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

Redacción

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS

El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó en el pleno ordinario de 
septiembre el proyecto para dotar de iluminación pública 
al sector 1 de  la zona turística sur, con los votos a favor del 
equipo de gobierno y la abstención de la oposición. 
El concejal de Urbanismo, Jan Valls, explicó que este 
es el único servicio que faltaba en esta zona urbana de 
260.000 metros cuadrados y que afecta a alrededor de 600 
propietarios.
El presupuesto para realizar la obra es de más de 316.000 
euros y el periodo estimado de ejecución de las mismas 
será de 4 meses. Valls informó que estas obras podrían ya 
iniciarse en el mes de noviembre o diciembre.
El edil señaló que serán los propietarios los que pagarán 
dichas obras mediante cuotas de urbanización que irán al 
cien por cien a su cargo.
Precisamente esta fórmula de pago, íntegramente a cargo de 
los propietarios, fue criticada por la oposición. La concejala 
del PVI, Maria Dolores Miralles, señaló que está de acuerdo 
con el proyecto al ser una demanda vecinal, pero no en que 
sean los propietarios los que deban pagar el cien por cien 
de las cuotas, recordando que en otras legislaturas “se ha 
realizado mediante contribuciones especiales en las que el 

ayuntamiento pagaba un tanto por ciento y los propietarios 
otra parte”. “Es un agravio comparativo que estos vecinos 
tengan que pagar el cien por cien, porque otras veces 
no se ha hecho así”, señaló Miralles. En este argumento 
coincidieron Acord Ciutadà y Partido Popular. El 
portavoz de Acord, Lluis Batalla, añadió además que en 
esta zona hay vecinos que han pagado durante años 
un IBI sin tener ni los servicios básicos, “con los que el 
consistorio debería haber tenido algo de sensibilidad”, 
y lamentó que no se haya optado por instalar farolas 
solares, como su coalición propuso.
Por su parte, el portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, 
indicó que “estamos de acuerdo en el proyecto, pero 
no de que lo paguen todo los propietarios, porque son 
vecinos que llevan pagando durante muchos años su 
recibo de la contribución por unos servicios que no 
tenían”.
El pleno también aprobó la caducidad del sector 
urbanizable residencial SUI01 de Aiguadoliva y archivar 
los expedientes de programación por gestión directa 
del suelo urbanizable industrial SUI01, junto a la pista de 
atletismo y del SUI08.

Aprobado el proyecto para dotar de iluminación a parte de la costa sur
La oposición critica que sean los vecinos los que deban pagarlo íntegramente 
mediante cuotas de urbanización
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Redacción

Amb la incorporació de nous punts de recollida 
d'oli d'ús domèstic, la quantitat total reciclada 
ha augmentat els últims tres mesos fins arribar 
a 716,2 quilos. 
Aquesta xifra supera les anteriors, on es van 
aconseguir 548,91 quilos i 604,8 quilos entre 
el primer i el segon trimestre.  
El punt del CEIP Misericòrdia continua sent 
el que millor està funcionant, amb quantitats 
superiors als 140 quilos d'oli trimestrals. 
El segueix de prop el del País Valencià, amb 
96,9 quilos. En tercera i quarta posició apareix 
el del CEIP Jaume I (79,4 quilos) i el de Pablo 
Ruiz Picasso (76,2 quilos).  
La resta es troba entre els 39 i 66 quilos, ha 

assenyalat el regidor d'Agricultura i Medi 
Ambient, Jordi Moliner, amb un lleuger 
descens en alguns casos durant l'època 
estiuenca. 
El punt on s'ha aconseguit menys oli en 
aquests últims mesos ha estat en el del CEIP 
Consolació (39,3 quilos).  
Moliner ha agraït a la ciutadania que ha 
començat a utilitzar els contenidors especials 
per al reciclatge d'oli d'ús domèstic, contribuint 
així a la conservació del medi ambient i a la 
reducció de la contaminació al nostre planeta. 
"Des d'aquesta regidoria es continuarà treballant 
per facilitar aquestes accions i millorar el servei", 
ha conclòs el regidor.

Augmenta la quantitat d’oli reciclat a Vinaròs durant el tercer trimestre de 2016
El punt situat davant del CEIP Misericòrdia és el que ha aconseguit més oli en el que va d’any 

El regidor de Medi Ambient i 
Agricultura, Jordi Moliner, ha 
mantingut recentment una reunió 
amb el seu homòleg de Benicarló, 
Domingo Roca, i amb els caps de la 
Policia Local de les dues poblacions 
per a la posada en marxa de la 
targeta agrícola. 
Aquesta iniciativa comarcal va 
ser presentada aquest estiu i 
permetrà als amos de finques 
tenir una targeta que acrediti la 

seva propietat i associï els seus 
vehicles, facilitant a les autoritats 
una identificació més ràpida en les 
tasques que realitza per al control 
dels robatoris al camp. 
En aquesta última trobada ja s'han 
definit com seran els formularis 
per demanar aquest document, 
així com els elements que ha de 
contenir la targeta, la qual serà 
presentada ja públicament després 
de ser aprovada pel Consell Agrari.

Vinaròs i Benicarló ultimen la posada en marxa de la targeta agrícola  
La iniciativa permetrà a les autoritats una identificació més ràpida per 
a un millor control dels robatoris al camp
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El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, juntament 
amb la regidora d'Educació i Esports, Begoña López, 
han visitat esta setmana les obres que s'estan duent 
a terme a Benet XIII per a l'ampliació de la vorera. 
“Es tracta d'un tram de 140 metres de llarg per dos 
metres d'ample, que arriba fins a la porta del darrere 
de l'IES Leopoldo Querol i que comptarà amb una 
zona d'aparcament formigonada”, ha explicat el 
regidor. 
Alsina ha afegit que aquesta era una "acció 

necessària, lligada a la creació del carril bici, per 
millorar la seguretat dels alumnes que diàriament 
utilitzen aquest pas per arribar al centre i tornar a les 
seves cases". 
En total han estat uns 34 mil euros els que s'han 
invertit en aquests treballs, que finalitzaran amb la 
instal·lació de fanals per il·luminar tota l'àrea. S’està 
estudiant en una propera fase continuar la vorera 
fins a l'heliport junt amb l’instal·la cio de faroles 
solars.

S’amplia la vorera de Benet XIII fins a l’IES Leopoldo Querol
La inversió ha estat de 34.000 euros, ha assenyalat el regidor d’Obres i Serveis Guillem Alsina

El centre de coneixement Vinalab va acollir la presentació del Programa d'Emprenedoria per a Joves que organitza la Cambra de Comerç de Castelló en col·laboració 
amb els ajuntaments de Vinaròs i Benicarló. La regidora d'Ocupació, Maria Cano, va participar d'aquest acte en el qual l'emprenedor Jaime Garrastazu, un dels 
fundadors de POMPEII, va explicar la història d'èxit de la seva empresa.

Programa d'Emprenedoria per a Joves al Vinalab

La última NOVEDAD 
de Editorial Antinea

TODAS LAS GUERRAS SUFRIDAS EN EL 
MAESTRAZGO HISTÓRICO

Ya a la venta en su librería favorita
o llamando al tel. 964 45 17 38 (ELS DIARIS) Plaza Jovellar, 15 ·  VINARÒS

TODAS LAS GUERRAS SUFRIDAS EN EL MAESTRAZGO HISTORICO

Francisco Segarra Capsir
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Francisco Segarra Capsir nació en Catí (Castellón) en 1947. Apa-sionado por la Historia de su tierra nos presenta su último trabajo con este libro que se inicia en los prime-ros vestigios de vida humana unos 5.000 años A. de C., y  poco a poco va desgranando conflictos, guerras, odios, venganzas, perdones, acon-tecimientos, conquistas, alegrías, penas y desventuras sufridas a lo largo de la Historia por estas nobles gentes del Maestrazgo histórico y dels Ports.
Haciendo honor a su título vienen reseñadas todas las guerras acontecidas, desde los primeros pobladores hasta la guerra civil (incivil) del año 1936.El autor de Los maquis en el Maestrazgo y de Los ho-rrores en el Maestrazgo carlista, en esta ocasión ha ido más lejos y, tras un sinfín de horas “sufridas” en dife-rentes centros bibliográficos compilando y contrastando hechos históricos, ha sacado a la luz “Todas las gue-rras sufridas en el Maestrazgo histórico”. El título lo dice todo.

Portal de Sant Vicent o Santa Anna en Catí (Castellón)
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La UJI cede Vinaròs y Sagunto 
al CEU para las prácticas sanitarias
La Universitat Jaume I cederá a la universidad privada del CEU-Cardenal Herrera 
los hospitales públicos de Vinaròs y la Minife de Sagunto para que sus alumnos 
de 2º a 6º de Medicina y de Enfermería hagan sus prácticas sanitarias, tras el 
acuerdo alcanzado a tres bandas junto con la Escola Valenciana d’Estudis per 
la Salut, entidad de la Conselleria de Sanidad que ha ejercido de mediadora 
en el conflicto. Lo explicó el decano de Ciencias de la Salud de la UJI, Rafael 
Ballester, que incidió en que «los 640 alumnos de la Jaume I harán sus prácticas 
en el Hospital General y Provincial de Castellón y la Plana de Vila-real, y los del 
CEU ocuparán las plazas conveniadas con el Comarcal y la Minife».

Dos mesos d’obres a la N-232, 
que es talla a l'altura del pont de la Bota

Des de dimecres 28 de setembre a les 8h, la N232 queda tallada al 
trànsit per obres a l'altura del pont de la Bota.  Subdelegació del 
Govern a Castelló informava d’una operació que s’estima dure entre 6 
i 8 setmanes. Segons el comunicat emès pel Ministeri de Foment, les 
actuacions se centren en reparar el tram afectat per l’accident d’un 
camió, produït el passat 23 d’octubre, que va trencat la barana d’una 
part del pont i, alhora, danyava elements estructurals.
Com a conseqüència del tall de la N-232 en aquest punt, en el temps 
que dure la reparació, es veurà afectat principalment el trànsit entre 
la comarca dels Ports i Vinaròs. Com a vial alternatiu, es recomana fer 
servir la CV-12 per Ares i la CV-15 per Catí.

Acord Ciutadà ha lamentat “la 
introducció de poques novetats” 
en els plecs de condicions per 
l’adjudiació del Setmanari Vinaròs i 
considera que  l'equip de govern “ha 
perdut l’ocasió per rellançar-lo”. El 
seu portaveu, Lluis Batalla, considera 
que en els plecs “en cap cas hi ha 
una acció per tal d'evitar la baixada 
de vendes alarmant, sinò que l'únic 
que interessa a qui governa és la 
promoció de la seva tasca”.  Des de 
la coalició es creu “que s'hauria de 
fer públic en primer lloc els ingressos 
i les despeses del Diariet al darrer 
exercici; entenem que s'ha tingut un 
any en analitzar la situació del Diariet 
i no s'ha fet”.
D’altra banda, Batalla considera que 
“la baixada en vendes del Diariet té 
una relació directa amb la manca de 
Direcció del setmanari que marca 
una linia editorial, un format, una 
imatge, una proposta diferent a 
d'altres productes. Portem 15 mesos 

sense direcció de Diariet i això es 
nota malauradament. La censura al 
Diariet s'ha anteposat a la creativitat”. 
Des d'Acord Ciutadà s’ha indicat 
que hagueren introduit novetats 
importants per guanyar subscriptors, 
com fer una edició digital del mateix 
a un preu més reduït sense renunciar 
al format paper.
De la mateixa manera, indiquen que 
“el pas endavant del Diariet haguès 
estat, per nosaltres, no en editar la 
programació cultural de l'equip de 
govern, sinò en Fer Cultura. Com a 
exemple, destaquen la possibilitat 
de donar entrada als joves 
investigadors que, a la recerca de 
currículum, puguessin publicar els 
seus articles d'investigació i estudi 
gràcies al Diariet, gràcies aun acord 
a tres bandes entre Editor- Amics 
de Vinaròs- Ajuntament, per tal de 
distribuir  la revista Fonoll dins del 
Diariet, compartint despeses les tres 
entitats”

Acord Ciutadà creu que els plecs del 
Diariet són “una ocasió perduda 
de rellançament del setmanari” 
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Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi 
Navarrete han exigit al Govern central i a les 
autoritats que prenguen mesures urgents per 
garantir que els usuaris dels trens Regionals 
que cobreixen la línia Tortosa-Castelló-València 
"viatgen amb uns estàndards mínims de 
confort i qualitat en el servei", ha assenyalat 
Jordi Navarrete.
La coalició Compromís segueix mantenint la 
necessitat de dotar al nord de l'autonomia de 
trens de Rodalies "davant de la manca de trens 
regionals amb horaris mal planificats per a les 
necessitats dels usuaris".

Compromís denuncia la precarietat de trens 
i l’amuntegament que pateixen els usuaris del Maestrat

45è tall de carretera per reclamar una AP-7 gratuïta

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS
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LA COFRADIA DEL 
CRISTO DE LA PAZ 

comunica a sus cofrades 

y colaboradores que a 

partir del 26 Septiembre, 

se puede recoger la 

lotería en UNIPOST C/ S. 

Gregorio 21

MUCHAS GRACIAS  

LA JUNTA DIRECTIVALupe Zaragozá Lluch profesora de patchwork de Vinaròs ha estado con tres de sus alumnas en la Alsacia 
en el Carrefour Europeo de Patchwork haciendo cursos y viendo las ultimas novedades,para tal ocasión se 

confeccionaron unas chaquetas de patch que fueron la sensación de la Feria

Taller de construccio de caixes niu de rats penats, amb ACA i DECATHLON.

Aquesta setmana la delegació de l'Associació de Familiars de malalts 
d'Alzheimer ha eixit al carrer amb taules informatives per a donar a conéixer 
la tasca de l'entitat a la localitat així com els serveis que ofereix al seu centre 
de dia. El president d'AFA Vinaròs agraeix la col.laboració i solidaritat de tots 

el veïns i veïnes que han col·laborat amb l'entitat.
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El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, ha lliurat a la Tourist Info local els diplomes als dos 
guanyadors del V Concurs de Fotografia Turística de Vinaròs, que també rebran un premi de 150 
euros cadascun.  
En la categoria de votació popular el guanyador d'aquesta edició ha estat Mariano Castejón. La 
seua instantània "Trosset de cel" ha estat la més votada en l'aplicació del concurs a Facebook, 
amb un total de 205 vots.  
D'altra banda, la fotografia triada pel jurat ha estat la de Pedro Vidal, una imatge en blanc i negre 
que mostra una part de Sòl de Riu. Per a la seva elecció, els experts van valorar la seva qualitat 
tècnica i l'originalitat de la proposta per a promocionar espais turístics del municipi.  
Fontanet ha volgut agrair finalment l'àmplia participació que ha tingut aquest concurs, un cop 
més, amb un total de 67 participants i 1234 vots rebuts entre el 8 i el 28 d'agost del 2016.

Hola iaia!
 
Una carta de comiat no si és això, però són els meus 
pensaments ara estos moments. No em puc acomiadar 
de tu iaia, és un fins prompte com va passar amb el iaio 
Tomás i el iaio Paco, sé que un dia ens arribarà a tots. 
Quina malaltia més dura has passat iaia i estàs patint. 
Com m'agradaria que més de la meitat del dolor que 
sentes me'l passares a mi. I jo i tota la família veient 
com pateixes dia rere dia per culpa del maleït càncer. 
No és just que s'haja de patir tant, ja és prou dura la 
vida com per a patir quan arriba el final. Iaia voldria 
que no te'n anesses mai i que el temps tires cap enrere 
però tan sols per a recordar tots els moments bonics 
que hem passat juntes, quan tenia un problema a qui 
anava a contar-li? A tu iaia, has sigut com una segona 
mare per a mi i et trobaré molt a faltar. Sols de pensar 
que arribarà eixe dia que miraré al portal de casa i no 
podré pujar a vore’t com cada setmana... Iaia no es just 
que t'haja passat això tan dur però tat que és el que ha 
ser? Si estigueres aquí em diries anima’t, menja, esta-te 
contenta de la família que tens, les amigues, ton pare, 
ta mare... tot passa per algo, veus com al final les coses 
sempre et surten bé?... 
Vull gravar-me estes paraules iaia però mai estem 
preparats per a acomiadar-nos d’algú que vols tant. 
Sempre estaràs amb mi sempre igual que els iaios, 
que sempre estan ahí. Ai iaieta quina persona tan 
important has sigut per a mi, animosa, forta, valenta, 
amb geni com tots los de esta família, jejeje, però no 
seriem nosaltres. M'has ensenyat tantes coses bones... 
perquè de defectes tots en tenim però és que per a mi 
has sigut molt important i has marcat molt la meua 
vida. 
Sé que voldràs que tirem endavant, que no decaiguem 
i per tu ho farem. Se que has viscut una vida llarga, feliç 
i amb problemes però com tots en esta vida i has tirat 
endavant sempre. No he vist una persona més forta 
que tu iaia. Ets i seràs sempre la meua iaieta i ahí on 
estigues mos desitjaràs el millor i jo espero que trobes 
la tranquil·litat que te mereixes i que te trobes en lo iaio 
i la teua família. A nosaltres ja ens arribarà el dia que 
ens trobarem en tu i se que sempre ens enviaràs forces 
per tirar endavant. Has creat una gran família, genial 
per a mi, és la millor. Per això no m’acomiado de tu iaia, 
és un fins prompte se que un dia estarem juntes de 
nou. T'estimo. Et desitjo i sé que ahí on estigues estaràs 
bé. La teua neta Lina i la teua família que t'estimem 
moltíssim. Estic feliç de haver-te tingut en la meua vida 
30 anys i haver estat en tu el l'últim moment. Sempre 
estaràs en natros, en mi, SEMPRE. Se que he passat 
una mala època i recordo tots els teus consells i el que 
m'has ajudat i te juro que no els oblidaré mai, per tu. 
T'estimo iaieta.                                                                                    

Lina Castell Ramos

Per a la meua iaia 
Lina Carceller Albalat

El V Concurs de Fotografia Turística 
de Vinaròs ja té guanyadors
El premi de la votació popular ha estat per a Mariano Castejón 
i el del jurat per a Pedro Vidal

Premi del públic

Premi del jurat
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, va lliurar els premis a Mariano 
Castejón i Pedro Vidal
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Vinaròs va celebrar divendres 23 
de setembre la tercera edició del 
Mercatxef, un concurs de cuina 
amateur inspirat en el televisiu 
programa Masterchef. Es tracta d'una 
cita per no professionals majors 
de 13 anys que es va celebrar en el 
recinte del mercat municipal, i en la 
qual van participar cinc parelles que 
van demostrar les seves aptituds 
culinàries creant un plat lliure amb 

molt públic assistent seguint la seva 
preparació. La concursant Maria 
Luisa Roca va quedar en primer lloc 
i va guanyar un menú per a dues 
persones en el restaurant Bergantín 
i un xec de 100 € per comprar al 
Mercat de Vinaròs. El segon premi 
va ser per Meli Jiménez, que es va 
endur un xec de 60 € per comprar al 
mercat.
El funcionament d'aquesta cita 

gastronòmica és molt divertida, ja 
que cada participant disposa de 
30€ i només 10 minuts per realitzar 
la compra al propi mercat dels 
productes i ingredients necessaris 
per confeccionar el seu plat. 
Posteriorment, durant 50 minuts i 
davant els espectadors, cuinen en 
directe el plat lliure que trien, i un 
jurat format per professionals de 
l'hostaleria escull el millor.

La tercera edició del 'Mercatxef' omple de públic el mercat

Redacció

La Asociación Cultural y Recreativa del Ama de 
Casa de Vinaròs comunica a todas las asociadas 
que el próximo día 13 de octubre se reanudarán las 
actividades en la asociación. Será como siempre, 
todos los jueves a las 17 horas con actividades ocio 
culturales y viajes.
Más información en la sede de la asociación los 
jueves no festivos a las 16.30 horas.
La Junta 

12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

Molt de públic va seguir l'evolució dels plats Els guanyadors, amb el regidor de Turisme i 
la presidenta del Mercat

Els concursants, comprant els productes al mercat Dos generacions unides per la gastronomia

El jurat, atent 
Una imatge que recorda al televisiu 
'Masterchef ', que inspira el concurs

El jurat, tastant els plats
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El pasado viernes día 23 de septiembre a las 19 
horas, se inauguró una exposición de fotografías 
urbanas del “Estudi Conceptes”, en la Capilla de 
Santa Victoria sita en un anexo del Auditorio 
Municipal “Wenceslao Ayguals de Izco” de nuestra 
ciudad.
Dicho acto es uno más de los multitudinarios actos 
programados este año 2016, referente al encuentro 
de la imagen de la talla de San Sebastián, en una 
casa de la calle San Juan, hace ya 600 años.
Según lo que representa esta exposición, los 
componentes del “Estudi Conceptes” de nuestra 
ciudad, nos manifestaron lo siguiente:
“ Se conjugan en la exposición la historia y la 
fotografía tanto por parte de Alfredo y de José Luis. 
Esta exposición marca un recorrido recordando 
la fiesta de nuestro patrono, cual es: la ermita, la 
iglesia de la Arciprestal, la procesión con la reliquia, 
este año pasando por la c/. San Juan donde se 
encontró la imagen, con la bendición al mar 
con la reliquia, las loas y finalizando en la iglesia 
Arciprestal. Hemos tenido la colaboración del bello 
poema confeccionado por Mari Carmen Gómez 

Sanjuán, que leyeron los niños en el día de “San 
Sebatianet”, por lo tanto, ha sido un trabajo de 
colaboración entre los tres. Consta de 21 paneles 
de variados tamaños y desde el color natural con 
sus sombras y luces nocturnas, hasta fotografías 
en blanco y negro todo ello basándose en la luz 
ambiente”.
Para la inauguración de la exposición, tomo la 
palabras mossen Emilio Vinaixa el cual manifestó 
que: “Este es un acto mas del centenario en que se 
pensó hacer esta exposición, recuerdo que queda 
para siempre con estas imágenes que recuerdan 
la historia de nuestro santo San Sebastián, y que 
quedarán como constancia de todos los actos que 
se han iniciado desde el pasado mes de enero”. 
Agradeció la colaboración de la empresa con estas 
artísticas imágenes que dan relevancia a los actos 
programados.
Finalizó los parlamentos Alfredo Gómez Acebes, 
el cual nos comentó: “Para la realización de esta 
exposición pensamos no solo en una exposición 
clásica de fotos, sino que tuviera un contenido 
de la misma de forma global. Con el recorrido 

en las fotografías hecho expresamente, están 
expuestas no solo con un contenido artístico, sino 
a la vez espiritual de nuestro sentimiento como 
pueblo. Está complementada con unos versos de 
Mara Carmen Gómez Sanjuán, los cuales preparó 
para la celebración del día de San Sebastianet 
en nuestra ciudad. Estamos contentos de haber 
podido colaborar con la organización de este 600 
aniversari”.
Por mi parte, aparte de felicitar a los tres por tan 
interesante exposición, les recuerdo que podrán 
visitar la misma, del 23 de septiembre al 9 de 
octubre.

Exposició ‘La dolçaina 
i el tabal a Vinaròs’
La Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs 
va inaugurar la mostra ‘La dolçaina i el 
tabal a Vinaròs’ el passat 22 de setembre. 
La exposició romandrà oberta fins al 2 
d’octubre a l’auditori municipal.

Dins dels actes de 
commemoració del 775 
aniversari de l'atorgament de 
la carta de población, dissabte 
24 de setembre es va celebrar 
una trobada de danses infantils 
en la qual van participar les 
localitats de Benicarló, Xert, 
Alcalá i Vinaròs.

          LO MORENET” 600 ANYS D´UNA TRADICIÓ”

Se inaugura la exposición de Fotografies urbanes Estudi Conceptes
600 anys d'una tradició Sant Sebastià i Vinaròs

Trobada de danses infantils

Totes les imatges 
 www.fotospai.com
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Més de 300 persones procedents de més d’una 
trentena de poblacions valencianes, catalanes i 
aragoneses, van participar en la XVII Trobada de 
Puntaires de Vinaròs.
Aquest acte, un dels més populars, de 

l'àmplia programació (50 activitats en total) 
que se celebra aquests dies amb motiu del 
775 aniversari de la concessió de la Carta 
Pobla de Vinaròs, tenia com a novetat el 
canvi d'ubicació. S'havia previst per celebrar 

aquest esdeveniment en la carpa de l'Atlàntic. 
No obstant això, la possibilitat de pluja de 
dies abans va fer que finalment es dugués a 
terme sota cobert, concretament en pavelló 
poliesportiu municipal.

Trobada de puntaires

El vinarossenc Tian Gombau va portar la seua obra ‘Pedra a pedra’ a l’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs, on els més menuts van poder disfrutar 
i despertar la seua imaginació a través dels objectes inanimats. Una obra molt premiada a nivel nacional i internacional.

La imaginació del ‘Pedra a pedra’ de Tian Gombau, a la Fundació Caixa Vinaròs
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Deu restaurants provinents de diferents punts de 
la geografia espanyola van participar dilluns en la 
XIV edició del Concurs Nacional de Cuina Aplicada 
al Llagostí de Vinaròs, un esdeveniment que és 
molt valorat dins del circuit gastronòmic nacional.
El primer premi, llagostí d'or i 1000 euros va ser 
per al restaurant Rincones del Marquès (Sevilla), 
amb els xefs Antonio Javier González i Abdelkharin 
Crhaibi, amb la recepta "llagostí de Vinaròs amb 
pell de mango, caviar de curry verd, coco i aire 
de Vinaròs". El segon premi, llagostí de plata i 500 
euros va ser per al Catering y Eventos de los Pirineos 
(Sardas, Osca), amb els xefs Toño Rodríguez i 
Diego Griñón, amb la recepta "Llagostí de Vinaròs, 
salmorejo i ‘migas’ de remolatxa" i el tercer premi, 
llagostí de bronze i 300 euros per a la Escuela de 
Cocina Natural Chef, de Miguelturra (Ciudad Real) 
amb els cuiners Jesús Villarejo i Antonio Costoso, 
amb el plat Llagostí de Vinaròs, callos marins a la 
madrilenya, fals all negre i mini caneló de cua de 
porc.

Aquesta cita gastronòmica va tindre lloc al mercat 
municipal i va explicar, com sempre, amb molt 
públic assistent. Els cuiners van realitzar les seves 
creacions en directe i davant la gent, que va poder 
preguntar-los i conversar amb ells. 
Els noms i procedència dels deu establiments 
finalistes eren en aquesta edició: La Añada 
(Madrid), Catering y Eventos de los Pirineos (Sardas, 
Osca), Diablito (Calvià, Balears), Can Ros (Borriana, 
Castelló), Hotel HQ La Galeria (Burgos), Escuela 
de Cocina Natural Chef (Migueturra, Ciudad 
Real), Tancat de Codorniu (Alcanar, Tarragona), 
Rincón del Marqués (Sevilla), Comer, Beber, Amar 
(València) i Mitte (Madrid).
El concurs es va iniciar a les 17 hores, amb 
l'elaboració de les receptes dels participants 
seleccionats i dues hores més tard el jurat va 
realitzar la valoració dels plats del concurs. 
Aquest any la presidència del jurat va estar 
encapçalada per un dels millors cuiners valencians 
en l'actualitat: el xef Miguel Barrera, que compta 

amb una estrella Michelin en el seu restaurant 
Ca’l Paradís. La resta dels membres del jurat van 
ser la bloguera Cueva Morales, el periodista i 
fotògraf José Ferrer Morató, el cuiner Juanma 
Salgado i la xef María José Pareja, en virtut de 
l'agermanament gastronòmic que la ciutat de 
Vinaròs té amb l'alacantina ciutat de Guardamar. 
El públic assistent també va poder degustar la 
tapa guanyadora del Tapa Tour 2016, de Rafel lo 
Cristalero, que també va guanyar l'any passat. El 
seu fill, Rafel Chaler, va recollir el premi. Destacar 
que aquesta edició del concurs va rendir un 
especial homenatge al cuiner Alberto Moreno, 
recentment desaparegut. Ell va guanyar el 
concurs en el 2006 i va formar part del jurat en 
el 2008. Des de llavors va ser ambaixador del 
llagostí de Vinaròs.
Des de la Regidoria de Turisme s'ha destacat el gran 
nivell de les propostes rebudes, que en aquest any 
sumaven un total de 31 procedents de tot l'estat 
espanyol

El restaurant sevillà Rincones del Marqués guanya la 
XIV edició del Concurs de cuina aplicada al Llagostí

El públic va poder veure tota la confecció dels plats El jurat, en plena deliberació. La decisió final va ser difícil

La reacció dels xefs en conéixer que havien estat premiatsEls cuiners van contestar les preguntes dels assistens



13

30 setembre de 2016 aniversari 
Carta Pobla

Vinaròs

1er

2n 3er

Mariola Nos va presentar l'acte 
d'entrega de premis

El cuiner Miguel Barrera, president del Jurat, va fer entrega del primer 
premi al restaurant Rincones del Marqués

Llagostí de Vinaròs amb pell de mango, caviar de curry verd, coco i aire de Vinaròs, 
la recepta guanyadora de l'edició d'enguany

L'alcalde, Enric Pla, va entregar el llagostí de 
plata a Catering y Eventos de los Pirineos

Llagostí de Vinaròs, salmorejo i ‘migas’ de 
remolatxa, es va endur el llagostí de plata

El diputat Andrés Martínez entregant el 3er 
premi a Escuela de Cocina Natural Chef

Llagostí de Vinaròs, callos marins a la madrilenya, 
fals all negre i mini caneló de cua de porc

C
re
ac

io
n
s

Els patrocinadors, Coarvi i Fundació Caixa Vinaròs, entre d'altres 
col·laboradors, van estar presents a l'acte

El restaurant Rafel lo Cristalero 
va rebre el premi a la millor tapa 
de mans del regidor de Turisme, 
Domènec Fontanet

Els xefs dels tres restaurants guanyadors, amb el jurat, el diputat de Turisme, Andrés Martínez, l'alcalde, Enric Pla i el regidor de Turisme, Domènec Fontanet
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Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán VidalRECORDS

Amb l’últim dels escalons vam arribar finalment al lloc anhelat. Llavors el cor se'm va accelerar amb les palpitacions 
pròpies d'una vespra de festa. Allà dalt, les campanes em guardaven la mirada més pura, aquella  amb la qual les 
observava fascinat en la infància. De sobte, les vivències primeres, assimilades a l’excepcional espai, van començar 
a retornar-me les joies més estimades. Com en un sortilegi, aparegueren evocades les boles de sucre blanc i rosat 
de la palma, la fragància de les clavellines vestint les peanyes primaverals, l'excitant ascensió de la traca al seu tram 
final, les iniciàtiques nits de revetlla…
Estes vivències tan intenses em despertaren la gana. Llavors vaig recordar quelcom sobre un mosset en finalitzar la 
visita que ja concloïa.  Com abans de baixar volia contemplar el món des de dalt, vaig traure el cap uns instants. I fou, 
tal vegada, aquella mirada innocent -aliena a la realitat i fixada encara en la retina-, però el que vaig veure va ser una 
taula que es perdia Carrer Major avall, amb una sorprenent varietat de viandes. Una taula plena de canapés, coc de 
tonyina, musclos, llagostins; també amb muntanyes de neules, pasta fullada i les més diverses melmelades, cremes 
i pastissos que un es puga imaginar. Fins i tot hi havia deu o dotze polps bullits. Un refrigeri sense precedents si 
no hagués consistit en l’encisadora visió dels primorosos treballs amb boixets que realitzaven les dones assegudes 
al voltant de l’ acolorida taula. Es tractava de la trobada de puntaires, programada per les celebracions d’aquell 
aniversari de la Carta de Pobla que jo sempre associaré a les campanes, a un temps de fascinació.
Facebook: Microrrelatos Chulvi        Foto: Antonio Beltrán Vidal

Los que formamos parte del “Grupo 
de Oración” del Padre pío, ubicado 
este en Vinaròs, concretamente en la 
iglesia de las “Religiosas Clarisas de 
la Divina Providencia”, celebramos el 
pasado viernes día 23 y festividad de 
San Pío de Pietrelcina, diversos actos, 
en que el de mayor importancia fue 
la celebración de una misa con la 
liturgia del día de la canonización del 
santo, el 16 de junio de 2002, por el 
papa Juan Pablo II.
Fue oficiada la misma por mossen 

Florencio, el cual en su preámbulo 
nos comentó una resumida vida de 
nuestro querido santo. Al finalizar la 
misma se procedió a le veneración de 
la reliquia de San Pío de Pietrelcina, la 
cual tenemos el privilegio de tenerla 
aquí en nuestra ciudad de Vinaròs, 
y se repartieron unas estampas 
y un calendario de los próximos 
encuentros de oración para el curso 
2016-2017, el primero de ellos para 
este mismo sábado a las 19,30 en la 
iglesia de las Religiosas Clarisas de 

nuestra ciudad.
Esperamos poder encontrarnos de 
nuevo el grupo de oración el próximo 

año, y celebrar con toda alegría 
y recogimiento, la festividad de 
nuestro santo San Pío de Pietrelcina.

Festividad de San Pío de Pietrelcina

La secció del fons antic de la Biblioteca Municipal 
s'ha ampliat els darrers mesos gràcies a les 
donacions, passant de 1440 a 2775 exemplars. A més 
s’ha renovat el mobiliari que facilita l'organització 
i consulta de les obres amb l'adquisició de tres 
noves prestatgeries metàl·liques.  
"Molts dels llibres han estat cedits per particulars 
i es tracta d'una secció viva que no ha parat de 
créixer, en anar incorporant manuscrits i exemplars 
anteriors a 1958 que necessiten un tractament 
especial per a la seva conservació", ha explicat el 
regidor de Cultura Marc Albella.  
El regidor ha afegit que “als llibres, a part del procés 
de catalogació i classificació, se’ls ha donat un 
tractament adequat amb materials protectors que 
garanteixin una millor conservació”.

En aquest fons es poden trobar els llibres donats 
per Francesc Almela i Vives, les obres procedents 
del Servei Nacional de Lectura i altres que van ser 
adquirides per l'Ajuntament i que estaven retirades 
al magatzem municipal.  
També s'han sumat a aquesta secció donacions 
anònimes i altres com la de l'advocat José Cid 
López, la de la Unió General de Treballadors i 
recentment una nova aportació feta per la família 
d'Agustí Comes.  
Es tracta, principalment, d'obres literàries en 
narrativa i de ciències socials, bona part d'elles 
en castellà, tot i que també hi ha 67 en francès i 
50 en valencià. D'altra banda, el fons documental 
està compost, actualment, per 2.775 monografies 
i publicacions periòdiques, la majoria d'elles de 

principis del segle XX.  
"Aquest estiu han aparegut, a més, dues edicions 
històriques molt interessants: un exemplar de 
l'obra" The Doctor", de Robert Southey, que era 
propietat del King 's College de Londres, i part 
d'un volum de Els Miserables de Victor Hugo", 
ha assenyalat Albella, qui ha indicat que des de 
la Regidoria de Cultura se segueix treballant per 
posar en valor tot aquest material.

S’amplia el Fons Antic de la Biblioteca Municipal gràcies a les donacions
Ha augmentat de 1440 a 2775 exemplars els darrers mesos 
i s'han s’han adquirit tres noves prestatgeries
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El pasado sábado día 24 del presente 
mes de septiembre, tuvo lugar en el 
“Auditorio Municipal” a las 20 horas, este 
primer concierto que nos ofrecieron varias 
secciones de la Societat Musical “La Alianza” 
de Vinaròs.
Dirigió unas palabras de presentación el 
maestro-director José Ramón Renovell 
Renovell, en las cuales informaba de la 
nueva matrícula en la escuela de música de 
la entidad, en la cual pueden comenzar sus 
estudios musicales los niños/as a partir de 
3 años de edad. Comentaba de las obras de 
puesta a punto tanto de la escuela, así como 
del lugar amplio de los ensayos de la banda, 
con la instalación de aire acondicionado. 
Dirigía sus palabras también a los papas 
para que animaran a sus hijos a que 
aprendieran este mundo fantástico cual 
es el mundo de la música, también dirigió 
unas palabras al equipo de gobierno del 
ayuntamiento, estando presentes algunos 
concejales. Continuó el maestro Renovell 
a lo largo del concierto, presentando cada 
una de las cuatro actuaciones que pudimos 
ver y escuchar. El programa fue el siguiente:
PROGRAMA
GRUP DE SAXOFONS
El Capéo   Antonio Parera
Libertango  Astor Piazzola
Euromambo  José Gámez
Professor:Jordi Sabater

DUO DE VIOLONCELS
Caribeño (Duo per a dos violoncels)  
Denier S. Hurtado A.
Pik Nick en Salento (Dança per a dos violoncels) 
Denier S. Hurtado A. 
Professora: Karen Martínez 

GRUP DE METALLS
Promenade  M. Mussorgsky
Cinema Paradiso  Ennio Morricone
Professors: Veremundo García, Sergio 
Tortajada, 
Emilio Salamanca, Oscar Senén

BANDA INFANTIL I JUVENIL
Los 7 magníficos  Elmer Bernstein
El ciclo de la vida  Elton John
Fronzen  Kristen Anderson
Dtor.: Emilio José Salamanca Safont

Grup de saxofons
Estuvo compuesto por seis músicos y 
dirigido por su profesor Jordi Sabater. 
Nos ofrecieron tres variadas piezas. En la 
tercera “Euromanbo”, salió otro músico 
interpretando con las maracas. Fue una 
muy digna actuación.

Duo de violoncels
Compuesto por dos jóvenes hermanos 
y cuya profesora es Keren Martínez. Nos 
ofrecieron la pieza “Dança per a dos 
violoncells”. Su actuación estuvo correcta 
habida cuenta de su temprana edad.

Grup de metalls
Compuesto por once también jóvenes 
músicos y cuyos profesores son: 
Veremundo García, Sergio Tortajada, Emilio 
Salamanca y Oscar Senén. Nos ofrecieron 
dos piezas variadas y con buenos matices. 
Gustó la pieza “Cinema Paradiso” de Ennio 
Morricone.

Banda infantil i juvenil
No se si es esta la primera vez que se juntan 
ambas bandas, para la interpretación de 
tres muy bien escogidas piezas. Su director 
Emilio José Salamanca Safont estuvo a 
una gran altura dirigiendo esta mezcla de 
entre los más “peques” de nuestra banda, 
mezclados con los jóvenes de la “juvenil”, 
en que ya les hemos visto en bastantes y 
buenos conciertos.
Con el título de la primera pieza y con su 
garra en le interpretación en un escenario 
lleno de músicos, ya sacó los múltiples 
aplausos de los que llenamos como siempre 
que actúa “La Alianza”, nuestro auditorio. En 
la tercera y última pieza, al principio incluso 
nos cantaron en idioma de la Polinesia, 
siendo esta una bella pieza.
Finalmente salieron a saludar al escenario 
todos los interpretes de estas cuatro 
secciones, las cuales, las cuatro, lo hicieron 
muy bien.
Mis felicitaciones a los futuros músicos, y 
como no a sus profesores. Con este plantel 
de jóvenes y futuros músicos  tenemos 
“Alianza” para rato. Que así sea.

La Alianza en concert
Concert d'inici de curs Societat Musical La Alianza

GRUP DE SAXOFONS

DUO DE VIOLONCELS

GRUP DE METALS

BANDA INFANTIL I JUVENIL

TOTS JUNTS

Inauguració de l'exposició de Carlos M. Barragán ‘Relato cercano y desarraigo’ a l'espai Sebastià 
Miralles de la Fundació Caixa Vinaròs. La mostra és visitable fins el dia 22 d’octubre.
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El Teatro Ateneo:  Una función singular en 1912.
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El ya desaparecido “Teatro Ateneo”  
la calle Socorro fue inaugurado el 16 
de febrero de 1911por su promotor, 
Luis Roso Bover, con una adaptación 
de la ópera “Lucia de Lamermoor”, 
interpretada por una compañía 
infantil italiana. De esos primeros 
años tenemos escasas noticias de 
las representaciones teatrales que 
aquí se llevaron a cabo. De las pocas 
referencias que disponemos de 
este primer año de vida del teatro 
tenemos constancia de que el 21 de 
enero del año 1912 se representó aquí 
la obra “Amoríos de artista” del autor 
vinarocense José Rabasa. La obra fue 
puesta en escena por la compañía 
valenciana de Rigoberto Ventura, 
su director, y de la cual formaban 
parte en los papeles principales, 
los actores“Gregori, Segura, Gurina, 
Villaescusa y Sanchiz, y las actrices 
Arcas y Amorós”. Conocemos así por 
la prensa los apellidos de los artistas 
que aquí actuaron, pero no todos 
sus nombres de pila, lo que hace 
difícil su identificación. No obstante 
hemos intentado seguir sus pasos y 
hemos localizado que se trataba de 
una compañía de zarzuela y opereta 
valenciana, dirigida por Rigoberto 
Ventura y Joaquín Peris, cuyos actores 
principales fueron aquí Pascual 
Gregori,y las reconocidas tiples Salud 
Amorós y Conchita Arcas Tendra, 
cantaora flamenca. Entre su repertorio 
se contaban el juguete cómico-lírico 
“Niu de novios” y la zarzuela “Als lladres”.
Un espectáculo con música en directo, 
ya que la compañía contaba con 
orquestina propia y coro (dirigida por 
el propio Ventura)y por ello se pudo 
interpretar dicha “comedieta”, que era 
a la vez hablada y cantada a modo de 
musical. Por fortuna nos ha llegado la 

reseña que hizo la prensa de la época 
de la misma y que reproducimos para 
dejar constancia. El cronista apuntó 
que “nos ha demostrado Rabasa que 
conoce bastante la escena, que sabe 
mover con soltura los personajes y 
manejar el diálogo con facilidad. 
Siga por ese camino emprendido y le 
auguramos muchos triunfos que le 
proporcionarán gloria y provecho, a la 
vez que nos honrarán a nosotros sus 
paisanos”. 
La compañía llenó el Teatro Ateneo y 
deleitó a todos los asistentes ya que 
durante toda la función el público 
estuvo aplaudiendo sobre todo “los 
muchos y buenos chistes que adornan 
la obra” de Rabasa. Al finalizar la 
representación el público hizo salir 
a escena tanto al autor José Rabasa 
como al director de la compañía, el sr. 
Ventura, para aplaudirles de manera 
calurosa. 
Desconozco si esta obra se publicó en 
su día y si algún vinarocense o familiar 
tiene constancia de la misma o está 
en el anonimato, ya que sería de gran 
interés poder leerla y darla a conocer. 
Sobre la compañía, contratada por el 
nuevo gerente del Ateneo (Luis Roso 
había ya fallecido el mismo día de la 
inauguración del Teatro) apenas si 
tenemos datos. Sabemos que era una 
compañía valenciana de comedia 
y zarzuela que actuaba tanto en 
la capital, sobre todo en esos años 
en el “Marina” y “El Dorado”, como 
recorriendo la geografía nacional, 
de teatro en teatro. Estas compañías 
llevaban su repertorio, pero era 
bastante normal que en los pueblos 
que recaían interpretasen alguna obra 
de un autor local, de manera aislada 
y tanto como reclamo como por 
deferencia, como fue el caso.

No obstante, sobre su director 
Rigoberto Ventura Hernández, si 
podemos aportar algún dato resumido. 
Lo encontramos estudiando en 1905 el 
Conservatorio de Música de Valencia, 
becado por el Ayuntamiento. Al año 
siguiente, en 1906 lo encontramos ya 
como director musical de la compañía 
de zarzuela de Adolfo Fó de Valencia.  
En el año 1913 lo encontramos en el 
“Teatro Marina” de Valencia, dirigiendo 
a la compañía de zarzuela al frente 
de los actores Miguel Miró, Pascual 
Gregori y la tiple Isabel Toffé. Y en “El 
Dorado” con la compañía de Vicente 
Beltrán.
En el año 1922 aparece recorriendo 
varios teatros nacionales con una 
compañía de zarzuela dirigida por 
Pascual Cijureda, ejerciendo de 
maestro “concertador”. Un maestro 
concertador era aquel que enseñaba 
o repasaba al piano, a cada uno de los 
cantantes, la parte de música que les 
correspondía y organizaba el conjunto 
de las voces antes de la ejecución 
de cada obra. Y en el año 1923 lo 
encontramos en el Teatro “Stadium” 

de Valencia, dirigiendo la orquesta del 
Ateneo Musical que acompañaba los 
números de varieté y las sesiones de 
cine. 
Así mismo lo encontramos años más 
tarde  formando parte de la compañía 
de zarzuela de José Villueta.
En el año 1935 aparece como director 
de la “Gran Compañía de Revistas 
Francisco Mejías” de Valencia, al 
frente de más de cuarenta actores 
formado por un elenco de vedetes, 
tiples, vicetiples, tenores, actores y 
bailarines además del equipo técnico y 
artístico como iluminación, vestuarios, 
maquilladores, sastres y decoradores.
La compañía que actuó en Vinaròs 
debía ya ser ciertamente importante, 
ya que contaba además con un amplio 
repertorio en piezas líricas y cómicas, y 
sobre todo con orquesta propia, de ahí 
la posibilidad de interpretar la pieza 
musicada de un autor vinarocense, José 
Rabasa del que, sin más referencias, no 
podemos identificar. 
Queden, pues, estos datos para ir 
ampliando, paso a paso, la fecunda 
historia del teatro en Vinaròs.

El dia 16 de septembre l'associo ball de Dimonis de Vinaròs va anar a Betxi a participa en les seues festes.



17

30 setembre de 2016

CULTURA

El dimarts 4 d'octubre Samuel Verge, molt conegut 
per ser el Pastor de l'Esglèsia Evangèlica de Vinaròs, 
ens mostrarà la seua vessant artística amb la 
inauguració d’una exposició de pintures a l'Auditori 
Municipal Ayguals de Izco de Vinaròs. Una mostra 
que romandrà oberta al públic fins al diumenge 23 
d’octubre. Ens apropem per conèixer millor a l'autor i 
saber què podem esperar d'aquesta exposició.
Com va ser el teu acostament al món de l'art?
Em va interessar des de sempre. Recordo que en el 
col·legi demanava al professor a tota hora, que em 
deixés dibuixar. A 4art d'EGB un mestre valencià 
amant de la pintura, em va animar i amb ell, vaig 

prendre els pinzells per primera vegada. 
Quina és la teua formació?
Fonamentalment autodidacta; però l'impuls definitiu 
fou als 14 anys, quan vaig passar un estiu a l'Escala 
(Girona) amb el pintor Abel Quintana Oller. Amb 
ell vaig aprendre tècnica i la necessitat de superar 
límits. Ara ell és una figura reconeguda, va desafiar 
però, aparents barreres personals com ser sord i mut. 
Vaig ser a punt d'estudiar Belles Arts, finalment però, 
vaig decidir per Magisteri.
Què ens podem trobar a l'exposició i com 
definiries el teu estil?
Es tracta d'un conjunt de dibuixos a sanguina 
i llapis d'aquarel·la, així com diversos olis. Una 
part antològica, pertany a col·leccions privades i 
unes altres són de nova creació. En algunes obres 
m'apropo a l'hiperrealisme, però m'interessa 
sobretot, capturar l'essència mediterrània en colors, 
reflexos, llum en el rostre d'un nen...  M'encanten els 
desafiaments que proporcionen diversos materials, 
cristall, teixits, metalls i altres, … tinc interès especial 
pel retrat i últimament per enquadraments diferents 
i composicions d'escala superior a la real.
Trobem també algunes obres que fan referència a 
alguns indrets del territori. El públic però, és el que 
ha de fer la seua valoració. Si és del seu interès,  si li 
emociona o no … .
Actualment, quina és la teua ocupació?
Encara que sempre tinc la necessitat de crear obra 
artística, i també pinto per encàrrec, des de fa 13 
anys, sóc el Pastor de l'Esglèsia Evangèlica de Vinaròs. 
És una forta crida a compartir les bones notícies de 
restauració personal que conté l'evangeli per tots 
quants vulguen donar-se l'oportunitat; i també estic 
vinculat a activitats solidàries i d'Acció Social. 
L'Exposició s'inaugura el dimarts 4 d'octubre a les 
19:00 h. i romandrà oberta fins al diumenge 23 a 
l'Auditori W. Ayguals de Izco de Vinaròs, de dimarts a 
divendres, de 18:00 a 21:00 h.

Entrevista: Samuel Verge exposa a l’Auditori Municipal, del 4 al 23 d’octubre 
“Sempre tinc la necessitat de crear obra artística”
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Redacció

La Associació Cultural Amics de Vinaròs ha 
restaurado una talla policromada de una 
imagen de Santa Llúcia del siglo XVIII que 
recibió de la donación de una familia y para la 
que inició una campaña para buscar padrinos 
que se hiciera cargo de su recuperación. 
Finalmente ha sido la propia junta de la 
asociación la que la apadrinado. El coste 
total ha sido de 250 euros, incluyendo su 
identificación, estudio y valoración, así como 
su limpieza y consolidación, el estucado de 
una de sus manos, la reintegración cromática 
de la figura y su protección final. La devoción 
a esta santa se remonta en Vinaròs desde el 

siglo XVII, cuando en la Iglesia Mayor existía 
una cofradía bajo su advocación.
“Es una pieza mucho más rica de lo que 
creíamos, ya que durante el proceso de 
restauración han salido algunos detalles de 
pan de oro de la figura que indican que la figura 
es de bastante valor”, señaló la representante 
de la asociación cultural, Helena Román. 
La campaña iniciada por Amics de Vinaròs 
para buscar padrinos para recuperar 
objetos ue necesitan de una restauración 
urgente continúa, y el próximo para el que 
se intentarán captar recursos es un antiguo 
molino de café.

Amics de Vinaròs restaura una imagen de Santa Llúcia del siglo XVIII

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

La imatge, ja restaurada a la seu de l'Associació Amics de Vinaròs
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El nostre port
Per Jan Valls Per Marcos Jovani Agramunt

Privilegis

OPINIÓ 
Carta Pobla de Vinaròs
Per Fernando Juan, Membre de l’executiva del PSPV-PSOE

Aquesta setmana començarem 
parlant d'una infraestructura 
tan unida al nostre poble, que 
pràcticament és part del nucli 
urbà. Ens referim, evidentment, 
al nostre port. Des del contramoll 

al braç de llevant, ningú podria mai dir on acaba 
Vinaròs i comença el "Moll".
És aquesta singularitat la que ens porta a Tots 
i Totes Som Vinaròs a exigir a les autoritats 
portuàries un tracte diferent al qual estan 
acostumats a portar fins ara amb la nostra 
ciutat. Volem que el nostre port estiga al servei 
dels vinarossencs i les seues necessitats, com 
es va poder veure per exemple amb l'exitosa 
instal·lació de la carpa de festes de la Fira.
Doncs bé. A la reunió que el nostre alcalde Enric 
Pla va mantenir a València amb la Subdirecció 
General de Ports, va posar sobre la taula entre 
altres demandes el que la infrautilitzada Casa 
del Mar siga cedida per a ús municipal. En un 
poble com el nostre, amb una endèmica falta de 
locals municipals, un edifici com aquest podria 
ser utilitzat per donar-nos una gran varietat de 
serveis als veïns de Vinaròs: des de dependència 
per a la Policia Municipal a oficina per a la 
tramitació del DNI.
Respecte a aquest últim punt, en Tots i Totes 
Som Vinaròs hem decidit que no ens quedarem 
amb els braços plegats, esperant eternament 
a què des de administracions que ens tenen 
pràcticament abandonats, ens oferisquen una 
solució que mai arriba. La obtenció del DNI és 
una obligació que l'Estat ens imposa, i com a tal 
ha de facilitar a la ciutadania accedir a la seua 
tramitació. És imperdonable que des de Morella 
a Peníscola, els veïns hàgem d'esperar mig any 
o fer un viatge de més de cent quilòmetres per 
tenir l'esmentat document. Si les administracions 
centrals i autonòmiques no ens ajuden, potser 
haurem de començar a pensar a ser la ciutadania 
qui ens mobilitzem.
Ja per acabar, recordar que aquest 29 de 
setembre, hem celebrat l'aniversari de la nostra 
Carta Pobla. Aquest Trosset de Cel en el qual hem 
nascut o estat adoptats amb els braços oberts, 
en què hem crescut i hem viscut tots tantes coses 
bones i esperem que molt poques dolentes, 
segueix creixent i fent anys. Tants com 775. I 
creiem que és la nostra obligació agrair el seu 
afecte cuidant-lo i respectant-lo perquè els que 
vinguen darrere de nosaltres, durant molts anys 
més puguen gaudir-lo com nosaltres ho hem fet.

Per tots es 
conegut el ràpid 
deteriorament al 
que estàn sotmeses 

les pintures murals amb arquitectures fingides, 
en les façanes de l'esglèsia Arxiprestal.
La confusió mes habitual de la gent es pensar que 
l'esglèsia Arxiprestal es un monument del poble 
i pertany a aquest. Doncs es veritat, l'edificació 
es un monument del poble, i molt volgut pels 
vinarossencs. Però el problema consisteix en 
que no pertany al poble, ja que es una propietat 
privada.
Fa algo mes d'any i mig, Conselleria mitjançant 
la Llum i les Imatges, en diners de tots el 
contribuents, va restaurar l'església, tant per 
fora com per dins. Ara pensem que li pertoca al 
propietari afrontar les despeses derivades del 
manteniment necessari.
Qualsevol persona que tingue una propietat 
privada, per exemple un solar, està obligada a 
pagar el IBI i les taxes corresponents, ademés de 
mantenir neta l'esmentada propietat.
Per una altra banda, una organització com 
l'esglèsia, està exenta de pagar el IBI i demés 
taxes; i ademés rep molts diners de l'Estat. Això 
es un privilegi incomprensible en el S. XXI, i una 
injustícia per a qualsevol ciutadà, d'acord en les 
obligacions que he comentat abans.
Si l'esglèsia no pot fer front al manteniment de 
les seues propietats, sempre pot fer una cessió 
a les institucions públiques, i seríen aquestes les 
que prodríen conservar el patrimoni de tots. No 
podem continuar conservant el patrimoni privat 
de l'esglèsia en diners públics, i menys encara 
quan aquesta prioritza les seues inversions en 
altres temes que tots coneixem i no val la pena 
descriure en aquest moment.
Per a finalitzar i en resum, no li correspon a 
Conselleria -com suggereix el Sr. Tàrrega- fer 
front a les despeses d'arreglar les humetats 
emergents a les 3 façanes de l'esglèsia arxiprestal, 
que afecten greument a les pintures murals amb 
arquitectures fingides. De l'erari públic ja s'ha 
financiat recentment una important restauració 
a l'edifici, i ara toca que s'encarregue del 
manteniment el seu propietari.

Aquesta setmana se celebra 
l’aniversari de la Carta Pobla, 
el document que es reconeix 
com a acta fundacional de 
la nostra ciutat, Vinaròs. És, 

com tots aquests últims anys, una setmana on 
tenen lloc una pila d’actes que ens recorden 
que en fa ara 775, uns senyors van donar 
poders per a poder habitar un indret a un 
grup de persones que procedien d’altres 
terres, amb una sèrie de drets i deures, i que 
al llarg d’aquests anys han conformat una 
ciutat, la nostra, amb unes particularitats que 
fan que els habitants actuals ens puguem 
reconèixer com a vinarossencs. Particularitats 
que són el resultat de la interacció entre fets, 
terra i persones al llarg del temps. Si ens 
centrem en els últims 40 anys, vorem com 
el desenvolupament de la ciutat ha canviat 
notablement, amb coses positives i negatives. 
No som els mateixos, som més; hem passat 
de 17000 a 28000 vinarossencs. L’estructura 
econòmica no és la mateixa, la nostra ciutat 
ha passat de ser eminentment industrial 
i comercial a ser una ciutat de serveis i 
comercial, i els desitjos i les necessitats de les 
persones també han canviat. En aquests 40 
anys el partit socialista ha tingut molt a dir, i a 
fer, en la conformació de Vinaròs. Si ens fixem 
en les grans infraestructures, veurem que ens 
ha fet falta, en tots els casos, de la participació 
del nostre entorn, de la comunitat, de l’estat, 
dels veïns..... no ho hem fet tot sols. Els 
conceptes de solidaritat, igualtat i justícia han 
estat presents, encara que de vegades no prou 
presents, i així hem vist com s’ha desenvolupat 
un port, motor de la riquesa econòmica de 
la nostra ciutat, per després perdre la seua 
importància i capgirar el pol d’atracció cap 
a Castelló (centralisme), com s’ha construït 
un hospital de caràcter comarcal que ens ha 
retornat un poc la importància perduda, al 
menys a nivell comarcal i, com a dia d’avui, 
ens fan falta molts serveis, perduts o bé no 
guanyats per la crisi econòmica actual. És per 
això que ara cal de nou un impuls, que ha de 
vindre de fora, per a superar aquesta crisi. 
Des de dins no n’hi ha prou, i la col·laboració 
amb els nostres veïns és d’importància 
cabdal, tant dels veïns del nord com dels 
veïns del sud. No sobra ningú. Tots fan falta. 
Les mancomunitats són, en aquests aspecte, 
rellevants per a aconseguir-ho. En aquest 
sentit volem destacar l’anunci que el president 
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va 
fer la passada setmana: els pressupostos de 
la Generalitat disposaran d’una dotació del 
Fons Autonòmic de Cooperació Municipal 
d’almenys 80 milions d’euros per a finançar 
serveis, infraestructures i equipaments 
bàsics dels municipis.  Una línia d’actuació 
que reforça la idea que es va iniciar amb una 
col·laboració municipal amb la veïna ciutat de 
Benicarló, inicialment en serveis municipals. 
La unió de tots es l’únic mecanisme que pot 
anar traient-nos d’aquesta situació de crisi. I 
els socialistes de Vinaròs ho tenim clar.
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Una alcaldada
Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Se busca auditoría  
Por Lluís Gandia

El PVI va donar suport   a   la 
construcció de la piscina 
coberta a   la nostra ciutat,   

perquè aquest   projecte   era un dels punts més 
importants del nostre programa, per la legislatura 
2007-2011. També  el considerem un projecte amb 
prou impacte social i   molt necessari ja que som 
molts   de nosaltres   que   utilitzem aquest servei   
tots els dies. Per això vam treballar de valent per 
aconseguir-ho, i   així ho varem   incloure   al Pla 
Camps. 
No estem d’acord amb el canvi d’ubicació.   La 
piscina municipal     estava projectada dins de la 
ciutat esportiva.Ara el tripartit decideix emplaçar-
la   a Leopoldo Querol. Nosaltres pensem   que 
aquest canvi  és “Un capritxo de l’alcalde”.
  Som conscients que cal adequar el projecte 
de l’any 2009   a la nova normativa,   però no 
estem d’acord en trasladar-la     perquè canviar 
l’emplaçament  comporta  de moment fer un nou 
projecte que ens consta 55.000 euros / sense iva, 
i  també  un retard en la seua construcció. 
Per què diem aixo? Perquè   la Conselleria ha 
notificat a l’ajuntament de Vinaròs la negativa per 
construir-la en els terrenys cedits per fer el segon 
centre de salut. Ara el tripartit vol fer- la en el solar 
on es troben les aules prefabricades del Jaume I. 
La seua construcció depén de molts factors: del 
trasllat del col.legi a la finca de l’antic camp de 
fútbol del Cervol, cal fer també   una modificació 
del PGOU, perquè el sól on ara es vol construir és 
educatiu i s´ha de  requalificar  com a esportiu. Des 
del PVI estem convençuts que la via més curta per a 
donar llum verda és ubicar-la en la ciutat esportiva. 
Creiem que  tots aquests canvis es dilataran en el 
temps, passaran els  anys  i la piscina estarà per fer.
Nosaltres demanem la compareixença del PSOE 
local i que manifeste públicament que descarten 
el projecte aprovat en el seu dia pel PSOE –PVI, on 
la piscina estava emplaçada en la ciutat esportiva. 
No sabem si hi ha una escisió entre el PSOE local i 
el que  forma part del tripartit, perquè aquest està 
donant suport al captrixo de l’alcade, ja que segons 
ell compta amb el suport del BLOCS i PSOES.  
La veritat d’aquesta història és que a dia d’avui no 
s’ha fet  aquest projecte, però  si que és una realitat 
en ciutats del nostres voltants. Com  sempre   qui   
resulta   perjudicat   som   tots   nosaltres com   a   
ciutadans.

A la auditoria pública, 
ciudadana y urgente que 
prometió solemnemente 
el candidato Enric Pla 

subido en el escenario del auditorio en el mes de 
mayo de 2015 se le ha perdido la pista.
Desde que tomaron posesión de la alcaldía los de 
Podemos tras perder las elecciones, los socialistas 
con su peor resultado de la democracia y los de 
Compromís con un 50% menos de votos en la urna 
local que en la autonómica la auditoria desapareció 
sin dejar rastro.
Hemos de reconocer que al principio los 
integrantes del tripartito disimulaban en público 
su nulo interés y nos intentaban convencer de 
que se estaba haciendo, preparando, cocinando… 
o vete tú a saber qué. Pero pasados los meses y 
tras quedar en evidencia en múltiples ocasiones 
dejaron de buscarla y ya nunca más se supo nada 
de ella.
En estos momentos los únicos interesados en 
encontrarla y que salga a la luz somos el Partido 
Popular, aquellos a los que nos quieren auditar. Y 
es así porque sabemos que gestionamos de forma 
correcta, austera y eficaz. Que evitamos la quiebra 
económica a la que estábamos abocados por la 
gestión irresponsable y faraónica de una izquierda 
local que nunca se ha preocupado por las personas. 
Los datos de la auditoria dejarán escrito negro 
sobre blanco que en cuatro años se pagaron 
más de 19 millones de euros de los pufos de la 
gestión socialista, se incrementaron las becas, las 
subvenciones a las ONG, a las entidades deportivas. 
Y claro, eso contrastará con las subidas de sueldos 
de los actuales gobernantes, los viajes a Londres, 
las contrataciones más que dudosas en el Vinalab 
y el resto de tropelías realizadas por el tripartito en 
apenas 16 meses.
Y cuando el tripartito haga pública la auditoria 
será el momento de buscar el plan de emergencia 
social que también prometieron para rescatar 
a las personas. Otro engaño más. Otra mentira 
que debería sonrojar a cualquier miembro del 
gobierno con un mínimo de dignidad. Deberían 
tomar ejemplo de los euroescépticos británicos 
que después de su campaña para salir de la Unión 
Europea no tardaron ni 24 horas en reconocer 
que sus argumentos de campaña electoral eran 
falsos. Aquí no lo harán. Quien lo decide todo en 
el tripartito no lo permite, su sillón de alcaldía lo ha 
subido a las alturas y desde allí ya no se sienten los 
problemas de las personas normales y corrientes 
que antes decía que eran su prioridad.
Vinieron a salvar el mundo y empezaron por 
salvarse a ellos. Venían a gestionar ejemplarmente 
y lo único que hacen es dar ejemplo de cómo no 
debe gobernarse. Y así pasarán los días hasta que 
Vinaròs vuelva a ser un solar donde no quede nada 
en pie.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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REFLEXIONES: ¿Tienen siempre razón las mayorías?. Antonio Najar

OPINIÓ 

Vivimos en un país, de extremos, donde somos mas 
papistas que el Papa, donde los extremos no se tocan , 
si no, que se alejan cada vez mas. Buscamos culpables, 
cuando los culpables somos en parte todos, de que 
las cosas funcionen mal. Pedimos una educación 
gratuita y de calidad para nuestros hijos, en cambio, 
votamos recortar su jornada, como si con menos 
horas se desarrolle mas su inteligencia., pedimos 
abolir los deberes en casa (desproporcionados en 
muchos casos, y hay que erradicarlos, en otros, es 
para hacer lo que no han querido, o no han podido 
hacer como sus compañeros en clase). Llevamos en 
ocasiones después de clase a nuestros hijos a un 
repaso, para que avancen, lo que no han podido 

en clase, (un contrasentido si quitamos horas 
en las aulas) En unos años, hemos pasado de un 
sistema educativo plagado de castigos, deberes, 
en barracones...... a uno, sin casi autoridad para los 
profesores, menos horas de trabajo, y eso si, seguimos 
en alguno de los casos en barracones. Tres, solo tres 
razones, quisiera oír a aquellos que han votado en 
masa esa reducción de horario, para convencerme de 
que siempre las mayorías tienen razón. “Quiero pasar 
mas horas con mis hijos, que tengan mas tiempo de 
juego o que aprendan otras actividades”. Luego llega 
el fin de semana, y queremos que llegue el lunes para 
descansar de ellos y cuando están dos horas en la 
calle con los amigos, creemos que tienen suficiente. 

Lo de las actividades extraescolares se puede 
proponer a los centros para que sean productivas. 
Luego queda la opción de seguir llevando al colegial 
a clase, en un horario cambiado, pero con las mismas 
horas, recogiéndolo a las dos, poniéndole el embudo 
para que coma, y devolviéndolo a las tres, salvo 
que se quede a comer en el comedor (si antes no 
lo hacia y pagando) para no tener que ir haciendo 
carreras hasta casa, mal comer por falta de tiempo 
y volver a la hora al tajo. No creo que nuestros hijos, 
salgan a la larga beneficiados por este cambio, tal 
vez el objetivo principal de esa reducción de horas, 
no haya sido por el bien de la educación, si no por el 
entorno de esta.

Quan el Sr. Diputat Sr. JB Juan fa unes declaracions 
dient que els actuals mandataris són els que més 
retallen en l’historia de la sanitat valenciana, un es 
frega els ulls i es fa un pessic per tal de comprovar 
que no està somniant. Casualitat que tal afirmació 
no la recordem , pot ser hague vist la llum!. 
Nosaltres fa molt de temps que ho anem reclamant 
i que ho anem manifestat de forma publica i 
regular, denunciant-ho en totes les directives de 
l’hospital, hagudes i per haver. Recordem com una 
cap d’infermeria (i no d’ara) ens digué, justificant 
aquesta manca, que no estàvem molt lluny de 
les ràtios d’altres hospitals en quant a personal es 
referia. Efectivament les ràtios estaven i estan sota 
mínims per tot arreu.
De fet, en la darrera reunió amb el Diputat a les Corts 
de Podem va ser un dels temes estrella que li vàrem 
trametre, el Sr. Geffner ens digué que els sindicats, 

en la reunió prèvia, també li ho manifestaren de 
forma molt emfàtica.  
Tota la raó Sr. Juan que les coses es poden fer 
millor, TOTA LA RAÓ, en majúscules, l’actual 
Conselleria a l’igual que les anteriors (del PP) ens 
tenen postergats, per mostra el nomenament 
de la Directora/Gerent, en un any de retard. 
Afortunadament ens han comunicat que fa molt 
pocs dies que ja en tenim una altra. Desitgem 
que d’una vegada per totes afronte els greus 
problemes que hem d’aguantar els usuaris 
d’aquesta sanitat pública. Greus problemes en la 
manca de personal en totes les categories i una 
obvietat contrastada públicament: la necessitat 
d’acabar amb la renovació de càrrecs per, entre 
altres coses, acabar d’una amb la utilització del 
“Bolsin”. Una forma d’acontentar personal afí i crear 

panxes contestes de forma molt discriminada.
Demanem junts, sí, vostè, nosaltres, tots: a vore si 
de una ens poden aportar dades concretes, que 
ens puguen facilitar una memòria de l’activitat 
del nostre hospital (ni la hi ha ni l’ha hagut mai) i 
demanar junts que ens faciliten els pressupostos el 
suficientment amplis per poder fer comparacions 
en altres dependències hospitalàries. 
En quant al personal també hem demanat un llistat 
de les places establides, no amb noms, sols en 
quantitat. Tampoc ens ho ha facilitat ningú.
Sr. Juan, encantats en la seua reivindicació de més 
personal en l’hospital però, no es quede en els 
darrers temps. Com deien els castellans: de aquellos 
polvos vienen estos lodos. No s’equivoque, el seu 
partit ens HA GOVERNAT en un període de més de 
20 anys en la Generalitat, pot ser que vostè també té 
quelcom a assumir. 

En les últimes setmanes a Vinaròs s'ha alçat un 
gran revol pel tema del bar de l'ermita. 
El que escriu no dubta que els 13 anys de gestió no 
hagen sigut exemplars en tots els sentits per part 
del gerent. Tampoc dubta que en tot eixe temps 
haurà tingut els seus beneficis com a recompensa 
a la seua bona gestió. Perquè segur que de no 
haver sigut així no hages aguantat els 13 anys.  
De la manera que s'han fet les coses, la ciutadania 
vinarosenca ja està acostumbrada a que cada 
equip de govern municipal en el seu moment les 
haja fet en distints temes com li ha donat la gana. 
Sense diàleg, propostes, enteniment ni consens. 
Esta bé que la ciutadania opine es manifeste i 
faça concentracions reivindicatives i de suport. 
Però cal recordar que el contracte de gestió 
havia acabat, i que l'Ajuntament tènia via lliure 
per a fer les reformes oportunes. I que fent ús 
del poder i seguint la norma de fer les coses com 
els dona la gana en el seu moment van aprovar 

les normes. Que podran ser assumibles o no, que 
podran agradar o no, que poden estar fetes amb 
segona intenció per a benefici d'algú segons s'ha 
manifestat, açò ja es vorà i es parlarà.  El que si que 
em pareix correcte és que ha de ser un procés 
clar i transparent, en el que es done opció a tots 
els que ho desitgen. Que els 13 anys de gestió 
inclús en les bones condicions exposades no són 
motiu per a perpetuar-se. Segurament a Vinaròs 
hi haurà alguna persona que ho puga fer igual 
o millor i té el mateix dret que l'anterior.  El que 
si ha quedat clar en l’ocorregut amb este tema 
és que se li ha donat un matís i aprofitament 
oportunista polític que l'única cosa que ha 
aconseguit ha sigut enmerdar més el tema en 
comptes de solucionar-lo.  Com a exemple, 
recordar que en la legislatura anterior es va 
contractar a un cap de policia a dit pel capritx 
de la regidora de Governació, i que li costava a la 
ciutadania vinarosenca més de 4000 euros al mes. 

O la contractació a dit de la secretària de l'alcalde 
havent-hi en l'Ajuntament persones ja contractades 
millor preparades i amb més experencia. La 
contractació d'un assessor urbanístic connectat i 
desconnectat a dit sense saber el com ni perquè, 
cobrant 18.000 euros al mes més Seguretat Social.I 
els que ara es tiren dels pèls llavors no van dir res.  
També vull recordar que tots els dimecres primers 
de mes en la porta de l'Ajuntament l'Associació Mi 
mano és tu apoyo, es concentra per a protestar 
encontra de la violència de genere, i la concentració 
que més persones reunix són unes 40. Serà perquè 
el tema no té el mateix interés que el bar de l'ermita.  
Com tampoc ho tenen els talls de la 340, reivindicant 
una AP-gratuïta.  I què dir de les deficiència i 
necessitats de l'Hospital Comarcal, el Col·legi Jaime 
1r, el 2n Ambulatori i altres més. 
Però clar les necesitats i prioritats són les que a 
alguns els interessen. I en el tema de l'ermita entenc 
que s'ha donat ”molt d'arròs per a tan poc caldo.” 

MOLT D'ARRÒS PER A TAN POC CALDO Manuel Villalta

AL SR. JB JUAN S.Fabregat

La actualidad 
desde todos los 
puntos de vista
www.infomaestrat.com
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Liquen pa d'or

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES D’AGOST DEL 2016 (II)
PEIXOS
Tonyina (Atún rojo Medite.)                       568 Kg.
Escrita (Raja, Raya)                                    72
Milá (Mantes, Batoideos)                            56                            
Rallat (Bonito)                                           14
Llampuga (Lampuga)                                 24
Congre (Congrio)                                       32
Gall (Pez de San Pedro)                            10
Orá (Dorada)                                           637
Gallineta (Polla, Cabracho)                      178
Palá (Lenguado)                                      207
Sard (Sargo)                                           110
Lliri (Anjova)                                             42
Llobarro (Lubina)                                       68
Mabre (Herrera)                                        275
Aranya (Escorpión)                                     3
Pagell (Pagel, Breca)                               290
Peix espasa (Pez espada)                         67

Rap (Rape)                                            126
Moll (Salmonete)                                     26
Morralla (Serranos, etc)                             8
Mero (Cherna)                                            7
Letxa (Serviola, P. limón)                          86
Bacoreta (Canutera)                              5.752
Sorella (Jurel real)                                    19
Llises ( Lisa, Mújol)                                  55
Pagre (Pargo)                                          20
Roncador (Roncón)                                  4
Rata (Miracielo)                                       43
Tigre (Lenguado portugués)                     41
Corva (Corvallo)                                       40
Mamona (Brótola de fango)                      24
Déntol (Dentón)                                        35
Chopa (Cántara)                                        24
Reig (Corvina)                                            3
Salpa (Salema)                                          10

Rom (Rémol, Rombo)                               14 
                                                           ______             
    Total.........................                        8.989

CRUSTACIS: 
Llagostí (Langostino)              1.140
Galera (Estomatoideo)                                 87
Llagosta (Langosta)                                     51
Llomàntol (Bogavante)                                 14
                                                             ______
      Total......................................          1.292

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                                   7
Sipia (Sepia)                                             155
Pop roquer (Pulpo roquero)                    3.054
Cargol punxent (Caracol,Cañailla)                  5
                                                            ______

       Total……………………             3.221
Total Tremall i d’Altres Arts.....     13.502    

PEIXOS
Seitó (Aladroc, Boquerón)               40.915
Orà (Dorada)                                              3
Lliri (Anjova)                                           74
Llobarro (Lubina)                                     91
Sardina                                                1.426
Sorella (Jurel real)                                       8
Llisa (Mújol)                                      12.140
Bis (Estornino)                                        210
Corvina (Reig)                                            3
Canana (Pota, Volador)                            16
                                                          ______
Total Cércol...............                      54.880

MAR OTOÑAL CON CHUBASCOS Y ROLES DE VIENTO
Con la llegada de las estación del Otoño, las aguas se han alterado a causa de de un frente 
inestable que azotó nuestro litoral. Si bien llovió poco, los vientos si que hicieron acto de 
presencia, dificultando a casi todas las modalidades pesqueras. Las capturas no fueron 
abundantes.
La pesca de arrastre ha sido la menos perjudicada por la climatología, y a pesar de ellos algún día varios 
bous no se hicieron a la mar por la marejadilla. Las especies mayoritarias subastadas fueron; langostino, 
cigala, calamar, pescadilla, p. de San Pedro, miseria, salmonete, rape, peluda, caracol, galera, bacaladilla, 
raya, pulpo blanco, canana, caballa, jurel, lisa y morralla.
El cerco el lunes no faenaron por mal tiempo. El martes una traíña pilló 400 cajas (7 Kg/caja) de boquerón. 
El miércoles no caló. Y el jueves no pescaron por la mar de levante.  La procedencia era; una de Vinaròs.
La flota artesanal de artes menores, las barquitas trasmalleras también lo han tenido mal. Sólo calaron 
la mitad de días a causa del oleaje nocturno. Sus extracciones fueron de sepia, lenguado, tigre, pagel, 
sorella y corva. Un xarcier faena al gran fondo rocoso cerca de las Islas Columbretes, para subastar 
langosta, bogavante, gallineta, chopa y mamona.
El palangrillo de costa atrapó con éste arte de anzuelos lubina, dorada, pagre, sargo, lliri y llampuga.
La pesca de la marrajera arribó una embarcación con base en Blanes (Girona) con 150 ejemplares de 
pez espada.  La recolecta de pulpo roquero con cadufo chorraron algunos días por el aire de mistral.

Ecos de ‘Mar’; El pescado como medicina (y V)
Ya hemos comentado algunas veces que la biotecnología aplicada a productos de origen marino como 
peces, crustáceos y moluscos, cada día va tomando mas fuerza y va irrumpiendo en los mercados 
alimenticios y medicinales. 
Así se elaboran productos nutracéuticos, que son aquellos alimentos que proporcionan beneficios 
médicos o para la salud, como recalcamos alguna vez, pues su ingesta incluye las prevenciones y/o el 
tratamiento de muchas enfermedades. De manera que no es un fármaco (los fármacos en ocasiones 
pueden provocar efectos secundarios), es un alimento y además puede ser sabroso.
Un modo de obtener éstos productos nutracéuticos es por medio de la liofilización, o sea, el secado 
técnico-moderno con sofisticados aparatos que quitan los líquidos y humedades, para conservarse 
‘eternamente’ dicho producto.
Finalmente éstos productos cuentan con numerosas ventajas, tanto para el consumidor, como para 
las empresas que se dediquen a comercializarlos, ya que entre otras cosas la liofilización permite la 
conservación de las propiedades nutricionales y enzimáticas del producto, reduce la contaminación 
microbiana y el peso (debido a la eliminación de agua), disminuye el volumen y además el gasto por 
uso del equipo de frío una vez liofilizado el producto, y permite reducir los gastos de transporte, etc. 
De momento aún cuenta con la principal desventaja, de que ésta tecnología es todavía una técnica 
costosa y requiere estandarizar procesos para diferentes cosas. 
Por otra parte, también en la cosmética ha entrado ésta industria y sabemos que desde el punto de vista 
económico es muy interesante, ya que cada día se utilizan mas compuestos funcionales que se pueden 
obtener a través de la liofilización, y mas aún si se sacan de los pescados y mariscos.

Té una vida simbiòtica format per la unió íntima d'un fong 
i una alga.
Se li pot apreciar en zones riques en substàncies 
alimentoses, en llocs alts d'esquitxades de les roques 
per penya-segats marítims a manera d'una capa fina 
que recobreix  enpart, i també per l'interior del camp 
en l'altiplà sobre troncs, fustes mortes, ossos secs, etc., 
principalment en zones on l'aire contingui pols ric en sals 
minerals.
El fong protegeix a l'alga d'una excessiva sequedat i 
intensitat de la llum, per proporcionar-li substàncies 
inorgàniques i rebre a canvi de l'alga que fa el procés de 
la fotosíntesi altres orgàniques, com a sucres, vitamines.
 Així la pell o escorça del liquen són els fongs i serveix 
per protegir el talo de l'alga de la pèrdua d'aigua i els alts 
nivells solars.
La seva forma i coloració li han donat diversos noms 
en castellà com a  pan de oro, liquen de orilla, de rayos 
de sol marítimo, de naranja, etc. El seu nom científic és 
Xanthoria parierina. 
Pertanyent a la família Teloschistaceae, té un talo 
foliforme, amb la superfície superior llisa i la inferior amb 
ricinios, compost per lòbuls llargs ramificats fins a de 
mig cm. d'ample i varis de llarg, que dóna lloc a taques 
circulars típiques. Pot aconseguir els 10 cm. de diàmetre. 
S'aprecien com a trossets de ‘pa d'or’ pegats entre si en 
forma de roseta. La seva consistència és de gelatinosa a 
coriácea, segons l'època i l'hàbitat on viu.
Té una coloració vivaç groc taronja.
El fong produeix ascosporas per a la seva reproducció 
que és sexual. I l'alga verda es reprodueix per divisió. 
Amb fragments del liquen constituïts per cèl·lules d'alga 
embolicades per filaments reproductius del fong i en ser 
disseminats pel vent, acampen al costat o lluny per donar 
lloc a un altre liquen o colònia.
El seu creixement és d'1 cm. a l'any.
Igual viu en zones costaneres o en llocs amb alt nivell 
de nitrogen, especialment prop de terres agrícoles i 
ramaderes, arribant a colonitzar substrats inhòspits. 
És una espècie tolerant a la contaminació atmosfèrica de 
metalls pesats. Pot suportar condicions de vida extremes.
En el passat va ser utilitzat com un remei per a la malaltia 
anomenada icterícia a causa del seu color groguenc. 

Desembarcos de pez espada de la marrajela
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INSCRIPCIONS ESCOLES 
ESPORTIVES 2016/17

OBERTES LES  INSCRIPCIONS PER A LA NOVA 
TEMPORADA DE LES ESCOLES ESPORTIVES 

MUNICIPALS PER AL CURS 2016/2017!!!

ACTIVITATS:
EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE PER A INFANTIL  P5

MULTIESPORT  PER  PRIMÀRIA 1º I 2º 

MÉS INFORMACIÓ A LES OFICINES DEL CME. 

TELÈFON: 964454608

El día 24 se disputó en el Club de Tenis 
Vinaròs   el torneo de pádel Closing 
Summer para despedir un verano 
fabuloso de pádel en familia    ,con 
inscripción gratuita para los socios 
y 16 parejas, el torneo se disputó del 
modo liguilla por grupos donde 
pasaban el primero de cada grupo 
y el mejor segundo con partidos a 
9 juegos  .Tarde calurosa mientras 
estuvo el sol presente, una vez 
entrada la noche refrescó bastante 
y eso se notó en los partidos donde 
costaba más terminar los puntos 

,porque con el frio y la humedad  la 
bola es más pesada. Después 
de partidos de alta tensión, 
partidos divertidos,familiares 
e interminables donde cada 
punto se jugaba como una final 
,llegaron las finales, por un lado 
la de consolación donde ganaron 
Manuel Febrer y Mª Angeles Forner 
y por el otro con una final a cara de 
perro terminaron venciendo    Juan 
Piñana y Charly.
El torneo concluyó con una cena en 
el Bar Restaurante Club de Tenis, con 

un espectacular menú de  carne a la 
brasa donde la  cosa se alargó hasta 
bien entrada la madrugada.
Gracias a todos por participar y hacer 

grande este histórico Club de Tenis 
con más de 40 años de historia.
Gracias Familia
Amunt Club de Tenis Vinaròs

Torneo de pádel Closing Summer

Ultima cursa de la Lliga Nord de Muntanya a Villafranca amb una 
destacada participació Vinarossenca. Després de vuit jornades a 
diferents poblacions de la província de Castelló, els resultats dels 
nostres atletes a estat magnífic. Cal felicitar a Vicent Beltrán i Pau Forner 
per ser els guanyadors de la lliga en les seves respectives categories. 
Enhorabona a tots els participants.  

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

Recibirá un detalle muy 
especial por la compra 

de dos productos
La Prairie

LA NUEVA FRAGANCIA FEMENINA
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Jugadores del 1º equipo Basquet Vinaròs Servol

MONITORES AMERICANOS

BASQUET EN INGLÉS
Escuelas de Baloncesto Gil Comes Vinaròs

V
IN

A R Ò S     SERVO
L

CL

UB BÀSQUET 

60€
anuales

Colegios

Lunes y Miércoles
Nª Sª Misericórdia, Nª Sª Asunción, Jaume I y San Sebastià

Martes y Jueves
Manuel Foguet 

T. contacto: 677 60 90 33
Pabellón Municipal de Vinaròs: lunes, miércoles y viernes
de 17:00h a 20:00h y preguntar por Ray Santana

Pasado domingo día 25 en la “Ciutat Esportiva de 
Vinaròs” tuvo lugar la presentación de los distintos 
equipos de futbol base, VINARÒS E.F.C para la 
temporada 2016/2017.  
El acto se inició con una sesión fotográfica 
individual de cada uno de los jugadores y 

entrenadores, siguiendo con una foto de equipo 
y finalizando las instantáneas con una de grupo 
de la masa social de nuestra escuela. El acto contó 
con la presencia de la Regidora de Deportes de 
nuestra ciudad Dña. Begoña López Branchat y 
componentes de la corporación municipal.  

Posteriormente, se hizo entrega de un obsequio 
conmemorativo a los Sponsor de la temporada 
anterior.  
Finalizando el acto con un gesto simbólico como 
es la suelta de globos; enviando al cielo nuestros 
sueños y esperanzas. 

PRESENTACIÓN VINARÒS E.F.C

Los chicos del Rugby Club Vinaros 
visitaron el sábado al CR Teruel. En La 
primera parte solo hubo un equipo, el 
local, logrando 4 ensayos gracias a la 
pasividad del equipo del llangostí.
En la segunda parte, después de una 
charla motivadora del equipo técnico, 
el RC Vinaros puso entre las cuerdas 
haciendo 4 ensayos y una gran segunda 
parte, pero no fue suficiente ya que el 
CR Teruel logro un ensayo.
Resultado final CR Teruel 31 - RC Vinaros 
26.
Proxima parada Cornella B, sabado 
8-Octubre, y el 16 empezamos la liga.
MUCHO RUGBY
Kevyn Gil Castellano

De pretemporada
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FUTBoL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTBoL.  CE Fortí Femení Vinaròs

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Dissabte 1 d’octubre de 2016

20.00 hores
Auditori Municipal “V. Aiguals d’Izco”

CONCERT CONMEMORATIU DE LA CARTA POBLA

PROGRAMA

Lo cant del valencià  (P.D.)  Pedro Sosa

Fadrell (Poema simfònic amb termes de Castelló) 
Perfecto Artola  I . Part  Fadrell
 II. Part  A l’horta  

Una nit d’albaes   Salvador Giner
Cançóns de mare (Temes folklorics valencians) 

Rafael Talens I. Cançó (Mareta)  II. Mare Vicenteta es casa
III. Cançó (Baix del pont de Cullera)

Mtro. Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

El proper dissabte 1 d’octubre la banda de música de la 
Societat Musical La Alianza, oferirà el concert de la Carta 

Pobla dedicat a la música valenciana. Compositors com Pedro 
Sosa, Perfecto Artola, Salvador Giner o Rafael Talens sonaran 

en l’Auditori Aigulas d’Izco a les 8 de la tarde.
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Preu de l’entrada: 5 euros   
  w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

Pròximament:

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Ca
rt

el
er

a

 
  w.w.w.jjcinema.es

    EL HOGAR DE MISS PEREGRINEEL HOGAR DE MISS PEREGRINE

PARA NIÑOS PECULIARESPARA NIÑOS PECULIARES  

 

 

  

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

5€5€

 Classificació: Tots els públics 

DIVENDRES:  Día:30         20:00:h

DISSABTE:    Día:1   17:30:h - 19:45:h 

DIUMENGE:   Día:2   17:30:h - 19:45:h

DILLUNS:    Día:3           19:30:h 

DIMARTS:    Día:4           19:30:h

 
  w.w.w.jjcinema.es

 

 

  

 Classificació: Tots els públics 

DIVENDRES:  Día:30        22:20:h

DISSABTE:    Día:1          22:30:h 

DIUMENGE:   Día:2          22:00:h

DILLUNS:    Día:3          21:45:h 

DIMARTS:    Día:4          21:45:h

LOSLOS  
SIETE SIETE 

MAGNÍFICOSMAGNÍFICOS  
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   ·   964 401 912

Del 4 al 23 d’octubre de 2016
Inauguració 4 d’octubre a les 19.00 h

Programació Cultural2016
Auditori Municipal Aiguals d’Izco

EXPOSICIÓ D’OLIS

Samuel 
Verge
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ESTÀS BUSCANT 

treball?
1.  TALLER EINES GOOGLE PER A LA RECERCA D’OCUPACIÓ 

del 19 al 21 de setembre
PROGRAMA
• La importància de tindre un mail professional en la recerca d’ocupació 
• La unificació de comptes de correu
• Emmagatzemament en el núvol Google Drive
• Calendari en el núvol

2.  TALLER CÓM POTENCIAR LA RECERCA D’OCUPACIÓ 
MITJANÇANT LINKEDIN. 22 i 23 de setembre

PROGRAMA
• Què és Linkedin i la seua utilitat. 
• Tipus de perfils. Cóm crear el teu perfil
• Cóm treballar els meus contactes per a la recerca d’ocupació
• Cóm configurar grups per a obtindre ofertes de treball 
• Estratègies per a atreure a les empreses que busquen personal

3.  TALLER CERTIFICAT DIGITAL PER A LA RECERCA ACTIVA 
D’OCUPACIÓ. Del 26 al 28 de setembre

PROGRAMA
• Obtindre, descarregar, instal·lar i desinstal·lar el certificat digital. 
• Tràmits i serveis en la Seguretat Social, el SERVEF i el SEPE
• Altres tràmits mitjançant el certificat digital

4.  TALLER CLAUS PER A SUPERAR UN PROCÉS DE SELECCIÓ: 
ATENCIÓ AL CLIENT I COMERCIALS. 17 i 18 d’octubre

PROGRAMA
• Principals fonts de reclutament empresarial
• Com fer aplegar la teua candidatura a l’empresa
• Test psicotècnics
• Entrevista per competències: motivació i confiança, imatge, protocol i habilitats de 

comunicació
• Entrevista telefònica
• Dinàmiques de grup
• Posada en pràctica: entrevista

5.  CURS DESENVOLUPAMENT PERSONAL PER A L’OCUPACIÓ 
I L’EMPRENEDORIA. Del 19 al 28 d’octubre

PROGRAMA
• Autoconeixement i desenvolupament personal
• Comunicació personal
• Auto lideratge i habilitats en les relacions humanes
• Gestió i resolució positiva de conflictes
• Autoconfiança, empoderament personal i motivació
• Mestria emocional 

REQUISITS: per als tallers 1,2 i 3 es requerix coneixement mitjà d’informàtica
LLOC DE REALITZACIÓ: Centre del Coneixement VINALAB. C. Galícia, 12
HORARI: de 9.30 a 13.30 h

INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
de l’Ajuntament de Vinaròs
Pl. Sant Telm. Ed. Pirulí, 3ª planta.
Tel. 964 407 700

  ·
  9

64
 4

01
 9

12

INSCRIPCIONS
OIAC Oficina d'Informació i

Atenció al Ciutadà
Pl. Jovellar, 2

SEU ELECTRÒNICA 
https://vinaros.sedelectronica.es/

• 

HoRARIS DE L’ERMITA
S'informa que aquest dilluns 12 de setembre s'han aprovat els plecs de 
condicions per al nou contracte de licitació per a la gestió del bar de 
l'Ermita . Aquests seran publicats al BOP el proper dijous 14 de setembre 
i a partir d'aquesta data tots els interessats tindran 15 dies hàbils per 
presentar les seves ofertes dins d'aquest procediment negociat. 
A més s'han acordat els següents horaris d'obertura del recinte de l'ermita 
:  
-La Plaça de l'ermita estarà oberta de dilluns a divendres de 8:00 a 17:30 
hores i els caps de setmana de 9:00 a 19:30 hores.  

- L'església del ermitori estarà oberta de dilluns a diumenge de 9:00 a 
13:00 hores.

REGIDoRIA DE PoLÍTICA SoCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per poder accedir 
al transport públic urbà de manera gratuïta,  que el proper dia  que es durà a terme la 
seva tramitació serà el  dia 7 d' octubre 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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SUBVENCIoNS PER A PIMES DE CoMERÇ I ARTESANIA. EXERCICI 2016

La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs, 
mitjançant l' Agència per al Foment de la Innovació 
Comercial AFIC, informa de la convocatòria per 
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball. d'ajudes per a Pimes 
de comerç i artesania.
Normativa aplicable
Orde 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions en matèria de 
comerç, consum i artesania.
Resolució de 16 de setembre de 2016, del director 
general de Comerç i Consum, per la qual es 
convoquen les ajudes en matèria de comerç, 
consum i artesania per a l'exercici 2016.
Beneficiaris
Article 18.2 Per als beneficiaris previstos en el 
article 5.1.a): Les persones físiques i les societats 
mercantils i assimilades qualificades de pimes, 
que no siguen agrupacions de persones físiques 
o jurídiques, públiques o privades, societats civils, 
comunitats de bens, o qualsevol altre tipus d'unitat 
econòmica o patrimoni separat sense personalitat 
jurídica pròpia i què:
a.1 AVALEM ARTESANIA: Estiguen en possessió 
del document de qualificació artesana (DCA) 
degudament actualitzat i expedit per la Generalitat 
o document equivalent emés per una administració 
pública que acredite la seua condició d'artesà.
a.2 EMPRENEM COMERÇ: Exercisquen o hagen 

d'exercir l'activitat comercial a la Comunitat 
Valenciana, en alguna de les activitats següents de 
la Secció Primera, Divisió 6, de l'Impost d'Activitats 
Econòmiques segons el Reial Decret Llei 1175/1991, 
de 28 de setembre:
Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 
i 655
No seran susceptibles de suport les activitats de 
reparació i manteniment 
EMPRENEM CoMERÇ
Beneficiaris: Article 18.2 Per als beneficiaris previstos 
en el article 5.1.a) / a.2: 
Accions susceptibles de suport: Despeses corrents 
derivades del manteniment d'un establiment 
comercial amb un nou titular o de la implantació 
d'una activitat comercial en un local en què, amb 
anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.
L'establiment haurà, si és el cas, d'obrir-se al públic 
entre l'1 de febrer i el 30 de setembre del 2016.
Subvenció màxima: 10.000 €
Les despeses de lloguer no poden superar els 5.000 
€
Despeses subvencionables:
Estudis de viabilitat i factibilitat comercial
Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris 
per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de 
l'activitat en l'establiment comercial i, a més, si és 
el cas, en línia.
Despeses de traspàs, únicament del local, satisfetes 
a l'anterior titular, que haurà d'haver-se formalitzat 

l'any 2016.
Despeses de lloguer del local meritades des de l'1 
de febrer fins al 30 de setembre del 2016.
AVALEM ARTESANIA
Beneficiaris: Article 18.1, per als beneficiaris 
previstos en l'article 5.1.a) / a.1
Subvenció màxima: 5.000€
Accions susceptibles de suport: 
Assistència a certàmens firals d'artesania d'àmbit 
provincial, autonòmic o superior: despeses de 
lloguer de sòl i estand, retolació i decoració 
d'aquest.
Confecció i edició de catàlegs de producte, en 
qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en 
el web, si és el cas.
Accions de promoció del producte, a través de 
qualsevol mitjà promocional.
Assistència a cursos especialitzats de formació en 
disseny, qualitat i especialització en el seu ofici: 
despeses de matrícula i altres conceptes generats 
per l'entitat organitzadora.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins al 8 
d'octubre

Més informació:
AFIC Agència per al Foment de la Innovació 
Comercial
Ajuntament de Vinaròs
Pl. Sant Telm, 5 (Ed. Pirulí, 3ª Planta)
http://vinaros.portaldelcomerciante.com/
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/ccportalmediterraneo @portalmedite

/ccportalmediterraneo @portalmedite

/ccportalmediterraneo @portalmedite

ESQUELES PUBLICITAT

www.canal56.com
Els teus fills, néts i família sempre et 

recordarem amb molta estima

En memòria de:
Juan Antonio Redó Llonart

Que ha mort a Vinaròs cristianament 

el dia 29 de setembre de 2016, 
a l’edat de 91 anys 

D.E.P.



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. Llibertat): 
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. Llibertat): 
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

1 octubre TORREGROSA av. Llibertat, 9

2 octubre PITARCH c. del Pilar, 120

3 octubre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

4 octubre FERRER pl. Sant Antoni, 39

5 octubre ROCA c. Sant Francesc, 6

6 octubre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

7 octubre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)



10.30h Apertura del Mercat Romà de Thiar Julia.                         

12:00h  Acte inaugural: Les estàtues, símbols a  
 l’Antiga Roma.

13:00h  Musses: Sensualitat, bellesa, balls, poemes    
 veniu a conèixer-les, us seduiran.

13:00h  La màgia del Faune.

17:00h  La màgia del Faune.

17.00h  Les estàtues, símbols a l´Antiga Roma.

17.00h  Taller gastronòmic infantil: farem pa  
 artesanal.

18:30h  L’aigua amb l’Aiguader, un reflex de   
 salut.

18.30h  Història dels Leprosos.

19:00h  HIPÀTIA.

20.30h  Ombres: Al·legories al vi.

21.00h  Desfilada i comiat de personatges.

10.00h  Apertura del Mercat Romà de Thiar Julia.

12.00h  Conte Romà: La llegenda de Diana.

13.00h  Nimfes del bosc, l’aigua, les muntanyes i els  
 animals

13.00h  Recreació de la cuina de l’època amb el  
 Cocus (inclou degustació).

17.00h  Nimfes del bosc, l’aigua, les muntanyes i els  
 animals

18.00h  Conte Romà: La llegenda de Diana.

18.30h  Musses: Sensualitat, bellesa, balls, poemes,  
 veniu a conèixer-les, us seduiran.

19.00h  Compravenda d’esclaus amb Varró.

20.00h  Desfilada i comiat de personatges.

DISSABTE,
1 D’OCTUBRE 2016

DIUMENGE,
2 D’OCTUBRE 2016

COMPARTIU LES VOSTRES FOTOS

Amb #traigueraromana16 a Facebook, 
Instagram i Twitter

ESCENOGRAFÍA

Representacions a càrrec dels grups 
locals: “Los Ganxos” i La Jota 

V Jornades 
Gastronòmiques 
“Thiar Julia”
BAR JUANITA 
C. Major, 26. - Tel. 964 49 50 39

L’OLIVERA
C. Sant Cristòfol, 1 - Tel. 605 08 85 01

LA TASCA / EL CAFÉ 
C. Sant Cristòfol, 13 - Tel. 964 46 81 83

CASA DELS CAPELLANS
Reial Santuari Verge Font de la Salut   
Tel. 964 76 54 90

MENÚ 12€

TAPA I BEGUDA DES DE 3€

TAPA I BEGUDA DES DE 3€

PLAT COMBINAT DES DE. 6,80€

MENÚ 27,50€

TAPA I BEGUDA DES DE 3€

MENÚ 15€

JOCS INFANTILS

Dissabte tarda i diumenge tot el dia a la 
Plaça de les Campanes

Amb la col·laboració de totes les entitats locals

La Junta de la Fira es reserva el dret de canviar els horaris o els 
diferents actes.

DURANT TOT EL CAP 
DE SETMANA

- Recreació de la vida i costums del mercat romà 
amb tot tipus de personatges pels carrers de 
Thiar Julia. 

- Demostració de “Com es fan els ciris”.

A l’Església de l’Assumpció de Traiguera:

- Exposició i audiovisuals sobre les oliveres  
mil·lenàries de Traiguera i del Territori Sénia.

- Audiovisual “Reial Santuari Mare de Déu Font  
de la Salut”.

- Visites guiades a l’església i al museu  
parroquial (11:00, 12:30, 16:00, 17:30 i 19:00h)

Xi fira romana Traiguera

La fORÇA I LA UNIÓ 
D’UN POBLE

10.30h Apertura del Mercat Romà de Thiar Julia.                         

12:00h  Acte inaugural: Les estàtues, símbols a  
 l’Antiga Roma.

13:00h  Musses: Sensualitat, bellesa, balls, poemes    
 veniu a conèixer-les, us seduiran.

13:00h  La màgia del Faune.

17:00h  La màgia del Faune.

17.00h  Les estàtues, símbols a l´Antiga Roma.

17.00h  Taller gastronòmic infantil: farem pa  
 artesanal.

18:30h  L’aigua amb l’Aiguader, un reflex de   
 salut.

18.30h  Història dels Leprosos.

19:00h  HIPÀTIA.

20.30h  Ombres: Al·legories al vi.

21.00h  Desfilada i comiat de personatges.

10.00h  Apertura del Mercat Romà de Thiar Julia.

12.00h  Conte Romà: La llegenda de Diana.

13.00h  Nimfes del bosc, l’aigua, les muntanyes i els  
 animals

13.00h  Recreació de la cuina de l’època amb el  
 Cocus (inclou degustació).

17.00h  Nimfes del bosc, l’aigua, les muntanyes i els  
 animals

18.00h  Conte Romà: La llegenda de Diana.

18.30h  Musses: Sensualitat, bellesa, balls, poemes,  
 veniu a conèixer-les, us seduiran.

19.00h  Compravenda d’esclaus amb Varró.

20.00h  Desfilada i comiat de personatges.

DISSABTE,
1 D’OCTUBRE 2016

DIUMENGE,
2 D’OCTUBRE 2016

COMPARTIU LES VOSTRES FOTOS

Amb #traigueraromana16 a Facebook, 
Instagram i Twitter

ESCENOGRAFÍA

Representacions a càrrec dels grups 
locals: “Los Ganxos” i La Jota 

V Jornades 
Gastronòmiques 
“Thiar Julia”
BAR JUANITA 
C. Major, 26. - Tel. 964 49 50 39

L’OLIVERA
C. Sant Cristòfol, 1 - Tel. 605 08 85 01

LA TASCA / EL CAFÉ 
C. Sant Cristòfol, 13 - Tel. 964 46 81 83

CASA DELS CAPELLANS
Reial Santuari Verge Font de la Salut   
Tel. 964 76 54 90

MENÚ 12€

TAPA I BEGUDA DES DE 3€

TAPA I BEGUDA DES DE 3€

PLAT COMBINAT DES DE. 6,80€

MENÚ 27,50€

TAPA I BEGUDA DES DE 3€

MENÚ 15€

JOCS INFANTILS

Dissabte tarda i diumenge tot el dia a la 
Plaça de les Campanes

10.30h Apertura del Mercat Romà de Thiar Julia.                         

12:00h  Acte inaugural: Les estàtues, símbols a  

 
l’Antiga Roma.

13:00h  Musses: Sensualitat, bellesa, balls, poemes    

 
veniu a conèixer-les, us seduiran.

13:00h  La màgia del Faune.

17:00h  La màgia del Faune.

17.00h  Les estàtues, símbols a l´Antiga Roma.

17.00h  Taller gastronòmic infantil: farem pa  

 
artesanal.

18:30h  L’aigua amb l’Aiguader, un reflex de   

 
salut.

18.30h  Història dels Leprosos.

19:00h  HIPÀTIA.

20.30h  Ombres: Al·legories al vi.

21.00h  Desfilada i comiat de personatges.

10.00h  Apertura del Mercat Romà de Thiar Julia.

12.00h  Conte Romà: La llegenda de Diana.

13.00h  Nimfes del bosc, l’aigua, les muntanyes i els  

 
animals

13.00h  Recreació de la cuina de l’època amb el  

 
Cocus (inclou degustació).

17.00h  Nimfes del bosc, l’aigua, les muntanyes i els  

 
animals

18.00h  Conte Romà: La llegenda de Diana.

18.30h  Musses: Sensualitat, bellesa, balls, poemes,  

 
veniu a conèixer-les, us seduiran.

19.00h  Compravenda d’esclaus amb Varró.

20.00h  Desfilada i comiat de personatges.

DISSABTE,

1 D’OCTUBRE 2016

DIUMENGE,

2 D’OCTUBRE 2016

COMPARTIU LES VOSTRES FOTOS

Amb #traigueraromana16 a Facebook, 

Instagram i Twitter

ESCENOGRAFÍA

Representacions a càrrec dels grups 

locals: “Los Ganxos” i La Jota 

V Jornades 

Gastronòmiques 

“Thiar Julia”

BAR JUANITA 

C. Major, 26. - Tel. 964 49 50 39

L’OLIVERA

C. Sant Cristòfol, 1 - Tel. 605 08 85 01

LA TASCA / EL CAFÉ 

C. Sant Cristòfol, 13 - Tel. 964 46 81 83

CASA DELS CAPELLANS

Reial Santuari Verge Font de la Salut  
 

Tel. 964 76 54 90

MENÚ 12€

TAPA I BEGUDA DES DE 3€

TAPA I BEGUDA DES DE 3€

PLAT COMBINAT DES DE. 6,80€

MENÚ 27,50€

TAPA I BEGUDA DES DE 3€

MENÚ 15€

JOCS INFANTILS

Dissabte tarda i diumenge tot el dia a la 

Plaça de les Campanes


