local, etc. La seva col·laboració 
en els diferents actes dels passats dies 16 i 20 de gener.
També volem agrair a tots els vinarossencs, 
vinarossenques i visitants  per la seva  participació. 
Des de l'Associació Cultural Ball de Dimonis Vinaròs, 
la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs i l'Agrupació 
Dansa de Dansants de Vinaròs, esperem que gaudiren 
dels diferents actes festius, ús esperem en properes 
actuacions.
Per ultim, si hi ha algú,  interessat en forma part 
d'aquesta gran família  que formem, per sortir en les 
diferents activitats o col·laborar. Podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres al nostre correu electrònic 
dimonisdevinaros@gmail.com  deixant-nos les vostres 
dades de contacte i ens posarem en contacte amb 
vosaltres, gracies.     

L’Associació d’Escriptors i Escriptores 
de Cinema d’Andalusia, ASECAN, va 
lliurar el 25 de gener els Premis Asecan 
del Cinema Andalús 2016 al Lope de 
Vega de Sevilla davant una important 
representació del sector audiovisual 
andalús i amb el suport de la Fundació 
SGAE, entitat col·laboradora de les 
activitats de l’Associació.
La producció espanyola ‘Sostre i Menjar’ 
produïda per mostro amic Alfred 
Santapau (Diversa Audiovisual) ha 
aconseguit 5 guardons: el Premi Asecan 
Direcció Novell, el Premi Asecan Guió 
(per a Juan Miguel del Castell), Premi 
Aisge Interpretació Femenina (per 
Natalia de Molina ), el Premi Asecan 
Cançó Original (per a Daniel Quiñones i 

Miguel Carabante per ‘Sostre i Menjar’) 
i el Premi Asecan Millor Pel·lícula 
Espanyola sense Producció Andalusa 
(per Diversa Audiovisual).
PREMI ASECAN DIRECCIÓ NOVELL
Juan Miguel del Castell per  a “Techo y 
Comida”.
PREMI ASECAN GUIÓ
Juan Miguel del Castell per a “Techo y 
Comida”.
PREMI AISGE INTERPRETACIÓ FEMENINA
Natalia de Molina per  a “Techo y 
Comida”.
PREMI ASECAN CANÇÓ ORIGINAL
“Techo y Comida”. de Daniel Quiñones 
i Miguel Carabante per  a“Techo y 
Comida”.
PREMI ASECAN PEL·LÍCULA ESPANYOLA 

SENSE PRODUCCIÓ ANDALUSA
“Techo y Comida”.  (Joan Miquel del 
Castell per Diversa Audiovisual)
Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia
Una vintena de periodistes i crítics dels 
mitjans de comunicació de Catalunya 
han exercit de jurat per escollir les 
pel·lícules i els actors de les diferents 
categories dels premis, que enguany 
arriben a la seva 60a edició. La directora 
del programa de RNE a Catalunya 
‘Va de cine’, Conxita Casanovas, ha 
presidit el jurat d’un premi no dotat 

econòmicament i que es lliurarà en una 
gala que se celebrarà a Barcelona el 
proper abril.
Natalia de Molina, per “Techo y Comida”. 
ha estat escollida com a Millor Actriu 
en Pel·lícula Espanyola, pel seu treball 
en aquest projecte sobre el drama dels 
desnonaments.
Els Premis RNE Sant Jordi de 
Cinematografia són dels més antics 
en el seu gènere i han arribat a la seva 
60a edició, instituïts per Ràdio Nacional 
d’Espanya a Catalunya.

Nota de premsa  de l'Associació Cultural Ball Dimonis Vinaròs

Premis ASECAM
Redacció /ASECAM / EFE
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Las 33 grandes 
protagonistas 
del Carnaval de Vinaròs 
estrenan su banda de reina
El acto celebrado tuvo 
cambios de organización

Emili Fonollosa/ Fotos: Aparicio

El Carnaval de Vinaròs 2016 ha vivido un 
brillante aperitivo en la imposición de las 
bandas acreditativas a cada una de las 33 
reinas de otras tantas comparsas.
Las 33 reinas que relucirán especialmente 
durante la gran gala de este sábado y las 
grandes cabalgatas del 6 y 7 de febrero ya 
llevan con orgullo la banda que les confiere 
esta categoría y que no se quitarán en 
ninguno de los once días de fiestas.
Los Salones Paladium recibieron a todas 
y cada una de las reinas en un brillante 
acto que tuvo cambios en cuanto a 
organización respecto a anteriores años. 
Así, la imposición de bandas se avanzó a 
la cena, en lugar de hacerla al finalizar ésta 
según la costumbre. Las reinas llegaron en 
autobús con puntualidad a las 8 y media de 
la tarde al lugar de ceremonia. Recibieron 
en el escenario instalado frente al Paladium 
la banda  de manos de las autoridades, es 
decir, el alcalde Enric Pla, el concejal de 
Cultura y Fiestas Marc Albella y el presidente 
de la Comisió Organizadora del carnaval 
(COC) Abilio Segarra. El acto fue conducido 
por la presentadora de Canal 56 Tamara 
Gómez.   Posteriormente, cada una de ellas 
se reunió con su grupo de comparseros 
y celebraron la cena en este amplio local. 
Hubo unos 400 asistentes y destacó la 
alegría de los comparseros, ávidos por 
comenzar las fiestas, que iban ataviados 
con las multicolores blusas. 
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Ni fu ni fa
Olga Calvo Beltrán

El Pilà
Ainhoa Sancho Giner

I sense un duro
Jessica Iruela Burruecos

La Morterada
Bianca González

Fot-li canya
Sheila García Pérez

Els Dormilons
Lucia Armela Ballesteros

Uiaaa
Laura Sánchez Castellano

Els Mateixos
Tania González Estudillo

As. J. P. López Dóriga
Gabriela Lazaro Buj

Cenro Municipal 3edad
Rosalia Montserrat Domenech

Els Xocolaters
Andrea Fonollosa Marín

Arramba i Clava
Ana Royo Verge

DISSABTE 23
20:30 h. Imposició de Bandes a les Reines del 
Carnaval de Vinaròs 2016 en els Salons Paladium.
22:00 h. Sopar de Gala de les Reines del Carnaval 
de Vinaròs 2016 en els Salons Paladium. 
Organitza: C.O.C. I Patrocina: Ajuntament de 
Vinaròs
DIVENDRES 29
20:30 h. Arribada de sa majestat Carnestoltes a 
l’Àgora del Passeig Marítim amb la participació 
de Gentsana, Locura, Esmuvi Batucada, Ballet 
Esplai, La Muixeranga i la Colla de Dolçaina i 
Tabal de Vinaròs.
A continuació, acte d’imposició de corbatins 
als estandarts de les comparses. Presenta l’acte 
Juliàn Zaragoza.
A continuació, gran “Rua del circ del Carnaval” fins 
el recinte de festes. Organitza: C.O.C. I Patrocina: 
Ajuntament de Vinaròs i Hipermercados Simply.
22:00 h. Inaguració del recinte de Carnaval.
DISSABTE 30
17:00 h. Obertura de les portes per a la gran gala 
de la presentació de les Reines del Carnaval de 
Vinaròs 2016 a l’antic camp de futbol “Servol”. 
Animació pel DJ Álex Quijote i Alfredo Barberá.
18:00 h. A l’antic camp de futbol Servol, gran gala 
de presentació de les 33 reines del Carnaval de 
Vinaròs 2016, a càrrec dels presentadors Marc 
Méndez i Geena Drag. Actuacions de Gentsana, 
Locura, Esmuvi, RKL dance. Organitza: C.O.C. I 
Patrocina: Ajuntament de Vinaròs
23:30  h. A la carpa del recinte de Carnaval Festa 
“Boom Party” amb Blanca Ross, Fran Deliro, Joan 
Blanchadell, Albert Gonzàlez, Isaac Fx.
DIUMENGE 31
12:00 h. Concentració de les comparsas en 
el recinte de Carnaval per a l’el•laboració 
de les paelles. Organitza: C.O.C. I Patrocina: 
Hipermecados Simply i Dicocar.
16:00 h. A la carpa del recinte de Carnaval, III 
Concurs de Mascotes Disfressades. lr.Premi: 350€ 
I 2n.Premi: 150€ I 3r.Premi: 50€.Inscripcions: 
Hospital Veterinario San Francisco. Horari:17h 
a 20h o el mateix dia a la carpa del recinte de 
Carnaval de 15 a 16h. Organitza: C.O.C. Patrocina: 
Clínica Veterinària S. Francisco.
17:00 h. Gran batalla de la farina a la Carpa de 
l’Atlàntic. Patrocina: Panadería Blasín. Panadería 
Neus, Alfredo Cano, Francisco Cano. Alejandro 
Casado. Sebastiàn Chaler. Francisco Farga, Elena 
Guimerà, Forn San Agustí. El Xusquet i Farinera 
Coromina.
18:00  h.  Festa a les Reines Infantils de les 
comparses amb l’actuació de l’orquestra Band i 
Venen. Organitza: C.O.C. I Patrocina: Ajuntament 
de Vinaròs.
DILLUNS 1
09:30 h. Visita de sa majestat Carnestoltes al CEIP 
Jaume I amb música i obsequis.
11:00  h. Visita de sa majestat Carnestoltes al CEIP 
Sant Sebastià amb música i obsequis.
16:00  h. Visita de sa majestat Carnestoltes al 
CEIP Divina Providencia amb música i obsequis. 
Visites organitzades: C.O.C
19:00  h. Festa de la Tercera Edat amb ball. Actuació 
del duet “Ja la Ballem”. Hi haurà degustació de 
cocs i cava. Durant el ball s’imposaran les bandes 
a les reines de la tercera edat del Carnaval 2016. 
Organitza: C.O.C. I Patrocina: Ajuntament de 
Vinaròs
DIMARTS 2
09:30 h. Visita de sa majestat Carnestoltes al CEIP 
Assumpció amb música i obsequis.

11:00 h. Visita de sa majestat Carnestoltes al CEIP 
Misericòrdia amb música i obsequis.
16:00 h. Visita de sa majestat Carnestoltes al CEIP La 
Consolació amb música i obsequis. Visites organitzades: 
C.O.C.
22:30 h. A la carpa del recinte de carnaval, VI CONCURS 
DE KARAOKE INTER-COMPARSES.
DIMECRES 3
09:30 h. Visita de sa majestat Carnestoltes al CEIP 
Manuel Foguet amb música i obsequis.
11:00 h. Visita de sa majestat Carnestoltes al Col•legi 

d’Eduació Especial Baix Maestrat amb música i 
obsequis Visites organitzades: C.O.C.
20:30 h. Gran Batalla de Confeti a la carpa de’Atlàntic. 
Organitza: C.O C. I Patrocina: Associació comerç Vinaròs 
GRAN NIT DEL CIRC
22:00 h. En la Carpa I Festa Juvenil “Carnaval de Vinaròs” 
amb concurs de Dj noves promeses per alumnes dels 
IES José Vilaplana i Leopoldo Querol. Inscripcions a les 
21h a la mateixa carpa. En la Carpa no haurà venda 
d’alcohol. Organitza: C.O.C. I Patrocina: Red Bull
DIJOUS 4
16:30 h. Visita a la Residència Hogar San Sebastiàn amb 

Programa
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Els Povals
Toñi Molina Gómez

Ja hi som
Tania Pinto Miralles

Les agüeles
Maria Mamblona Romero

Va que xuta
Iratxe Victoria Badoque

Esmuvi
Iris Prado Gauxachs

Penya Valencia
Maria Caballer Pablo

Tomba i Tomba
Laura Membrado Fite

La Colla
Maria Carvalho Ribeiro

Tot dins d'un got
Arantxa Tejera Miralles

Pan i Toros
Zoila Ralda Pastor

Locura
Mar Martín Velasco

Penya Barça
Maria José López Cintas

No en volem cap
María Ramón Cervera

Pensat i fet
Lledó Bien Usó

Xe quin poc suc
Fátima Jiménez Nebot

Centro Aragonés
Ana Maria Reinao Caro

Poche & friends
Ruth Causapé Latorre

Tot a Orri
Rosa Maria Torres Camos

Samba pa mi
Marta Garcés Lorente

El Pilà
Ainhoa Sancho Giner

Cherokys
Andrea Navarro Calzado

Depressa i correns
Tere Camacho Arbona

Marxeta 87
Ana Hernández Pérez

Ara si que si
Alice Mary Baker

música i obsequis.
18:00 h. Visita al Centro de Dia L’Onada amb música i 
obsequis. Visites organitzades: C.O.C. 
GRAN NIT DEL PIJAMA 
00:30 h. A la carpa Festa “The Show” amb Dj i animació.
DIVENDRES 5
11:00 h. A la plaça de l’ajuntament concentració per 
a la desfilada infantil que anirà pels carrers Jovellar, 
Socors, Safont, Plaça Sant Agustí i arribada a l’escenari 
de l’Àgora. A continuació Gran Xocolatada per Churreria 
Hermanos Domingo.
A continuació Festa Infantil amb Pelina Organitza: C.O.C. 

I Patrocina: Churreria Hermanos Domingo
NIT BOJA DEL CARNAVAL DE VINARÒS 00:00 h. A la carpa 
actuació del Grup Gamma. Organitza: C.O.C. I Patrocina: 
Ajuntament de Vinaròs
DISSABTE 6
11:00  h. Festa infantil a l’àgora del passeig Colom amb 
temàtica del Circ.Organiza Regidoria de Turisme de 
Vinaròs.
17:30 h. Animació al Av.País Valencià.
18:00  h. Primera GRAN CAVALCADA de les 33 comparses 
del Carnaval 2016 en circuit tancat. Organitza: C.O.C.
01:00 h. A la carpa gran actuació a càrrec del Grup Àgora. 

Organitza: C.O.C. I Patrocina: Ajuntament de Vinaròs
DIUMENGE 7
11:00  h. Festa infantil a l’àgora del passeig Colom amb 
temàtica del Circ.
18:00 h. Segona GRAN CAVALCADA de les 33 comparses 
del Carnaval 2016 en circuit tancat. Organitza: C.O.C.
DILLUNS 8
19:45 h. Velatori del rei Carnestoltes a l’escenari del 
àgora del passeig. Presentat per Juliàn Zaragozà. A 
continuació judici final a sa majestad Carnestoltes i 
enterrament de la sardina. Actuació de la Muixeranga i 
la colla de dolçaina i tabal de Vinaròs.



16

30 gener de 2016

Sólo conocer que la 
Generalitat Valenciana ponía 
en marcha la Xarxa Llibres, la 
Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Vinaròs no 

dudo ni un momento y se adhirio a este plan.
Xarxa Llibres es un programa de gratuidad de 
libros de texto dirigido a la creación de un banco 
de libros por y para el alumnado de Educación 
Especial, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO) 
y Formación Profesional Básica de los centros 
docentes públicos y privados-concertados de 
nuestra comunidad.
Aunque la Concejalía de Educación hacía 
muchos años que concedía ayudas para libros 
y material escolar, la adhesión a este nuevo 
programa ha supuesto un gran esfuerzo, 
sobre todo económico,  el cual se ha asumido 
con seriedad y responsabilidad porque cómo 
establece el artículo 27 de la Constitución 
Española, todo ciudadano tiene derecho a 
la educación y, asigna al poder público la 
obligación de garantizarlo.
El reto para la Concejalía de Educación ha sido 
fuerte, hemos puesto todo de nuestra parte, 
tanto medios económicos como personales, 
para poder tramitar todas las solicitudes 
presentadas.
Un esfuerzo económico, porque hemos tenido 
que hacer una modificación presupuestaria de 
25.000 € además de la cantidad que ya estaba 
prevista en las ayudas que contemplaba el 
Presupuesto del 2015 y, de personal, porque 
hemos puesto al servicio de los solicitantes, más 
funcionarios que hacían que las colas y la espera 
para realizar los trámites, fuera la menor posible.
En resumen, se han presentado un total de 
1.927 solicitudes individuales y 2 solicitudes de 
Centros; estos centros, por sus características 
especiales, tenían la posibilidad de presentar 
ellos las solicitudes de los alumnos, por lo tanto, 
sumando los 84 alumnos beneficiados, el total 
ha sido de 2.011 alumnos que han optado al 
programa Xarxa Llibres.
El proyecto Xarxa Llibres nos demuestra que la 
nueva gestión del gobierno de la Generalitat 
Valenciana en materia de educación, toma 
un camino muy diferente del que estábamos 
acostumbrados y que desde el primer momento 
que cogieron las rentas del gobierno valenciano, 
hemos visto cómo han ido cambiando las cosas 
siempre anteponiendo los intereses de los 
ciudadanos al de las empresas y particulares.
Xarxa Llibres nos permitirá hacer realidad lo que 
establece la ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo 
de Educación, ya que en su artículo 4, determina 
“que la enseñanza básica es obligatoria y 
gratuita para todas las personas“.

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

La sinrazón de un PSPV 
sin proyecto      per Juan Amat 

Estem contents

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Si se quiere se puede; 
programa “Xarxa 
llibres”

Ver al PSPV cuestionar 
la adecuación de la 
plaza del convento San 
Francisco, en lo que 
supone una mejora 

evidente en comparación con la degradación que 
soportaba esa zona, fruto de la desidia del mismo 
partido que hoy critica y que durante 8 años la 
tuvo abandonada, es muestra de lo que podemos 
esperar de este gobierno, nada.
Obvia el PSPV de Vinaròs que fueron ellos los que 
produjeron el pufo de Soterranyes por el que lo 
vinarocenses pagamos un millón de euros cada 
año hasta el 2022, que casualmente o no, es el 
mismo PSPV de Vinaròs el que generó los enormes 
sobrecostes de la obra del paseo marítimo. Siendo 
estas dos cuestiones por sí solas, entre las muchas 
que hay,  más que suficientes para concluir que 
carecen de credibilidad para hablar de obras y 
proyectos.
Debe resultar desilusionante para las bases 
socialistas, si es que todavía quedan en Vinaròs, 
observar las carencias de sus dirigentes locales 
que por no saber no saben ni diferenciar entre el 
presupuesto de una obra y el coste de la misma. 
Sólo así se entiende que critiquen la creación de 
una nueva zona verde en la ciudad y que ésta haya 
acabado costando menos de lo previsto, que es lo 
que ha pasado con la actuación que desarrolló 
el gobierno del PP en la plaza del convento San 
Francisco.
Que al PSPV le parezca mal que una obra 
que estaba presupuestada en 500.000 € haya 
acabado costando poco más de 300.000 € sólo es 
entendible si atendemos a que quien hace esta 
crítica, carente de fundamento, es el mismo PSPV 
que generó los sobrecostes millonarios del paseo. 
Más de 3 millones de € de diferencia entre el coste 
previsto y lo que acabamos pagando realmente 
los vinarocenses. 
Que les parezca mal que se acondicionara una 
zona degradada en pleno centro, poniendo fin a 
la desidia socialista que durante 8 años y en plena 
bonanza económica, no supo o no quiso solventar 
ese problema es lógico, si tenemos presente que 
el PSPV de Vinaròs se rige por unos parámetros de 
conducta opuestos a los de la inmensa mayoría, 
ellos en estos temas son de hacerlo a la inversa, 
prefieren actuar en una zona céntrica en buen 
estado y dejarla peor que se la encontraron, y 
como muestra la chapuza de la Plaza De La Mera.
Lo más ridículo de su crítica es que la hacen en 
nombre de todos los vecinos de la zona, en lo 
que es un claro síntoma de empeoramiento 
de la patología que viene sufriendo el PSPV de 
Vinaròs en los últimos años, ya que peor que no 
ser conscientes de que representan a poca gente 
es otorgarse una representatividad que, cada vez 
que concurren a unas elecciones, el pueblo les 
niega.
En fin, les deseamos una pronta recuperación 
aunque sólo sea para ver si empiezan a dedicarse 
a hacer en vez de a criticar, puesto que aquellos 
que decidieron formar gobierno, pese a haber 
perdido las elecciones, dijeron que lo hacían  para 
solucionar problemas y, de momento,  ya han 
perdido 7 meses, constituyendo su incapacidad 
uno de los principales obstáculos para que Vinaròs 
progrese.

Sí, aquesta setmana estem 
contents. Contents de que la 
nostra Ermita estigués tan neta, 
tan bonica i amb tants nous 
espais per gaudir d'una bona 
torrada ara i en el futur. Bé, 

després d'haver passat amb bona nota la festa 
del nostre patró Sant Sebastià, sent la única falta 
observada pels nostres vigilants adversaris el 
que la paella fora "només" per 2800 persones, 
intentarem parlar des d'aquestes poques línies, 
de l'actualitat política d'aquesta setmana a 
Vinaròs.
Ara, segons el parer de tota la nostra oposició 
(de dretes i d'esquerres), el tema candent que 
preocupa a tots els vinarossencs no la gran 
quantitat de diners que va pagar el nostre 
anterior govern fa no res per adequar un 
solar per a pàrquing públic. Pàrquing que ara 
retornarà al seu propietari, ja que no se li va fer 
un contracte a llarg termini perquè poguéssim 
amortitzar el desemborsament d'aquests diners. 
Tampoc pareix important que un parc al carrer 
sant Francesc, aixecat depressa i corrent per 
a les ultimes eleccions municipals (oblidem 
també el carrers que tots coneixem, amb voreres 
canviades i asfaltats de qualsevols manera per la 
mateixa raó i que els vinarossencs em tingut que 
tornar a pagar per arreglar-ho), ara no pot obrir-
se a la ciutadania al faltar les corresponents 
mesures de seguretat.
Podem observar el que els importa els diners de 
tots nosaltres (mal) gastat, quan el que segons 
els nostres adversaris li treu la son als ciutadans 
aquesta setmana és el fet de que uns regidors 
de l'equip de govern no van acudir a l'hora al 
Ple per diverses raons personals d'última hora. 
Per descomptat que no serem nosaltres els que 
justifiquem la no assistència a un ple municipal 
sense haver-ho comunicat prèviament. Però el 
que si podem assegurar és que tota la nostra 
estratègia política i ofensiva mediàtica no es 
basaria durant les setmanes següents (i qui sap 
si la resta de la legislatura) en aquest fet i en la 
dimissió d'un regidor per motius particulars. 
Creiem recordar que això no va ocórrer quan en 
l'anterior legislatura de govern del Partit Popular 
va dimitir el seu regidor d'Hisenda també per 
motius privats i totalment respectables.
En tot cas, les persones del carrer que constituïm 
Tots i Totes Som Vinaròs en aquesta epoca no 
estàvem a la política, al contrari que la gran 
majoria de regidors que conformen l'oposició. 
Potser per això el que ens importa ara mateix 
a nosaltres és treballar per trobar pàrquings 
gratuïts per als Vinarossencs, poder arreglar 
els errors del parc del Carrer Sant Francesc i 
que s'inauguri d'una vegada perquè puguem 
gaudir-lo tots. I per descomptat que el Carnaval 
transcorri perfecte i sense incidències, tot i que 
acudeixin les milers de persones de tota Espanya 
que any rere any vénen a disfrutar-lo. Per últim, 
volem recordar que gaudir el Carnaval és xalar 
disfressantse, desfilant, ballant i relacionant-se 
amb tothom, com a bons vinarossencs festers 
que som. Però recordem que al Carnaval, no tot 
s'hi val.
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A Compromís Vinaròs 
Treballem, Treballem i 
Treballarem

L'ou o la gallina?
per Lluís Batalla  Foto:   Isidre López Carnaval  2016

Des de Compromís 
Vinaròs, seguim 
treballant pel 
nostre poble. 

Aquesta setmana volem destacar la gran feina 
que estan fent els nostres dos Regidors, feina 
callada, fosca, constant, però també continua 
i que poc a poc dona resultats. Tant Domenec 
Fontanet, com Jordi Moliner, amb els seus 
col·laboradors tant dintre de les regidories, com 
dintre del col·lectiu de Compromís Vinaròs, al 
seu costat. Estan fent una feina que poc a poc es 
veu donar fruits.
Des de la Regidoria de Turisme, després de 
molta preparació, estudi i disseny, de totes les 
activitats en la promoció turística de Vinaròs 
a FITUR 2016, han aconseguit presentar 
les nostres apostes turístiques de futur i el 
reforçament o reorientació de les ja existents. 
Ha FITUR hem anat en tot lo nostre millor. Des 
de els Showcooking  de la cuina del llagostí, a la 
nova campanya de Vinaròs al Forn, a on 6 forns 
de Vinaròs ens fan tastar els seus magnífics 
productes i la seva qualitat. També la potenciació 
del turisme familiar amb la presentació del pla 
de marketing del club de producte de turisme 
familiar de la Comunitat Valenciana, "Tour&Kids". 
Potenciació  del turisme de  qualitat amb la seva 
marca "Saborea España" a on som una de les 11 
úniques destinacions d'Espanya. També dintre 
de les apostes per les noves tecnologies en el 
camp del turisme, l'augment de la presencia a 
les xarxes com per exemple en la "Tourist Smart". 
Tot això juntament amb les múltiples reunions i 
contactes amb Tour Operators, responsables del 
sector turístic,etc. Per aconseguir una campanya 
turística 2016 esplèndida.
Des de la Regidoria de Medi Ambient, poc a poc 
segueixen fent feina. En els passats dies van 
presentar la primera fase de implantació al nostre 
municipi (pionera a la nostra zona) dels primers 
contenidors de recollida d'olis domèstics usats, 
en  aquesta primera fase son 5 contenidors, 
durant aquest any 10 mes. A mes seguint en la 
nostra idea de potenciar l'economia local tant 
la fabricació dels contenidors com la la gestió 
dels residus,com la neteja  i manteniment dels 
mateixos estarà a càrrec de l'empresa de Vinaròs 
EcoVinaOil que ingressara a l'Ajuntament 100 
€/any per contenidor, a canvi de la gestió . 
Tot el oli recollit s'utilitzara per a fer Biodièsel. 
Al mateix temps es durà una campanya de 
educació i conscienciació entre els nostre fils, 
amb xerrades i repartiment de embuts per 
al millor emmagatzemament de l'oli, aquest 
embuts també estaran disponibles a la oficina 
de turisme. També participem en reunions 
de coordinació, per a la campanya de lluita 
contra el mosquit tigre, per a l'eliminació dels 
possibles focus de cria, amb la nova ordenança 
municipal per intervenir en urgència en finques 
privades, i per decidir el tipus de tractament 
i el seu calendari. Per Ultim, la creació de una 
borsa d'empreses locals de jardineria, per a 
la realització de obres i projectes de quantia 
menor, per a que aquests tinguen mes facilitats 
per accedir-hi.

Fa   no res han finalitzat 
les festes nadalenques, 
la setmana passada 

celebrarem Sant Antoni, Sant Sebastià, i sant 
Sebastianet i ja ens hem endinsat cap la festa 
del Carnaval.
Un Carnestoltes 2016 que enguany presenta 
diverses novetats, com l’avançament de l’horari 
d’alguns des seus actes més destacatas i que 
els menors de tres anys no   podran entrar a la 
presentació de la Gala de les Reines, per motius 
de seguretat.
Uns canvis, segons el president de la Junta 
gestora, que busquen agilitzar la festa per a 
que tots els veïns i visitats puguen gaudir-la 
amb força. L’arribada de Carnestoltes, canvia 
d’escenari per celebrar-se a l’Àgora del passeig 
marítim, a partir de les 20:30h dels vespre i com 
tots els anys , des fa vint-i-cinc, Julian Zaragosa 
será l’encarregat de llegir el pregó.  
  La Gala de les Reines , també avança l’horari   
a les sis de la vesprada, que per tercer any , 
es celebra a l’antic camp de fútbol del Cervol, 
la qual aquest any será presentada per dos 
vinarossencs, Marc Méndez Viver i Geena Drag. 
La Gala de les Reines, és un dels actes més 
importants de la festa perquè  podrem admirar   
a les 33 reines de les diferents comparses amb 
els seus espectaculars vestits , que després 
lluiran en les desfilades dels 6 i 7 de Febrer.
Som sabedors que són dies de festa, de dibauixa, 
però es molt possitiu que es promoguen 
campanyes des de l’Ajuntament  pel que fa al 
consum d’alcohol responsable, així com per 
evitat possibles casos d’assetjament. No tot val 
, per ser carnaval. Cal apostar per la festa, oci i 
diversió responsable i segura.
Pensem que la signatura d’un conveni de col.
laboració amb Renfe . Adif i Ajuntament de 
Vinaròs, ajudara a conéixer i a difondre el nostre 
carnaval. Es promocionara a totes les estacions 
des de Vinaròs a Gandia, amb cartelles i a més a 
més s’exposaran vestits de les reines i fotografíes 
a l’estació de València.
Des de el PVI, volem felicitar a totes les reines, a 
les comparses i sobre tot als “comparseros”, pel 
seu treball, tenacitat, esforç, perquè sense ells la 
festa no seria possible.

Per què,al govern municipal,és 
el REGIDOR REPUDIAT PER TOTS 
ELS PARTITS que han manat i els 
que no han manat, PERÒ TOTS 
VOLEN TENIR-LO AL SEU COSTAT?. 

Gran dilema, tot per al poble ,ei,si pot ser,sense el 
poble?Què va ser abans els ARRIBISTES o el POBLE? 
L'OU O LA GALLINA? Canviant el personatge, 
és arribista  Pla?Novembre 2014, critica als que 
diuen no ser d'equerres o dretes; març de 2015, 
candidat a alcalde i no aclara de quin palo va. Vist 
d'una altra manera:per què posant el PP a Tàrrega  
9 a la llista,pensava que podria governar?Segons 
això,QUÈ VA SER ABANS AL MAIG DE 2015 EL 
RECOMPTE DE VOTS O EL TRIPARTIT DELS QUE 
GOVERNEN?Què va ser primer,parlant de Tàrrega:el 
TRIPARTIT o un BIPARTIT? L'OU O LA GALLINA?  
 A la “nova política”, és més important el discurs o 
el somriure?Cal discurs si saps somriure? L'OU O LA 
GALLINA?  
Per què se li diu política social a buidar la guardiola 
dels ajuntaments I NO SE LI DIU POLÍTICA SOCIAL A 
CREAR OCUPACIÓ?. “Un poc de fam i un xic de pa”.Per 
què el llenguatge és tan ric que, per manca d'idees 
polítiques, es parla de PLANS D'EMERGÈNCIES 
SOCIAL? Cap problema. Diguem-li ESPARADRAP. 
La ideologia ha mort, visca l'esparadrap? És crear 
ocupació inventar opaques borses de treball? 
Potser és crear ocupació pagar dues vegades pel 
mateix servei: el privatitzat i l'inventat? L'OU O 
LA GALLINA?  Arribat a aquest punt: QUÈ VA SER 
PRIMER , LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES O EL 
TRACTE DE FAVORS(LLEI DE PROTECCIÓ D'AMICS)?
.Què va ser primer, el pacte municipal o el sou? 
L'interés públic o l'interès personal? Acabar amb 
l'atur comença per un mateix, si eres regidor? PER 
FAVOR, FES UN PACTE O FEM UN PACTE DE FAVORS? 
Poden dues persones fer la mateixa feina, un sent 
encarregat i l'altre fent de regidor? Tenir dos sous 
pel mateix treball és la lluita contra l'atur? Què va ser 
primer :  L'OU O LA GALLINA? 
.Quines assemblees de PODEM ens creiem: les 
d'abans, multitudinaries i foto, o les esquifides d'ara, 
sense foto? 
.Que és primer, aprovar que es faci ELECTROSPLASH 
o la venda d'abonament d'abans ser aprovada la 
concessió? L'OU O LA GALLINA? Els veíns i veïnes 
(cansats)? O els amics i les amigues (de marxa) Què 
és primer, treure un dia del electrodespertador ”per 
sensibilitat”, o afegir dos hores als altres dies “per 
insensibilitat”? Tot un dilema.
.Per cert que és primer, LA LIBERTAT D'EXPRESSIÓ 
O EL DRET A L'HONOR ? La GALLINA.....l'OU? 
Primer va ser l'ou, com primer va ser la llibertat. Als 
regims totalitaris l'honor és patent de Cors, i ara 
no estem en un ,crec.  En qualsevol cas , la manca 
de transparència, el tracte de favor, la torpesa, la 
duplicitat de sous per un mateix treball, no coincidir 
amb els teus tècnics per buscar un temps de treball 
compatible amb un altre treball, i no pel bé dels 
qui t'han votat és, indubtablement, UNA MANERA 
DE MATAR LA GALLINA  DELS OUS D'OR, EN 
QUALSEVOL CAS.

www.canal56.com
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

CONSELL DE SALUT

PLE CIUTADÁ (propuesta nueva, formula vieja) Antonio Najar

Después de pasar unos 
días de fiesta con nuestro 

patrón San Sebastián, toca volver a trabajar y a pensar, 
¿en qué puedo ayudar para que Vinaròs sea el pueblo 
de referencia para toda la comarca?, en este sentido 
queremos dar las gracias a las personas que se han 
puesto en contacto con nosotros a través de nuestro 
correo electrónico, nos han llegado algunas propuestas 
que iremos publicando porque creemos son buenas 
ideas, coherentes con el sentir de la población y que 
fácilmente se pueden llevar a cabo, esperemos que 
poco a poco la gente se vaya animando y nos vayan 
llegando más.
Estamos en Carnaval y celebramos que el Ayuntamiento 
haya decidido mantener el horario habitual de cierre de 
las 6,00 horas casi todos los días, pero sigue el malestar 

de los comparseros sobre el  cierre de las casetas, 4 días 
a las 3,30 horas, muchas quejas hay, y pensamos que 
ya que no existe otro recinto o local donde se puedan 
desplazar a esa hora, lo normal sería que se alargara el 
horario de cierre de dichas casetas, es la mayor fiesta 
del pueblo  y que atrae a muchísima gente de todas 
partes, tampoco son muchos días y los beneficios 
son muchos, nos preguntamos si los Concejales que 
pertenecen a alguna comparsa estarán de acuerdo en 
esta norma dictatorial y autoritaria.
En este Ayuntamiento hace tiempo se aprobó una 
norma cívica, social y de comportamiento con un 
Reglamento Sancionador para varias cosas, una era 
el control de los perros, Vinaròs es un pueblo sucio, 
caminas por las calles y te encuentras si no lo pisas 
antes heces de perros a montones y meadas por 

todas las esquinas y farolas, en los parques los niños 
no pueden jugar porque andan los perros sueltos 
haciendo sus necesidades por todas partes, pedimos 
un control mas exhaustivo y que se cumpla con dicho 
Reglamento Sancionador, o tenemos que esperar a 
que algún niño coja alguna enfermedad, las normas 
están para cumplirse, al mismo tiempo pedimos una 
mayor limpieza de los pipicans, ya que están bastante 
descuidados y muchos sin agua, colocando letreros 
para que los propietarios de perros los cuiden y recojan 
las heces, no por ser un recinto para estos animales 
se tiene que dejar en el suelo. Los parques y zonas 
verdes son para pasear las personas, no para suelta 
de perros.            
Para contactar con nosotros : ciudadanosvinaros@
gmail.com

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO

En Vinaròs ya nos hemos acostum-
brado a las contradicciones, recti-
ficaciones y desmentidos de los 
componentes del actual Ayunta-

miento. Cuando nos llega una noticia del consistorio, he-
mos de esperar unos días a ver quien la rectifica, la cambia 
por completo o la desmiente. Coordinación, transparen-
cia y coherencia, entre otras muchas cosas, brilla por su 
ausencia en nuestro Gobierno Municipal. 
Después de más de medio año gobernando, echamos 
en falta las dos principales promesas electorales que 
eran la carta de presentación de Podemos (Tots i totes 
som Vinaròs): El plan de emergencia social y la auditoría. 
No lo deben de considerar ni urgente ni necesario 
cuando no se ha hecho ni una cosa ni la otra y después 
de darnos durante un tiempo diferentes  fechas para 

presentar la mencionada auditoria y diferentes cifras 
de deuda pública, todo ha resultado ser mentira y ha 
quedado en nada. Pero si esto es grave, mucho más 
grave es la manera relajada  e inconsciente  en que el 
alcalde y sus concejales se toman el trabajo que han de 
realizar. Señores, ustedes están al servicio del pueblo, son 
sus servidores, no lo olviden y piensen que si trabajaran 
en una empresa particular ya estarían despedidos. Se 
han puesto los sueldos que han querido y los horarios 
que les ha dado la gana. ¿Cómo se puede atender bien 
a un ciudadano cuando el ayuntamiento está cerrado? 
La guinda que corona el pastel ha sido la ausencia sin 
justificar de varios concejales en el pleno extraordinario 
celebrado con motivo de la dimisión de Mabel Vives,  
que de  no ser  por el sentido de responsabilidad de la 
oposición, habría sido un fiasco. 

A nivel nacional vemos las mismas actitudes y no 
dejamos de preguntarnos ¿estos señores nos han de 
gobernar? Vemos las ansias de poder de todos los 
partidos que intentan a toda costa arañar el mejor 
trozo de pastel aunque no les corresponda. A pesar de 
que Podemos dijo que JAMAS pactaría con PSOE ni 
PP, ya hemos visto la oferta de Iglesias a Sánchez para 
repartir la presidencia y la vicepresidencia. A pesar de 
que PSOE dijo que NUNCA pactarían con nacionalistas 
separatistas, ya lo han hecho, e incluso les han cedido 
senadores para que puedan tener grupo propio y que 
puedan votar al Sr. Sánchez. Donde dije digo, digo Diego. 
Señores políticos, pacten para aprobar leyes y medidas 
que ayuden a España a salir a flote, no para conseguir 
el sillón. ¿Y dicen que la manera de hacer política ha 
cambiado? No se lo crean, es más de lo mismo.

El passat dia 14 
va tenir lloc una 
reunió del Consell 

de Salut del Departament de Salut de Vinaròs i al que 
vàrem assistir en representació de la Confederació 
d’Associacions de Veïns del País Valencià. L’anterior 
reunió va tenir lloc al desembre del 2014; si, amb més 
d’un any de diferència d’una a l’altra. En la composició 
van quedar recollides les novetats de les eleccions 
municipals, així es van incorporar al Consell l’alcaldessa 
de Benicarló i l’alcalde de Morella. No va assistir estant 
convocat l’alcalde de Peníscola. Va ser nomenada com 
a presidenta l’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, en 
substitució de JB Juan. Tot i que encara segueix el mateix 
equip directiu es va notar un aire un poc nou, donat a 
que se’ns va avançar una sèrie de dades que havíem 
sol·licitat, no totes, però si alguna sobre la que poder 

començar a olorar les interioritats del Departament. De 
memòria d’activitats no ens van donar cap.
De com funciona la sanitat els va “sorprendre” que els 
presentéssem una citació d’un metge de capçalera amb 
un retard de 15 dies. Però a nosaltres el que més ens va 
sobtar va ser que ens diguessin, en un aire paternalista, 
que no els havia agradat gens la crítica que havia 
sortir a la premsa en base a la nostra entrevista en la 
Directora Territorial de Sanitat. Segons ells malmetíem 
la imatge pública del nostre Departament. Recordem 
que amb el motiu d’aquesta reunió vàrem fer seguir 
a la premsa de la comarca el mateix comunicat que 
li vàrem exposar i que per cert ho tenim penjat en la 
nostra web. http://www.avmigjorn.org/reunio-amb-
la-directora-territorial-de-sanitat/ , document signat 
per 5 associacions de veïns de la comarca. I que no ha 
millorat gens.

Las resposta no va poder ser altra que lamentar 
que no els hage agradat però ens ratifiquem en 
l’opinió que tenim sobre el funcionament i l’estat de 
la sanitat pública en la nostra comarca i en concret 
del funcionament de l’hospital. No sabem si són 
conscients de que no ens calla ningú i que la nostra 
veu seguirà demanant la sanitat que ens mereixem i 
tenim dret, tot i que a algunes persones no els agrade.
Ara s’albiren nous aires i més encara quan ens 
han arribat noticies del nomenament d’una nova 
directora en l’hospital. Que ja era hora!. No esperem 
miracles ni solucions immediates però tenim 
l’esperança de que done un impuls nou a tot el 
referent en la sanitat en la nostra demarcació i que 
siga beneficiós per a tots. 
Seguim tallant la N-340 tots els dijous, PROU, AP-7 
GRATUITA, JA!

 Que tipo de información, es aquella que previamente, 
tienes que notificar con una semana de anticipación, 
sin poder tener la libertad de preguntar llegado el 
caso, nada mas en pleno, si entienden que hay que 
preparar los deberes y fuera de estos no pueden o 
no saben, dar respuesta de su gestión, mal vamos 
y si a esto le añades que algunos tienen dedicación 
completa, menos. No se trata de grandes números 
ni de preguntas envenenadas con mala educación, 
si no, de tener, mutuo respeto., tal vez si pregunto 
a un edil por la ausencia en su trabajo, pensara que 
le estoy atacando, cuando por el mero hecho de 
pagar mis impuestos, tengo derecho a saber, quien, 
y de que manera distribuye estos. Cuando pregunto 

por la perdida de aparcamientos (y en este caso 
gratuitos), no estoy acusando a nadie, solo quiero 
saber, después de pagar mi impuesto de circulación, 
el porcentaje que tendré que pagar de aparcamiento 
mas al año. Cuando pregunte por la obra del 
Convento de Sant Francesc pueda saber, la realidad, 
¿Si sabían que había tantas deficiencias? ¿Por qué, 
estando en el gobierno local, han esperado, a que 
este acabada la obra para denunciarlo?. Cuanto 
costara su permisiva vista para otro lado. Porque a 
quedado a medias el mayor parque infantil local, 
el de la plaza de España y no se completa. Porque 
ya no se habla nada de la construcción del Jaime I, 
tres colegios de la provincia (según la prensa) tienen 

el visto bueno para su construcción y el de Vinarós 
de momento no. Porque hacen de inmobiliaria 
desde el Ayuntamiento comprando el local del 
Limbo, sin saber para que. Porque sigue habiendo 
un único contenedor de basura para el 80 % de los 
locales del Polígono Carrefourt. Porque......Un pleno 
participativo y no dirigido es aquel que con un 
moderador y tocando temas de interés, puede ser 
clarificador para todos. Como ven, contestar a esto 
sin previamente informarles, no es flagelar a nadie., 
lo que no es admisible en un funcionario político 
es aquello de “ahora no toca” y menos, la famosa 
contestación a una periodista de un político con 
coleta: “Que abrigo mas bonito tiene usted”.
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Andrés Albiol
Tauró llop

MEMORIA I RESUM  DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS  D’ARROSEGAMENT DEL ANY 2015 (I)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)                                     11 Kg
Seitò (Boquerón)                                6.028
Melva (Canutero)                                    3
Maira (Mare del lluç)                         1.809
Escrites (Rayas)                                     3.446
Totines (Batoideos)                                  120
Besuc (Besugo)                                     3.663
Boga i Xucla (Picarel)                          27.548
Rallat (Bonito)                                       1.222
Burros (Gobios)                                    1.643
Llampuga (dorado)                                     2
Caballa (Verat)                                   14.904
Veta (Pez cinta)                                 4.725
Congre (Congrio)                              7.879
Gall (Pez de San Pedro)                  1.399
Orà (Dorada)                                   18.899
Escuals (Musolas)                                46
Móllera (Fanéca)                               8.025
Gallineta (Cabracho)                           344                          
Sorell (Jurel)                                     65.820
Esparrall (Raspallón)                        7.902
Palá (Lenguado)                                  626

Sarg (Sargo)                                        579
Lliri (Anjova)                                      3.967
Llobarro (Lubina)                                 485
Panagal (Bocanegra)                           958
Mabre (Herrera)                                   186
Aranya ( Vívora)                               6.244
Pagell (Breca)                                 53.267
Peluda (Solleta)                                5.793
Peix espasa (Emperador)                       7
Lluç (Pescadilla, Merluza)             80.543
Rap (Rape)                                     24.662
Aspet (Espetón)                                2.275
Rom empetxinat (Rodaballo)                 28
Jurioles (Rubios)                                  4.233
Moll (Salmonete)                              59.446
Morralla (Serrano, etc)                     25.373
Sardina                                             7.745
Mero                                                        13
Letxa (Pez limón, Serviola)                 782
Bacoreta (Sarda)                                     26
Sorella (Jurel real)                           13.516
Bacaladilla                                      22.278
Llisa (Mújol)                                      23.276

Pagre (Pargo)                                       21
Biso (Estornino)                                   2.239                 
Gatet (Pintarroja)                                 886
Roncador (Roncón)                              180
Rata (Miracielo)                                  238
Palometa (Palometón)                        386
Corva (Corvallo)                                  117
Miseria (Gallo)                                  1.484
Peix de rei (Pejerrey)                          890
Mamona (Brótola de fango                   35
Saboga (Alosa)                                      84
Déntol (Dentón)                                     188
Chopa (Cántara)                                     15
Palomenta blanca                               1.136
Reig (Corvina)                                          3
Sarg (Sargo)                                             6
Vidriá (Mojarra)                                     967
Salpa (Salema)                                    158
Rom (Rémol)                                         79
Varis (Varios)                                         97
                                                           ________
       Total.............................        520.958  

CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                               1.361
Escamarlà (Cigala)                                 1.148
Llagostí (Langostino)                              2.024                 
Galera                                                   31.289
Llagosta (Langosta)                                    48
Gamba (Camarón)                                     77
Lomàntol (Bogavante)                                 8
                                                            ______
Total......................................        35.956
MOL·LUSCOS:
Calamar                                                 4.850
Sepió punxa (Choquito)                         2.374
Canana (Pota, Volador)                        10.794
Sipia (Sepia)                                           8.074
Polp roquer (Pulpo roquero)                 23.066
P. blanc (P. blanco)                              20.337
P. mesquer (P. almizclado)                    2.191          
Polpa (Pulpo patudo)                                 64
Cargol (Caracol, Cañailla)                2.061
                                                        _______
    Total……………….……..        73.810
Total extracció......................      630.720

Mar calmado por abundantes nubes bajas
Semana con unas aguas tranquilas propiciadas por la nieblas que se afincaron 
varios días por nuestro litoral marítimo. Las capturas de pescados y mariscos fueron 
buenas. En cambio las cotización cayeron un tanto.
La pesca de arrastre faenó a placer en todos los fondos. Las especies mayoritarias 
subastadas fueron; escamarlà, llagostí, gall, lluç, miseria, moll, peluda, rap, caragol, 
maira, caballa, peix de rei, galera, canana, móllera, polp blanc y morralla.
El cerco está operando por aguas alicantinas al estar este mes nuestra provincia de 
veda.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras la mayoría cala a la palá, rom y 
escrita. Varios lo hacen a la sipia. Un par atrapa pagel, llobarro, orá y corvina. Y otro 
desembarca llagosta, llomàntol, gallineta, chopa y mamona.
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo venden ejemplares de 2 a 5 Kg.
Y el palangrillo de costa pilló con anzuelo dèntol, pagre, sarg y congre.

Ecos de ‘Mar’; Suben las pesquerías españolas
Según el último informe Anual de Indicadores 2014 elaborado por el Magrama, el 
valor de las capturas pesqueras de España del año anterior fue de 2.165 millones de 
euros, o sea, un 21,3% más que el pasado ejercicio computado. El peso vivo de éstas 
extracciones llegó a 1,012.434 toneladas, siendo realizadas por los 9.871 barcos 
censados que tenemos.
Fiestas del Carnaval el próximo viernes día 5 no se faenará.

També és conegut com tauró fosc, en castellà li diuen tiburón 
arenero i jaquetón lobo, en anglès dusky shark, en alemany 
Hai Wolff i en francès requin sombre. El seu nom científic és 
Carcharhinus obscurus. 
És un esqual perillós per a l'home. Pertany a la família dels 
Carcarínids. Posseeix un cos esvelt, cilíndric. Cap ample 
i aplanat. Musell una mica curt i arrodonit. Boca gran i 
parabòlica, amb plecs labials curts. Té dents convexes, 15 per 
hemimandíbula. Estes dents són triangulars i serraes, sent 
les superiors mes grans i les inferiors més xicotetes i fines. La 
solapes nasals són petites. Ulls laterals grans i circulars, que 
estan protegits per una tercera parpella de protecció, para 
quan ataca a les seves víctimes no li facin mal en l'ull. Sense 
espiracles. Té 5 esquerdes branquials.
Sense bufeta natatoria, de manera que si no nada s'enfonsa.
Aletes pectorals llargues i en forma de falç. La cabal amb el 
lòbul superior allargat.
Talla sobre 4 m. i pesa 350 Kg.
És de color gris blavós plomís pel dors. Blanc brut per a baix. 
La punta de totes les seves aletes són més fosques.
La seva pell és suau al tacte pels nombrosos denticles dèrmics 
dirigits cap a enrere. 
Vivípar placentari. El mascle s'acobla a la femella. Ella pot 
guardar l'esperma sobre un any. Una vegada fecundada, 
la gestació pot durar fins a prop de 2 anys. Té ventrades 
d'una mitjana de 12 fetus. Neixen en fons succints de zones 
tropicals. Després es escampen per mars temperats. Sol evitar 
estuaris per l'escassa salinitat. De vegades segueix a vaixells 
per la seva temeritat i ser carronyer. Pot regurgitar l'empassat. 
Canibalisme. D'adult efectua migracions estacionals. A l'estiu 
es dirigeix als pols i a l'hivern recala per aigües equatorials. 
Igual és costaner com ronda pels 400 m. de profunditat. Pot 
ser solitari o actúar en grups. Sol ser actiu a partir del crepuscle. 
De jove s'alimenta de peix blau que atrapa facilment. Després 
menja escrites, eriçons, etc. D'adults, la seva dentició ho 
delata com a capaç destrossador de closques de tortugues, 
balenes, etc. 
Els pescadors esportius ho prefereixen per la seva naturalesa 
combativa, feresa i agressivitat.
Es captura també amb l'art de la marrajera i la xarxa d’ enmall.
La seva carn és bona, però és perseguit en països asiàtics 
per fer sopa de les seves aletes, ja que tenen molts filaments 
interns, i per als consumidors és una exquisitat. Del seu fetge 
s'extreu oli i de la seva pell cuir.
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Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESPORTS

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

 

DIA: DIS S ABTE, 30,01,16 P AV ELLÓ P OLIES P ORTIU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET MASC. CBM VINAROS – CB VIRGEN DE GRACIA – ALTURA

16,00 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINAROS FS – CFS LA UNION “A”

11,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA BENJAMÍN CF VINARÒS FC “A” - CD FS SEGORBE/KIBUC
12,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA ALEVÍN CF VINARÒS FC “A” - CFS GRAPA DE CASTELLÓN “A”

DIA: DIUM ENGE 31,01,16 P AV ELLÓ P OLIES P ORTIU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET MASC. CB GIL COMES VINARÒS – JOVENS ALMASSERA B
12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEM. CB GIL COMES VINARÒS – NOU BASQUET FEMENÍ CS

DIA: D IS S AB T E  30,01,16 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 ESTADI 1 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED C – RENOMAR ELS PORTS FC “B”
10,30 ESTADI 2 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED B – RENOMAR ELS PORTS FC “B”
11,30 ESTADI 2 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED A – BENICASIM
12,00 ESTADI 1 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED B – RENOMAR ELS PORTS FC “B”
12,30 ESTADI 2 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED C  – BENICASIM

DIA: D IU M E N G E , 31,01,16 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV ROQUETENC
18,00 ESTADI FUTBOL AMATEUR VINARÒS CF B – ESPORTIU ROSELL

DIA: DIS S ABTE, 30,01,16 CIUTAT ES P ORTIV A
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 CAMP 3 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED D – LA SENIA BLAU
12,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI CF UNITED C – ULLDECONA
12,00 CAMP 1-2 FUTBOL JUVENIL VINAROS EFC – CF SAN PEDRO 

16,00 CAMP 2 FUTBOL PREBENJAMI VINAROS EFC B – ULLDECONA
16,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ VINAROS EFC B – ALCANAR

El diumenge dia 24 de gener es va celebrar 
la 4ª jornada de lliga de promeses en la 
piscina Servol de Vinaròs, on van vindre 
els següents clubs: el Club Natació Vila-
real, Club Natació Benicarló, Club Natació 
la Vall mon d'Aigua,Club Natació Albacora 
i Club Natació Vinaròs amb un total de 
117 nedadors.
Sota la direcció del tècnic Isidro Martorell 
els Benjamins i Alevins van fer un bon 
paper, en aquesta jornada als benjamins 
els va tocar nadar la disciplina de 100 
braça destacant les marques d'Andreu 
Jovani que va fer 1,31,61 i Daniela Muñoz 
que va fer 1,37,41 els nadadors que 
van participar són:Iker Mas, Izan Rubió, 
Santi Matamoros, Joan Chavarria, Ulises 
González, Hèctor Cervera, Alex Pujol, Mar 
Garcia, Lluna Bordes, Júlia Muñoz, Natàlia 
Burriel, Ivonne Martínez i Alba Arillo. 

Els equips de relleus van ser de 4x100 
papallona quedant els primers l'equip 
masculí i les segones l'equip femení.  
Els Alevins van nadar dues disciplines 
200 Braça i 100 papallona, Carla Bernial 
quedan-se a dècimes de la  mínima 
nacional per al campionat d'estiu en 100 
papallona fent una marca de 1,15,33 i 
també cal desctacar la marca de Angels 
Ferrer fent 1,17,93, en 200 braça, Manel 
Ramírez va fer  un temps de 2,52,11; 
Miquel Segarra 2,55,18; Martí Forner 
3,37,16; Aura Pérez 3,10,81 i Ainhoa 
Garcia 3,27,70, la resta de nadadors que 
van participar, la majoria van millorar 
els seus registres són:Ian Calvo, Gemma 
Balaguer, Sílvia Milian i Marta Balaguer. 
Els equips de relleus van ser de 4x100 
esquena quedant l'equip femení primer i 
l'equip masculí segon.

4ª Jornada de Lliga de Promeses.

El passat diumenge dia 17 de Gener en la localitat 
de Almenara va ser l'inici del Circuit de Duatlons de 
Castelló , prova que aquest any no solament obria 
el Circuit de Duatlons sinó que a més va servir 
per al campionat de la Comunitat Valenciana de 
contrarellotge per equips. El CEV Triatló Davima 
va estar representat amb la formació de fins a tres 
equips , realitzant tots ells un bon treball d'equip.
Agrair als sponsors: 226ERS , Aigües de Vinaròs 
, Farmateca i a Davima que va estar representat 
d'urant la prova per Chechu i a tots els colaboradors 
per la seua confiança.

Duatló

Duatló Almenara
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El passat dia 17 de Gener, es va disputar el 30k de 
Tarragona, amb el nostre representant, Blas Català!
Encara que fos un dia assolejat, marcava fred a les 
primeres hores del dia. Es va competir amb un gran 
ambient i millor organització.
Blas, que   va prendre's la competició com un 
entrenament de qualitat va lograr fer els 30km a menys 
de 5m/km, marcant així el progrés i evolució que 
portarà al llarg del 2016.
Des del seu club, donar-li ànims i força de cara a aquesta 
temporada que segur li serà més bona que la del 2015!

Campionat autonòmic 
de marxa en ruta.
Prop d'un centenar d'atletes de la Comunitat 
Valenciana participaren el passat cap de setmana 
al Campionat Autonòmic de marxa en ruta que 
aquesta temporada que com a novetat tenia lloc a la 
localitat murciana de Jumilla conjuntament amb el 
Regional d'aquesta Comunitat Autònoma, després 
d'un acord de col·laboració entre la Federació 
Murciana i la FACV per alternar anualment les seus 
de les seves autonòmics.
Tres vinarossencs van ser els que es van desplaçar 
fins a la localitat murciana. En Primer lloc, la més jove 
del grup, Ruth Miralles, del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs, en categoria Infantil va participár en els 
3km, on va acabar en la 20ª posició parant el crono 
amb 21'46” aconseguint millor marca personal.
En la categoria absoluta, Andrea Cabré del Club 
Atletisme Playas de Castellon va aconseguir el 
títol de Subcampiona Autonòmica en els 10km 
amb una millor marca de 51'16. En la categoria 
veterana a la prova de 10km, va competir Miguel 
Angel Carvajal, del Club Atletisme Playas de 
Castellón que va aconseguir la medalla de bronze 

del campionat autonòmic amb un millor registre 
personal de 50'06”.

VIII Cursa de muntanya 
de Torreblanca

El diumenge, 24 de gener, es va celebrar a 
Torreblanca la VIII CURSA DE MUNTANYA, en un 
recorregut de 16.500 metres on un nombros grup 
d’atletes del Club Esportiu Aigües de Vinaròs van 
participar i van pujar al podi en el tercer caixo en la 

clasificacio per equips. El millor clasificat va estar, 
Vicent Beltran Gondomar, en un temps de 1h.15’ i 
va ser 10é de la clasificacio general i 1er vetera

JJEECV jornada escolar+ 
control PC a Vinaròs

El dissabte 23 de gener es va celebrar la II Jornada 
Escolar i control d’atletisme d’aquesta temporada a 
les pistes d’atletisme de Vinaròs, la jornada va corre 
a carrec del Club Esportiu Aigües de Vinaròs i van 
participar un nombros grup de xiquets i xiquetes 
d’edat escolar aixi com altres atletes federats. Va 
estar una jornada molt entretinguda degut a la 
varietat de proves i nombrosa participacio.

ATLETISME.  Club Esportiu

El Alevin del CD Vinaròs FS también 
se apunta a la moda del ‘liderato’
Los de Juan Puchal Vericat solventaron con holgura 
y contundència su compromiso en la pista del 
Segorbe para auparse a lo más alto de la categoria, 
y se unen a los juveniles en esa plaza de privilegio, 
mientras que los Infantiles seguiran segundos y los 
Cadetes cuartos.

CRYSTAL PARK CD Vinaròs 10-1 CFS 
Cenit (Juvenil)
Los hombres de Said Mansouri fueron quienes 
iniciaron la jornada deportiva de las categorias 
inferiores del filial del Peñíscola RehabMedic. 
Con un juego vistoso y efectivo, los vinarocenses 
se marcharon al descanso con un rotundo 7-0, 
con dos goles de Pau Bellés y otros dos de Carlos 
Belenguer. Tras el mismo, dos tantos más del 
joven goleador local, Pau, ampliaron la renta y 
certificaron un triunfo que les permite seguir en lo 
más alto.

CD FS Segorbe 2-10 SALA DE FIESTAS 

LOS PAPAGAYOS CD Vinaròs FS (Alevín)
El conjunto Alevín se aupó al liderato de la categoría 
con una victoria incuestionable a domicilio, en 
la pista del tercer clasificado. Tres goles de Isaac 
Suescun allanaron el camino del éxito previo al 
paso por vestuarios. Después de la reanudación, 
otro triplete –esta vez de Joan Meseguer- les 
sirvieron a los de Juan Puchal para liderar la tabla 
con un partido menos que el resto.

CFS Cenit 4-3 CD Vinaròs FS (Cadete)
El domingo 24 de enero de 2016, a las 10:00 
horas, dio inicio el único duelo que acabó con 
resultado desfavorable. Los de Mohamed Ait se 
desplazaron hasta Castellón para enfrentarse al 
cuarto clasificado. Los primeros diez minutos, con 

tres goles locales, hicieron demasiada mella en 
unos cadetes que lo intentaron hasta el final. Sin 
embargo, otro tanto de Adrián Doumere privó a 
los vinarocenses de seguir en poder de plaza de 
podio.

CFS Cenit 1-5 RESTAURANTE 
ARAGONESCD Vinaròs FS (Infantil)
Victoria de poder y autoridad del infantil del CD 
Vinaròs FS en el Pabellón del líder. Los de Brahim 
Es Saiydy salieron sin complejos y, pese a encajar 
primero, supieron reaccionar a tiempo para darle 
la vuelta al marcador con un doblete de Valentin 
Istratuc y otro de Sergio Rio. Con estos tres puntos, 
los vinarocenses se consolidan en la segunda 
posición.

FUTbOL SALA.  Vinaròs F.S.
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Rafa Marcos LA JORNADA

FUTbOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

0 5
Vinaròs, C.F   Almazora C.D.  

‘Manotazo’ a domicilio

Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1Segorbe 19 12 5 2 41 17 41 24
2Almassora 19 10 7 2 36 13 37 23
3Benicarló 19 10 5 4 29 20 35 9
4Club La Vall 19 9 7 3 35 15 34 20
5Burriana 19 9 6 4 32 19 33 13
6Alcora 19 8 8 3 43 22 32 21
7Castellón "B" 19 9 5 5 40 24 32 16
8Vall d'Uixó 19 8 6 5 28 20 30 8
9Albuixech 19 6 9 4 38 26 27 12

10Onda 19 8 3 8 35 31 27 4
11Benicasím 19 6 6 7 24 33 24 -9
12Museros 19 6 5 8 21 30 23 -9
13San Pedro 19 5 7 7 30 30 22 0
14Puzol 19 4 8 7 25 26 20 -1
15Alqueries 19 3 9 7 22 33 18 -11
16Alcalà 19 4 3 12 29 49 15 -20
17Cullera 19 2 3 14 15 46 9 -31
18VINARÒS 19 0 2 17 12 81 2 -69

Resultados Jornada 19 Jornada 20 31/01/2016

Museros 0 Benicarló 2 Benicarló Onda
Cullera 1 Albuixech 1 Benicasím Cullera
Burriana 3 Benicasím 0 Segorbe VINARÒS
Club La Vall 1 San Pedro 0 Vall d'Uixó Alqueries
Alqueries 1 Alcalà 1 Castellón "B" Puzol
Onda 1 Castellón "B" 4 San Pedro Almassora
Segorbe 3 Vall d'Uixó 0 Albuixech Club La Vall
Puzol 1 Alcora 1 Alcalà Museros
VINARÒS 0 Almassora 5 Alcora Burriana

La Federación de Futbol de 
la comunidad Valenciana ha 
hecho entrega de los premios de 
campeones y subcampeones de la 
temporada 2014/2015. 
Los equipos más laureados en la 
entrega de premios fueron por el 
siguiente orden, el Primer Toque, el 
Control i Passe Vinaròs, el Villarreal 
CF y el Castellón. 
El club control i Passe Vinaròs 
recogió los premios de campeón 
INFANTIL, Campeón ALEVIN, 
Campeón BENJAMIN y campeón 
PREBENJAMIN, también quedo 
campeón PREBENJAMIN en la liga 
del Montsià. El Futur 09 Vinaròs 
recogió el premio de SUBCAMPEON 

benjamín, también quedo campeón 
de la liga XUPETINES del Montsià. 
Felicidaes a todos los integrantes de 
ambos clubes que este año se han 
fusionado formando el CF UNITED 
VINAROS. 
Felicitar también al ETS Vinaròs que 
quedo subcampeón en categoría 
infantil. 
También queremos agradecer 
a todos los colaboradores que 
desinteresadamente ayudan a 
que nuestro club cada día sea más 
grande, no nos queremos dejar 
a nadie, cuerpo técnico, prensa, 
familiares, amigos etc. 
Aprovechando la ocasión, el año 
pasado dentro de la temporada 

2014/2015 se hizo la gala del deporte, 
desde nuestro club trasladamos al 
CME que no se tenia que hacer en el 
mes de marzo o abril, que había que 
esperar a que los clubes acabaran sus 

competiciones en el mes de Junio 
para hacer una valoración más justa. 
Dentro de dos años esto ya no se 
valorara. 

Vinaròs, en lo más alto del fútbol base provincial
FUTbOL.  Escola Futbol Base 

Vinaròs; Daniel, Alejandro (Guillermo 54) Polet, 
Chavalera, Wil, Óscar (José 62) Fone, Aleix (Jony 
77) Cristian, Joel y Dolz (Kiko 54)
Almazora; Raúl, Adrián (Terol 58) Raúl, Cifu, 
Bovea, Yuste (Andrés 58) Santi, Troncho, Vicen, 
Domínguez (Fandos 65) Jonatan (Rafa 65)
Árbitro; Samuel Elías Pérez Sanchez. Sacó tarjeta 
amarilla a los locales Dolz 13’, Alejandro 43’, Wil 
30’, Joel 70’ , Polet 71’, Fone 81’ y Chavalera 89’. Y al 
visitante Dominguez 28’.
Goles; 0-1 m. 13 Jonatan (p), 0-2 m. 22 Vicen, 0-3 
m. 75 Rafa, 0-4 m. 76 Rafa, 0-5 m. 87 Rafa.
La diferencia entre ambos conjuntos en la 
clasificación también se vió reflejada en el 
césped. Desde un inicio el equipo albinegro se 
adueñó de la parcela central del campo, bien por 
la mejor técnica de sus jugadores y luego por 
superior fuerza física. No obstante, resistiendo 

éste asedio, en una esporádica jugada de equipo, 
Fone consiguió chutar a puerta, pero el esférico 
salió fuera. Fruto del dominio foráneo, pasados los 
primeros diez minutos, en una combinación de su 
delantera, un certero pase en profundidad sobre 
su ariete, cuando éste se iba a presentar sólo ante 
nuestro meta, la zaga albiazul cortó la internada 
dentro del área con zancadilla y el colegiado pitó 
el correspondiente penalti, que transformaron. 
Siguieron sitiándonos y diez minutos más tarde 
nos endosaron otro tando de tiro cruzado. Pero los 
chavales albiazules no se desanimaron, y se fueron 
arriba en otra colaboracion entre líneas, para 
que Aleix disparara y el rechace del guardavallas 
le volviera a él a sus pies, y de nuevo volvió a 
chutar, pero en ésta ocasión el cuero fué a las 
mismas manos del portero que la blocó. Y con 
un juego lento sin peligro por parte de ambos 
contendientes, se llegó al término del primer 
tiempo.

En la reanudación se volvían a repetir los patrones 
del principio. Los de La Plana jugaban cómodo 
y más aún respaldados por el colegiado que les 
favorecía incomprensiblemente en casi todas sus 
decisiones. De ésta foma, a la media hora nos 
batieron de un fuerte trallazo desde fuera del 
área grande, que entró escorado a ras del poste. 
Acto seguido nos hicieron otra diana de tijereta. 
Desfondados y desanimados los langostineros se 
veían impotentes de parar a los rivales y tras un 
disparo que repelió el larguero, y a falta de tres 
minutos para terminar el choque, en otra jugada a 
la contra completaron la manita.

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres12500 Vinaròs

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

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 
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TAEkwONDO ALFARO

ESPORTS

Buen fin de semana de pádel donde 
el equipo femenino del Club de Tenis 
Vinaròs disputó la eliminatoria del 
reto para no descender 
a  segunda división contra el Club de 
Tenis Amposta   en un domingo de 
viento y frio en Vinaròs.
El equipo hizo una gran elimatoria 
ganado 9-3 en una partidas 
disputadas donde el Club de Tenis 
Vinaròs se adapto  mejor 
a la adversidades climatològicas y 
eso se noto en el resultado.
El domingo 24 empieza la segunda 
vuelta y el equipo  se desplaza a Sant 
Carles de la Rapita a jugar contra el 
Club de Tenis Serramar y espera sacar 
mejor resultado que en la primera 
vuelta cuando nos visitaron ellos , 

los partidos empiezan a partir de las 
10:30.
Cabe destacar el buen rollo y 
sacrificio que hay en el equipo que 
harà que el equipo crezca y mejore 
los resultados de la primera  vuelta.
Parejas y Resultados
Pareja 1
Tamara Cano/Tamara Esteller VS 
Faus/Ginobart     2-6  3-6
Pareja 2
Maite Minguez /Nuria Victoris 
VS Faus/Ginobart 6-0   6-2
Pareja 3 
Miriam Martinez /Montse Marquez 
VS Calleja/Escriva 6-4 6-3
Pareja 4
Esther Vila /Pili Torne VS Lozano /
Den  6-1  6-2

Pareja 5
Mari Chacón /Maria Pilar Forner VS 
Monllau /Margalef 6-4 2-6 6-4

Por su parte el equipo Masculino A se 
desplazó al Club de Tenis Benicarló 
para disputar el reto de subir a 
primera división
contra el equipo A de dicho 
club  obteniendo un resultado 
adverso de 0-12 ,donde la 
climatologia fue adversa con viento y 
frio ,donde el equipo nunca se supo 
adaptar y perdio con contundencia.
El sabado 23   empieza la segunda 
vuelta   recibiendo al equipo de 
Tortosa el Padel indoor Colors B a 
partir de las 16 en el Club de Tenis 
Vinaròs

Mientras el equipo B tambien 
empieza la segunda vuelta   de la 
cuarta división en casa el domingo 
24 a las 10 contra el Padel Indoor 
Colors C a ver si con la experiencia 
adquerida durante la primera vuelta 
se pueden mejorar los resultados,hay 
que destacar que muchos de los 
integrantes deñ equipo son noveles 
en este deporte y en este tipo 
de competición,donde adquiere 
una principal relevancia el juego 
psicologico y tan importante en este 
deporte de parejas .

Ven a disfrutar de un gran rato y 
apoya a los nuestros en este nuevo 
y excepcional deporte AMUNT CLUB 
DE TENIS VINARÒS.

TENIS.  Club de Tenis Vinaròs

El domingo 24 se celebró en en 
Club de Tenis Vinaròs el XVIII ME-
MORIAL  DAVID ZAPATA
con un partido  a futbol 6 entre 
amigos y familiares de David Za-
pata para honrar su memoria 
y su nombre.Pasamos una gran 
mañana donde se disputo un 
partido entre aficionados del 
F.C.Barcelona VS
aficionados del Real Madrid ,pre-
domino el buen rollo,las risas y se 
vieron jugadas de alto nivel futbo-
listico.
La Causa concluyó con la entrega 

de Trofeos y un  piscolabis en el 
bar restaurante del Club de Tenis 
entre todos los participantes 
y familiares,donde colaboraron 
ANTONIO y CARLOS GALAN y AN-
TONIO ARAN abastecedor del Res-
taurante del Club de Tenis y que se 
alargó hasta bien entrada la tarde.
De parte de la Familia de David Za-
pata damos las gracias a todos los 
amigos,familiares y colaboradores 
de esta causa tan importante
para la familia Zapata.
DAVID NO TE OLVIDAMOS.

Memorial David Zapata

El pasado sábado 23 de enero, el TKD 
Alfaro Amposta participo en el I Trofeo 
Ibercaja Internacional Ciudad de 
Zaragoza uno de los más importantes 
a nivel nacional, con más 400 
competidores. Nuestro club desplazó a 
13 competidores, con unos excelentes 
resultados un oro, dos platas y tres 
bronces, esto hizo que el TKD Alfaro 
Amposta lograra la tercera posición 
general por equipos cadete, detrás de la 
selección de Valenciana y el M. Diez de 
Alcañiz.
Por parte vinarocense estos fueron los 

resultados:
-Ashley Bourreau, oro categoría cadete 
-33kg.
-Marta Falcó, categoría cadete femenino 
-55kg. Perdió su combate de octavos.
-Cheyenne Brito, plata categoría cadete 
femenino -55kg.
Desde estas líneas agradecemos a su 
entrenador Severiano Alfaro todo el 
trabajo, disciplina y cariño que transmite 
a todos sus alumnos.

Un Oro y una plata para los competidores vinarocenses

Equipo cadete TKD Alfaro Amposta, tercer clasificado

Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com
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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)

Pr
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er

a

Próximo programa:
Del día  4 al 11 VACACIONES DE CARNAVAL
Del día 12 al 16 ''Renacido''

 
  w.w.w.jjcinema.es

  ''ALVIN  Y  LAS  ARDILLAS''''ALVIN  Y  LAS  ARDILLAS''

                      FIESTA SOBRE RUEDASFIESTA SOBRE RUEDAS

DIVENDRES:    Día:29         19:30:h

DISSABTE:    Día:30  16:45:h –18:30:h

DIUMENGE:   Día:31  16:45:h –18:30:h

DILLUNS:    Día:1           19:15:h

  

 

 

  

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

      Classificació: Tots el públics 

                                                  PREU:5€PREU:5€

 
  w.w.w.jjcinema.es

  ''EL RENACIDO''''EL RENACIDO''
DIVENDRES: Día:12         19:15:h – 22:00:h 

DISSABTE: Día:13  17:15:h – 20:00:h – 22:45:h

DIUMENGE:  Día:14         18:15:h – 21:00:h

DILLUNS:    Día:15               21:15:h

DIMARTS:    Día:16               21:15:h

 

 

  

      Classificació: + de 17 anys 

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

 
  w.w.w.jjcinema.es

  ''''PESADILLASPESADILLAS''''
DISSABTE:    Día:30   22:30:h

DIUMENGE:   Día:31   20:30:h

DILLUNS:    Día:1     17:30:h

DIMARTS:        Día:2     19:30:h
 

 

  

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

    Classificació: Tots els públics 

                                                  PREU:7€PREU:7€

 
  w.w.w.jjcinema.es

  ''PESADILLAS''''PESADILLAS''
    CREERÁS EN LOS MOSTRUOSCREERÁS EN LOS MOSTRUOS

DIVENDRES:     Día:29             21:15:h

DISSABTE:     Día:30             20:30:h

DILLUNS:     Día:1               21:15:h

 

 

  

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

      Classificació: Tots els públics 

                                                  PREU:5€PREU:5€
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FUTbOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTbOL.  CE Fortí Femení Vinaròs
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Festina Lente

Remei Segarra, alumna veterana de l'escola d'art, ha anat adquirint 
una tècnica depurada i fascinant al llarg dels anys. Es manifest 
la seva habil·litat amb la construcció de la forma, mitjançant 
un cromatisme cada vegada més acurat. És un clar exemple de 
progressió en vers l'art pictòric per què ho sent des del cor i ho viu.
En la seva obra és reflecteix l'alegria i motivació, el treball constant 
i gradual. La construcció d'un paisatge interior.
Remei, és un bonic exemple a seguir. Sense por va agafar pinzells 
i oli per vèncer el tedi i la tristesa del pas dels anys. Per guanyar la 
batalla al temps.
Les flors, paisatges, bodegons i models femenines, són en aquesta 
ocasió els protagonistes del seu Càlig estimat. Una tria acurada de 
làmines que a poc a poc fa seves, interpretant-les a través de la seva 
visió i tècnica personal.
Dona valenta i humil. Dibuixant i pintora, per què així ho va decidir 
ja fa un bon grapat d'anys. Des de llavors, compta ja en una gran 
col·lecció d'obra pictòrica, que podreu descobrir en part en aquesta 
exposició.

Festina Lente
Exposició de pintures de REMEI SEGARRA
Auditori Municipal de Vinaròs
Del 4 al 21 de febrer de 2016.
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
informa: 

Tauler Municipal

Participa! Fes la teva pregunta al 
Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a  participa@vinaros.es

 

Regidoria de Recursos Humans informa: 

Convocatòria procés selectiu borsa treball TÈCNIC/A MEDI AMBIENT

Per  Decret  d’Alcaldia,  núm.  170,  de  data  25  de  gener  de  2016,  es  va  aprovar  la 
convocatòria  i  les  bases  específiques  que  han  de  regir  el  procés  selectiu  per  a  la 
constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic/a de Medi Ambient, escala d'Administració 
Especial, subescala Tècnica, grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs oposició.

Les  persones interessades poden consultar  les  bases de la  convocatòria  en  el  Tauler 
d'Anuncis  de  la  Seu  Electrònica  Municipal  i  en  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament 
(www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos Humans, ubicat al Carrer 
Sant Ramon s/n.

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals comptats a partir del dia 
següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Castelló.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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PAH Baix Maestrat, nueva sede
Desde ahora atendemos todos los casos de personas con problemas por 
la hipoteca de su primera vivienda en una nueve sede situada en el primer 
piso del Centro Social de Jubilados de Vinaròs.
Pensamos que esta nueva situación, más cercana al centro, bancos, juzgados 
y de mejor acceso que la anterior, facilitará notablemente nuestro trabajo.
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Vinaròs y la Regidoria de Serveis 
Socials por todas las facilidades que nos han proporcionado.

Nueva sede
Calle Pilar, 42 Vinaròs 
En la 1ª planta del Centro Social de la Tercera Edad
693 48 26 06

PAH Baix Maestrat
693 48 26 06
Facebook: www.facebook.com/pahbaixmaestrat
Twitter: @PAHBaixMaestrat
Web: http://pahbaixmaestrat.wordpress.com/

Regidoria de Recursos Humans informa: 

Convocatòria procés selectiu borsa treball TÈCNIC/A 
MEDI AMBIENT
Per Decret d’Alcaldia, núm. 170, de data 25 de gener de 2016, es va aprovar la 
convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu per 
a la constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic/a de Medi Ambient, escala 
d'Administració Especial, subescala Tècnica, grup A, subgrup A2, pel sistema 
de concurs oposició.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en 
el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos 
Humans, ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals comptats a 
partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

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 12 de febrer de  2016

Requisits:

- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Tauler Municipal

 

Els horaris d'apertura i tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments 
públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de la llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,  
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, per a l'any 2016 ve regulat 
pel Decret 21/2015, de 22 de desembre, del President de la Generalitat, publicat al DOGV n.º 
7687 de 29 de desembre de 2015.

L'article  2  del  Decret  21/2015,  de  22  de  desembre  estableix  l'horari  general  d'apertura  i 
tancament per a cada tipus d'espectacle i establiment i en concret respecte als establert en el  
grup B, I, J i L s'estableix el següent:

«(…/…) Grup B. Obertura: 12.00 hores; tancament: 03.30 hores. Cafés teatre. Cafes 
concert. Cafés cantant. Pubs i karaokes. Sales d'exhibicions especials.
(…/...)
Grup I. Obertura: 17.00 hores; tancament: 07.30 hores. Sales de festa. Discoteques. 
Sales de ball. 
Grup J. Obertura: 06.00 hores; tancament: 01.30 hores. Cibercafé. Restaurants. Café, 
bar. Cafeteries.
(.../…)
Grup L. Obertura: 10.00 hores; tancament: 03.30 hores. Salons de banquets.
(…/...)»

L'art. 9 del Decret 21/2015, de 22 de desembre regula la concessió d’horari excepcional pels 
ajuntaments establint el següent:

“1.- Amb caràcter excepcional, els ajuntaments podran autoritzar l'ampliació de l'horari  
general  establit  en  aquest  decret,  fins  a  una  hora,  amb  motiu  de  festes  locals  o  
patronals o per a dies festius puntuals, per a tot el seu terme municipal o per a zones  
concretes.  En  aquest  marc,  caldrà  ajustar-se  al  que  establisquen  les  disposicions  
legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica. 

No tindran la consideració de festes locals o patronals ni es consideraran com a dies  
festius puntuals les festivitats de caràcter  nacional o autonòmic de caràcter  cívic o  
religiós. Per a este últim supòsit no operarà l'ampliació prevista en aquest precepte.

2.- L'ampliació a l'horari general a què es referix el paràgraf anterior afectarà bé tots els  
establiments, espectacles o activitats previstes en l'article 2 d'aquest decret, bé tots  
aquells previstos en un o alguns dels seus grups en el seu conjunt. Aquesta ampliació  
no  serà  aplicable  a  un  o  més establiments,  espectacles  o  activitats  individualment  
considerats. 

3.- Les ampliacions previstes en aquest article hauran de ser comunicades a la direcció  
general  competent  en  matèria  d'espectacles,  així  com  a  les  autoritats  policials  
corresponents, dins dels 15 dies següents a la seua autorització i, en tot cas, abans  
que aquest horari excepcional s'aplique.

En la comunicació, els ajuntaments delimitaran exactament i de manera motivada els  
dies en què s'aplicarà l'horari excepcional de l'apartat anterior.

4.- D'acord amb les prescripcions i els principis generals establits en aquest decret,  
correspondrà a les autoritats municipals la determinació dels horaris de començament i  
finalització de les revetles, concerts i la resta d'espectacles que tinguen lloc en ocasió  
de festes patronals o locals”.
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Sent que del 29 de gener al 8 de febrer de 2016 es celebraran les Festes del Carnestoltes al  
municipi de Vinaròs i sent  voluntat d'aquest Ajuntament l'ampliació de l'horari general establert 
en el Decret 21/2015 de 22 de desembre per als establiments inclosos en el grup B, I, J i L 
durant aquesta festivitat.

En aplicació de les facultats conferides en l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 abril, i d'acord 
amb el disposat a l'art. 9 del Decret 21/2016 de 22 de desembre de la Generalitat, RESOLC:

1.  Autoritzar l’ampliació  de l’horari general de tancament establert en l'article 2 del Decret 
21/2015  de  22  de  desembre,  en  una  hora,  durant  els  següents  dies  de  la  festivitat  de 
Carnestoltes: 29 i 30 de gener de 2016 i 4, 5, 6 i 7 de febrer de 2016 i per als següents grups: 

a. Grup B: fins les 04:30 hores. 

b. Grup I: fins les 08:30 hores. 

c. Grup J: fins les 02:30 hores. 

d. Grup L: fins les 04.30 hores.

2. Comunicar la present resolució a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a 
les emergències, Guàrdia Civil i Policia Local del Municipi.

3. Publicar en el Tauler d’Edictes per a general coneixement, així com en el Diari d'Informació 
Municipal.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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Ajuntament de Vinaròs informa: 



30

30 gener de 2016

ESQUELES PUBLICITAT

Plaza Jovellar, 15  VINARÒS

Sempre les últim
es 

NOVETATS !

Ja pots venir a preparar la teua llista de Comunió



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

30 Gener GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

1 Febrer SANZ c. Pont, 83

2 Febrer VALLS zona turística nord, 11

3 Febrer MATEU c. Sant Francesc, 103

4 Febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9

5 Febrer PITARCH c. del Pilar, 120

* 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



Recorda-ho p
er a San V

alentí

Pl. Jovellar, 4 | Vinaròs

A Sant Valentí
demostra-li-ho

amb flors
Tel. / Fax 964 40 77 93 | Móvil 659 906 324

Arcipreste Bono, 52  -  Vinaròs
e-mail: innova�or@yahoo.es

Vine a descobrir
 els nostres menús 

especials per a Carnaval

C/ Raimundo d’Alós, 3-B
VINARÒS 12500 Castellón

964 455 904 / 685 369 270


