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Vinaròs!
La ciutat celebra el 29 de setembre l’atorgament de la Carta Pobla amb

l’entrega del Grinyó Ballester a José Córdoba i un gran pastís del 775 aniversari

Subvenció europea de 5 milions per a Vinaròs
La estratègia conjunta presentada conjuntament amb Benicarló obté 10 milions dels Fons Feder
que es podran invertir fins l’any 2022 en projectes de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat

Homenatge als agents de la Policia Local
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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
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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 escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.

Vinaròs rep 5 milions
dels Fons Feder per
invertir en projectes de
Desenvolupament Urbà
Sostenible i Integrat
La nostra ciutat i Benicarló van presentar
un projecte conjunt al que s’ha atorgat 10
milions, 5 per cada població
Vinaròs i Benicarló han estat
subvencionats amb 10 milions
d’euros, 5 per cada població, gràcies
a la presentació del projecte conjunt
dins l'Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat (DUSI).
El passat 3 d’octubre es va publicar
al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la
llista de projectes seleccionats i el de
Vinaròs i Benicarló era un d’ells.
De les 28 propostes que es van
presentar en tota la Comunitat
Valenciana, només 10 han estat
finalment seleccionades
Després de confirmar-se la notícia,
l'alcalde Enric Pla ha mostrat la seua
satisfacció i ha explicat que gràcies a la
subvenció tots dos municipis podran
dur a terme importants obres i accions
fins l’any 2022, temps en què cada un
dels dos ajuntaments haurà d'aportar
altres 5 milions d’euros d'inversió per
rebre els ajuts.
Els projectes que es presentaran
estaran enfocats a la prevenció
de l’inundabilitat,
l'adaptació
energètica d’edificis públics, les noves
tecnologies, la recuperació de zones
degradades i altres relacionats amb el
canvi climàtic.
Dimecres, en roda de premsa a
Benicarló, l'alcalde de Vinaròs, Enric

Satisfacció. L'alcalde, Enric Pla, amb l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles,
durant la seua compareixença pública

Pla, i l'alcaldessa de la ciutat veïna,
Xaro Miralles, han avançat alguns
detalls del procés que s'inicia a partir
d’ara per a les dues poblacions.
Pla ha volgut agrair, en primer lloc,
el treball realitzat per l'equip tècnic
que es va encarregar de definir esta
estratègia i ha considerat que el haverho fet en conjunt amb Benicarló va ser
una decisió encertada per evitar que
l’ajuda només es concedís a un dels dos
municipis. Ha qualificat la notícia de
molt positiva, ja que permetrà iniciar
accions que definiran l'estructura a
futur de les dues localitats.
"Per això és important que tinguem
un consens real, tant a nivell polític
com ciutadà. De fet, està prevista
la creació d’una taula específica de
treball amb els diferents agents locals
per donar seguiment al procés, ja que
l’estratègia marcarà accions durant
molts anys", ha ressaltat l'alcalde, que
ha recordat que aquestes abasten
el període 2014 - 2022 i , per tant,
afectaran a més d'una legislatura.
Sobre les inversions que es
podrien dur a terme amb aquesta
subvenció europea, en la qual els
dos ajuntaments hauran d'aportar a
canvi altres 10 milions d'euros, Pla ha
esmentat la millora de l'accessibilitat

i de l'eficiència energètica d'alguns
espais i edificis públics, la recuperació
d'altres indrets com el barranc
d'Aiguadoliva, i la creació de noves
instal·lacions per a les persones de la
tercera edat, com seria la construcció
d'una nova residència pública.
Des de Benicarló, Xaro Miralles ha
avançat la seua aposta per recuperar el
nucli antic de la ciutat, amb la creació
d'un pla estratègic que permetria
rehabilitar alguns edificis municipals
i donar una imatge renovada a
les zones més degradades dins
d'aquesta àrea. D'altra banda també
ha explicat que dins dels reptes que
marca l'estratègia, hi ha la millora de
l'administració electrònica per facilitar
la realització de tràmits a la ciutadania.
Miralles ha comentat que després
d'un període d'al·legacions de 15
dies, s'espera que en un mes arribe
la resolució definitiva i es donen als
municipis les pautes tècniques a seguir
per gestionar aquesta subvenció. "Ens
queda per davant molta feina, però
amb consens i una bona coordinació
anirem definint com gastar aquests
diners per afavorir de la millor manera
possible a les nostres poblacions", ha
remarcat.

L’Ajuntament alerta sobre el problema que genera a la xarxa
de sanejament l’ús massiu de tovalloletes higièniques
Es demana a la ciutadania que evite tirar-les pel inodor
L'ús massiu de les tovalloletes
higièniques
no
biodegradables,
suposa una seriosa amenaça per a la
xarxa de sanejament. Conscients del
problema es revisa permanentment
la xarxa de clavegueram i molt
especialment les estacions de
bombament, sobretot abans de les
èpoques de pluja, que és quan es
necessiten tots els sistemes en perfecte
funcionament per evitar embussos
i les conseqüents inundacions, una
amenaça especialment preocupant
si es té en compte el règim de pluges
d'aquesta zona, generalment curt
i de forta intensitat. Cal tenir en
compte que este tipus de tovalloletes
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humides són una barreja de fibres
sintètiques que no es descompon
amb facilitat, tot el contrari que passa
amb el paper convencional, realitzat
a força de cel·lulosa pura. Estos teixits
es van acumulant amb altres i, al seu
torn, amb més residus de la xarxa com
compreses, preservatius o bastonets
d'oïda, també llançats incorrectament
al vàter, augmentant la seva grandària
fins al punt que les bombes ja no poden
aspirar. En episodis de pluja intensa,
com els ocorreguts recentment, es
retiren gran quantitats de tovalloletes
no biodegradables atrapades a les
estacions de bombament i a la xarxa
de clavegueram de Vinaròs.

Per evitar estos problemes o almenys
reduir-los de manera notable,es
demanaria a la ciutadania que
s'abstingués de tirar estes tovalloletes
no biodegradables pels inodors, i
optés per llençar-les a la paperera.
L'eliminació d’estos abocaments a la
xarxa de sanejament públic, a més
d'evitar embussos, avaries i fins a
possibles inundacions en època de
pluges, pot suposar també un estalvi
per a les arques municipals, ja que, a
més del greu impacte mediambiental
que suposa, es reduirien els treballs
d'inspecció i manteniment de les
xarxes de sanejament.
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La Biblioplatja s'apropa als 10.000 usuaris que van disfrutar-la este estiu
Dels 7.830 usuaris el 2015 s'ha passat als 9.380 el 2016
"El canvi d'ubicació, cap a un lloc mes
cèntric, ha contribuït a augmentar
significativament la quantitat d'usuaris
de la Biblioplatja", ha assenyalat el
regidor de Cultura Marc Albella en fer
una valoració del funcionament que
ha tingut este centre cultural durant la
temporada estiuenca.
I és que entre els mesos de juliol i
agost, el nombre de visitants ha passat
de 7.830 (en 2015), a 9.380 (en 2016).
Una acció que també ha afavorit este
increment ha estat l'augment de la
superfície destinada a la Biblioplatja,
amb la instal·lació d'una pèrgola
desmuntable per protegir-se del sol.
Albella explica que han hagut altres
millores, com la connexió de llum i
aigua a la xarxa pública. Com a novetat,
a més del servei d'hemeroteca,
informació local, internet, gestió de
préstecs i devolucions i activitats
lúdiques infantils, els dijous es va
ampliar l'horari fins a les 23:00 hores
per fer una sessió de narrativa oral
infantil.
Pel que fa al fons de llibres disponible,
es va augmentar el nombre d'obres
destinades a nens i es van realitzar

un total de 403 préstecs, gairebé un
centenar més que el 2015. Aquests
van ser realitzats per adults en un
68%, la majoria dones, mentre que
el 32% restant els van fer menors
d'edat. Durant esta campanya es va
incrementar igualment el nombre
d'altes d'usuaris, que ha passat de 25
(el 2015) a 53.
"Les dades mostren la bona acollida
que ha tingut este any la Biblioplatja,
pel que creiem que el canvi d'ubicació
i l'ampliació van ser encertats. El
proper any volem seguir treballant
per millorar aquestes condicions",
ha remarcat el regidor, qui ha volgut
agrair a les regidories de Turisme
i Obres i Serveis l’ajuda prestada
durant el trasllat i per la difusió de les
activitats realitzades.
Es van organitzar, d'altra banda,
13 activitats de manualitats i 23
sessions de conta-contes. Finalment,
Albella destaca l'èxit obtingut amb la
campanya "1 llibre = 1 aliment", que
només en el mes d'agost ha permès
recaptar 53 quilos d'aliments. Aquests
tenen un fi social i seran destinats a
ajuda humanitària.

Usuaris llegint premsa a la biblioplatja, el passat mes de juliol. La nova pèrgola i un
lloc més cèntric han contribuït a que haja acudit més gent

Comença la última fase dels pressupostos participatius
Els ciutadans podran triar tres de les 22 propostes que han quedat i que sumen uns 140.000 euros
Fins al proper 31 d'octubre es podran votar les
propostes resultants dels filtres tècnics i de la
primera tria ciutadana que es va fer el passat mes
d'agost per tal de dissenyar els pressupostos
participatius de 2017. En total cada ciutadà podrà
votar tres propostes de les 22 que hi ha recollides
per poder-se desenvolupar l'any vinent a Vinaròs.
Les 8 més votades seran les que es duran finalment
a terme.

El llistat de propostes que ha quedat suma uns
140.000 euros, segons els tècnics, que en una segona
revisió van descartar alguns suggeriments per motius
principalment econòmics, tot i que també es podran
llegir a la web www.participa.vinaros.es.
“Tenint en compte que és la primera vegada que
utilitzem este sistema, estem satisfets però hem
de continuar millorant per corregir alguns errors i
implicar més a la ciutadania en el procés”, ha explicat

el regidor de Noves Tecnologies i Participació
Ciutadana, Hugo Romero.
Amb els pressupostos participatius es busca
augmentar el poder de decisió dels ciutadans dins
les institucions públiques. “Esperem que en esta
última fase participen moltes més persones per tal
que les propostes escollides estiguen recolzades per
gran quantitat de vinarossencs i vinarossenques”, ha
conclòs Romero.
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Vinaròs realitza un estudi de mercat per conèixer l’opinió dels turistes i habitants de la localitat
Els vinarossencs i vinarossenques podran emplenar una enquesta online o en paper, per conèixer la percepció que
té la població del turisme
Redacción

Davant els nous reptes de la gestió turística
municipal i la necessitat d’afrontar el
desenvolupament turístic de Vinaròs d’una forma
ordenada i planificada, la Regidoria de Foment de
l’Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i Consum de
l’Ajuntament de Vinaròs ha decidit desenvolupar
un nou Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic per
a Vinaròs, que pugue definir el full de ruta per a la
gestió turística dels propers anys.
Des de l’inici d’aquest procés s’ha apostat perquè
sigue un projecte participatiu i de consens per tal
d’assolir els principis sobre els quals es fonamenta:
rendibilitat econòmica i social, innovació,
viabilitat, sostenibilitat i aplicabilitat.
En aquest sentit s’han fet un seguit de reunions i
entrevistes amb

representants institucionals, dels diferents grups
polítics de la corporació municipal, col·lectius
socials, representants sectorials i empresarials,
així com dels diferents agents econòmics de
Vinaròs, per tal d’identificar les problemàtiques i
necessitats en relació amb el desenvolupament
de l’activitat turística a Vinaròs.
El Pla també contempla la realització d’un estudi
de mercat amb l’objectiu de
conèixer l’opinió dels turistes i de fer una
detallada caracterització de la demanda turística
actual de Vinaròs. Aquest estudi s’ha portat
a terme durant els mesos d’estiu i s’allargarà
durant els caps de setmana i ponts dels mesos
de setembre, octubre, novembre i desembre.
Tanmateix el poble de Vinaròs també ha de

poder dir la seua, i per això s’ha establert un
doble sistema de participació que s’inicia amb
una enquesta adreçada a tots els vinarossencs
i vinarossenques. Aquesta busca conèixer la
percepció que la població local té del turisme,
els seus beneficis i inconvenients. Finalment,
este procés de participació culminarà amb un
fòrum de debat obert per a tota la població.
Per participar podeu trobar l’enquesta a través
de portal de l’Ajuntament de Vinaròs: www.
participa.vinaros.es, o emplenant l’enquesta
encartada que trobareu als mitjans de
comunicació locals (Diariet i 7 Dies). Posteriorment
la podreu dipositar a l’Oficina de Turisme de
Vinaròs, on rebreu un obsequi per la vostra
participació.

Los colegios cumplen la primera
semana con jornada continua con
las ampas reivindicando las actividades
extraescolares
La jornada continua se ha implantado desde el pasado
lunes con normalidad en Vinaròs y sin incidencias.
El lunes por la noche, representantes de las ampas
de los colegios Manuel Foguet, Jaume I, Assumpció,
Sant Sebastià de Vinaròs, Ángel Esteban y Marqués
de Benicarló, se reunieron para poner en común los
problemas surgidos después de que Conselleria enviara
la instrucción de prohibir las actividades extraescolares
de las ampas y decidir estrategias conjuntas.

Comença al Vinalab el Programa d’Emprenedoria Juvenil de la Comunitat Valenciana
Catorze alumnes de Vinaròs i Benicarló, que també estan inscrits al sistema de Garantia Juvenil, formen part d’aquesta iniciativa
Redacción

Esta setmana ha començat al Vinalab el Programa
d'Emprenedoria Juvenil de la Comunitat
Valenciana (PEJCV), organitzat per la Cambra de
Comerç de Castelló, amb finançament de la Unió
Europea i el suport dels ajuntaments de Vinaròs
i Benicarló.
Abans de l'inici de la primera classe, la regidora
d'Ocupació María Cano ha agraït als 14
participants d'esta iniciativa el seu interès i els ha
animat a aprofitar l'oportunitat que se'ls brinda.

"Entre el 3 d'octubre i el 4 de novembre es durà
a terme este programa, que comptarà amb 7
sessions teòriques en grup i posteriorment amb
un assessorament personalitzat per ta que cada
alumne pugue tirar endavant la seua idea de
negoci", ha explicat Cano.
El PEJCV, cal recordar, va dirigit a joves menors
de 30 anys, inscrits dins el sistema de Garantia
Juvenil i interessats en dur a terme un projecte
d'emprenedoria.

Acord Ciutadà demana estar present en el procés d’adjudicació del bar de l’ermita
La coalició Acord Ciutadà de Vinaròs ha tornat a demanar estar present en el procés de negociat de l' adjudicació d'explotació del servei de bar de l’ermita. “Han
passat setmanes des de la nostra darrera demanda d'estar presents i el silenci o les excuses han estat la resposta. En cap cas acceptem que ens diguen que hi ha
interessats que no volen que el seu nom siga conegut perquè entenem que si el procediment és net, es mouen interessos públics i diners públics, res no justifica
cap secretisme”, ha apuntat el seu portaveu, Lluis Batalla.
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El PSPV acusa a Fomento y la subdelegación del gobierno de iniciar las
obras del barranco de la Bota sin haberlas coordinado con los Ayuntamientos
Redacción

Alcaldes y ediles socialistas de
Ports Maestrat, acompañados por
el diputado nacional Artemi Rallo
comparecieron en el kilómetro cero de
la N-232 en Vinaròs para denunciar lo
que consideran un “trato denigrante”
que han recibido los municipios
dels Ports y Baix Maestrat por parte
de la subdelegación del Gobierno
y el Ministerio de Fomento como
afectados por las obras del barranco
de la Bota. “Las obras han tardado un
año en hacerse y cuando han llegado
se están haciendo con una total
descoordinación y desinformación.
Creemos que antes de hacer estas
obras debería haberse realizado una
reunión de coordinación entre todas
las administraciones afectadas, pero ni
hemos sido informados correctamente
los ayuntamientos ni el Ministerio
de Fomento y la subdelegación del
gobierno han coordinado este corte
de carretera con servicios esenciales
prioritarios como el transporte
público y la sanidad. Estamos siendo
los ayuntamientos los que estamos
trasladando la poca información que
tenemos a la Conselleria”, señaló el

alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés,
que aseguró que el subdelegado
del Gobierno David Barelles “se
comprometió a realizar una reunión
previa, pero no ha cumplido su
palabra y le he trasladado mi queja en
reiteradas ocasiones porque así no se
hacen las cosas y el interés ciudadano
debe estar por encima de todo”.
Ripollés también exigió al Gobierno
central acabar el año con las obras
de La Torreta y el Puerto de Querol
adjudicadas y que en 2017 se pueda
iniciar esta adecuación en beneficio
de las conexiones entre las comarcas
del norte de la provincia. “Tenemos
que trabajar codo a codo para que se
licite y se adjudique cuanto antes y
el próximo año empiecen las obras”,
indicó.
Por su parte, el diputado Artemi Rallo,
denunció también “el abandono del PP
a las infraestructuras de esta comarca”.
Para Rallo, “los ciudadanos de estas
comarcas han llegado ya una situación
insoportable y que afecta a intereses
vitales suyos, como la salud. Hace ya
un año, en octubre del año pasado de
la necesidad de reparar el barranco

del puente de la Bota que sufrió un
deterioro por un accidente. En este
año no hemos obtenido respuesta a
pesar de haber preguntado desde el
grupo socialista en varias ocasiones.
Ahora, 12 meses después empiezan
unas obras en las peores condiciones
posibles para los ciudadanos de estas
comarcas”, indicó.
Rallo reivindicó la A-68. “Denunciamos
además la postergación histórica de
la N-232 a lo largo de décadas en
las que el PP no ha dado soluciones.
Hay unas obras que están en estos
momentos en proceso de licitación,
como el tramo desde el barranco de la
Bota hasta la Torreta, que también han
sufrido unas dilaciones insoportables,
pero los ciudadanos no podemos estar

como mínimo tres años esperando
una respuesta definitiva. La N-232
tiene un horizonte al que no podemos
renunciar, que es la A-68, que convierta
esta comunicación de carreteras en una
solución definitiva para el desarrollo de
estas comarcas y la calidad de vida de
los ciudadanos. Es una via estratégica,
preferente e histórica del norte de la
provincia para desarrollar en estas
comarcas la industria, la agricultura y el
transporte de mercancías”.
El líder socialista de Vinaròs, Guillem
Alsina, indicó por su parte que
"estamos sufriendo el aislamiento en
nuestras comarcas no solo en este vial,
también la antigua N-340 empieza a
ser ya un peligro y tenemos déficit de
trenes de cercanías"

Podem Vinaròs inicia una recollida de firmes per exigir una oficina permanent del DNI
Podem Vinaròs ha iniciat una recollida de
signatures reclamant la posada en marxa d'una
oficina administrativa de la Policia Nacional
permanent perquè els ciutadans de les poblacions
de les comarques del nord de Castelló puguin
expedir els documents del DNI, NIE i Passaport.
Podem Vinaròs denuncia que molts ciutadans, per

obtenir uns documents obligatoris, hagin d'optar
per viatjar a Tortosa o Castelló, havent de perdre
temps i realitzant més un centenar de quilòmetres,
malgrat disposar d'una oficina a la capital del Baix
Maestrat.
Des d'aquesta formació es recorda que la possessió
del DNI o un altre document identificatiu és una

L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, el passat dimarts al
Congrés presentant la Llei de reforma de la LRSAL (de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local)
amb els alcaldes de Saragossa i A Coruña, els vicealcaldes
de Madrid i Barcelona i regidors de Càdis, València i
Pamplona, així com els portaveus de Podemos, IU, En
Marea i En Comú Podem.

obligació legal que tots els espanyols hem de
complir a partir dels 14 anys i per això s'exigeix el
dret al fet que la seva tramitació sigui d'una forma
fàcil i ràpida. És per això, que iniciem una campanya
de recollida de signatures en la qual reclamem la
posada en marxa d'una oficina administrativa de la
Policia Nacional en el nostre territori.

N
o
v
e
d
a
d
Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS
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La Policia Local
va celebrar la
festivitat del seu
patró, els Sants
Arcàngels, amb
una formació
de tots els
agents davant
l’Ajuntament.
L’alcalde, Enric
Pla i el cap de
la Policia Local,
l’intendent Juan
M. Doménech
Sanz, van passar
revista i després
es van donar
una sèrie de
felicitacions
públiques.
El cos de la
Guàrdia Civil, va
estar present a
l'acte

Homenatge als agents de la Policia Local
Es felicita als agents de més de 25 anys, els que van actuar en serveis destacats i es concedeix la creu vermella a un policia que va posar
en risc la seva vida per salvar a una dona
Redacció

La Policia Local de Vinaròs va realitzar divendres 30 de
setembre a la plaça de l'Ajuntament un acte especial
que va consistir en una formació i un homenatge
als agents locals amb més de 25 anys de servei, als
quals se'ls va concedir medalles al mèrit professional
pels serveis municipals i creu al mèrit professional
amb distintiu blanc pel seu lliurament i dedicació.
Durant l'acte es van lliurar també “felicitacions
públiques” a alguns agents per diverses
intervencions en successos que es van saldar
amb èxit, entre ells l'atracament a una entitat
bancària en la qual es van detenir als assaltants
en col·laboració amb la Guàrdia Civil, per la
intervenció en la detenció de dues persones per
un presumpte delicte contra el patrimoni, per
un avís al 112 en el qual va haver-hi un tiroteig
a l'interior d'un habitatge i per la reanimació a

un home mitjançant un desfibril·lador a la platja
del Fortí, una actuació que li va salvar la vida.
A més, es va concedir una medalla de serveis
municipals, creu al mèrit professional amb
distintiu vermell a l'agent David Loriente Ducret
pel servei del passat 25 de març de 2015, quan
l'agent va posar la seva vida en perill per salvar
la vida d'una dona que en aquell moment
intentava precipitar-se pel pati de llum d'un
dotzè pis, tenint l'agent que aguantar-se pels
desguassos de l'habitatge per poder agafar-la
amb força i evitar que caigués i salvar la seva vida.
L'alcalde, Enric Pla, va destacar que el cos de la
policia local, d'acord amb la realitat social, ha
experimentat “un enorme canvi en competències
i formació que els ha portat a ser una part essencial
de la vida de les poblacions”.

“Avui dia un policia de proximitat realitza centenars
de funcions, des d'informar als ciutadans fins a la
posada en disposició judicial d'autors de posibles
fets delictius”, va indicar Pla, citant entre aquests
serveis el control del trànsit, de l'oci, la convivència
ciutadana, l'absentisme escolar, els mercats, la
protecció de menors, la violència de gènere, el
control d'establiments, els conflictes veïnals i la
seguretat ciutadana.
“La policia d'avui dia ja no s'identifica amb la que
vam conèixer alguns fa unes dècades. Els actuals
agents tenen una creixent formació i entre altres
coses això els fa una policia singularment propera”,
va explicar el primer regidor, que va destacar
que “estem aquí per reconèixer la vostra tasca, i
us demano seguir millorant, per sentir-nos cada
vegada més orgullosos de la nostra policia”.

Agents que van rebre la Creu al Mèrit Professional amb distintiu blanc, amb 25 anys o més de servei a la Policia Local evidenciant una constant entrega i dedicació en el compliment dels deures del càrrec:
*Antonio Gargallo Roig, (37 anys de servei) *Plácido Jovaní Almodóvar (37) *Francisco Fernández Zambrano (35) *Adrián Borja Neri (31) *José Manuel García Gregori (34)
*Rosa Lidia Gombau Esteller (33) *Xavier Salom i Fonollosa, (29) *Francisco Royo Zaera, (28) *Juan Javier Salom Meseguer, (26) *Agustín Piñana Bores, (26) *Félix González Reverter (26)
*José García Vallejo, (26) *Juan Campos Doménech (26) *José María Mora Serrano (26)
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David Loriente va rebre la creu al mèrit professional amb distintiu vermell
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Comida de "Los Forinyos"

Dia Mundial de la Salut Mental
Amb motiu de la celebració del 10 d'Octubre (Dia
Mundial de la Salut Mental), des del CRIS de Vinaròs
ens volem fer eco de les necessitats de les persones
afectades per trastorn mental greu.
Enguany centrarem l'atenció de la importància de
la integració laboral del col·lectiu, com facilitador
de la inserció en la nostra societat. El treball no sols
dignifica, sinò que també estructura les nostres
vides, i aporta altes dosis d'autoestima.
Basilio té 45 anys i porta 20 convivint amb
l'esquizofrènia. Va aconseguir una plaça d'auxiliar
administratiu a la seua Ceuta natal. "El empleo es
la piedra filosofal de la recuperación. Formo parte
del 15% de diagnosticados con esquizofrenia que
tienen trabajo estable". (El Pais semanal). Com
Basilio, al nostre entorn també coneixem persones
diagnosticades d'alguna malaltia mental greu que
porten una vida normalitzada, i als qui el treball els
ha permés culminar el seu procés rehabilitador.

" En lo cotidiano, sin etiquetas" (foto guanyadora
amb el tercer premi, al concurs "per les malalties
mentals, molt a dir" al 2010
"Al veure esta escena quotidiana ningú pot
cocloure que hi ha cap malaltia mental. En esta
fotografia ningú està etiquetat."

CRIS de Vinaròs

Dilluns al matí (12.30) tindrá lloc a la Cadena Ser Maestrat
una taula rodona al voltant de la integració laboral de les
persones diagnosticades de malaltía mental.

‘Si
nou sorteig de la campanya
Esta setmana va tindre lloc un
fit!’
pro
bon
í,
aqu
compres
uest
a l’apartat ‘Tauler Municipal’ d’aq
Podeu consultar els premiats
ri
ana
setm
mateix

Las miradas en la pasarela fotográfica taurina de la Casa de l'Aigua de Peñíscola
Situada a veinte pasos del escenario
donde rodaron Juego de Tronos
Juan Chaler

Encierta medida conviene no olvidar que
vivimos en la época de la imagen, de la cultura
audiovisual, de la comunicación en los medios. En
este contexto, con el fin de cambiar la proyección
social de los profesionales taurinos, ha sido
determinante a que su imagen pública figure en
las revistas relacionadas con la moda. De modistos
que se inspiran en la riqueza del traje de torear al
ocupar las primeras páginas de cabecera de tanto
prestigio como Vogue, Giorgio Armani que han
escogido la imagen del espectáculo que proyectan
las primeras figuras del escalafón, tanto Cayetano
como Manzanares, que han sido los primeros
en convertirse en iconos de la moda vestidos
de aires taurinos. En este trayecto que esta
experimentando la fiesta cualquier contribución
ha de ser bienvenida, siempre y en especial del
aficionado que sostiene la fiesta.
Marcado el grato gusto moderno, la fiesta, cita
obligada para el aficionado, no está tan mal vista,
ya que por la pasarela fotográfica de este lugar de
vacaciones, como es Peñíscola, la muestra formada
por más de cinco mil fotografías seleccionadas
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Pasarela taurina de Vinaròs en Peñíscola

Las llamativas fotos centenarias que acaparan la
primera atención del visitante

de las lidias de más de cien años de la Plaza de
toros de Vinaròs, y que van desde Bombita (1900)
hasta llegar a Padilla (2016). Esta joya taurina
recopilada durante años con tanto esfuerzo se
ha popularizado entre los muchos visitantes
llegados de diferentes procedencias, hasta de la
misma Australia, Argentina, México, Brasil, Francia,
Inglaterra, Italia que se han interesado por nuestra
historia. Además de los turistas venidos a su ocio
desde la zona de Madrid, Zaragoza, y hasta han
lllegado desde las ciudades norteñas. La muestra,
a decir verdad, ha tenido mucho impacto.Causa
verdadera sorpresa en los rostros contemplar el
reportaje de las grandes fotografías a plaza partida

Del impulso, de la afición que siente este aficionado
por el mundo de los toros, en especial por su Plaza
de toros se ha podido realizar este trabajo con esa
infinidad de momentos captados por el objetivo
de la cámara. Esta colección dormía, mientra tanto,
entre cajones oscuros, pero dando unas cuantas
puntadas con hilo, papel, cartón y cola para pegar
se ha logrado una buena encuadernación para
formar cinco grandes tomos para brillar con luz
propia en la pasarela de cinco metros que acoge
las Salas de exposiciones de la Casa d` l Aigua de
Peñíscola, un Salón ideal que tanta satisfacción
me ha producido ocupar. No quiero pensar en
las visitas que se pueden producir en un mes de
agosto.
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En record de Maria Giner Fora
El passat dimarts 4 d’octubre ens va
deixar Maria Giner Fora, a l’edat de
92 anys.

Maria Giner va nàixer l'any 1924, i va viure
una infància marcada per la Guerra Civil. En
aquell temps, els seus pares van obrir un
café-teatre, en el que ella hi va treballar de
ben menuda. L’any 1946 es va casar amb
Pedro Aixalà i el 1951 ambdós van decidir
obrir un hotel amb visió de futur, donat que
en aquella època arribaven a Vinaròs els
primers turistes estrangers. L'Hotel Aixalà
es va convertir en l'epicentre de l'activitat
turística local coordinat i dirigit per Maria,
que cuinava, servia i atenia als què s'hi
hospedaven. Gràcies a aquesta tasca va
aprendre de francés, alemany i anglès. Maria
i Pedro van tindre quatre fills: Pedro, Maruja,
Jenny i Carlos, que també ajudaven a l'hotel.
La mort del seu marit l'any 1977 va fer que

Maria i la seua filla Jenny es posaren al
capdavant de l'establiment, juntament amb
altres negocis familiars -Boutique Aixalà,
Modas Aixalà i Hotel Servol-, fins la seua
jubilació.
L’any 2014 l’Associació Cultural Amics de
Vinaròs va reconèixer la labor de Maria,
i la va incloure en el calendari de dones
vinarossenques d’aquell any.

En memoria de Dña. Maria Giner Fora
Salvador Quinzá Macip

El pasado martes día 4 fallecía en nuestra ciudad de
Vinaròs Dña. Maruja Giner Fora, persona bastante
conocida en nuestra ciudad, amable, sencilla,
compasiva, amorosa y un buen número mas de
cualidades positivas y buenas que le podríamos
añadir.
Conocí a fondo a Dña. Maruja en el año 1973,
cuando con motivo de la amistad familiar entre
ella y su esposo D. Pedro Aixalá Masó y mis padres,
la cual tenían ya desde jóvenes. Fue a mi regreso
para vivir de nuevo en mi querido pueblo, cuando
me llamaba la familia y solicitaba que colaborara
con ellos llevando las cuentas, de uno de los
más emblemáticos hoteles que ha tenido aquel
Vinaròs de entonces, el “Hotel Aixalá”, que estaba
en la carretera Barcelona-Valencia, hoy Avenida de
Barcelona.
A partir de mi modesta colaboración con la familia
Aixalá, comencé a tener la suerte en mi vida, de
tratar a fondo a Dña. Maruja.
Realmente me he quedado corto con las
cualidades que antes he intentado resaltar de su
persona. Si su amabilidad y buen trato era una
buena cualidad, el amor hacia su esposo y familia
era, si cabe, su más grande cualidad. Estoy seguro
que de lo manifestado anteriormente, muchas
personas de nuestro pueblo están conformes y

opinan lo mismo.
Creo que según dice el refrán, mas o
menos, del “rico refranero español”,
que…”es de ser agradecido ser bien
nacido”. Uno a veces pasa momentos
difíciles en su vida. Yo los pasé en
varias ocasiones y acudí a Dña.
Maruja. Hacía ya tiempo que ya no
colaboraba con el hotel, y tras mis peticiones
de ayuda, ella no dudó en ayudarme tanto a mí
como a mi familia. Yo no me olvidaré nunca.
Decimos los creyentes “por sus hechos los
conoceréis”, pues aquí la tienen, aquí está Dña.,
Maruja, lo demás; el hablar mucho, el quedar bien,
los gestos exagerados y demás…”son paja que
arrebata el viento”.
Querida familia, se que esta muerte era una cosa
esperada, ella hacía ya un par de años que su salud
mermaba, precisamente hace unos meses que
deseaba hacerle a ella una “entrevista a fondo”, para
que nos contara cosas de nuestro pueblo, de su
querido “Hotel Aixalá”, pero..hice tarde, su salud ya
no lo permitió. Lo siento mucho. Pese a esta muerte
esperada, se que vuestro dolor es grande ante una
“gran mujer”. Se que os durará el dolor, pero yo os
animo a pensar el todo lo bueno de Dña. Maruja,
de lo buena persona que ha sido, y que vosotros

familia, habéis
podido disfrutar de su compañía durante estos
92 años de su vida. Acordaos de ella con alegría,
con amor, con ilusión de que los que creemos,
sabemos que “todo no se acaba aquí”. De esta
forma vuestra tristeza de hoy, irá cambiando en
un grato recuerdo hacia ella para el día de mañana.
En el funeral del día siguiente en la Arciprestal,
desearon acompañar a la familia la “Coral García
Julbe” con sus cantos, que estoy seguro que les
salieron de muy adentro. También las palabras de
mossen Emilio, espero las tengáis en cuenta. Todos
estos recuerdos, espero os sirvan para seguir
adelante en esta vida.
Como católico, pido a todos, una oración para ella
en el descanso de su alma, y para el resto, que
tengan un buen recuerdo de esta gran mujer. Que
Dios la tenga en su gloria.
Querida familia, os queremos mucho.

RESUM CLIMATOLÒGIC SETEMBRE 2016 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
Mínima
Màxima

23,2
14,4
30,3

-15
5

Día + calorós
Día + fred

27,0
20,3

5
15

Pluja
Hora
-6:30
11:45

Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total Mes

Vent

l/m

Dia

Hora

38,4
304,8
44,7

28
28
--

-3:15
--

2

Mitjana
Màxima

Km/h

Dia

Hora

Direcc. dominant

2,6
46,7

-13

-21:45

SSO
SO

Setembre, com hauran notat ha estat calorós, solament cal recordar que el dia 5 juntament amb el dia 29 d'agost van ser els dies mes calorosos de l'any en
curs amb 27 ºC de mitjana. La temperatura mitjana ha estat 1,5 ºC mes alta que l'any passat.
A pesar que el dia 28 ens deixo una bona pluja, el dèficit amb la mitjana dels mesos de setembre és important un 39,14 %, i això suma augmentar el dèficit
anual que ja aquesta en 165,36 % pel que fa a l'any passat.
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José Córdoba,
distingit amb el
Grinyó Ballester 2016

aniversari

Carta Pobla

Vinaròs

Arturo Oliver (a la dreta) va presentar un acte en que també es va tocar
l'Himne de Vinaròs
Redacció

Vinaròs va celebrar dijous
29 de setembre el seu 775
aniversari amb el lliurament
de la distinció Grinyó
Ballester al professor i artista
José Córdoba a l'auditori
municipal Ayguals de Izco.
L'acte de lliurament de la
màxima distinció que atorga
l'Ajuntament de Vinaròs
es va iniciar amb la pujada
a l'escenari de les autoritats
municipals i el mateix
Córdoba acompanyat d'una
representació dels últims
Grinyó Ballester, en un
auditori replet de públic. La
presentació va ser a càrrec de
l'arqueòleg de la Diputació,
Arturo Oliver, que va ser
alumne de Córdoba.
Un acte que va resultar
emotiu per vàries raons.
En primer lloc perquè una
representació dels primers i
últims alumnes de Córdoba
van estar presents en l'acte i
van tenir un gran detall amb
ell. També per l'espectacular
audiovisual “Som història.
Fem història” que havia
encarregat la regidoria de
Cultura, Festes i Tradicions de
l'Ajuntament de Vinaròs per
aquest 775 aniversari i que
va arrencar els aplaudiments
del públic assistent. Un

audiovisual, realitzat per
Mediarec i amb música
d'Óscar Senen, que fa un
repàs per la història, les festes Córdoba amb l'alcalde, Enric Pla, i el regidor de Cultura, Marc Albella
i tradicions de Vinaròs.
Als parlaments, l'alcalde, Enric
Pla, va destacar que el primer
poblador de Vinaròs, Grinyó
Ballester, igual que Córdoba
i molts vinarossencs de totes
les èpoques “no va néixer
aquí, perquè la identitat
no és només una qüestió
de naixement, sinó també
i sobretot, una qüestió de
lliure i conscient assumpció”.
De Córdoba, entre altres Una representació d'alumnes de Córdoba va fer-li una agradable sorpresa. A la dreta, Joaquin Simó, present a l'acte
coses, va destacar que és
una persona “estudiosa,
conservadora del patrimoni,
creador, sempre atent a les
inquietuds i moviments
socials i conreador de
vocacions”.
Córdoba, de la seua banda, va
agrair la distinció i va recordar
algunes vivències personals
i de la seua etapa com a
professor, com el moment
d’entrada a l’aula de l’institut
Leopoldo Querol de Vinaròs.
“Em vaig adonar que tots
els meus coneixements d’art
els tenia davant meu, en un
quadre de tres dimensions:
eren els xiquets que tenia a
classe”, va indicar.
Felicitacions. Amics i familiars de Córdoba felicitant efusivament al professor al final de l'acte
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El Grinyó Ballester 2016, amb altres distingits d'anys anteriors

8 octubre de 2016

aniversari

Carta Pobla

Vinaròs

Actuació de Les Camaraes i pastís del 775 aniversari
Redacció

Després del lliurament de la distinció Grinyó Ballester, a la plaça
de l'Ajuntament va tenir lloc una actuació del Grup Folklòric
Les Camaraes, i posteriorment es va procedir a repartir entre
els assistents el gran pastís del 775 aniversari de la població. El
pastís va estar preparat, com sempre, pel gremi de pastissers de
la localitat i van estar presents les reines i dames de les festes.
Els actes de celebració d'aquest 775 aniversari de la Carta
de Població no acaben després d'aquest dia tan especial. La
programació, que consta de 50 actes, es perllonga fins a finals del
proper mes de novembre i gira entorn als eixos de la història, la
llengua, la cultura i la identitat, participant d'ella moltes entitats i
associacions vinarossenques.

L'actuació de Les Camaraes,
com sempre seguida per molt
de públic a la plaça Parroquial
i el repartiment del pastís
d'aniversari, amb presència de
l'alcalde, Enric Pla i del Grinyó
Ballester, José Córdoba i les
reines i dames de les festes

La cort d'honor de les festes, tastant el pastís a la planta baixa de l'Ajuntament

El Grup de Pastisseria va elaborar el gran pastís d'aniversari
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aniversari

Carta Pobla

Vinaròs

Exposició de la Carta Pobla original

La Carta Pobla original de Vinaròs, que data de l'any 1241, es va tornar a exposar al públic. Es va fer també l'any 2014, però abans feia 15 anys que no
s'exposava. Molts veïns van aprofitar per veure-la o fotografiar-la

Trobada de dolçainers i tabaleters
Dissabte 1 d’octubre va tindre lloc el desè aniversari de la Trobada de
dolçainers i tabeleters amb una cercavila pel matí pel centre del poble i a la
tarde des de la Plaça Parroquial fins al Passeig Colom. A les 19.30 hores es va
celebrar el concert de les colles participants. També dissabte a la pérgola del
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Passeig Colom es va poder disfrutar d’una fira de luthiers i es va inaugurar el
nou local d’Esmuvi amb actuacions musicals.
Fotos: E.Fonollosa
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aniversari

Carta Pobla

Vinaròs

La Alianza nos ofrece un extraordinario
'Concert commemoratiu de la Carta Pobla'

Salvador Quinzá Macip

De extraordinario podemos clasificar el gran
concierto que nos ofreció la Societat Musical
“La Alianza” en el concierto extraordinario
“Conmemoratiu de la Carta Pobla”, el cual se realizó
el pasado sábado día primero del mes.
Nuevamente y van…el Auditorio Municipal
“Wenceslao Ayguals de Izco” se llenó para escuchar
a nuestra banda, la cual, y con un buen criterio
tomado por la entidad, así como por su maestrodirector José Ramón Renovell Renovell, de
ofrecernos música eminentemente valenciana en
este concierto. Valga la pena recordar el concierto
del pasado año, con éxito rotundo acompañando
a Pep Ginmeno “butifarra”.
En este concierto nos ofrecieron música a base
de compositores de la Comunidad Valenciana;
Pedro Sosa, Perfecto Artola, Salvador Giner y
Rafael Talens. Escuchamos en las piezas escogidas,
música tradicional basada en temas folclóricos
y populares, donde pudimos escuchar desde la

conocida música de “la panderola”, “la mareta”,
diferentes “albades”, “Almassora chim-pum”,
boleros y jotas. Por cierto, me gusta recordar de
vez en cuando, “que la jota nace en Valencia y se
cría en Zaragoza”.
El concierto estuvo todo el basado en música
popular, para música de banda, bastante
estructurado y con unos compositores y temas
del agrado de todos, al cual la banda le supo dar
un buen carácter y estilo musical. Escuchamos
en varias piezas a cargo de los percusionistas,
las tradicionales “castañetes”, y nos encantó una
bella y preciosa música valenciana, majestuosa y
con unos grandes fuertes que dominaros ante los
pianos.
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
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
Como no podía ser menos, y así lo esperamos los
que seguimos los conciertos de la banda, el “bis”,
pues fue el clásico en este concierto, el “Himne a
Vinaròs” en el que el maestro Renovell disfruta de
dirigir a su banda y a la vez a todo el público puesto
de pié, y entonando los que nos lo sabemos, la
letra de nuestro himno. Fue un brillante final de un
brillante concierto.
Por mi parte, mis felicitaciones a todos los músicos,
al director y a la entidad por tan magno concierto.

Inaguració ESMUVI Escola de Música i Dansa de Vinaròs

El passat dia 1 d'octubre ESMUVI Escola de Música
i Dansa de Vinaròs va inagurar el seu nou local
social i on es durant a terme les seues activitats
educatives de música i dansa. Durant la inaguració,
el nombros públic, amics i alumnes van poder
gaudir, a més de la gran qualitat de la nova escola,
de diverses actuacions musicals: ESMUVI Batucada,
Duo de Jazz i el Quartet de corda LoQua, grups
amb relació amb l'ESMUVI i formats per professors,
amics i alumnes de l'escola. El nou local està al
carrer Sant Francesc 68 de Vinaròs.
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Microrrelatos Chulvi
MOZART

© Antonio Beltrán Vidal

(Música I)

Tras la mudanza, simpaticé enseguida con mis nuevos vecinos, un matrimonio que vivía en la puerta de
enfrente. Por ello, aquella noche en la sala de conciertos me alegró verlos dirigirse hacia dos butacas cercanas a
la que yo ocupaba. Sin embargo, cuando advertí en ella a una desconocida, mi contento se tornó incomodidad.
Él, en cambio, mantuvo en todo momento un aplomo sin duda artificioso. Por fortuna, los primeros compases
de la Sinfonía Júpiter nos evitaron unas presentaciones fastidiosas.
Al día siguiente, el vecino apareció en la casa de vinos a la hora del aperitivo. Se apostó a mi lado en la barra y me
preguntó por la velada musical. Comprendí que su intención era averiguar si podía contar conmigo, señalarme
lo catastrófico de un desliz ante su mujer. Yo lamentaba aquel enredo especialmente por ella, tan gentil, pero
también por mí. Tratar el tema sin tapujos supondría una forma de complicidad que yo no estaba dispuesto a
aceptar. Pero lo cierto es que parecía inevitable. Poniéndome en guardia, me mantuve en silencio hasta que,
súbitamente inspirado, apunté que uno de los aspectos más relevantes del compositor salzburgués era el de
la discreción en cuanto a la forma de sus creaciones. Captó el mensaje. Lo supe porque tras un resoplido pagó
la cuenta y se esfumó. Y, aunque no como experiencia estética sino como pretexto, la música de Mozart me
rescató de nuevo aportándome, en la ofuscación, claridad.
Facebook: Microrrelatos Chulvi
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Wolfgang-amadeus-mozart_1.jpg

El Dr. Pitarch ens parlarà sobre la tradició de St Sebastià
SEBASTIÁN REDÓ

El proper dissabte, 15 d’octubre, a les 20 hores i
a la Fundació Caixa Vinaròs (Raval Socors) tindrà
lloc una conferència a càrrec del catedràtic
d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona,
el Dr. Antoni José Pitarch, natural d’Albocàsser.
Pitarch ens parlarà de la tradició llegendària i de
la història de Sant Sebastià a Vinaròs.
Dels seu extens currículum podem comprovar
que no sols ha treballat en la docència sinó en
la investigació i recerca. Fruit d’això van ser els
encàrrecs per part del Ministeri de Cultura del
Inventari artístic de la província de Castelló (19741978) i el Inventari del Patrimoni arquitectònic
de la província de Castelló (1980-1981). Pel que

fa a les publicacions podem destacar la seua
participació en la Història de l’Art Català (tres
volums) d’Edicions 62, publicat a Barcelona entre
1984-1986; també la participació en la Història de
l’Art del País Valencià (primer volum) d’Edicions
Tres i Quatre, i publicat a València el 1986; i
multitud articles sobre pintura gòtica valenciana
(segles XIV-XV), tema en el qual es especialista i
es va doctorar.
Ha sigut comissari de diferents exposicions
com la Llum de les Imatges de Sogorb (2002), la
Memòria daurada de Morella (2003), l’exposició
dedicada a l’artista Pere Lembrí, pintor de Morella
i Tortosa (1399-1421) realitzada a Castelló (2004),

Muixeranga de Vinaròs a les Roquetes
El passat dissabte 17 de
Setembre la Muixeranga de
Vinaròs va participar de la Diada
Castellera de les Roquetes com
a colla convidada en el nostre
desplaçament més llunyà
fins ara cap al nord. Després
d'arribar a la ciutat varem ser
rebuts per les autoritats locals
i la colla els quals ens féren
entrega d’un record a cada
colla. Una vegada acabat, va
donar inici la cercavila cap a
la plaça Catalunya on seria
la actuació. Abans però, vam
fer una figura més conjunta
totes les colles on nosaltres
estrenarem una nova figura
mòbil consistent en la forma
d’un castell habitual però que
gira des de la base fent girar
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tota la figura. Una vegada a
la plaça es va inaugurar una
placa en commemoració de la
colla de les Roquetes, i de totes
les colles vam poder gaudir
de figures de fins a 7 altures.
Nosaltres entre d’altres vam fer
les següents figures: La Mitja
Marieta, la Campana o el Banc,
aquesta ja de 4 altures.
En acabar, les colles van fer
balls de germanor amb musica
de gralles, dolçaines i tabalet.
Ben entrada la nit, finalitzà
la Trobada amb un sopar
conjunt de colles. Amb molt
bon ambient i una jornada
més que bonica en un poble
molt acollidor. Al tard ens
acomiadarem i iniciàrem el
retorn cap a casa.

la col·lecció de ceràmica de L’Alcora (The Hispanic
Society of America) a Castelló (2005) i la titulada
Cofres d’amor també a la capital de La Plana
(2007).
Des de l’any 2012 i fins l’actualitat està treballant
en un projecte molt ambiciós com és la
Catalogació de l’escultura medieval de les terres
del nord de l’antic Regne de València, projecte
vinculat al Museu de Belles Arts de Castelló, del
que s’han mostrat els resultats parcials en les
diferents jornades titulades “Recuperant el nostre
patrimoni” i que s’ha portat a terme durant
la tardor dels anys 2013-2015 (jornades que
enguany tindran lloc al mes de novembre).
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Amics de Vinaròs demana la senyalització de tot el patrimoni històric
La Associació Cultural Amics de
Vinaròs ha sol·licitat a l'Ajuntament
senyalitzar tot el patrimoni declarat
com BIC o BRL, independentment del
seu estat de conservació. Entre ells,
la muralla carlista o medieval o les
capelles ceràmiques per afavorir la
seva divulgació social. Des d'aquesta
associació cultural es considera
“escassa o nul·la la senyalització del
patrimoni històric que es troba ocult
més enllà dels entorns i monuments
més emblemàtics i que és necessari
difondre, valorar i dinamitzar per
assegurar la seva conservació i que
quedi inclòs en els recorreguts
culturals i turístics, que per si mateixos
resulten insuficients”.
Per Amics de Vinaròs“seria molt positiva
laq posada en marxa d'un projecte que

detecti les necessitats específiques en
senyalització i que s'elabori un Pla de
senyalització cultural i turística, amb
un disseny homogeni que inclogui tot
el patrimoni, independentment del
seu estat de conservació”.
Amics de Vinaròs proposa col·locar
al costat de béns culturals un xicotet
cartell ben integrat que l’identifiqui
amb la informació més rellevant,
acompanyats de codis QR per ampliar
les explicacions i recursos fotogràfics,
plànols, audiovisuals, aplicacions per a
mòbil, etc.
“L'execució d'aquest projecte suposaria
un escàs cost per al consistori, i
ajudaria a la valoració, dinamització i
difusió de la nostra ciutat i patrimoni”,
conclou l’associació en la seva petició
al consistori.

Inaugurada a l’auditori l’exposició de Samuel Verge

El regidor de Cultura, Marc Albella i l'autor, Samuel Verge

El dimarts 4 d'octubre va quedar
inaugurada a l0’aduitori municipal
Ayguals de Izco la exposició d’olis
de Samuel Verge. Una mostra que
romandrà oberta al públic fins al
diumenge 23 d’octubre i que va
ser presentada pel mateix autor i
el regidor de Cultura, Marc Albella.
La força de l’essència i dels colors
mediterranis, impregnen l’obra de
Samuel Verge, pintor autodidacta
que enriqueix la seua formació

amb el guardonat pintor de
l’Escala, Abel Quintana Oller.
Llum que s’obre pas a través del
vidre en un dels seus principals
treballs, reflexes al port, racons
del territori, la innocència i la
llum en el rostre d’un xiquet, els
“primentons” damunt de la fusta,
senzillesa i vigor d’aquest univers
essencialment quotidià amb una
tècnica que en ocasions s’apropa
al hiperrealisme.

La mañana de
COPE en el
Maestrat con
Laura Puig
12:30 a
13:30
15
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Nosaltres, a la faena

AVISO IMPORTANTE
Se está organizando una comida para
la celebración del 50º Aniversario de
los “QUINTOS” que nacieron los años
1945-1946 y 1947.
El acto está previsto, en un principio,
para el día 12 de noviembre y con el
fin de poder prevenir las asistencias,
los interesados pueden dirigirse a los
teléfonos:
648 65 27 71 (Ángel Hallado)
687 78 93 04 (Juan Fábrega)

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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Per Jan Valls
Aquesta setmana ens tornem
a complaure una altra volta
mes en presentar un fruit del
bon treball d'aquest Equip de
Govern, dels tècnics del nostre
Ajuntament i especialment
del nostre Regidor d'Urbanisme, l'arquitecte
Jan Valls. Es tracta del Pla d' Estratègia DE
DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I
INTEGRAT (EDUSI).
Finalment, el dia 29 de setembre, s'ha resolt
la convocatòria des del Ministeri de Foment,
resultant l'àrea funcional de Benicarló-Vinaròs
seleccionada per rebre el fons europeus. La
quantitat otorgada és de 10 milions d'euros,
que serviran fer finançar el 50% del cost de les
actuacions previstes en aquest pla. Així doncs,
possibilita que es duguen a terme inversions
per un total de 20MM conjuntament amb els
municipis de Benicarló i Vinaròs. Com es pot
comprovar cada dia que passa, a Tots i Totes
Som Vinaròs no ens fan falta tindre assessors
urbanístics a sou per aconseguir fer més gran i
habitable el nostre poble.
L'aliança entre els dos municipis és un tret
diferenciador de la resta d'Estratègies Urbanes
presentades en l'àmbit estatal i que possibilita
sumar esforços i optar a major finançament, ja
que si no només s'optaria a 5 milions d'euros.
Tot i aquest èxit econòmic, l'objectiu principal
des de Tots i Totes Som Vinaròs és tindre
un document que establisca un nou model
d'urbanisme per al nostre present i pròxim
futur. La nostra estratègia formula els punts
que s'han de tindre en compte en els pròxims
desenvolupaments urbans i introdueix criteris
de sostenibilitat social, econòmica i medi
ambiental. Però sobretot deixa enrere el model
de la vella política, basat en la depredació del
nostre calaix, territori i patrimoni.
L'actual document es va presentar el 13 de gener
al programa FEDER per al període 2014-2020,
amb la possibilitat de rebre finançament de la
UE fins al 50% del cost dels projectes definits
al mateix. En la seua elaboració va prendre
especial rellevància la participació ciutadana,
ja que com sempre a la nostra Agrupació
Electoral, ha estat un dels pilars en la redacció
d'aquest. Podem dir ben contents que hem
rebut l'ajuda i les idees tant d'empreses com
d'associacions de veïns, tècnics municipals,
ONG's o ciutadans de Benicarló i Vinaròs.
Però no tot s'acaba aquí: els veïns dels dos
municipis continuarem amb el seguiment de les
actuacions a realitzar i tractarem conjuntament
el model de territori, els recursos i els actius
amb potencialitats no aprofitades i que poden
generar una oportunitat de desenvolupament
que no desaprofitarem.
És per això que amb l'EDUSI BENICARLÓVINARÒS s'han iniciat al nostre poble, per
primera vegada, mètodes participatius i
col·laboradors amb la ciutadania en l'àmbit de
l'estratègia urbanística, ja que som les persones
les que donem sentit al lloc on vivim.

Aquest és el camí
Per Fernando Juan, Membre de l’executiva del PSPV-PSOE
DUSI: Desenvolupament Urbà
Sostenible Integrat.
FEDER: Programa de Fons
de la Unió Europea pel
Desenvolupament sostenible,
amb validesa des del 2014 fins el 2020.
Àrees de treball: Els reptes climàtics (prevenir el
risc d’inundacions com a mecanisme d’adaptació
al canvi climàtic), els reptes ambientals, els
reptes demogràfics (adaptar-se a les necessitats
de la gent gran i de persones amb mobilitat
reduïda i al mateix temps crear oportunitats per
al desenvolupament dels joves), reptes socials
(promoure la cohesió social i oferir respostes als
grups més vulnerables, promoure l’accés a les
noves tecnologies...) i reptes econòmics.
Aquestes son les línies de treball d’un projecte que
ha dotat als ajuntaments de Vinaròs i Benicarló
amb 10 milions d’euros, i on cadascun dels
municipis afegirà 5 milions més d’euros.
Estem parlant d’un total de 20 milions d’euros,
una inversió molt important que repercutirà
directament en els més de 50000 habitants de les
dues localitats, fruit de la col·laboració que ja vaig
esmentar la passada setmana. I és aquesta la feina
que tothom desitja, el treball conjunt de diferents
partits que busquen la millora del nostre entorn,
la millora del benestar social i humà, les noves
oportunitats de treball, d’allò POSITIU enfront de
tot el que és negatiu, d’AVANÇAR en la societat
i, al cap i a la fi, de revertir almenys una part dels
nostres impostos (sí, els nostres impostos, els que
paguem a l’ajuntament, a la Generalitat, a l’estat i
a la Unió Europea) en actuacions directes i no en
obres faraòniques allà on “ Deu va perdre el gorro”.
Els equips de govern de Vinaròs i Benicarló
van decidir en aquesta legislatura treballar
conjuntament en molts aspectes, i ara es comença
a veure aquesta encertada decisió. Només és l’inici,
hi ha molta feina a fer, però aquest és el camí. El
PSPV-PSOE, partícip en tots dos municipis, treballa
i treballarà perquè es duguen a terme el màxim de
projectes útils per a les dues localitats, i participa
activament en la tria i desenvolupament d’aquest
projectes. Esperem que els membres de l’oposició
de tots dos ajuntaments, especialment del nostre,
Vinaròs, canvien la seua manera de fer oposició,
legitima, presenten alternatives viables i acurades,
i a la fi es vege una nova manera de treballar tots
junts per la nostra ciutat. Si treballem plegats, tot
és possible, el contrari és el NO RES.
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Gobierno municipal sin rumbo
Por Amparo Martínez
Estamos ya en el mes
de octubre de 2016 y
de Vinaròs
eso quiere decir que
www.ppvinaros.es han pasado 16 meses
de gobierno tripartito y cada día que pasa más
gente comprueba como el tripartito sigue sin
rumbo.
Desde el Partido Popular lamentamos la
situación en la que se encuentra el Ayuntamiento
de Vinaròs, con un equipo de gobierno sin
rumbo y un alcalde a la deriva, sin argumentos
que recurre continuamente a la falsedad y
a la descalificación, cuya estrategia es hacer
oposición a la oposición para que nadie se fije
en sus resultados.
En este sentido lamentamos la postura poco
transparente y democrática que actualmente
reina en el Ayuntamiento donde se están
negando los principios básicos de la democracia,
como son la participación, la transparencia y el
derecho a la información.
El tripartito formado por Tots i totes (Podemos),
PSPV-PSOE y Compromis, está basado en la
improvisación y descoordinación existente en
las concejalías como han podido comprobar
diferentes asociaciones durante los últimos
meses.
La falta de nuevas iniciativas en comercio, la
anulación de campañas, la falta de promoción y
la ausencia de iniciativas sumadas a la subida del
IBI aprobada por los partidos que nos gobiernan
está afectando muy seriamene a los comercios
locales.
Fue en una entrevista allá por el año 2012
cuando el BLOC, ahora COMPROMIS, criticaba en
un discurso populista los impuestos que paga el
sector comercial, ese mismo concejal, su grupo
político y su tripartito ha sido quien en esta
legislatura ha subido el IBI indiscriminadamente
entre los comerciantes con un afán recaudatorio
como nunca se había visto.
Vinaròs necesita otro tipo de políticas. Los
vinarocenses necesitamos pagar menos IBI y
que el alcalde y sus concejales cobren menos;
necesitamos más políticas de empleo, de
comercio, que fomenten la inversión y menos
política de fuegos artificiales que no llevan a
nada.
Quien no se acuerda de lo hizo ayer es muy
posible que no recuerde lo que dijo en 2012
pero por eso le hacemos memoria. En 2012 el
portavoz de Compromís decía “És el moment de
ser conscients que el que se recauda no són diners
dels polítics de torn, sino de la gent del poble i per
tant no se poden fer abusos”. Prometieron cambio
y lo único que les ha cambiado es su vida, ahora
de nuevos ricos.

Subscriviu-vos a

El Diariet

Le Diarriet (Contra-crònica setmanal
d'una Manipulació Política Diària)
Per Lluís Batalla i Callau
Núm. 2.948 30 de setembre de
2.016
-“Aprobado el proyecto para
dotar de iluminación la costa
sur”( Pàg. 2). L’explicació oficial,
com sempre, sesgada. Sempre
podran dir que la Història també ens arriba
sesgada. Els veíns pagaran el 100% de les quotas
despres de més 30 anys pagant IBI sense serveis.
Com era allò que deia alcaldia “ Un Vinaròs més
humà”(??!!)
- “ S’amplia la vorera de Benet XIII fins a Leopoldo
Querol”(pàg. 4) Veient la foto que acompanya la
notícia, és més que evident que les piràmides sí les
van fer els faraons.
- “Programa d’emprendedoria per a Joves al
Vinalab”(pàg.4). Començo a pensar que res no
canvia.
- “Compromís denuncia la precarietat de trens”(Pàg
6). Començo a pensar en això del dejà vu...
- “Tercera edició del Mercaxef”. Què m’està passant?
- “Concurs de Cuina aplicada al Llagostí”(pàg 12-13).
Definitiu , estem al 2016? Podria ser 2014? 2015?
2013? Podria ser açò la fi de la utopia?..
ESTÀ CLAR QUE VINARÒS TÉ UN PLA, PERÒ, PER SI
DE CAS, VINARÒS TÉ UN PLA B, ...C,... D?
Com és possible que no s’haja parlat en el
setmanari de la tempesta de la setmana passada
on van saltar tapes del clavegueram, es van quedar
a fosques molts carrers de Vinaròs, i es van inundar
locals perquè el clavegueram no donava de sí?
TENIM PLA B? No ho sé, el que sí tenen és poca
sensibilitat. A una veïna que se li van inundar els
aseos del seu bar per saturació del clavegueram ,i
es va queixar a l’Alcalde, Enric Pla li va contestar,
així de manera “pla-na”: “Buenos dias! Ya veo que no
deja de señalarnos los problemas de nuestra ciudad
, gracias por su preocupación. Que el alcantarillado
del pueblo no es respondabilidad de este gobierno,
supongo que lo comparte. (...)Creo que su tono de
exigencia,aunque legítimo, es injusto con un equipo
de gobierno que ha garantizado la gratuidad de
libros en primaria y ESO, ha mejorado el transporte
escolar, ha aumentado las ayudas a familias sin
ingresos.(...) ¿no es un poco injusto que el alcalde que
menos gana de la provincia, que gana menos que en
su trabajo, debe ganar aun menos?El Alcalde Vinaròs
¿puede ser alguien capacitado si se se le paga como
a un chaval que empieza a trabajar? Seamos serios!”
(Fi de la Cita) ... Sort que la ciutadana parlava de
que se le inundava el bar! El problema del bar era
la feina no feta per un govern que porta 15 mesos.
Clar. Què té a veure la gratuïtat dels llibres, en
embossar-se un clavegueram? I... els joves cobren
com Pla quan comencen a treballar? En quin Planeta viuen alguns? Torno a preguntar-ho: Tenim
Pla B, Pla C? perquè el Pla V. no rula.

964 450 085

Celebracions de la Carta Pobla
Por Juan Blanchadell
Terminadas las celebraciones
del 775 cumpleaños de
nuestra ciudad, queremos
felicitar a todos los participantes en la catorceava
edición del concurso de cocina aplicada al langostino
que se desarrolló dentro de los actos conmemorativos,
por la extraordinaria calidad de los platos elaborados
y muy especialmente a los cocineros del restaurante
sevillano Rincones del Marqués, ganadores de la
presente edición. Vaya también nuestra felicitación
para el profesor y artista Don José Córdoba, que
este año ha sido el flamante merecedor del galardón
Grinyó Ballester que otorga el Ayuntamiento cada
dos años, que en esta ocasión, en vez de en el salón
de plenos del Ayuntamiento y pese a ser un acto
institucional, se entregó en el auditorio. Una muy
buena idea porque su mayor aforo permitió una gran
asistencia de público y una mejor cobertura de los
medios de comunicación.
Los actos han estado a la altura que se esperaba,
aunque al igual que ocurrió en la pasada edición hemos
vuelto a echar en falta el Tedeum en la Arciprestal
que eliminó el actual tripartito, porque según ellos en
una conmemoración cívica no hay lugar para actos
religiosos; un argumento con el que discrepamos
frontalmente puesto que separar la religión católica
de la historia eminentemente católica de Vinaròs, es
poco más o menos que absurdo. Entendemos que
por sus creencias alguien no desee este tipo de actos
en las celebraciones laicas, pero ello no les da ningún
derecho a eliminar un rito que seguro que sí significa
mucho para muchos ciudadanos de Vinaròs para los
que el tripartito también gobierna, y más cuando
el tripartito puede resolver su rechazo a los actos
religiosos simplemente no asistiendo.
Otra cosa que el PSPV y nosotros criticamos al anterior
equipo de gobierno del PP, fue la eliminación de la
cena posterior a la entrega de premios del concurso
de cocina, que en nuestra etapa de gobierno era
preparada por el ganador de la anterior edición. Una
cena que cerraba como broche de oro un concurso
de cocina y que sin ella se queda cojo al perder un
evento mediático final que lo desmerece muchísimo.
Si cualquier feria, salón o congreso tienen siempre un
encuentro alrededor de una mesa, qué menos que
un concurso de cocina se termine con una cena. Y no
vale el pretextar su supresión por el costo que supone
porque, en estos tiempos de crisis ¿cuántos costos
de este tipo no han logrado reducir instituciones,
entidades y empresas? Pero viendo que la gente
cambia como ha cambiado el señor Fontanet, que
cuando estaba en la oposición le gustaban más
las galeras que los langostinos, no perdemos la
esperanza de que el concurso recupere el su formato
original al completo.
Esta es otra más de las cosas que el PSPV y el PVI
defendimos gobernando juntos, y nos gustaría saber
si nuestro antiguo socio que hoy es socio de otros
sigue pensando lo mismo, y si en consecuencia han
intentado que se vuelva a instaurar la cena al final
del concurso, de la misma manera que nos gustaría
saber lo que preguntamos en nuestro artículo de la
semana pasada respecto de la piscina del plan Camps
que la Generalitat aún le debe a Vinaròs, si siguen
pensando que tiene que ir en la ciudad deportiva
y aprovechar el costo del proyecto ya elaborado o
se han acomodado al cambio de ubicación que el
alcalde ha decidido y al gasto de más que generará el
proyecto completamente nuevo.
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Volem una oficina del DNI
No creieu que ja n'hi ha prou de viatges de més de
cent quilòmetres, prou de matins i tardes perdudes
o de demanar permís a la feina? Que s'ha d'acabar
amb llistes d'espera de mesos i mesos per obtenir
el nostre DNI, NIE o passaport? En democràcia,
tots els deures dels ciutadans necessiten anar
acompanyats d'uns drets.
I en el cas dels habitants de les comarques del
Maestrat i dels Ports, tots nosaltres fa moltíssim
temps que estem complint amb la nostra part
dels deures: la possessió d'un document que
ens identifique davant de qui la llei demana.
Per tant, creiem que és el moment d'exigir a les
administracions corresponents que complisquen
ells també amb la seua obligació a l'hora de

Juan Fermín Ramírez, Podem Vinaròs

facilitar-nos la tramitació i obtenció d'aquest
document.
Sense detriment de totes les actuacions que els
nostres polítics estan duent a terme respecte a
aquest tema, hem decidit que ha arribat l'hora en
què la veu de ciutadania es faça present i fem valer
la nostra força democràtica.
És per això, que iniciem una campanya de recollida
de signatures en la qual reclamem la posada en
marxa d'una oficina administrativa de la Policia
Nacional en el nostre territori. Les fulles de firma
les repartirem per tot el poble i comarca, ja
volem que arriben a totes aquelles que pateixen
aquest abandono. També la podreu trobar al
nostre Facebook per descarregar-la, imprimir-

BATALLA ALMANSA, DIADA 9 OCTUBRE Y EL ALCALDE Vs.
Los presumidos progresistas valencianistas
actuales repiten como papagayos que ‘Cuando
el mal viene de Almansa a todos alcanza’. Ignoran
que así enseñan sus orejitas de incultos y
anticuados carcas reaccionarios tradicionalistas,
y las patitas de retrógrados involucionistas
nacionalistas-separatistas antiespañoles. De
Mal de Almansa nada de nada, curitas Merinos
señoritos del saber. La Batalla Almansa (26
abril 1707), pueblo albaceteño frente a Alcoy,
duró 3 horas. Por un bando, el duque inglés
Berwick comandantes de las tropas, inglesas,
holandesas y portuguesas (y 23 valencianos
de Cocentaina), partidarios de los derechos
dinásticos a la sucesión del archiduque Carlos

de Austria. Por otro, el joven Borbón Felipe V
–nieto del Rey Sol Luis XIV de Francia- a quien
Carlos II de Austria (‘El Hechizado’) nombrara
su heredero al trono de España. La Batalla de
Almansa fue una más de la Guerra de Sucesión
(¡que NO de Secesión, como la denominan los
catalanistas-separatistas-antiespañoles),
que
Churchill la definió como “La I guerra mundial”
y Miguel Hernández calificó de “La ficción de
fronteras”. La causa: la doble manera de entender
el mundo. La de los partidarios del archiduque
Carlos representaba la tradición obsoleta y
fueros medioevales, la cerrazón al progreso la
involución (fielatos, peajes, gremios clasistas,
exenciones y privilegios fiscales para el clero de

AL SR. JB JUAN
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
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la Iglesia Católica, poderosos, derechos tribales,
avaricia codiciosa de los burgueses valencianos,
las prebendas de los militares… Otra, la de
los Borbones: progresistas, igualitaristas, no
reglamentistas, partidarios de la libertad
personal, del librecambismo comercial, del
desarrollo económico y prosperidad de las
clases populares. De ahí mi extrañeza de la
actitud del Alcalde de Vinaròs, Sr. Pla (preboste
del angelical partido neocomunista-camuflado
Podemos) decida no asistir a la celebración de
la conmemoración de la derrota de las huestes
carcas-reaccionarias de Almansa de la conquista
de libertad y prosperidad populares. ¡Qué gran
paradoja, oiga!
S.Fabregat

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

SEMPRE HA SIGUT EL MATEIX
Des de fa alguns anys estic escrivint articles
d'opinió en la premsa local de Vinaròs, tant amb el
nom d'un partit polític, amb el d'una associació de
veïns i amb el meu propi.
Durant estos anys també ho han fet partits
polítics,associacions i persones en particular. I cal
reconéixer que el 80% del que s`ha escrit.”Sempre
ha sigut el mateix.”
Durant tot este temps tant el que escriu com
tots els exposats hem opinat, proposat, aprovat
i criticat de tot allò que s'ha fet i del que no s'ha
fet a Vinaròs. I sobretot de la gestió dels equips de
govern municipals de cada moment.
S'ha manifestat l'opinió en tots els sentits en temes

la i omplir-la per dur-nos-la quan i com millor ús
vinga. Evidentment, i com tots sabeu, les nostres
xarxes socials i e-mail estan obertes a totes hores
per aclarir qualsevol pregunta que ús interesse
resoldre sobre aquest tema.
També des d'aquestes línies convidem a tota
la ciutadania i moviments socials a adherir-se
a aquesta tasca, que no volem en cap moment
que sigue només nostra, sinó de tots. No volem
ser nosaltres mateixos els que portem les firmes
davant de l'Administració, sinó que sigueu els veïns
de la comarca qui es presenten amb un munt de
fulls que expressen ni més ni menys una necessitat
que fa moltíssim temps que hauria d'haver estat
solucionada pels polítics que corresponga..

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.
Manuel Villalta

com, les carències i deficiències que patix l'Hospital
Comarcal.Les deficiències dels trens de rodalies,
el segon Ambulatori, un Auditori en condicions,
el Col·legi Jaime 1r, deficiències i necessitats en
Cultura i Educació, i en altres temes de primera
necessitat per a la ciutadania i el poble de Vinaròs.
Sense deixar de passar per alt la la gestió dels
diferents equips de govern municipals de diferents
ideologies polítiques que durant estos últims anys
han estat governant en l'Ajuntament de Vinaròs.
Este que escriu i segur que els que ho han fet i
ho seguixen fent en els articles d'opinió, segur
que hens hages agradat i ens agradaria que al
manifestar la nostra opinió púgesem opinar de

temes que s'han fet i s'estan fent a Vinaròs per
a una millor qualitat de vida per a la gent i una
millor categoria per al pòble.Com segurament
hens hages agradat i ens agradaria opinar dels
equips de govern que han passat per l'Ajuntament
durant estos últims anys, que han tingut i tenen
una gestió eficaç, clara, transparent i participativa
amb la ciutadania. Que s' ha ocupat i preocupat
dels problemes i necessitats de els seus ciutadans
i no tant pels seus propis i la dels seus respectius
partits.
Però desgraciadament després d'uns anys opinant
i escrivint cal reconéixer que no és així.”Sempre ha
sigut el mateix.”
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PESCA
ESPORTS
Coral blanc

Andrés Albiol

MAR OTOÑAL CON INESTABILIDAD

Semana de nuevo un tanto inestable por la climatología reinante, pues los chubascos y
cambios de viento alteraron las aguas para ciertas modalidades.
Los bous faenaron bien, la llum se fue hacia otras latitudes y los artes menores fallaron algún día por la
mala mar. Las capturas resultaron aceptables y las cotizaciones muy variadas.
En pesca de arrastre han salido diariamente a pescar nueve bous, a excepción del viernes como medida
antibajada de precios. Las especies mayoritarias subastadas fueron; langostino, cigala, calamar, pez de
S. Pedro, pescadilla, miseria, gall, peluda, rape, caracol, salmonete, galera, caballa, jurel, maira, móllera,
lisa, pulpo blanco, canana y morrallas.
El cerco al no pillar nada por nuestro litoral, el lunes las traíñas hicieron rumbo hacia aguas valencianas.
Por lo oído lograron atrapar peix blau.
La flota artesanal trasmallera, unas se dedican a la extracción de sepia y mabre. Otras al lenguado,
rombo y raya. Una opera tras el pagel, corvina y sorella. Y el que faenaba por Columbretes no lo hizo
por el mal tiempo.
Varias barquitas se están dedican al palangre de costa, para capturar con éste arte de anzuelos llampuga,
bacoreta y lliri.
Otras lo hacen también con anzuelo, pero atrapan lubina, dorada, sargo, pargo y roncador.
La recolección de pulpo roquero con cadufo va vendiendo ejemplares de 1 a 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Higiene alimentaria marítima

La OMS recuerda las reglas mas conocidas, tanto para evitar como para prevenir intoxicaciones alimentarias
en la preparación y manipulación higiénica de todos los alimentos en general.
En lo referente a pescados y mariscos hay una serie de obligadas rutinas –entre otras- que debemos
recordar para que se cumplan siempre cuando los manipulemos.
-A pesar que los pescados están mejor en estado natural, deben lavarse antes de su consumo, además
de haber sido refrigerados o congelados. Su consumo en crudo debe de haber pasado unos días por la
congelación.
-Un pescado puede estar contaminado por microorganismos, pero al cocinarlo bien, éstos gérmenes
son destruidos por el calor a partir de los 70º C en el centro del producto. Recalcar que antes de cocinar
descongelar totalmente el pescado.
-Una vez cocinado el pescado y enfriado, los microbios pueden empezar a proliferar. El apiñamiento en la
nevera de pescados cocinados, etc., no se enfrían por dentro muy rápido, y si la parte central del pescado
está a mas de 10º C, los microorganismos crecen y pueden causar alguna enfermedad. Un remedio para
comerlo es recalentarlo a partir de los 70º C y se destruyen éstos gérmenes.
- Un pescado cocinado puede contaminarse por contacto con otros alimentos crudos, por medio de
cuchillos, tablas, trapos, etc.
-Es fundamental lavarse las manos antes de preparar pescados, en especial si hay alguna interrupción
(descanso, W, etc), además de desinfectar superficies, bayetas, platos, etc.
- Hay mascotas y animales de compañía como gatos, perros, aves y en especial tortugas que tiene

És una espècie de coral abundant en el mar Mediterrani, i
especialment pel nostre litoral, però sobretot encara mes
pels voltants rocosos de les Illes Columbretes.
En Castellá li diuen coral blanco. El seu nom científic és
Madrepora oculata.
Pertanyent a la classe dels Antozoos i a la família Oculinidae,
el coral blanc té una forma arbusiva, de ventall, amb
branques en zig-zag.
És un madreporari amb teca, septes no porosos, però amb
la vora finament dentada.
És una colònia que està composta per centenars d'individus
o pòlips. Les branques són trencadisses, la paret dels tubs
granulada, calzes aplanats, septes regulars. La columnela
és rudimentària.
L'esquelet és calcari, compacte i protegeix a la família de
pòlips que poden retreure's cap a l'interior en cas de perill.
Per dins posseeix un complex sistema de canals per repartir
els nutrients que menja.
Produeix un moc que recobreix tota la gran estructura,
per protegir-se de l'atac depredadors i que no s'instal·lin
altres plagues destructives. La coloració en el seu hàbitat
és d'un blanc neu. Una vegada tret del seu ambient mor i
pot tornar-se fosc o negrós. Els pòlips són d'un translúcid
blanquinós o ataronjat.
La seva grandària pot arribar als 50 cm. d'altura.
De sexes separats, la seva reproducció pot ser sexual i
vegetativa. Per a això alliberen al corrent marí els productes
sexuals, com els òvuls i esperma, perquè es barregin i
fecundin. Després de l'ou surt una larva pelágica que
navega una setmana entre aigües, per créixer i fixar-se sobre
el substrat. Pot per gemmació de cada pòlip convertir-se
en dos més generant així la colònia. Per créixer segreguen
aragonita. S'alimenten atrapant amb els tentacles de cada
pòlip nutrients del plàncton. Les partícules no digeribles
les eliminen al cap de 12 h. Sol viure en fons durs de 10
a 2000 m. de profunditat. És poc freqüent a pesar que
de vegades forma bancs de gran grandària. Prefereix
d'aigües temperades a fredes, excepte en els pols. Pot
desenvolupar-se en llocs de poca il·luminació.
És atrapat per xarxes de tremall i d’arrossegament.
Sense valor comercial lloc que sol deteriorar-se.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER D’ARROSEGAMENT DEL MES SETEMBRE DEL 2016 (I)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
Seitò (Aladroc, Boquerón)
Maira (Mare del lluç)
Escrites (Rajas, Rayas)
Mantes (Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa (Verdel)
Veta (Pez cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orà (Orada, Dorada)
Móllera (Fanéca, Capellán)
Gallineta (Polla, Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)

2 Kg
62
35
607
4
270
134
10
211
734
134
887
194
2.610
589
89
2.679
844
78

Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Aranya ( Vívora, Araña)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Espet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Letxa (Verderol, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Llisas (Mújol)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)

9
193
24
30
549
6.989
472
14.609
1.581
436
6
721
8.550
2.223
57
113
737
528
4
13

Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palometa blanca
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Rémol ( Rom, Rombo)
Varis (Varios)
Total.............................
CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
Escamarlà (Garagan, Cigala)

51
56
10
11
5
317
156
4
10
2
4
77
9
7
6
6
48.693
446
56

Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gamba (Camarón,Quisquilla)

333
4.969
4
16
______
5.824

Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
391
Sepió punxa (Choquito)
183
Canana (Pota, Volador)
2.224
Sipia (Sepia, Choco))
769
Pop roquer (Pulpo roquero)
3.590
P. blanc (P. blanco)
332
Polpa (Pulpón)
9
Pop mesquer (P. almizclado)
103
Cargol punxent(Caracol,Cañailla) 239
Total……………….……..
7.839
Total extracció......................
62.356
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Moto Club Vinaròs

Campeonato España de Cross Country
Cuarta prueba L'Alcora

El Campeonato de España L'Alcora CrossCountry, cuarta prueba del Nacional
citó a los mejores pilotos del panorama
nacional y autonómico, la organización
corrió a cargo de la Peña Motorista
L'Alcora, que preparó un recorrido muy
bonito, duro y selectivo que hizo sudar
la camiseta a los pilotos y disfrutar al
público asistente.
En lo que se refiere a los resultados,
victoria scratch y en Senior para Tosha
Schareina, piloto del MC Enduraid de
Sant Mateu, seguido por José Morillo y
Marc Vives.
En Junior el vencedor fue Jaime Pérez,
segundo Sergio Navarro y tercero su
hermano Alejandro Navarro, destacar
en Senior B 2T aparte de la victoria de

Gonzalo Gómes, la séptima posición
lograda por el piloto del MC Vinaròs
David Vinuesa.
En categoría Master, victoria para nuestro
Javier Castejón, ya bastante recuperado
de su grave lesión de rodilla,seguido a
más de una vuelta por José Vázquez y
por Fernando Arroyo.
Para terminar mencionar a la categoría
de Féminas, con victoria para Laia Monte,
seguida por nuestra Humi Palau del MC
Vinaròs, tercera finalizó Esther Merino.
Ahora a esperar a la quinta y útima
prueba del Nacional a celebrar el próximo
mes de Noviembre en Granada para ver
si consigue Javier mantener la primera
posición y acabar como campeón de
España en su categoría

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Assamblea General 2016

El passat divendres dia 30 de setembre es va
celebrar l'Assamblea general ordinària del Club
Natació Vinaròs, als locals de la Caixa Rural.
Aquest any amb un 35% de l'assistència dels
socis (aproximadament) es va donar l'inici amb
la lectura i aprovació de l'acta anterior, amb la
votació per majoria absoluta, després es va fer
el bàlans econòmic de la temporada 2015-16,
aquest any acabat en negatiu.
Després es va presentar el pressupost per la
temporada 2016-17 el qual va ser aprovat per
majoria dels socis.
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Diumenge
23 octubre 2016

Pista d’Atletisme de 10.30 a 13.00 h

Activitats esportives gratuïtes!!
Regals per a tots els xiquets!!!

DIA: DISSABTE 08,10,16
HORA
LLOC
17,00 PISTA SINTÈTICA
17,00
PISTA PARQUET
17,00
DIA:
HORA
17,00
19,00
DIA:
HORA
10,30
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DIUMENGE
09,10,16
LLOC
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
DISSABTE,
08,10,16
LLOC
CAMP 1

TENNIS TAULA

PREFERENT

ENCONTRE
CD VINARÒS FS – CLUB VILA-SPORT FS VILLARREAL CF
CLUB BASQUET GIL COMES VINAROS – E.B VILA-REAL
CTT VINARÒS - LIRA VENDRELLENCA

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
BASQUET
BASQUET

CATEGORIA
SENIOR
FEMENÍ

ENCONTRE
CLUB BASQUET GIL COMES VINAROS – CBC MANISES
CLUB BASQUET GIL COMES VINAROS – UBE CASTELLÓN

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
PREBENJAMI

DIA:

DISSABTE,
08,10,16

10,00

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL A

11,30

ESTADI

FUTBOL

CADET

ENCONTRE
UNITED VINARÒS BLANC – CF ULLDECONA ROIG

ESTADI
C.F. UNITED VINAROS "A" - C.F. ESTRELLA DE CASTELLLÓN
"A"
C.F. UNITED VINAROS"A" - C.F. JUBELAMA CASTELLÓN “C”

HORA
10,00
12,00

DIUMENGE,
09,10,16
LLOC
ESTADI
ESTADI

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
VETERANS
SENIOR

ENCONTRE
PRESENTACIÓ + PARTIT AMISTÓS
PRESENTACIÓ + PARTIT FORTÍ FEMENÍ

17,00

ESTADI

FUTBOL

1ª REGIONAL

VINARÒS CF – CD BENICASIM

DIA:

NO T’HO POTS PERDRE!!!

PISTA SANSE

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
F, SALA
JUVENIL
BASQUET
JUNIOR

ESTADI
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ESPORTS
Club Canino Vinaròs

TRIATLÓ. Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

Ironman de Calella
El passat diumenge dia 2
d'octubre es va celebrar
el mític Ironman, aquesta
vegada a la localitat de
Calella (Barcelona)
El nostre representant
que va aconseguir ferse amb la medalla de
finisher, aquest cop va
ser Marc Garcia, que fent
gala d'un impressionant
rendiment tant en el

El pasado sábado 24 de septiembre se realizó una prueba
puntuable para el campeonato de España de ODU
(Obediencia Deportiva de Utilidad) en el Club Canino
Workdog (alicante) en la que participaron miembros
del Club Adiestramiento Canino Vinaròs (ccvinaros).
DONA,una perra de raza American Pit Bull Terrier con
su guia Daniel Melià consiguieron el primer puesto en
el grado cachorro con una puntuación de 99 puntos
de 100,su compañero canino JEIKO,un American
Stanford y su guia Josep Gombau consiguieron el
cuarto puesto con 78 puntos de 100 en el grado básico.
Una vez más, el nombre de Vinaròs deja huella del
gran trabajo que realizan los canes y la monitora
Raquel Deza se siente orgullosa de sus alumnos y
esperamos seguir sumando premios en el futuro.

segment de natació com
en el de ciclisme, ens va
brindar una carrera a peu
que va finalitzar passant
per meta amb 11 hores
i 26 minuts després de
3.8kms nadant, 180 de
ciclisme i 42 de carrera a
peu.
La nostra més sincera
ENHORABONA,
Marc
Garcia !

Julio Ferrer Codina, a la Cursa
de muntanya d'Alcanar
El passat 25 de setembre el nostre corredor del Club
Triatlo JijiJaja Julio Ferrer Codina, va participar en la
Cursa de muntanya d'Alcanar. En un dur recorregut
de 23'5 kms en un desnivell de 1100 mts positius
prenen la sortida desde el terme d'Amposta i
passant per tots els punts emblemàtics de la serra
del Montsià entre els cuals estaben la foradada i la
torreta, una de les nostres promeses de la muntanya
va finalitzar en un temps final de 3hrs i 18min.
Enhorabona Julio!
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Resultados
Rafa Marcos

Resultados
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge
C. D. Benicasím

A. C. D. Benicense

3
2
1
1
5
7
0
2

Jornada 3
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera

C. D. Semprerapid

VINARÒS C. F.

0
2
1
0
3
1
0
1

Jornada 4
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera

09/10/2016

A. C. D. Benicense

C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. D. Semprerapid C. F. San Jorge
VINARÒS C. F. C. D. Benicasím

FUtbol. Campeonato Veteranos Catalunya Sud
Los veteranos de Vinaròs disputaron el pasado
domingo el primer partido de la temporada
16/17 contra el equipo de L 'Ametlla de Mar.
El partido se desarrolló a buen ritmo. Los primeros 35
min se jugaron a un gran nivel. Después de algunas
lesiones, se produjo un desajuste de la estrategia, que
se corrigió con el buen hacer del resto de jugadores y
entrenador. En términos generales, el equipo ofreció
muy buenas sensaciones.
GOLEADORES:
VICTOR PLA 0-1
MARCELO 0-2
PETER 1-3

Has nascut entre el 2010
i el 2000? Vols saber lo
emocionant que pot
arribar a ser fer una cursa
corrent, anant en bici i
acabant-la corrent? Si
es així, tens fins al 10
d'Octubre per inscriure't
al teu centre educatiu!!!
El pròxim Diumenge
16 d'Octubre al Passeig
Fora Forat d e Vinaròs, i
per 4º any consecutiu,
organitzarem i celebrarem
amb tots vosaltres el IV
DUATLÓ ESCOLAR DE
VINARÒS 2016 a partir de
les 9:00h del matí.
Serà un matí molt divertit
on, les categories infantil i cadet,
aleví, benjamí i prebenjamí ens
faran gaudir de la festa de les joves
promeses de l'esport.
També, durant un any més
consequtiu, tindrem el concurs de
dibuix patrocinat per la llibreria
Lisboa; dibuix que presentaràn al
retirar el Dorsal per la cursa.
També, recordeu que el dia 16
22

d'Octubre per la zona del Passeig
Fora Forat hi hauran talls horaris
de circulació pel matí degut a la
celebració de la prova escolar.
Continuarem
concretant
i
informant.
Tota la informació la trobareu
aquí
http://triatlodevinaros.
com/triviertete/index.html i/o al
facebook del Club Triatló JijiJaja
Vinaròs

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
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ESPORTS
FUtbol SALA. Vinaròs F.S.

Bendita rutina (0-2)
El CD Vinaròs Fútbol Sala empieza
una nueva temporada en categoría
juvenil venciendo a domicilio.
Pese a las bajas, los vinarocenses
convencieron en su estreno liguero.
Una nueva competición a nivel
provincial ya ha echado a rodar.
El equipo de categoría juvenil se
desplazó hasta Onda para medirse
al Navarti ‘A’, uno de los serios
candidatos al título de Liga, del
cual son vigentes campeones los
pupilos de Said Mansouri.
Los vinarocenses se presentaron a
domicilio con numerosas bajas y

con una plantilla de circunstancias.
Pese a todo, y contra todo, los
jugadores del Vinaròs saltaron a
la pista dispuestos a dar el primer
golpe de efecto a una nueva
temporada. Y así fue.
Alejandro Albella, cerca del
descanso, puso por delante a los
suyos para hacer justicia al juego
desplegado y a las ocasiones
generadas por ambos equipos.
Los visitantes lograron sostener la
mínima ventaja con una solvente
actuación de David Vela. En la recta

final, Javier Lores -en el que era
el estreno del joven en categoría
juvenil- puso el 0-2 definitivo para
otorgar a los suyos los primeros
tres puntos de la Liga.
El CD Vinaròs FS, por tanto,
comparte liderato con el Alcora y

el Auto-Real Villarreal, éste último,
precisamente, próximo rival de
los de Said Mansouri en el debut
frente a la afición vinarocense,
(ESTA FRASE LA COMPLETAS O LA
QUITAS) -->que será el sábado 8 de
octubre a las 17:00 horas

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

CENA FIESTA DEL BARRIO
PIO XII
"LA MAGIA DE UN BARRIO"
FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2016
LUGAR: LA BOHEME (VINARÒS)
HORA: 21, 30H.
PRECIO CENA: 25€ (POR PERSONA)
PARA APUNTARSE: Rosa Mari Barceló
(Perfumería Yolanda)
*Estan invitados todos los futbolistas que jugaron en el mítico
Pio XII y personas que vivieron o viven en el barrio, todos deben
asistir con su pareja...novios, matrimonios, amigos, etc....

¡Tenemos que
estar todos!
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C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Pròximament:

w.w.w.jjcinema.es

MONSTRUO

VIENE A VERME
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:

Día:7
Día:8
Día:9
Día:10
Día:11
Día:12

20:00:h - 22:15:h
18:15:h - 20:25:h - 22:35:h
18:00:h - 20:10:h - 22:15:h
19:30:h - 21:30:h
18:00:h - 20:00:h - 22:30:h
17:30:h - 19:45:h - 22:00:h

Classificació: Tots els públics

Preu de l’entrada: 5 euros
www.jjcinema.es

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros
(no s'apliquen els dies festius)
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treball?

· 964 401 912

ESTÀS BUSCANT

8 octubre de 2016

CAMPANYA SI COMPRES AQUÍ… BON PROFIT!
SORTEIG DE 9 SOPARS/DINARS PER A 2 PERSONES. VI JORNADES DE LA CUINA DEL
RANXO MARINER
PERSONA PREMIADA
RESTAURANT
ESTABLIMENT ON HA FET
LA COMPRA
1

JUSTO NUÑEZ

RESTAURANT NOU
PARADA

FORN EL XUSQUET

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

2

TERESA PUIGCERVER

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

RESTAURANT LA CUINA
D'ADELA

NICOLAU FRUITES I
VERDURES – MERCAT DE
VINARÒS

3

CLAUDIA ALBARRÁN

RESTAURANT EL
LANGOSTINO DE ORO

BENETTON

4

MANOLO BADENES

RESTAURANT EL
BERGANTÍN

CARNISSERIA MIRALLES –
MERCAT DE VINARÒS

5

MANUEL ADELL

RESTAURANT VINYA
D'ALÒS

FORN EL XUSQUET

6

FELIPE GÓMEZ

RESTAURANT RAFEL LO
CRISTALERO

FORN EL XUSQUET

7

FANEL MIHAI

HOSTAL TERUEL

FORN EL XUSQUET

8

M.ª CINTA CHALER

RESTAURANT C'ANTONIO

PASTISSERIA LA LIONESA

9

M.ª BELÉN LABORDA

RESTAURANT LA ISLA

PASTISSERIA LA LIONESA

del 19 al 21 de setembre

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

INSCRIPCIONS

OIAC Oficina d'Informació i
Atenció al Ciutadà
Pl. Jovellar, 2
SEU ELECTRÒNICA
https://vinaros.sedelectronica.es/

PARTICIPEN:
RESTAURANT BERGANTÍN
RESTAURANT EL LANGOSTINO DE ORO
RESTAURANT C'ANTONIO
RESTAURANT LA ISLA
RESTAURANT LA CUINA D'ADELA

RESTAURANT NOU PARADA
RESTAURANT RAFEL LO CRISTALERO
HOSTAL TERUEL
RESTAURANT VINYA D'ALÒS

Per a fer efectiu el premi, les persones premiades han d'arreplegar el val gastronòmic a:
Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC)
Ajuntament de Vinaròs
C. Sant Ramón, s/n

HORARIS DE L’ERMITA

1%72#%+¯

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.

Didac tiene 4 años y una enfermedad
rara que afecta a su sistema inmunológico
Gracias a la generosidad de personas como tú, la
investigación ha conseguido acercarse a la cura de
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

28014

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

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

“INTRODUCCIÓN A LOS
QUIRÓPTEROS (MURCIÉLAGOS)”
-Fechas: 15 y 16 de octubre de 2016

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

Envia-la a
participa@vinaros.es

-Horarios: sábado, 10-14 h y 17-18,30 h.
(clases teóricas); 19,30-21,00 h (clases
prácticas); domingo, 8-14 h. (clases prácticas).
-Monitora: Mónica Picot, ecóloga, naturalista
y educadora ambiental.
-Lugar: Clases teóricas (sábado mañana) en
el Salón de Actos de La Fundació Caixa
Vinaròs. Plaza Cardenal Tarancón s/n de Vinaròs (Castellón).
Clases prácticas: sábado (tarde), con recorrido por el casco urbano de
Vinaròs y domingo (8,00 h. a 14,00 h.)……recorridos por Soterranyes
baixes.
*Sábado 15 de octubre
10:00-10,30 h…Reparto de materiales y presentaciones.
10:30 - 11:30 h…Quiròpters: generalitats….charla en valencià.
11:30 - 12:00 h…Descanso.
12:00 - 13:30 h…Quirópteros de la Comunitat Valenciana: especies y
estatus de protección…….charla en castellano.
17:00 - 18:30 h…Quirópteros: Identificación de especies con un
detector de ultrasonidos heterodino….charla en castellano.
19:30 - 21:00 h…Clases prácticas en el casco urbano de Vinaròs.
*Domingo 16 de octubre
08:00 - 08:30 h…Desplazamiento a Soterranyes baixes (Vinaròs) y
explicaciones de las actividades a realizar.
8:30 -14:00 h…Sondeos y muestreos en el área de estudio.
-Precios:
Gratuito para socios de Ecologistas en Acción y 10,00 € para no socios.
-Plazas: máximo 30 personas
-Inscripciones: plazo máximo hasta el viernes 14 de octubre.
-Reservas: APNAL-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VINARÒS
Tlfs: 610604180 (sólo martes y jueves 19:30-22:30 h.)
*Ingresos bancarios:
Titular: Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina (A.P.NA.L.)
Caixa Vinaròs: ES76 3174 5899 96 1154122020
-Organiza:

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs
Apdo de correos 237 - 12500 Vinaròs (CS)
Local social: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º dcha
Tlf: 610604180
www.ecologistesenaccio.org/vinaros
www.internatura.org/grupos/apnal.html
https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros
-Colaboran: Fundació Caixa Vinaròs y Ayuntamiento de Vinaròs
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ESQUELES

PUBLICITAT

Pasaste por esta vida,
llena de luz y alegría.
Y en nuestros corazones, siempre
estará tu llama encendida.
Sin olvidarte jamás en la vida.
Corazones que se aman,
nunca deben despedirse,

Rogad a Dios por el alma de:

es como la noche y el día

María Giner Fora

nunca puede separarse.

Viuda de Pedro Aixalá Masó

Hasta el infinito nuestras almas

Que falleció cristianamente en Vinaròs
el día 4 de octubre de 2016
a los 92 años de edad

lograrán encontrarse.

D.E.P.

‘Siempre estarás con nosotros’
Te queremos.
Vinaròs, octubre 2016
30

Sus hijos, nietos, bisnietos, hermano y demás familia
siempre te recordarán con cariño.

La familia agradece toda la atención recibida y todas las innumerables
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado.
Gracias al Hospital Comarcal de Vinaròs, médicos, enfermeras,
auxiliares... todos en general por su trato generoso, humanitario, eficaz
recibido hacia nuestra madre Maria Giner Fora

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

8

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. Pont, 83
SANZ
octubre

9

octubre

VALLS

zona turística nord, 11

10

octubre

MATEU

c. Sant Francesc, 103

11

octubre

TORREGROSA

12

octubre

PITARCH

13

octubre

MARTÍNEZ

14

octubre

FERRER

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
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
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 45 30 44
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
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
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE MISSES
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

 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

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30
08,00
15,10

16,00
22,35

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES

 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-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 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
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
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
 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

(HORARI ESTIU)

 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
 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

Empresa adherida al PLAN RENOVE
DE VENTANAS de la Generalitat Valenciana
APROVECHA LA OCASIÓN PARA PAGAR MENOS

Plan Renove

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

PÍDANOS PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO
Departamento Técnico CERMED

Joaquín Doménech Fuster
Tel. 667 73 19
xidofu@gmail.com
VINARÒS
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