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La targeta agrícola intercomarcal entra en funcionament
davant la inminència de la collita de cítrics

Presentació. La targeta agrícola ja és una realitat i va ser
presentada a l'Ajuntament de Vinaròs
Redacció

La targeta agrícola intercomarcal impulsada des de la
regidoria d’Agricultura i Mediambient de l’Ajuntament
de Vinaròs, ja és una realitat, i ho fa davant la inminència
de les campanyes de l'oliva i els cítrics. El regidor de Medi
ambient i Agricultura de Vinaròs, Jordi Moliner, els seus
homòlegs de Benicarló i Càlig, Domingo Roca i Carlos Arasa
respectivament, i de l'alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez van
presentar dilluns al saló de plens del consistori vinarossenc
aquesta iniciativa destinada a millorar la seguretat als
camps de tota la comarca. De moment els pobles adherits a
la targeta són Peníscola, Benicarló, Vinaròs, Càlig, Sant Jordi
i Alcanar, però tal com va explicar Moliner, “s'estendrà a poc
a poc a més poblacions”.
És la primera vegada que, impulsada per Vinaròs, aquesta
targeta entrarà en vigor de forma unificada entre diversos
municipis de la comarca, ja que abans ho havia fet cada
població per separat. Aquesta iniciativa, que en realitat
és intercomarcal, ja que també s'ha adherit el municipi
d'Alcanar (Tarragona) permetrà als amos de finques tindre
una targeta que acrediti la seva propietat i associar els
seus vehicles, facilitant a les autoritats una identificació
més ràpida en les tasques que realitza per al control dels
robatoris en el camp. La targeta està basada en el cens de
finques i vehicles que registren els interessats, inclourà la
matrícula d'aquests vehicles i la relació de finques propietat
de cadascun, siguin del propi terme municipal o de
municipis veïns. Les patrulles rurals tindran accés de forma
immediata a la informació mitjançant el referit cens.
L'alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez, va assenyalar que és
“un pas important per a la seguretat dels nostres camps”,
en haver-hi en aquesta localitat un percentatge molt alt
de població activa agricultora amb finques no només a

Sant Jordi, sinó també en poblacions adjacents. “Este és un
sector ja prou castigat, i els ajuntaments hem de col·laborar
i vetllar per les seves collites amb iniciatives com aquesta”,
va indicar.
De la seva banda, Carlos Arasa va assenyalar que en el cas de
Càlig el terme municipal és relativament menut i la majoria de
propietaris tenen les seves finques en els termes municipals
de Vinaròs, Benicarló i Sant Jordi. “Esta iniciativa millorarà
sens dubte la seguretat en els nostres camps, i per això anem
a facilitar al màxim la formalització de la targeta”, va indicar.
Domingo Roca, de Benicarló, va assenyalar que quan arriben
les collites la inquietud i la inseguretat dels agricultors és
major. “Fa temps que hem intentat fer una targeta, però
ho fèiem cada població per separat. Creiem que la solució
és crear aquesta targeta conjunta perquè tots els termes
municipals estiguin controlats per igual”, va assenyalar.
En el cas de Vinaròs, com va informar Moliner, la targeta
es pot expedir a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà
(OIAC) i a la Cooperativa agrícola, a més de trobar el
formulari a la seu virtual de l'Ajuntament.

15 octubre de 2016

ACTUALITAT

La tercera reunió del projecte “Path to a Job” per la reinserció de joves al món
laboral serà a Roma
Es realitzaran visites a centres juvenils i es duran a terme diverses reunions i sessions formatives
La tercera reunió transnacional del projecte ‘Path
to a job’ que pretén reunir i difondre les millors
pràctiques a nivell europeu en inserció laboral de
joves a través de l'ocupació , i que està finançat
pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea, en
el qual participa Vinaròs, tindrà lloc a Roma el
pròxim 17 d'octubre.
Tècnics d'informàtica, benestar social i el regidor
de Noves Tecnologies i Participació Ciutadana,
Hugo Romero, es desplaçaran a Itàlia per poder
conèixer de primera mà I durant quatre dies
el treball que està realitzant en aquell país la
fundació Mondo Digitale per reintegrar a joves
en risc d'exclusió social a través de les noves
tecnologies.
"L'objectiu és aprendre d'aquestes bones
pràctiques per després poder-les aplicar a Vinaròs
i aconseguir que estos joves i altres col·lectius
es puguen tornar a canalitzar dins el sistema de
formació reglada o del món laboral", ha explicat
Romero, qui ha recordat que recentment es va
signar en el Vinalab un conveni de col·laboració
amb la Universitat de València enfocat cap a
aquesta mateixa línia.
María Cano, a càrrec de la regidoria d'Ocupació,
també participarà en les reunions transnacionals
dels dies 18 i 19, juntament amb l'interventor
Óscar Moreno, i ha indicat que este projecte,
finançat íntegrament per Europa, contempla una
reunió a Vinaròs, on es realitzarà un esdeveniment

César Mones, Maria Cano i Hugo Romero van donar nous detalls de la pròxima reunió del projecte europeu

multiplicador amb joves, polítics i agents socials.
L’última es farà de nou a Roma, a finals de 2017,
per presentar conclusions.
D'altra banda César Mones, tècnic informàtic de
l'ajuntament, ha explicat que la web del projecte ja
està operativa i es pot consultar a www.pathtoajob.
eu.
En ella la ciutadania trobarà informació sobre les
accions realitzades i algunes de les iniciatives que
s'estan duent a terme en altres països.
El projecte ‘Path to a Job’ té com a finalitat
promoure la inclusió i empleabilitat dels joves
entre 17 i 24 anys amb dificultats a través d'una

intervenció social integral en el seu procés de
cerca d'ocupació, amb especial incidència en les
noves tecnologies.
Quatre són els socis que formen part d'aquest
projecte, com són la Fundació Adsis, de Vitòria,
la Fondazione Mondo Digitale, de Roma,
l'organització sense ànim de lucre Friday People,
del Regne Unit i l’Ajuntament de Vinaròs,
mitjançant el centre de coneixement Vinalab.
Després d'aquesta reunió a Roma hi haurà dues
reunions més, una a Vinaròs en la qual participaran
joves, polítics i agents socials, i una altra a Roma,
on es presentarà el projecte finalitzat.

Nou parc infantil a la plaça Sant Andreu,
proposta sorgida d’una de les reunions veïnals
Pròximament s’instalaran dos porteries al camp de futbol sala,
com també havien demanat els veïns
Redacció

Va ser un suggeriment de la ciutadania durant
l'última reunió veïnal convocada per l'equip de
govern de l'Ajuntament de Vinaròs a la zona de
Pius XII, i ja és una realitat. La plaça de Sant Andreu
ja compta amb un nou parc infantil, gràcies a una
inversió d'uns 10.000 euros, segons ha informat el
regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, Guillem
Alsina.
L'edil socialista va explicar que després d'una
reunió amb els tècnics es va decidir retirar
l'antic tobogan que hi havia i formigonar a cota
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zero, doncs tal com estava
representava un perill per
a la seguretat dels menors. El renovat parc de la plaça de Sant Andreu
diferents suggeriments, es va treballar perquè els
Posteriorment s'han instal·lat
dos elements de joc, s'ha barrat la zona i s'ha xiquets d'aquesta àrea poguessin tenir un parc en
bones condicions.
col·locat el paviment adequat.
De la seva banda, el regidor de Participació Pròximament es durà a terme una altra actuació,
Ciutadana, Hugo Romero, ha agregat que també suggerida pels mateixos veïns: la
“aquesta va ser una de les peticions que van instal·lació de dos porteries en el camp de futbol
realitzar els ciutadans durant l'última reunió sala que hi ha a la zona, el qual ja ha estat repintat
veïnal a la zona de Píus XII”. Després d'avaluar els per la brigada municipal.
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ACTUALITAT

El Ayuntamiento inicia las obras de adecuación del bar restaurante de la ermita
Redacción

Esta semana se han iniciado las obras de
adecuación de la cocina del bar restaurante de
la ermita, así como de la accesibilidad de los
lavabos interiores y otras actuaciones de mejora
en el recinto para dejarlo a punto cuando entre
el nuevo adjudicatario, a principios del mes de
diciembre.
Además, cinco empresas han presentado su
oferta para optar a la adjudicación de este bar
restaurante, según ha informado el concejal de
Medioambiente del Ayuntamiento de Vinaròs,
Jordi Moliner. Tras la apertura de los sobres,
los técnicos ya están valorando las ofertas
para proceder a puntuarlas. Una vez se hayan

Ramon Meseguer, president de Cocemfe Maestrat, va visitar esta setmana les obres
acompanyat dels regidors Jordi Moliner i Guillem Alsina

realizado estas valoraciones se les informará a los
interesados las puntuaciones recibidas, para que
puedan realizar su contraoferta. Posteriormente,

una comisión negociadora estudiará y negociará
el contenido de las ofertas y formulará la
propuesta de adjudicación.

Medi Ambient i Serveis recorden
com evitar la proliferació de mosquits al
cementiri aquest 1 de novembre
Entre les recomanacions està foradar els recipients i substituir
l’aigua dels gerros per gels o esponges
Els regidors de Medi Ambient i
d'Obres i Serveis han treballat
les últimes setmanes per poder
controlar una gran infestació de
larves de mosquit al cementiri
municipal.
Estes havien proliferat en els
recipients amb aigua en els
quals es col·loquen les flors, pel
que el regidor d'Agricultura i
Medi Ambient, Jordi Moliner, ha
demanat a la ciutadania seguir
una sèrie de recomanacions per
evitar que aquesta situació es
torne a repetir.
En primer lloc s'ha de canviar l'aigua

dels gerros per gels o esponges en
rams de flors tallades. Una altra
mesura és evitar la col·locació dels
plats per a la recollida d'aigua sota
els testos i foradar els recipients per
evitar l'acumulació d'aigua en rams
de flors artificials.
Finalment, es recomana buidar
els gerros i recipients un cop a la
setmana. "La col·laboració de tots
és necessària per fer front a esta
plaga i especialment de cara al
proper 1 de novembre, dia de Tots
Sants, és bo tenir en compte estes
mesures", ha conclòs el regidor
d’Obres i Serveis Guillem Alsina.

Vinaròs acull la sisena edició de l’Aplec del Sénia el 15 d’octubre
Hi haurà des d’una fira d’entitats culturals fins a concerts, menjars populars
i actuacions de la muixeranga i els castellers.
Redacció

El 15 d'octubre es durà a terme a Vinaròs una
nova edició de l’Aplec del Sénia, una iniciativa que
va sorgir l'any 2005 amb la intenció de mostrar
i reivindicar la identitat i cultura dels diferents
pobles situats a banda i banda del riu Sénia.
El regidor de Cultura, Festes i Tradicions de
l'Ajuntament de Vinaròs, Marc Albella, ha convidat
a la ciutadania a participar en este esdeveniment,
que es durà a terme a l'Àgora del passeig marítim
i a la Carpa de l'Atlàntic, i ha agraït la col·laboració
de les regidories de Participació Ciutadana i
d'Obres i Serveis a nivell logístic.

Lluís Boronat i Maria Coll, tots dos integrants de
l'organització del sisè Aplec, han detallat quina
serà la programació per a aquest any, en què hi
haurà una fira d'entitats culturals, una trobada
de la muixeranga i els castellers, un dinar i sopar
popular, un "correbars" i diversos concerts amb
grups de la zona.
Les entrades per a l’Aplec poden comprar-se
de forma anticipada en alguns bars de Vinaròs i
Benicarló, a un preu de 6 euros cadascuna. També
es podran adquirir el dia de l'esdeveniment a la
carpa de l'Atlàntic a un preu de 8 euros.
Presentació. La nova edició de l'Aplec serà dissabte
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ACTUALITAT

El plan estratégico para el puerto de Vinaròs parte sin fondos económicos
Emili Fonollosa

El plan estratégico que la Dirección
General de Puertos de la Generalitat
Valenciana está diseñando para los
puertos de su competencia, como
el de Vinaròs, parte en principio sin
dotación presupuestaria, como ha
reconocido el alcalde Enric Pla.
El gabinete de estudios que vaya
a diseñar el plan para el futuro del
puerto vinarocense va a tener en
cuenta la opinión del sector marinero
de esta ciudad y del Ayuntamiento,
pero por ahora no está diseñada
la estrategia ni hay consignación
económica.
En la reunión que este verano han
mantenido en Valencia el alcalde
y la nueva subdirectora general
de Puertos, Aeropuertos y Costas
María Pilar Álvarez, ésta anunció las
intenciones del gobierno valenciano
de que los planes para el puerto de
Vinaròs se harán escuchando a los

vinarocenses. Así, se comprometió
que la opinión del sector pesquero
y Ayuntamiento se oirá antes de que
se elabore el plan estratégico del
puerto y se hagan actuaciones.
También reconoció que, aunque sea
un puerto grande e inutilizado, en
estos momentos no hay ninguna
capacidad de inversión por lo
que no se va a acabar nada de lo
pendiente, como la remodelación
del “contramoll”. Pla además pidió
que no se alquilen instalaciones
portuarias sin preguntar antes al
Ayuntamiento. El alcalde destacaba
que hay una fluida colaboración con
Puertos, como se ha visto a la hora
de instalar la carpa de fiestas en el
mismo recinto portuario.
CASA DEL MAR
Por otro lado, desde Vinaròs se ha
insistido en que la Casa del Mar
revierta a uso municipal. Como ha

indicado Pla, en su día, el gobierno
central la cedió a la Generalitat
Valenciana pero como ésta no le dio
ningún uso, ahora vuelve a depender
de Madrid y el Ayuntamiento ha
pedido que le sea cedida.
En estos momentos, este edificio

acoge tan solo el Instituto Social de la
Marina por lo que está infrautilizada.
Si se cediera para uso municipal, el
Ayuntamiento podría instalar allí la
oficina del DNI, actualmente en “el
pirulí” o alguna dependencia de la
policía local.

El Ayuntamiento quiere poner en valor el antiguo nido de ametralladoras del puerto
Emili Fonollosa

La Dirección de Puertos de la
Generalitat Valenciana autorizará
a que el Ayuntamiento de Vinaròs
pueda entrar y actuar en los restos
del antiguo nido de ametralladoras
y reducto defensivo de la guerra civil
española existente en el dique de
Levante.
Esto
permitirá
documentar
gráficamente los restos de esta
construcción defensiva que domina
sobre toda la playa del Fortí. Varios
colectivos dedicados a estudiar el
pasado de estas tierras y recuperar
y restaurar sus vestigios se han
interesado porque se haga algo
para que estos restos no caigan en
el olvido. Según en qué condiciones
se encuentre, se estudiaría la
posibilidad de ponerlo en valor y
hacerlo visitable, como avanzaba el
alcalde Enric Pla.
Este nido de ametralladoras es uno
de los más interesantes de los que se
conservan en la costa vinarocense,
como ha destacado el historiador
Alfredo Gómez, colaborador de
Vinaròs News. Se trata de un curioso
“bunker” bien camuflado entre las
rocas, con un espacio central para las
ametralladoras y unos anexos para el
material. Su estado de conservación

es bastante bueno por lo que Gómez
aplaude el interés del consistorio
por adecuarlo y hacerlo visitable, si
es que así se decide finalmente. Se
encuentra detrás del muro de lo que
fue el restaurante “Dins del Port”.
A lo largo de la costa de Vinaròs
se encuentran toda una serie de
construcciones que sin tener un
valor arquitectónico propio, por el
paso de los años se han convertido
en un testimonio histórico del
pasado reciente.
Por su valor
testimonial deberían de pasar a
englobarse dentro de la categoría de
Bien de Interés Local, según Gómez.
“Posiblemente estas edificaciones
son el único vestigio que aún queda
en pie de la contienda militar en
Vinaròs, y que con su protección
se evitaría su paulatino deterioro y
desaparición”.
Estas construcciones defensivas
fueron construidas por los milicianos
del Batallón de Obras y Fortificaciones
nº 9 de Castellón, para defender a la
población de posibles desembarcos
de las tropas “contrarias”, aunque
apenas se utilizaron puesto que
no se produjo ninguna acción de
desembarco y además no contaron
ni tan siquiera con una guardia fija

en el puesto.
Según explica también Gómez,
estos nidos de ametralladoras se
hallan dispuestos por medio de
construcción y excavación en la roca
en el acantilado costero, hábilmente
disimulados en la orografía del
terreno, y siempre con orientación
playa-mar, ya que su corta área
de efectividad de tiro los hacía
idóneos tan sólo para la defensa
ante un desembarco en playa por
la infantería, sin efecto real sobre
las embarcaciones de transporte de
tropa y aún menos, de las naves de
guerra.

En la costa vinarocense son
relativamente abundantes allí
donde se preveía un posible
desembarco de tropa, razón por
la cual se solían disponer en
ambos extremos de las playas
o calas. Algunos nidos estaban
cubiertos con techo y aspilleras y
otros, eran descubiertos solo con
trinchera. También había bases de
artillería con anclajes, pero han
desaparecido
completamente,
aunque los servicios cartográficos
del Ejército disponen de planos
detallados y acotados de estas
bases.
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ACTUALITAT

Sortida de l’Aula de Natura Vinaròs pel Parc Natural dels Ports
“LA FRANQUETA-BARRANC DEL CARRER AMPLERASES DE MARACO-REFUGI DE LES CLOTESPUNTA SERENA-LA FRANQUETA”
El passat diumenge 9 d’octubre l’Aula de Natura
Vinaròs va fer una sortida pel Parc Natural dels
Ports, en concret pels termes d’Horta de Sant
Joan i Alfara de Carles. L’inici de la ruta es va fer
des de la Franqueta. Seguidament es va remuntar
el barranc del Carrer Ample, un dels indrets més
espectaculars del Parc Natural. Després les rases
de Maraco, un lloc amb unes panoràmiques
increïbles. D’aquí, al refugi de les Clotes per tal
de dinar. El següent objectiu va ser el pic de Punta
Serena on van poder visitar l’avenc del Grèvol.
Ja de tornada, a buscar el pas de la Tartera fins
a la pista del barranc de la Vall d’Uixó, pas per la
cova de Picasso i a la Franqueta una altra vegada.
Un total de 16 km de recorregut que els vora de
quaranta excursionistes participants van poder
realitzar sense cap mena d’incidència.
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Festividad de Ntra. Sra. del Pilar en la Arciprestal de “La Asunción”

Salvador Quinzá Macip

El pasado miércoles día 12 de
octubre se celebró la festividad de la
virgen del Pilar, patrona de España,
de la Hispanidad y desde el año
1987 “Fiesta Nacional de España”.
A las 9 horas de la mañana, con
un tiempo mas bien de invierno,
con lluvia y con ganas de estar
en la cama, nuestra Arciprestal se
llenaba mas de la mitad, para que
en el mismo altar de la virgen del
Pilar, mossen Emilio Vinaixa Porcar
oficiara una misa en honor a la
festividad del día, la celebración de
Nuestra Señora del Pilar. Como dato
informativo, les diré, que es la única
misa durante el año, que se celebra
en uno de los altares de nuestra
“pequeña catedral”, la Arciprestal de
“La Asunción”.
Y aquí cogemos las tradiciones
desde hace ya muchos años, en
que este día tan importante para la
cristiandad, cual es la festividad de
la virgen del Pilar, repito, patrona
de España y de la Hispanidad, en
nuestra ciudad se hermanan los
vecinos de una de las calles mas
céntricas e importantes de Vinaròs, la
c/. del Pilar, junto con la ya veterana
entidad del “Centro Aragonés de
Vinaròs”, para celebrar de una forma
conjunta y en esta Arciprestal de La
Asunción su/nuestra fiesta dedicada
a la Virgen.
Aprovechando el que la lluvia
hiciera un pacto con la festividad y
parara de llover, momentos antes
de las 12 horas, ya estaba en la
puerta de la Arciprestal la pequeña
imagen portada en su peaña por
los mayorales de la c/. del Pilar,
haciendo su entrada en el templo.
A las 12 horas daba inicio a la emotiva
y emocionante “misa baturra”,
donde las gentes aragonesas de
nuestra ciudad asisten con cariño

y devoción, para escuchar y ver al
final, los cantos y los bailes que nos
llevan en nuestros recuerdos, al río
Ebro a su paso por la basílica del
Pilar de Zaragoza.
Momentos importantes de la
misa fueron la rica homilía, donde
mossen Emilio se sumerge y sube
hasta Zaragoza, e invoca a la
pequeña imagen de la Virgen, pero
como decía, “con un gran corazón”.
Relataba al principio la historia y
tradiciones de la festividad, seguía
con el resonar de la palabra de
Dios, y nos ponía y se ponía a los
pies del manto de la Virgen, para
desearnos el significado de tres
columnas importantísimas como
son; la fe, la esperanza y el amor.
Los que podemos y tenemos la
salud de seguir año a año esta
celebración, notamos una emoción
especial a mossen Emilio en la
misma. Por supuesto el momento
de las ofrendas, con los niños y
las personas vestidas con el traje
regional también lo fueron. El
sonar de la rondalla, el canto de
las “jotas”, del “padrenuestro”, y el
silencio y la emoción en que se
vivió la misa, hace que se destaque
esta conmemoración con otras
diferentes que celebramos en
nuestra ciudad.
Y llegó el “colofón final” una vez
finalizada la misa, el “grupo de
jota” del “Centro Aragonés de
Vinaròs” al completo, ofreció a la
Virgen y a todos nosotros, una rica
demostración de sus bailes delante
del altar. Mossen Emilio, con alegría
y emoción, se atrevió, no a cantar
una “jota”, pero si la recitó.
Los mayorales de la c/. del Pilar
para el próximo año 2017 son los
siguientes: Tessa Chaler, Pepito
Prats, Amparo Cross, Vicky López

de Cap, Cinta Griñó, Vicentica Sales,
Cinta Blasco, Marisol Gazulla, Mari
Llatser y Carmina Forner. Por cierto,
si lo desean se pueden añadir mas.
Al haber parado la lluvia, y salir
incluso por unos instantes el sol
a saludar a la Virgen, en la Plaza
Parroquial, de nuevo el “grupo
de jota” al completo le bailaron y
dedicaron a la Virgen y a los que
allí nos reunimos, lo mejor de sus
cantos y bailes.

Esta es una ceremonia que a mi
me emociona mucho cada año,
supongo que debe ser, entre otras
cosas, por llevar sangre aragonesa,
la cual me viene de mi abuela
materna, Dña. Pilar Romeu Calatayd,
natural de Seno (Teruel).
Y
finalizo
este
comentario,
poniéndome a los pies del manto de
la Virgen, y gritando fuertemente.
¡Viva la Virgen del Pilar!.
Hasta el próximo año si Dios quiere.
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Enhorabona a
aquesta parella
de vinarossencs,
que s'han dit el "SÍ,
VULL !!!" a l'Església
Arxiprestal,
el dissabte 1
d'octubre. Moltes
felicitats d'amics
i família, i gràcies
per deixar-mos
compar tir aquest
dia tan meravellós
en vatros!

La comparsa Ara Si Qu
e Si, el passat dissabte
24 de setembre va
celebrar al Club de Ten
nis el sopar de la pre
sentació del tratje i
elecció de la reina.
La comparsa, presidida
per Rafa Romero, de
spide a la reina 2016
Alice y Romina y pre
senta a las reinas 2017
Durante el próximo añ
La
o la comparsa celebrar ura y Alisson.
á su 4° aniversario .

amba i
2017 de la comparsa Arr
ts de
Presentació de les reines
cita
feli
ltes
i Alba Ventura. Mo
!!!
Clava ,Alba Ruiz-Herrera
al!!
nav
Car
del
tar
fru
dis
aia
par t de tota la Compars

El grup de Ballet Clàssic del Casal Jove de Vinaròs comença la temporada
amb 12 joves acompanyades per Valentina Fernández, amb l'objectiu
d'obtenir tots els beneficis d'aquesta disciplina. Entre elles, millorar la
capacitat corporal (coordinació, equilibri, agilitat, flexibilitat i força),
desenvolupar i explorar el seu món interior, expressant emocions i
sentiments, així com exercitar el cervell, millorant la concentració.

s, amb una
ar el Curs de Cambrer/a de Piso
millorar la
Dimarts 4 d'octubre va començ
de
tal
per
i
d'aprendre un nou ofic
vintena de joves amb ganes
ral.
labo
n
mó
al
ó
seua incorporaci
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Gran èxit el dissabte 8 d'octubre de
la xerrada "Manejo respetuoso de las
rabietas" organitzada per Criant en Tribu
i duta a terme pel psicòleg Alberto Sole
r.
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SOCIETAT

Aula de Teatre Jove "Teatrèmol"

Les classes de l'Aula de Teatre Jove "Teatrèmol" ja han començat amb 26 joves artistes amb moltes ganes d'iniciar una nova etapa plena d'experiències,
aprenentatges i vivències, que els faran gaudir del món del teatre, de la mà de Toni Guillot.

Casal Jove al curs de Robòtica Educativa

Alumnes del Casal Jove al curs de Robòtica Educativa amb Raúl Marín. El pròxim objectiu, participar a la Robocup Junior '17.

Añorados padres
Maite Ramos Carceller

Mamá, no hay ni habrá día en que no te eche
de menos; ni a ti ni al papá. Así será siempre,
asumiendo, además, las luces y sombras de
nuestra idiosincrasia humana, la de todos; nadie
nos libramos. Lo haré convenciéndonos a los
humanos el permiso de no ser perfectos, y a la vez,
el de seguir queriéndonos muchísimo.
Desde que naciste, en tu querido Portell, en medio
de la desgarradora Guerra Civil, la vida nunca
te lo puso nada fácil. ¡Pero sobreviviste! Luego,
conociste al papá y formasteis una gran familia:
tres estimadas hijas, a las cuales, poco antes de

morir, ambos recordasteis con similar pregunta:
“Han vingut les xiquetes?”, “Les xiquetes estan al
cole?” ¡Cuánto significado en pocas palabras! Mas,
ser padres no son matemáticas puras: no hay una
única solución para cada problema y tampoco
una única norma para criar hijos. Tomasteis las
decisiones que mejor considerasteis: siempre
desde la base de vuestro amor incondicional.
Mamá, recordando de nuevo nuestra humana
condición, te aseguro que no existe la manera
perfecta de ser una buena madre, pues cada
situación es única y cada madre tenemos retos,

capacidades y habilidades distintas, y sin duda,
hijos diferentes. Lo realmente importante es
que una madre ame a sus hijos profundamente
¿Acaso alguien nunca comete errores? El rencor
es un despilfarro del corazón, y éste es nuestro
mayor tesoro ¿Si llego a más mayor, ya quisiera ser
como tú, mamita! T’estimaré sempre. Vos estimaré
sempre.
Sumamente agradecida a la U.H.D. del Hospital
Comarcal por sus grandes valores humanos y
profesionales. Moltes gràcies a tots! (També en
nom de Lina)

Totes les imatges

www.fotospai.com
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SOCIETAT

Convivències d’inici de curs del col·legi Consolació de Vinaròs
Al col·legi Ntra. Sra. de la Consolació ja estem
en marxa. Tota la comunitat educativa hem
començat aquest curs amb molta il·lusió,
novetats i energies renovades.
Enguany apostem per les noves tecnologies, la
innovació educativa i el treball col·laboratiu.
Per acomiadar el mes de setembre, seguint les
tradicions del col·legi i el nostre caràcter propi,
els alumnes d'infantil, primària i secundària han
realitzat aquests dies les convivències d'inici
de curs. Un seguit d'activitats a l'aire lliure,
organitzades pel nostre equip de pastoral que
sota el lema “STOP, VIU L'EXPERIÈNCIA” ens
han permès compartir, conviure, aprendre,
reflexionar i gaudir d'una jornada molt especial
per a la família Consolació.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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aniversari

Carta Pobla

Vinaròs

Vinaròs celebra el 9 d’Octubre
Vinaròs va celebrar el
9 d'octubre amb actes
emmarcats en el 775 aniversari
de la Carta Pobla. Es van iniciar
amb una ofrena floral al matí
en el monument dedicat al
rei Jaume I, en l'avinguda de
Jaume I.
Al migdia va tenir lloc
l'actuació de la Muixeranga de
Vinaròs a la plaça Parroquial.
Mentrestant,
a
aquestes
mateixes hores en el passeig
marítim es va iniciar la jornada
de Nanos al Carrer, que va
tenir continuïtat a la tarda. La
colla de Nanos i Gegants va
oferir als més menuts tallers
de jocs tradicionals i els va
ensenyar la “dansa dels nanos”.
Així mateix, a les set va haverhi una mascletada de globus
i una cercavila amb els propis
nanos construïts pels xiquets
participants.

La jornada de Nanos al Carrer va tindre lloc durant tot el dia. Fotos:E.Fonollosa
12
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aniversari

Carta Pobla

Vinaròs

La Muixeranga de Vinaròs, en plena actuació davant la mirada atenta del públic i les reines i dames

Xerrada a càrrec de Juanjo Trilles

Foto:E.Fonollosa

El saló d'actes Provi Garcia de la Biblioteca
municipal va acollir dijous 6 d’octubre la xerrada
a càrrec de Juanjo Trilles, president de la federació
valenciana de dolçainers i tabaleters sobre “El
món de la dolçaina federat al País Valencià”. L’acte
estava organitzat per la Colla de Dolçaina i Tabal de
Vinaròs.

N
o
v
e
d
a
d
Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS

13

15 octubre de 2016

CULTURA

Microrrelatos Chulvi
AVALANCHA

© Antonio Beltrán Vidal

Siempre me tuve por una persona caótica, más aún después de enamorarme de la mujer que
encarnaba la quintaesencia del orden. Inconscientemente, ella clasificaba por tamaños, formas,
colores todo lo que caía en sus manos. Claro que esa peculiaridad suya también pertenecía a la
esfera de lo patológico. Una casa manga por hombro, mi medio natural, le provocaba verdaderas
crisis de ansiedad. Por dicho motivo yo demoraba el momento de invitarla a la mía. Y supongo
que fueron mis excusas, a cuál más peregrina, las que la hicieron desconfiar, las que la incitaron
a llamarme de improviso. Aquel mediodía me comunicó por teléfono que debía realizar unas
gestiones cerca de mi barrio y pasaría a visitarme un poco más tarde. No pude negarme y, sin
perder un minuto, me puse manos a la obra, me empleé a fondo.
Se deshizo en elogios, que qué piso tan minimalista y tan zen. Pero ocurrió que, de puro alivio, yo
baje la guardia. Cuando me preguntó por el cuarto de baño, no la acompañé sino que me limité
a indicárselo desde el salón. Por desgracia, se equivocó y abrió la única puerta que no debía. Y,
aunque solo fueron unos rasguños, aunque le dije que, según estudios recientes, el desorden
propiciaba una creatividad conveniente a mi labor como publicista, ya no hubo manera de que
atendiera a razones.
Facebook: Microrrelatos Chulvi.
https://educavallologo.wordpress.com/category/historia-del-logo/

Exposició de l’Escola d’Art a la capella de Santa Victòria

La Capella de Santa Victòria acull una
exposició de ceràmica dels alumnes
de la Escola Municipal d’Art que va
ser inaugurada el dijous 6 d'octubre
pel regidor de Cultura, Marc Albella, i
que serà visitable fins al proper dia 23
d'aquest mateix mes.
La Escola d’Art ha decidit dividir les seves
mostres per tècniques, com va explicar la
professora Lara Doménech.
En el cas de la ceràmica es necessita d'un
espai propi com aquest perquè es pugui
gaudir millor.

El regidor de Cultura, Marc Albella, va inaugurar la mostra

AVISO IMPORTANTE

Sintonízanos en Radio Nueva

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)
14

687 78 93 04 (Juan Fábrega)
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La Coral
García Julbe
en las fiestas
de la Mare de
Déu del Remei
de Alcanar
I. R.

Como sabrán muchos de nuestros
amables lectores, estos días entre el
6 y el 10 del presente mes, nuestra
vecina localidad de Alcanar celebra
unas de sus fiestas anuales más
importantes. Me estoy refiriendo a
las fiestas que cada año organizan a
su querida patrona, la “Mare de Deu
del Remei”.
En el completo programa de fiestas, y
dentro de las actuaciones culturales
y musicales, se celebraba el pasado
sábado día 8 del presente mes, un
interesante concierto coral, a cargo
del “Cor Iubilo” de Alcanar, el cual
invitó en su concierto de fiestas, a
la “Coral García Julbe” de Vinaròs. El
concierto se realizó a las 19,30 horas
en el “Auditori” de la ciudad.
Por otra parte, y tal como indicó el
presentador, el “Cor Iubilo” celebraba
este año su ya “XXV Aniversari”, por
lo cual, y en el vestíbulo del local,
pudimos ver y admirar un recorrido
histórico y fotográfico de la coral
anfitriona.
La coral de nuestra ciudad, nos
ofreció los temas siguientes:
Repertori
El cóndor pasa
Daniel Alomia
Cantares		
Joan Manuel Serrat
Que tinguem sort Lluis Llach
Edelweis		
Richard Rodgers
Hallelujah
Leonard Cohen
Conjuntament
Lord, I want
espiritual negre
Varem lo llaüt
p o p u l a r
vinarossenca
Director: Rossend Aymí y Escolá
Como es natural, la “Coral García
Julbe” actuó en primer lugar,
ofreciendo unos temas amenos y

Cant comu

populares, con música peruana,
de cantautores, de películas, y
finalizaron su actuación con el terma
de música religiosa “Hallelujah”, bajo
la versión del músico Leonard Cohen.
La coral estuvo a un buen nivel, y el
componente de la misma Enric Melià
i Fortuna acompañó al piano a partir
de la tercera pieza. Gustó mucho la
actuación, tanto al público asistente
como a los componentes de la coral
anfitriona, siendo muy aplaudidos en
todas las piezas que interpretaron.
Seguidamente actuó el “Cor Iubilo”
también
interpretando
cinco
variadas piezas, en las que se
conjuntó música de compositores
catalanes y valencianos. Estuvo
dirigido Jorge Martorell Loriente,
persona muy conocida y querida en
nuestra ciudad de Vinaròs, profesor
de saxofón del Conservatori de
Música “Mestre Feliu” de Benicarló,
que si bien nació en Castellón, de
muy pequeño se trasladó a vivir a
Vinaròs y al cual pudimos saludar y
felicitar por la buena interpretación
de su coral. El inició sus estudios en
la Escuela de Música de la “Sociedad
Musical “La Alianza”.
Al finalizar la actuación del “Cor
Iubilo”, su presidenta hizo entrega
de una placa conmemorativa al
presidente de la “Coral García Julbe”
Sr. Agustín Gombau Blanchadell, y un
regalo al director de la coral Rossend
Aymí i Escolá.
En conjunto por ambas corales, se
cantaron a continuación las piezas:
- Lord, I want………………….
espiritual negro
- Varem lo llaüt……………….
popular vinarossenca
Ambas estuvieron dirigidas por

Cor Iubilo

Coral García Julbe

Rossend Aymí i Escolá y Jorge
Martorell
respectivamente.
Por cierto, y según informó el
presentador del acto, el director
Jorge Martorell quiso homenajear
a la coral de Vinaròs, escogiendo
esta pieza tan vinarocense como es
“Varem lo llaut”, la cual quiso dirigir
el mismo.
Al finalizar el acto, el “Cor Iubilo”
obsequió a la coral vinarocense con
una “cena en frío”, donde se pudo
pasar un rato en muy buena armonía,
y con lo que les gusta disfrutar mas
a las corales cuando se concentran;
cantar y cantar canciones por todos
conocidas, incluida el “Varem lo
llaüt”. Incluso hubo un “pique” de

canto con jotas adelantando ya la
festividad de la virgen del Pilar, a
cargo de la “jotera” de la “García Julbe”
y el “jotero” del “Cor Iubilo”. Pudimos
hablar y saludar a la soprano del “Cor
Iubilo”, la polifacética Teresa Morales;
compositora, letrista, poeta y muchas
cosas mas, la cual nos recitó una
poesía dedicada a nuestros santos
patronos, y también nos cantó al
completo la canción de “Paquito lo
chocolatero”.
Con esta agradable jornada,
e
inolvidable para alguien, se está a la
espera de las próximas actuaciones
de la “Coral García Julbe”, de las
cuales les tendremos debidamente
informados.

15

15 octubre de 2016

OPINIÓ
Un 9 d'Octubre de totes i tots
Per Enric Pla Vall
El diumenge passat Vinaròs, com
nombre de ciutats i pobles del
nostre país, va celebrar el dia
gran dels valencians i valencianes.
Ofrena floral, discurs d'integració,
paraules d'Estellés, Muixeranga...
Un dia que cada any més gent sent com propi, que
cada vegada fem més nostre.
Durant dècades el 9 d’octubre ha estat una data per
accentuar les diferències, per establir línies divisòries
entre els valencians. Els que ens governaven
ondejaven banderes i símbols que suposadament
ens separen però que són una prova de la riquesa
i pluralitat del nostre poble. Mentre pretenien
dividir-nos, utilitzaven les institucions de tots en el
seu benefici, feien polítiques que afavorien a una
minoria mentre posaven els recursos de tots en
mans d’uns pocs.
Nosaltres pensem que el que ens uneix és molt més
fort: les necessitats insatisfetes, els drets maltractats
i la vergonya per ser governats per una màfia. En
2011 vam omplir les places posant en evidència
que el que tenim en comú és molt més valuós. Som
el poble, no l’enemic, i estem farts de governs que
governen contra nosaltres. En 2015 vam demostrar
que som majoria els que volem construir un futur
de dignitat, drets socials, autogovern i democràcia.
Ara, tenim l'ocasió a Vinaròs de treballar junts per
consolidar les inversions que hem aconseguit
en un moment de sequera inversora de les
administracions: la piscina pública que construirem
desbloquejant el PIP (plan “confianza”) i les que
es derivaran dels fons FEDER que Europa ens ha
atorgat per al desenvolupament de l'estratègia
DUSI. Esperem la col·laboració dels ciutadans, les
associacions i tots els grups per a concretar i dur a
terme una estratègia que ha de ser de totes i tots
els vinarossencs i condicionarà com ha de ser el
Vinaròs del segle XXI.
El 9 d’octubre no serà mai més una ocasió per
enfrontar a uns valencians amb els altres. El 9
d’octubre és la festa del nostre país i de la gent
que vol alliberar-se dels corruptes. És el dia de
la gent que treballa per posar en marxa Vinaròs
i el País Valencià. És el dia dels homes i les dones
que seguim reivindicant un finançament i unes
inversions justes, que exigim polítiques de canvi
al servei de les persones i que es garantisquen els
nostres drets i benestar.
Des de Vinaròs a Pilar de la Foradada, passant per
Morella, Requena o Villena, el 9 d’octubre és ja, el
dia d’un poble orgullós que mira al futur.

www.canal56.com
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De voltes amb el D.N.I.
Per Fernando Juan, Membre de l’executiva del PSPV-PSOE
Si alguna característica manté
actualment a Vinaròs con a
ciutat és el seu caràcter de
centre administratiu de la
comarca. La nostra ciutat
disposa d’Hospital Comarcal, Jutjats, Hisenda,
I.T.V. i d’altres serveis que suposen un pol
d’atracció obligada per als habitants dels pobles
de la comarca i l’entorn. Cal dir, però, que la
centralització administrativa manté molts serveis
a la capital provincial, Castelló.
Aquesta centralització ha fet que un dels serveis
administratius bàsics i OBLIGATORIS, l’expedició
del D.N.I. i del passaport, es mantingue a Castelló.
Això obligava a desplaçar cada cert temps un
equip de la policia nacional a totes i cadascuna
de les localitats comarcals, per a renovar els
documents i fer-ne de nous. Aquests servei
NO era satisfactori per als nostres veïns i per a
nosaltres, els vinarossencs.
De fet, el PP, abans d’aquestes darreres eleccions
municipals, va prometre posar en marxa una
oficina administrativa del servei d’expedició a la
nostra localitat, on no només serien atesos els
vinarossencs, sinó també la resta d’habitants de
les localitats veïnes. Recordem que aquest servei
és competència exclusiva de l’ESTAT, no de la
Generalitat ni del municipi.
Quina va ser la nostra desagradable sorpresa
quan, una vegada inaugurada l’oficina, es va
comprovar que no disposava de funcionaris
definitius, ni de fet el servei era estable. A l’estiu
es tancava o funcionava sota mínims, amb el
greuge de l’acumulació de citacions no resoltes i
centenars de peticions en llista d’espera...
És per això que el PSPV-PSOE de Vinaròs, afegintse a la resta de peticions, demana no només el
restabliment d’un servei que se’ns va prometre
i no s’ha complert, sinó la creació d’una oficina
fixa, amb funcionariat definitiu i servei diari,
que pugue permetre als ciutadans complir amb
l’OBLIGATORIETAT de disposar dels documents
oficials en vigència, no només del D.N.I. i passaport,
sinó també de tots els altres serveis que pot donar
una comissaria administrativa, i començar així
amb la descentralització de Castelló. La nostra
comarca té una població que supera els 70.000
habitants, amb els mateixos drets i obligacions,
que se’ns fa difícil de complir. I per cert, amb
aquesta descentralització ens haurien de tornar
un servei que ens van arrabassar: la realització
dels exàmens teòrics per a l’obtenció del carnet
de conduir a la nostra localitat, com s’havia fet
durant molts anys. O és que a algú no li interessa?.

COMARCALITAT.
BANC DE TERRES I TARGETA AGRICOLA
Per Jordi Moliner
Des
que
estic
en política una
de
les
meves
preocupacions ha estat i és, el trencament de
fronteres, de les fronteres de l’aldea d’Astèrix.
Un objectiu que dins de les meves escasses
possibilitats, i amb l’ajut de persones amb les
mateixes inquietuds estem aconseguint. Es
molt fàcil buscar la col·laboració amb regidors
d’altres poblacions si són del teu mateix partit,
és molt més complicat quan som de diferents
partits, ideologies i fins i tot interessos, doncs
moltes voltes els pobles veïns tenim interessos
comuns i inclús contraris; portar més turisme
que el poble veí, millors clubs esportius o festes
més participatives... Més fàcil és quan d'allò que
parlem és d’una cosa tan nostra com la terra i els
nostres llauradors, persones que no coneixen
fronteres, que tenen terres a Vinaròs, Benicarló
o a qualsevol poble dels nostres voltants, bé
siga per compra, herència o casament. Si els
nostres llauradors no entenen de fronteres, ni
supramunicipals ni comarcals qui som nosaltres
per a ficar portes al camp?.
El primer projecte va ser el banc de terres, un
banc que impulsat des de Vinaròs va creixent
cap a poblacions veïnes, Benicarló, La Jana, Sant
Jordi i pròximament Alcanar i Càlig hem aprovat
o estem aprovant el banc de terres, una eina que
prompte deixarà de ser local per a ser comarcal i
així tindre un major abast i major utilitat.
Aquesta setmana hem presentat la Targeta
Agrícola, un altra eina per facilitar el treball
dels nostres llauradors, per facilitar la vigilància
de les seves collites i arreus i per a facilitar la
feina dels diferents cossos i forces de seguretat
que disposem a les nostres terres. Una eina
que ha estat desenvolupada per les Regidories
d’Agricultura de Vinaròs i Benicarló, que per
població i serveis som qui hem de “tirar del
carro”, contant sempre amb l’ajut i col·laboració
de les poblacions veïnes abans esmentades
mes Peníscola i d’altres que s’aniran sumant
al projecte. Important ha estat també la
col·laboració dels caps de les nostres policies
locals, així com el de la Guardia Civil. Un projecte
que va mes enllà de sigles, doncs hi ha regidors
de Compromís, PSOE i PP. Una nova forma de fer
política pensada per als ciutadans i no per als
interessos dels de sempre.
Una idea que no acaba ací des de Vinaròs, ara
anem a impulsar el Consell Local Agrari Comarcal
i els Mercats de proximitat i ecològics també
comarcals.
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OPINIÓ
Las excusas del tripartito
Por Lluís Gandía
Quienes
perdieron
las
elecciones
de Vinaròs
municipales
y
www.ppvinaros.es lograron la alcaldía
en los despachos
deberían conocer que después de diecisiete
meses de gobierno los vinarocenses
necesitan soluciones para sus problemas del
día a día y no una serie de excusas que por
más que las repitan no solucionan nada.
Durante el mandato del tripartito ninguno
de los retos que Vinaròs tiene por delante
ha mejorado su situación. Encontraron un
Ayuntamiento con 19 millones de euros
menos de deuda de la que nos encontramos
en 2011 los concejales del Partido Popular,
una cifra que les permite gestionar con
más holgura económica porque otros nos
ocupamos de enderezar una situación que la
izquierda llevó al límite.
Pero a pesar de tener más recursos
económicos las promesas que realizaron
los tres partidos gobernantes han caído en
el olvido de su gestión. Venían a rescatar
personas y los únicos rescatados por ahora
son los concejales que fueron agraciados con
catorce pagas de 1.300 euros cada una de
ellas.
Quienes presentaban una situación dantesca
ante de las elecciones con el único fin de
arañar unos cuantos votos, con según ellos
centenares de familias desahuciadas ni poder
pagar el agua o la luz ahora se han olvidado
de esas familias porque ninguna medida han
adoptado para mejorar su calidad de vida y
su situación.
Olvidan que fue el Partido Popular quien
dotó de mayor presupuesto las subvenciones
para las ONG, quien dobló las ayudas
de emergencia, quien creó el comedor
solidario que ellos han suprimido y quien
llevó las becas educativas a las mayores
cifras alcanzadas nunca en la democracia de
nuestra ciudad.
Decidieron gobernar juntos porque les une
el rencor hacia el Partido Popular, porque la
izquierda no soporta comprobar cómo cada
vez que gobernamos se reduce la deuda
que ellos crean, se crea empleo entre los
vinarocenses y no entre los concejales, se
bajan los impuestos a los locales comerciales,
restaurantes, oficinas, etc, que son quienes
crean empleo y a las familias numerosas, a
los comerciantes del mercado o los relativos
a las plusvalías.
La izquierda sube el IBI un 10% a todos los
hogares, se olvida de sus promesas y busca
excusas para no rendir cuentas. El tiempo de
las excusas ya pasó, los balones fuera son el
argumento de los gobernantes sin proyecto
ni ideas y precisamente lo que Vinaròs
necesita ahora es un gobierno fuerte, estable
y que logre sacar adelante los retos a los que
nos enfrentamos. Y todo el mundo sabe ya,
hasta los propios concejales del tripartito,
que el tripartito ni es fuerte, ni es estable ni
tiene proyecto que ilusione.

Le Diarriet (Contra-crònica setmanal
d'una Manipulació Política Diària)

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

Per Lluís Batalla i Callau
DIARIET Núm. 2949, 8
d'octubre 2016
.”
3a portada en 4 setmanes
dedicada a la mateixa
Menció”: Tot té una explicació
i no cal recórrer a cap tesi goebbeliana. Avui
estic de bon rotllo. Nomes té una explicació que
es podria resumir en tres arguments, però en
comunió, com una Trinitat 1r.-CULPABILITAT de
qui la proposat ; 2n SUPÈRBIA de qui dirigeix el
Diariet; i 3r, pot ser la més potent, és que NO HA
PASSAT RES MÉS A VINARÒS el darrer mes?
.” Vinaròs rep 5 milions d'euros”(pàg.2): Fantàstic!!
Però té un petit problema, o dos. El primer
és que ens conviden a un banquet on qui
ens convida, POSA 5 MILIONS D'EUROS...
SI NOSALTRES POSEM 5 MILIONS D'EUROS
MÉS; 2n problema, l'equip de govern no té ni
idea en què gastar-ho, perquè proposar una
Residència(que haurà de privatitzar) o arreglar
AiguaOliva( que hauria de pagar el constructor
que la malmés), és una prova de que no saben
què fer.
.- “ L'Ajuntament alerta sobre el problema que
genera a la xarxa de sanejament l'ús massiu
de tovalloletes higièniques”(pag. 2): El passat
torna...qui va parlar de “destrucció massiva”?
Pot ser és cert que es llancen tovalloletes ,
tan cert com que també produeix embussos
al clavegueram la manca de manteniment
continuat, o el desconeixement de que en
aquesta zona no sap ploure. Una cosa sí tenim
a Vinaròs: el futur de Vinaròs està en caiguda
lliure però aquí la mala política té excusa per
a tot, per a tot.
.- “ La Biblioplatja s'apropa als 10.000 usuaris que
van disfrutar este estiu”(Pàg.3 ) Vol dir això que el
nivell cultural ha augmentat ostensiblement i
ara llegeix més gent que abans? Probablement
no, ací llegeixen ela mateixos que fa un any
o dos, o menys. És tot un perill la mentida
estadística o el titular equivocat. 10.000 usuaris
no són 10.000 persones diferents. Però és
senzill: no són usuaris, són visites de persones
que han repetit durant diferents dies. És una
treta repetida. És com dir que a Vinaròs cada
dia arriben a haver 80.000 comensals(28.000
habitants x 3 menjades). Podria ser açò el
principi de l'obesitat politic-informativa?
.-”PODEM inicia una recollida de firmes per
exigir una oficina permanent del DNI”(Pàg.5):En
fi , està clar que hi ha qui creu que hi hauran
terceres eleccions! Estava convençut que
Podem demanaria contenció en la despesa
pública i que els seus representants no viatgen
amb l'AVE , primera classe a Madrid per ferse una foto, pagat amb diners de tots. O que
després de quasi un any de Podem al Congres
del regne, un esperava una recollida de firmes
per demanar que els congressistes i senadors
de Madrid no cobren la mateixa pasta que
cobraven els de la vella política, però no. En
fi tot això s'ha de llegir en clau de mobilitzar
perquè la solució del DNI és una qüestió a curt
termini, o curtíssim termini. Suposo que el
pròxim acte serà la Dansa de la Pluja, segur que
s'aconseguirà que ploga.

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

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de setembre a
l’ajuntament, a Rescata-2 Vinaròs per compra de
despensa solidaria.

10/10/2016

per compra de despensa solidaria

Rescata-2 VINARÒS

Rescata-2

Caixa Vinaròs
San Cristobal, 19

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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OPINIÓ
ENS NEGUEN EL TALL DE LES CASES D’ALCANAR i ENS POSEN ENTREBANCS EN ELS HORARIS
Primer de tot voldríem agrair a totes les persones
que directa o indirectament han estat col·laborant
tant en l’assistència als talls com fent difusió de la
nostra demanda.
Fa més d’un any que venim fent talls a la N340 per
a que la nostra demanda es faci realitat, tots i totes
sabem quina és: la NO renovació de la concessió
de l’autopista AP7, la gratuïtat dels trams on no hi
hagi una alternativa a la N340 i la de defensar-nos
de l’agressió al territori que significa la construcció
d’ 11 rotondes unides per doble ratlla continua en
un tram de 66 Km. (des d’Alcanar fins a l’Ametlla de
Mar).
Durant el període estival, tant en el País Valencià con
en Catalunya, ja se’ns va coartar la nostra llibertat

MOVIMENT VEÏNAL TRANSVERSAL PER UNA AP-7 GRATUÏTA, JA!

per manifestar-nos, al País València ens van canviar
el lloc de manifestació, portant-nos a l’antiga N340
al costat de Benicarló on sol podem molestar als
veïns. Per lo que es va decidir traslladar aquest punt
a Sol de Riu, al pont que uneix el Montsià i el Baix
Maestrat. Per altra part a Catalunya, en un principi
no vàrem tenir cap problema en el lloc però si en
la durada, reduint -nos el temps de reunió fins els
25 minuts, per lo que com a protesta de la nostra
disconformitat vàrem decidir de fer talls diaris a
Amposta.
Tots aquests talls han estat realitzats pacíficament
i en total normalitat, per això que no entenem
l’informe desfavorable tan per part dels Mossos com
del departament d’interior per negar-nos el tall de

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA, DIA HISPANIDAD y ALCALDE DE VINARÒS
Más que la llegada a la Luna, la gran efeméride
-día- fue el descubrimiento del Nuevo Mundo.
Para España representó la consolidación de la
monarquía en Isabel & Fernando. Ante el Mundo,
el más grandioso icono de la españolidad, que
cada 12 de octubre se rememora como ‘Día de la
Hispanidad’: en España, Nueva York e Hispanoamérica (¡que no Latinoamérica!), excepto para
nuestros extravagantes ‘nacionalistas’ de vía
estrecha: los separatistas-antiespañoles y su patulea
envidiosa. En la Colonización del Nuevo Mundo
colaboraron proactivamente los portugueses. El rey
Juan II de Portugal, firmó, en 1494, con los ‘Reyes
Católicos’, el Tratado de Tordesillas/Valladolid. Y se
fijaron las condiciones de reparto de sus respectivas
soberanías en los territorios descubiertos, cual
pioneros de la Globalización. Fue hecha por los

Antº Rosado Leguía

conquistadores con la espada, sí, pero también con
los Evangelios y la Cruz. Donaron a los indígenas
su cultura, su sangre… y su semen. Estos, por el
decreto de la Reina Isabel, fueron ‘considerados
personas con la dignidad propia de seres humanos
como cualquiera de sus súbditos’. Lógicamente,
se produjeron desmanes, denunciados por el
dominico mallorquín Fray Bartolomé de las Casas,
con escasa objetividad y ecuanimidad, sin suficiente
ponderación. Con su hemianopsia, defendió a los
indios como de natural bondadosos, y atacó de
crueles sanguinarios a los españoles. Fomentó la
‘Leyenda Negra’ que tanto mal ha hecho a España
en manos de sus muchos enemigos envidiosos. El
fraternal fray no escribió ni una sola línea contra el
salvaje actuar de los ingleses, que despellejaban
vivos (como hiciera Stalin con el catalán Andreu Nin,

CURIOSITATS
Curiositats són les que vaig llegir la setmana
passada en la premsa local de Vinaròs.
La primera és que la coalició Compromis despres
d'uns anys amb representació municipal no
s'hagen assabentat que l'Església és de propietat
privada i que no paga IBI,com qualsevol ciutadà.
I que rep una quantiosa quantitat econòmica per
part de l'Estat, que com és normal és de diners
dels contribuents. I per descomptat que és un
privilegi per a l'Església i una injustícia per a la
ciutadania que complix amb les seues obligacions
fiscals. També és cert que fa més d'any i mig amb
diners dels contribuents i per mitjà de la Llum de
les Imatges es va restaurar l'Església per dins i fora
amb un import de més d'un milió d'euros.
És curiós que després d' uns quants anys la coalició
Compromis s' haja assabentat i pronunciat sobre un
tema que ja moltes vegades s'havia manifestat en
diferents llocs i maneres, i fins al moment no havia
obert la boca. També és curiós que el representant

les Cases d’Alcanar.
Segons ells posen com a incident, una maniobra
il·legal per part d’un conductor que va caure per un
voral, a la qual cosa no estem d’acord ja que no es
cap il·legalitat per part dels manifestants sinó d’un
particular que res a veure tenia amb el tall.
Per tot això demanem a l’autoritat competent la
recuperació del tall de les Cases d’Alcanar per poder
exercir en totes les garanties constitucionals el
nostre dret a manifestar-nos.
També reclamem que els horaris recomanats pel cos
dels Mossos es excessiva la seva reducció, fent que
molta gent no pugui assistir als talls.
Per tot això hem reclamat reunió urgent amb el
Conseller d’Interior.
Ap7 Gratuïta Ja!

de la facción española comunista POUM - Partido
Obrero Unificado Marxista). Así son los hechos
históricos, contrastados y verificados, y no sólo las
fray-beatíficas opiniones, por mucho que estos
escuezan a los progres ‘modelnos’, que reniegan,
se burlan, mofan, befan y babean por la gesta
hispano-americana (nunca latinoamericana). De
lo expuesto, resulta extraña el comportamiento
del Alcalde de Vinaròs, Sr. Pla, que cobra sus 3
sueldos del Estado como alcalde, catedrático
de Historia y preboste del camuflado partido
Neocomunista Podemos), no asista, como es su
deber y obligación, ni dé pábulo institucional
oficial, a la conmemoración de Fiesta Nacional
de la Hispanidad. Es que, en nuestra Patria, que es
España, hay gente ‘pa tó’. ¡Hasta para la cuadratura
del círculo de progresistas-regresistas!
Manuel Villalta

d'Acord Ciutada, després de més de 5 anys com a
regidor ara es recorde que es deuria de fer públics
els ingressos i gastos del Diariet. En la legislatura
anterior Esquerra Unida, amb diverses formes i
maneres i moltes vegades ja ho va manifestar i
el llavors regidor d'Esquerra Republicana en cap
moment va fer menció alguna del tema.
Que s'havien d'introduir novetats importants per
a guanyar subscritors com els mencionats pel
representant d'Acord Ciutada, per descomptat que
si. I que el Diariet ha sigut i continua sent el Butlletí
Oficial de l'equip de govern del moment usat a la
seua manera i capritx, era i és sabut per tots no és
res de nou.
Però d'açò el representant d'Acord, no té el perquè
alarmar-se, sols ha de fer un poc de memòria i
comprovará com en la legislatura anterior inclús
en l'actual sent ja representant d'Acord Ciutada ja
es va proposar en diverses ocasions i de distintes
maneres, i cosa curiosa que el Sr. Representant

durant tot eixe temps i en este tema va estar
desaparegut en combat.
També m'ha paregut curiós l'articule d'opinió del
PIV, amb el titul.”Una alcaldada.”
En el mateix demanen la compareixença del PSOE
local perquè manifeste públicament que descarten
el projecte aprovat en el seu dia pel PSOE i el PIV, i
que ara és totalment diferent de l' aprovat.
És curiós que la representant del PIV faça eixa
petició després d'haver estat dos legislatures
governant junts hauria de saber com actua el PSOE
en cada moment. I llavors eren uns moments i ara
són altres. Que no saben si hi ha una escisió entre
el PSOE local i el que forma part del tripartit, ja
que segons entén el PIV li estan donant suport al
capritx de l'alcalde, i per descomptat amb el suport
del BLOC.
Este que escriu tampoc ho sap. El que si se sap és
que durant anys en l'Ajuntament de Vinaròs ocorren
cosses que com mínim desperten.”CURIOSITATS.”

LA NUEVA FRAGANCIA
FEMENINA

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ
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PESCA
ESPORTS
Cranc blau
Andrés Albiol

Cambiante clima en la mar otoñal

Semana con cuatro jornadas de trabajo al ser el miércoles festivo. Las
extracciones resultaron aceptables.

La pesca de arrastre optó por salir a faenar éste viernes al tener un día menos de trabajo por la festividad.
Los desembarcos han sido a base de langostino, calamar, cigala, pescadilla, gall, salmonete, caracol,
peluda, rape, pagel, móllera, jurel, galera, burros, aranya, canana, lisa, rubios, pulpo blanco y morrallas.
El cerco seguían faenando por aguas de Gandía.
Las barquitas trasmalleras unas pillan sepia y mabre, pero la mayoría se dedica al lenguado.
El palangre de costa atrapó con anzuelo dorada, sargo y pargo. Y otros llevaron llampuga y bacoreta.
Los recolectores de pulpo roquero subastaron ejemplares de 1 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Beneficioso y perjudicial sol

Recordemos que Sanidad Marítima suele aconsejar a las gentes del mar y público en general de las
buenas propiedades para las personas de los rayos solares, y también de las posibles lesiones dérmicas,
cuando hay una abundante o mala exposición solar en la piel de nuestro cuerpo.
Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, se descompone en tres tipos de radiaciones según la longitud
de onda.
-La radiación ultravioleta (UVA) es el 90% del total. Tiene baja energía, atraviesa los vidrios más
utilizados y la epidermis, y causa el fotoenvejecimiento prematuro, fotosensibilidad y potencia los rayos
ultravioleta B.
-Los rayos ultravioleta B o UVB son los mas habituales en verano y las horas centrales de los días. Afectan
a la epidermis y causan quemaduras en la piel y la aparición de cánceres cutáneos.
-Y los rayos ultravioleta C (UVC) son muy energéticos y peligrosos para la salud. Por suerte, la capa de
ozono que está a 40 km de altura en la estratosfera los absorbe, y casi no alcanzan la superficie terrestre.
La intensidad de radiación depende de la hora del día (es más intensa de las 12 a las 16 h.) la estación
del año (en verano es mayor por ser mas perpendiculares los rayos solares) la altitud (a mayor altura mas
intensidad de rayos ultravioleta, o sea, cada 300 metros de altitud, la intensidad aumenta un 4%) y la
latitud (la intensidad de radiación es mas al ecuador y disminuye hacia los polos).
Sólo el 10% de la radiación solar retienen las nubes, de manera que los días nublados hay riesgo de
quemaduras. A la incidencia directa de los rayos, hay que sumar la radiación reflejada, que supone
incrementos del 5% en la hierba, del 10% en el agua, del 25% en la arena blanca y del 80% en la nieve.
Las gotitas de agua sobre la piel actúan como una lupa, y el viento, la humedad y la contaminación
afectan a la cantidad o calidad de la radiación, modificando su potencial de peligrosidad.

Originari de la part atlàntica entre Argentina i EUA, aquest cranc
després d'aparèixer el passat segle en certes costes d'Europa,
ara fa acte de presència en les nostres aigües, concretament en
els voltants del delta del riu Ebre.
La seva grandària ronda els 20 cm. de la closca, i la seva forma és
semblada a la nécora. No obstant això estan emparentats.
En castellà també és conegut com jaiba azul, en francès
crabe nageur, en alemany Schwimmkrabbe i en anglès
atlantic blue crab. El seu nom científic és Callinectes sapidus.
Pertanyent a l'ordre Brachyura i a la família Portunidae, aquest
crustaci decápode està format per un gran cefalotórax que té
una closca cuirassada, amb l'amplària i la vora central de diferent
mesura. En la part frontal estan els ulls amb peduncle i còrnia
que descansen sobre una cavitat ocular. També del centre li
surten 2 parells de curtes antenes. En la boca central hi ha 5
peces masticadores. Aquest gènere té 9 dents en la vora lateral
anterior de cada costat, amb un molt prologant en horitzontal.
Posseeix cinc parells de potes marchadoras compostes per 7
artells. Les primeres són les mordasses, amb cants granulads,
que són més grans i llargues que la resta i amb potents pinces.
Els següents 3 parells les seves puntes acaben en arpa. I el 5º
parell és més aplanat amb les vores ciliades i el seu extrem està
modificat a manera de paleta per propulsarse en la natació.
I l'altra part que està format aquest cranc és l'abdomen, que
està replegat en la part inferior de la closca. La femella el seu
abdomen és triangular i bombat quan és ovígera. I en el mascle
només té forma de T.
És de color verd fosc i blau pigmentad. Les mordasses del mascle
són blaves amb puntes vermelles i la femella ataronjades amb
puntes porpra.
Maduren sexualment prop del segon any. La seva reproducció
és a la fi d'estiu. Ell la fertilitza després de la muda. Ovípar. Ella
cova els ous prop de 3 setmanes i després els deixa anar lliures
al corrent marí, especialment per estuaris amb mixta salinitat.
Segons la grandària de la femella pot alliberar mes de 2 milions
d'ous. Aquests circulen entre el plàncton per sofrir després
quan eclosionan les larves diversos estadis i baixar a viure sobre
el jaç marí. Creix renovant la closca a força de dipòsits calcaris.
Prefereix aigües temperades de llacunes costaneres per amagarse des d'1 m. a varis de profunditat. I corre molt de pressa.
És molt voraç, menja crancs, bivalves, algues, carronya.
Al mateix temps té depredadors com a polps, ratlles, anguiles,
etc. Es captura amb nasa, tremall i arrossegament. El seu valor
comercial és bo. Es menja bullit, rostit, etc.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE SETEMBRE DEL 2016 (II)
PEIXOS:
Alatxa (Alacha)
Seitó (Aladroc, Boquerón)
Llampuga (Dorado)
Sorell (Jurel)
Lliri (Anjova)
Aspet (Espetón)
Pagell (Breca)
Sardina
Bacoreta (Canutera)
Total Cércol...............

5.258
31.853
48
633
117
42
13
124
5
______
38.094

PEIXOS:
Peix espasa (Emperador)
2.659
Total Palangre de Superficie……….2.659
PEIXOS
Tonyina (Atún rojo Medite.)
58 Kg.
Albacora (Atún blanco)
40
Escrita (Raja, Raya)
41

Milá (Mantes, Batoideos)
Rallat (Bonito)
Llampuga (Lampuga)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Polla, Cabracho)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Pagell (Pagel, Breca)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)

41
16
930
21
21
1.649
141
13
1.329
192
87
15
73
485
5
129
10
7
45
4

Mero (Cherna)
Letxa (Serviola, P. limón)
Bacoreta (Canutera)
Sorella (Jurel real)
Llises ( Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rémol, Rombo)

2
178
4
101
90
28
5
10
25
10
3
27
26
16
12
194
2
152
2
11

Varis (Varios)
Total.........................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)

3
______
6.255
2
243
53
60
7
______
365

Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
2
Sipia (Sepia)
395
Pop roquer (Pulpo roquero)
2.638
Polpa (Pulpo patas largas)
6
Cargol punxent (Caracol,Cañailla)
22
______
Total……………………
3.063
Total Tremall i d’Altres Arts.....
9.683
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Vinaròs presenta la nueva edición del reto 10k

El Reto10k Vinaròs 2017, ha dado el pistoletazo de
salida a una experiencia de salud que se combina
con el deporte y que ya ha tenido tres exitosas
ediciones anteriores.
Con el salón de actos de la Biblioteca pública lleno
de público interesado, se contó con la participación
de los profesionales que se encargarán del
asesoramiento técnico, los cuales explicaron
todo el conjunto de actividades que se realizarán
durante el año.
El objetivo del reto 10k es fomentar la práctica del
running entre el público amateur, y culmina con la
participación en la carrera de agosto 10k Nocturno
Langostino Vinaròs de una forma saludable
desde un punto de vista físico. Hace dos años se
constituyó en asociación, que actualmente tiene
ya con unos 150 socios.
Se cuenta para ello con un gran equipo de
profesionales en muchas facetas, como la

Fotos: E.Fonollosa

alimentación, la preparación física, la psicología o
la fisioterapia. Entre las actividades programadas
destacan
los
entrenamientos
conjuntos
semanales, la participación en eventos socio-

deportivos locales, valoraciones individuales
físicas y nutricionales, charlas y talleres realizados
por técnicos del Repte y los talleres de Cuinetes
Saludables.

FUtbol. Vinaròs EFC

Colaboración Nissan

Hermanos Gelida Nissan, nuevo sponsor
del Vinaròs EFC para esta temporada 2016-2017

En la foto pueden ver a nuestro Presidente, José
Prats, junto con Andrea Roig, representante
de Germans Gelida SA, como acto oficial
del acuerdo de esponsorización de nuestra
escuela.
Como parte de este acuerdo, Germans Gelida
S.A., se brinda a realizar un descuento adicional
a parte de todas las ofertas habituales realizadas
por el propio concesionario, a todas aquellas
personas que acrediten ser socios del “VINARÒS

EFC” para la adquisición de un vehículo marca
Nissan. Éste descuento adicional consistirá en el
pago íntegro de la cuota anual de 300 € de su
hijo por ser jugador del “VINARÒS EFC”.
Esperamos que algunos de vosotros os podáis
beneficiar de esta buena iniciativa de Germans
Gelida SA.
Desde aquí nuestra más sincera gratitud a
Germans Gelida SA por su colaboración en éste
nuestro proyecto. ¡Muchas gracias!
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Escuelas de Baloncesto Gil Comes Vinaròs
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Lunes y Miércoles

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

Martes y Jueves
Manuel Foguet

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

Triatló Social 2016

Aquest dissabte i diumenge passats vam
viure una memorable jornada de germanor
a Peniscola en el Triatló Social 2016. Després
de que els nostres corredors fessin un Triatló
Olímpic, d'un sopar per a tots els corredors
del Club, socis, families i patrocinadors; de la
posterior festa i el dinar d'avui Diumenge...
sols podem donar paraules d'agraïment
a tots els que feu això possible i, que any
rere any, puguem continuar fent d'aquest
somni, una realitat!.
No podem oblidar-nos d'agraïr públicament
a Hoteles Mediterraneo i al seu responsable
Mariano pel tracte rebut durant tot el cap
de setmana i el compromís que té amb el
nostre Club durant tants d'anys així com
a tots els patrocinadors, colaboradors,
sponsors i families.
De tot cor, GRÀCIES!

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs
El Club Natació Vinaròs com ja és habitual
en la pretemporada de fa uns anys, fem
sortides tant caminant com en bici. El
dissabte 8 d'octubre van fer dues sortides
en bici, una d'elles va ser des de Vinaròs
fins a la torre de la Badum en la serra d'Irta,
aquesta la van fer els infantils/juniors i l'altra
va ser més prop, van anar fins a la basa del
Bovalar de Benicarló, que la van fer els
alevins.
Tant uns com els altres van gaudir de la
sortida tot i que estan més acostumats a fer
l'entreno en piscina.
Recordar que el diumenge dia 16 d'octubre
a les 19 h es farà la presentació dels equips
en el Pavelló Municipal.
No falteu.

La última NOVEDAD
de Editorial Antinea

Francisco Segarra Capsir

Francisco Segarra Capsir nació
en Catí (Castellón) en 1947. Apasionado por la Historia de su tierra
nos presenta su último trabajo
con
este libro que se inicia en los primeros vestigios de vida humana unos
5.000 años A. de C., y poco a poco
va desgranando conflictos, guerras,
odios, venganzas, perdones, acontecimientos, conquistas, alegrías,
penas y desventuras sufridas a
lo largo de la Historia
por estas nobles gentes del Maestrazg
o histórico y dels
Ports.

TODAS LAS GUERRAS SUFRIDAS
EN EL MAESTRAZGO HISTORICO

Haciendo honor a su título vienen
reseñadas todas las
guerras acontecidas, desde los
primeros pobladores
hasta la guerra civil (incivil) del año
1936.
El autor de Los maquis en el Maestrazg
o y de Los horrores en el Maestrazgo carlista,
en esta ocasión ha ido
más lejos y, tras un sinfín de horas
“sufridas” en diferentes centros bibliográficos compiland
o y contrastando
hechos históricos, ha sacado a
la luz “Todas las guerras sufridas en el Maestrazgo
histórico”. El título lo
dice todo.

Portal de Sant Vicent o Santa Anna
en Catí (Castellón)

9788494526619
TODAS LAS GUERRAS SUFRIDAS

Euros:
Pesetas:
PR:
FV:

0.00
0

0
/ /

9788494526619
EN EL MA

Ya a la venta en su librería favorita
o llamando al tel. 964 45 17 38 (ELS DIARIS)
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0
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Francisco Segarra Capsir

46
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0
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Plaza Jovellar, 15 · VINARÒS
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Resultados
Rafa Marcos

Resultados
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid
VINARÒS C. F.

1
0
2
0
2
4
0
0

Jornada 4
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge
C. D. Benicasím

0
2
1
0
1
2
7
3

Jornada 5
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge
A. C. D. Benicense

16/10/2016
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid
VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím

FUtbol. Campeonato Veteranos Catalunya Sud

Presentación Veteranos Vinaros y Fortí Femení Vinaròs. Temporada 16/17
El pasado 9 de Octubre, en la ciudad
deportiva de Vinaròs, tuvo lugar la
presentación oficial del equipo de fútbol
Veteranos de Vinaròs para la nueva
temporada 2016/2017. Seguidamente al
acto mencionado, se presentó, a su vez,
la plantilla oficial del equipo femenino
Fortí Femení de Vinaròs. Durante
ambas presentaciones se realizaron
las fotografias oficiales del evento con
ambas plantillas al completo. El acto
finalizó con dos partidos amistosos de
sendos equipos, donde se pudo mostrar
las capacidades de los equipos y el buen
estado de los jugadores.

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
22

16 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

15 octubre de 2016
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TENNIS.Club de Tenis Vinaròs

Liga SNP de pádel
El sábado 8 de octubre a las 16h el equipo A de
pádel del Club de Tenis Vinaròs se desplazó hasta
Tortosa para disputar el primer partido de la liga
SNP contra el Padel Colors B. Y donde el equipo
ganó por 8 puntos valiosisimos en esta primera
jornada, la pareja 1 formada por David Roca y Julián
Sanz ganó en el tercer set por 6-4 en un partido que
fue una autentica montaña rusa pero que supieron
sacar con esfuerzo y confianza.
La pareja 2 Argimiro Gómez Cuenca y Javier Vidal
y la número 3 formada por Javier Zapata y Víctor
Febrer ganaron sus partidos en dos sets mientras
que la pareja 4 formada por Jose Luis Cami y Juan
Carlos Cintas perdió en dos sets en un partido que
nunca supieron entrar y fueron por detrás desde
el principio y así es muy difícil ganar mientras la
pareja 5 formada por Carlos Mateo y José Romero

empezaron muy bien ganando por 6/4 pero en el
segundo set se relajaron y cuando quisieron entrar
ya era demasiado tarde y acabaron perdieron en el
tercer set por un claro 6-1.
Felicitar al equipo por su entrega, sacrificio y
destacar el compañerismo que hay entre todos los
integrantes que hace que además de un equipo

seamos una gran familia.
También recordar que hemos presentado los
equipajes que este año llevaremos los equipos
masculinos y femeninos en las Series Nacionales de
Padel estarán en consergeria para que la gente del
equipo se los pruebe y diga su talla. Próxima jornada
en casa contra el Aldea en 3 semanas aprox.

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

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!

NO T’HO POTS PERDRE!!!
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C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

w.w.w.jjcinema.es

''INFERNO''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:

Día:14
20:00:h – 22:30:h
Día:15 17:45:h - 20:05:h - 22:30:h
Día:16 17:45:h - 20:00:h - 22:15:h
Día:17
19:30:h - 21:45:h
Día:18
19:30:h - 21:45:h
Día:19
20:00:h - 22:30:h

Preu:5€
Día,l’espectador dilluns

4€,no

s'apliquen els díes festius

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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Tauler Municipal

treball?

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

· 964 401 912

ESTÀS BUSCANT

15 octubre de 2016

La Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat informa:
PROGRAMA “NO ESTIGUES SOL PER NADAL” 2016
Aquest programa té la intenció d’oferir companyia durant les festes
nadalenques a les persones que viuen soles. Està dirigit a persones grans
vàlides, que viuen soles i no tenen possibilitat de passar els dies de Nadal en
companyia de familiars o amics.

del 19 al 21 de setembre

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

2. TALLER CÓM POTENCIAR LA RECERCA D’OCUPACIÓ
MITJANÇANT LINKEDIN. 22 i 23 de setembre
PROGRAMA
• Què és Linkedin i la seua utilitat.
• Tipus de perfils. Cóm crear el teu perfil
• Cóm treballar els meus contactes per a la recerca d’ocupació
• Cóm configurar grups per a obtindre ofertes de treball
• Estratègies per a atreure a les empreses que busquen personal

3. TALLER CERTIFICAT DIGITAL PER A LA RECERCA ACTIVA
D’OCUPACIÓ. Del 26 al 28 de setembre
PROGRAMA
• Obtindre, descarregar, instal·lar i desinstal·lar el certificat digital.
• Tràmits i serveis en la Seguretat Social, el SERVEF i el SEPE
• Altres tràmits mitjançant el certificat digital

4. TALLER CLAUS PER A SUPERAR UN PROCÉS DE SELECCIÓ:
ATENCIÓ AL CLIENT I COMERCIALS. 17 i 18 d’octubre
•
PROGRAMA
• Principals fonts de reclutament empresarial
• Com fer aplegar la teua candidatura a l’empresa
• Test psicotècnics
• Entrevista per competències: motivació i confiança, imatge, protocol i habilitats de
comunicació
• Entrevista telefònica
• Dinàmiques de grup
• Posada en pràctica: entrevista

Dies d’estada: 23 a 27 de desembre de 2016
Requisits:
• Residir a la Comunitat Valenciana
• Ser major de 65 anys, o ser pensionista d’invalidesa, jubilació o viudetat,
amb 60 anys fets
• No patir trastorns de conducta ni malalties infecto contagioses
• Valer-se per un mateix
• Viure sol i no poder reunir-se amb familiars o amics
Presentació de sol·licituds:
Més informació i tramitació de les sol·licituds a l’Equip Social de Base de
l’Ajuntament de Vinaròs, plaça de Sant Antoni 19, de 9:00 a 14:00 h.
Tel. 964 45 00 75.
El termini finalitza el 4 de novembre de 2016

HORARIS DE L’ERMITA

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/

1%72#%+¯

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
- MATRÍCULA PER A LA GENT QUE NO HA FET
PREINSCRIPCIÓOFERTA DE VACANTS
El proper 17 d'octubre de 9 a 11.30 hores es realitzarà a
l'antiga Biblioteca (actual CEFIRE – Avd. Llibertat s/n) la
matrícula per a la gent que no ha fet preinscripció i que
vol cursar estudis a l'aulari de Vinaròs de l'Escola Oficial
d'Idiomes.
Val a dir que hi ha vacants en tots el nivells que s'oferten
per a l'aulari de Vinaròs, tant d'anglès com d'alemany.
A més també es podrà fer la matrícula de l'oferta formativa
complementària en anglès que s'oferta per a l'aulari de
Vinaròs i que en concret són els següents cursos de 60
hores d'habilitats orals a un preu de 33,30 €:
- Curs «Speaking/listening B2: Dimarts i dijous de 15 a 16
hores.
- Curs «Englisch through Songs B1/B2: Dilluns i dimecres de
15 a 16.30 hores.
Per a qualsevol dubte consultar www.eoicastello.es o
adreçar-se a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de
Vinaròs (Plaça Hort dels Escribans s/n – tèl. 964 40 79 61)

28

S'informa que aquest dilluns 12 de setembre s'han aprovat els plecs de
condicions per al nou contracte de licitació per a la gestió del bar de
l'Ermita . Aquests seran publicats al BOP el proper dijous 14 de setembre
i a partir d'aquesta data tots els interessats tindran 15 dies hàbils per
presentar les seves ofertes dins d'aquest procediment negociat.
A més s'han acordat els següents horaris d'obertura del recinte de l'ermita
:
-La Plaça de l'ermita estarà oberta de dilluns a divendres de 8:00 a 17:30
hores i els caps de setmana de 9:00 a 19:30 hores.
- L'església del ermitori estarà oberta de dilluns a diumenge de 9:00 a
13:00 hores.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que
el proper dia que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 4 de
novembre de 2016
Requisits:

-

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

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

Participa!

Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a participa@vinaros.es

Tauler Municipal

15 octubre de 2016

Tria les teues propostes preferides per al pressupost 2017!
Fins quan es pot votar?
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.

Quantes propostes es poden escollir?
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.

Com es fa?
Entra a la web www.participa.vinaros.es, registra’t com a usuari i a l’apartat “Votació de les propostes” pulsa sobre “Votació final”.
Escull allí les teues tres propostes preferides

USE YOUR ENGLISH! / USA L’ANGLÉS

CRAFTS TO DO WITH KIDS
MANUALITATS PER A FER AMB XIQUETS
This is not an English course, is a course IN English

Cursos d’informàtica 1r trimestre 2016/17
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

INFORMÀTICA INTRODUCTÒRIA / GENERAL
Internet II

Introducció a la informàtica

Això no és un curs d’anglés, és un curs AMB anglés

Grup A: Dilluns, dimecres i divendres de 16.30 a 18.30h
Del 24 d’octubre al 19 de desembre
Professora: Míriam Buale. Durada: 50h

Come if you have a minimum level of A2, or equivalent

Grup E: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h
Del 25 d’octubre al 22 de desembre
Professora: Eva Roig. Durada: 30h

Preu general: 67.5€ / Socis: 62.10€ (aturats 50%)

Practice listening and speaking abilities, while you learn craftwork

Internet i correu electrònic

Vine si tens un nivell mínim d’A2 o equivalent
Exercitaràs l’habilitat d’escoltar i parlar l’anglés al temps que aprendràs treballs manuals

Preu general: 40’50€ / Socis: 37.25€ (aturats 50%)

Smartphone Android

Grup C: Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 16.30h
Del 21 d’octubre al 21 de desembre
Professora: Míriam Buale. Durada: 40h

Grup I: Dimarts i dijous de 16.30 a 18h
Del 25 d’octubre al 20 de desembre
Professora: Míriam Buale. Durada: 21h

Preu general: 54€ / Socis: 49.70€ (aturats 50%)

Teacher / professor: Clinton Shoemaker, American-born person



Preu general: 28.35€ / Socis: 26.10€
Cal portar el teu propi smartphone

INFORMÀTICA INTRODUCTÒRIA PER A GENT MAJOR

Friday from 9.30 to 11.30h, from 4 November to 3 February in Adult School

Cursos recomanats per a persones majors de 65 anys

Price: General 23 € / Partners: 21.20€

-

Divendres de 9.30 a 11.30h, del 4 de novembre al 3 de febrer al Centre d’FPA.
Preu: General 23 € / Socis: 21.20€
Inscripcions al Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes
Antic col·legi Sant Sebastià
Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es
www.epa.vinaros.es

Introducció a la informàtica
Grup L: Dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 11.30h
Del 24 d’octubre al 21 de desembre. Professora: Eva Roig. Durada: 60h
Preu general: 81€ / Socis: 74.50€ (jubilats 50%)

EINES INFORMÀTIQUES PER A OFICINA / COMERÇ
-

PRATIQUEZ LE FRANÇAIS / USA EL FRANCÉS

Mecanografia informatitzada
Dilluns, dimarts i dijous de 18.30 a 19.30h
Del 24 d’octubre al 31 de gener
Professor: Ismael Carbó. Durada: 36h
Preu general: 48.60€ / Socis: 44.70€

LA CUISINE FRANÇAISE

-

CUINA FRANCESA

Word + Excel
Dimecres i divendres de 18.30 a 20.30h
Del 21 d’octubre al 3 de febrer
Professora: Eva Roig. Durada: 50h
Preu general: 67.5€ / Socis: 62.10€ (aturats 50%)

Ce n’est pas un cours de français, c’est un cours EN français
Això no és un curs de francés, és un curs AMB francés

Venez si vous avez un niveau A2 minimum ou équivalent
Vous pratiquerez pour écouter et parler français tout en apprenant des recettes de cuisine

INFORMÀTICA PER A USUARIS AVANÇATS
-

Vine si tens un nivell mínim d’A2 o equivalent
Exercitaràs l’habilitat d’escoltar i parlar en francès al temps que aprendràs receptes de cuina

Professeur/ professora: Elisabeth Homs, native français
Mardi 10 à 12h du 8 Novembre à 31 Janvier dans l’Espace gastronomique du marché municipal
Prix: Général 23 € / Partenaires: 21.20€ + + dépenses ingrédients

Dimarts de 10 a 12h, des del 8 de novembre al 31 de gener, a l’Espai gastronòmic del Mercat
Preu: General 23 € / Socis: 21.20€ + despeses d’ingredients

Instal·lació i manteniment d’ordinadors
Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 16.30h
De l’11 de gener al 3 de març
Professor: Rodrigo Roig. Durada: 30h
Preu general: 40’50€ / Socis: 37.25€

INFORMÀTICA APLICADA
-

Àlbums i Power Point
descàrregues de fotos i vídeos de diferents dispositius a l’ordinador.
Creació d’àlbums tipus Hoffman, i àlbums digitals amb Power Point.

Dimarts i dijous de 15 a 16.30h
Del 25 d’octubre al 20 de desembre
Professora: Míriam Buale. Durada: 21h
Preu general: 28’35€ / Socis: 26.10€

Inscripcions al Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes
Antic col·legi Sant Sebastià
Tel. 964 40 74 93

consell.fpa@vinaros.es

www.epa.vinaros.es

Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià
Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es
www.epa.vinaros.es
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h /
Tardes: dijous de 17 a 20h
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PUBLICITAT

Dispositiu policial i tall de carrers durant el Duatló Escolar
Amb motiu de la celebració el diumenge 16 d’octubre del Duatló
Escolar de Vinaròs, s'establirà un dispositiu de seguretat per
part de la Policia Local, el qual comptarà amb un total de 7
components, amb la finalitat de donar cobertura a la regulació
del tràfic i seguretat a tots els participants d’este esdeveniment
esportiu.
El Duatló Escolar es durà a terme majoritàriament en Av. Fora
Forat, 29 de setembre, Av. Tarragona i Av. Jaime I en el seu tram
de pujada, per açò, aquestes vies, així com l'accés nord al túnel
subterrani del passeig marítim, romandran tancades al tràfic des
de les 08’30 hores fins a la finalització de l’acte.
Així mateix, s'informa que a partir d’esta mateixa hora, es tallaran
els accessos a la zona Costa Nord per l'Av. Tarragona i Av. Leopoldo
Querol, per la qual cosa els vehicles que pretenguen accedir a la
citada costa, hauran d'utilitzar com a alternativa la N-340a. En el
mateix sentit els que pretenguen accedir a la població des de la
Costa Nord, tenen que saber que esta es trobarà tallada a l'altura
de 4 camins, havent d'utilitzar l'alternativa de la N-340a.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS: Oferta de vacantes para
personas sin preinscripción
El próximo 17 de octubre, de 9:30 a 11:30 horas, se realizará
en la antigua Biblioteca (actual CEFIRE - Avd. Libertad s / n), la
matrícula para las personas que no han hecho preinscripción y
que quieren cursar estudios en el aulario de Vinaròs de la Escuela
Oficial de Idiomas.
Cabe decir que hay vacantes en todos los niveles que se ofertan
para el aulario de Vinaròs, tanto de inglés como de alemán.
Además también se podrá hacer la matrícula de la oferta
formativa complementaria en inglés que se oferta para el aulario
de Vinaròs y que en concreto son los siguientes cursos de 60
horas de habilidades orales a un precio de € 33,30 :
- Curso «Speaking / listening B2: Martes y jueves de 15 a 16 horas.
- Curso «Englisch through Songs B1 / B2: Lunes y miércoles de
15 a 16.30 horas.
Para cualquier duda consultar www.eoicastello.es o dirigirse a
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vinaròs (Plaza
Hort dels Escribans s / n - Tel. 964 40 79 61)

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. Sant Francesc, 6
15
octubre
ROCA
16

octubre

GUIMERÀ

17

octubre

ADELL

18

octubre

SANZ

19

octubre

VALLS

zona turística nord, 11

20

octubre

MATEU

c. Sant Francesc, 103

21

octubre

TORREGROSA

pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

av. Llibertat, 9

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 40 56 15
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

Recibirá un detalle muy
especial por la compra
de dos productos
La Prairie
LA NUEVA FRAGANCIA FEMENINA

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

