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que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.

Such confirma la construcció del col·legi Jaume I
a mitjan del proper any

D'esquerra a dreta, Guillem Alsina, Enric Pla, Antoni Such i Adolf Sanmartín. La construcció del cinquè col·legi públic, un dels
temes dels que van informar
Redacció

El col·legi públic Jaume I de Vinaròs suposarà una inversió
de 4,2 milions i la seva construcció, en els terrenys de l'antic
camp de futbol del Cervol, s'iniciarà al maig o juny del
2017. Ho va anunciar dimecres a l'Ajuntament de Vinaròs
el director general d'administració local Antoni Such i el
delegat de la presidència a la província, Adolf Sanmartín,
que van comparèixer acompanyats de l'alcalde, Enric Pla
i el líder socialista i primer tinent d'alcalde del consistori
vinarossenc, Guillem Alsina. La visita de Such i Sanmartín
formava part del recorregut que els dos càrrecs estan
realitzant pels diferents municipis dels Ports, l'Alt Maestrat
i Baix Maestrat, per conèixer de primera mà els problemes
i projectes pendents i informar sobre els avenços en les
gestions que pertoquen a cada ajuntament.
Actualment s'està redactant el projecte d'execució de l'obra
d'aquest centre educatiu, segons va informar Such, que
també va subratllar que s'està treballant en la redacció del
projecte per a l'ampliació de l'IES José Vilaplana. Tot i que,
en aquest cas, encara no hi ha una data concreta per a l'inici
de les obres, l'alcalde, Enric Pla, va indicar que espera que
també pugui realitzar-se el proper any.
El primer regidor de Vinaròs també va valorar el projecte
de pressupostos de la Generalitat quant a la seva inversió
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El Jaume I deixarà d'estar en aules prefabricades
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per a Vinaròs, destacant la construcció del col·legi Jaume
I, que apareix dins de la partida genèrica “Construccions
educació primària” dotada amb 40 milions per diferents
infraestructures educatives. “El Jaume I és l'únic col·legi
totalment en barracons que encara no està licitat, i espero
que sigui dels primers en la futura llista d'adjudicacions.
Si les obres comencen el proper any seria un alleujament
important per a la localitat”, va assenyalar. També va indicar
Pla que “hi ha inversions pendents que no apareixen als
pressupostos del proper any, entre elles el segon Centre de
Salut, l'ampliació de l'hospital o la futura construcció del
centre d'educació especial i seguirem reclamant perquè
es tinguen en compte, perquè són molt importants per a
Vinaròs”.
D'altra banda, Such va explicar que s'han dotat per primera
vegada els Fons de Cooperació Municipal a la província per
un total de 12 milions d'euros, sis dels quals aportats pel
Consell i altres sis per la Diputació. Uns fons a la disposició
dels ajuntaments de la província en el moment en què ho
requereixin i per al que requereixin. “Molts ajuntaments
ens reclamen recursos per fer front a serveis essencials
que afecten a les persones, i atenent a aquestes peticions
posem a la seva disposició aquest fons”, va assenyalar Such.
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ACTUALITAT

S’aprova el Reglament del Consell Local Agrari

Els regidors van guardar, abans de l'inici del plenari, un minut de silenci en memòria de Agustín Delgado Agramunt

Redacció

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat provisionalment i per unanimitat
el reglament del Consell Local Agrari. El nou reglament varia bàsicament en què
s'amplia el nombre d'integrants que poden formar part d'aquest consell, que
englobarà a més associacions, com va explicar el regidor d'Agricultura i Medi
ambient, Jordi Moliner.
El portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla, va lamentar que no hi hagués en
aquest Consell cap representant del sector del comerç i que no s'inclogués en
el reglament cap comentari respecte a l'agricultura ecològica ni a un possible
mercat de cítrics o marca de Vinaròs en els productes o col·laboracions amb
cooperatives.
També va ser aprovada per unanimitat una moció per instar a l'establiment d'un
protocol comercial en matèria de cítrics entre la Unió Europea i Sud-àfrica.

L'Ajuntament millorarà els seus sistemes informàtics

El ple també va aprovar destinar 12.000€ a la millora de les instal·lacions
d'internet i xarxes informàtiques municipals. La regidora d'Hisenda, María Cano,
va explicar que la quantitat invertida és la que l'Ajuntament tenia previst invertir
en millores a la seva pàgina web, encara que la subvenció que va sol·licitar li ha
estat denegada. Des de l'oposició, la regidora del PVI, Maria Dolores Miralles, va
assenyalar que hauria d'haver-se demanat l'opinió a la resta de partits a l'hora de
reinvertir aquests diners, considerant que podrien haver-se destinat al suport
comercial en la imminent campanya nadalenca. També el portaveu del PP, Juan
Amat, va lamentar que l'equip de govern no hagués buscat el consens amb la
resta de partits per invertir aquesta quantitat.

Vinaròs estudiarà els punts forts del territori per
potenciar l'ocupació

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple i per unanimitat sol·licitar una
subvenció per a la realització del Programa de Diagnòstic del territori, dins
del Pacte Territorial per a l'ocupació Maestrat Litoral, pel qual s'han unit
diverses poblacions de la comarca per impulsar l'ocupació entre els seus
ciutadans.
La regidora d'Hisenda, María Cano, va explicar que el consistori vinarossenc
demanarà aquesta subvenció per realitzar un estudi del territori que
determine totes les potencialitats de la zona i permete realitzar accions per
combatre la desocupació, en el seu compromís per abordar conjuntament
els problemes del territori, posant en comú els recursos existents.
Cal recordar que l'Ajuntament de Vinaròs és un dels impulsors d'aquest
pacte territorial i un dels primers a confirmar la seva adhesió.
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Els altres municipis que formen part són Peníscola, Benicarló, Alcalà de
Xivert, Santa Magdalena, Càlig, Sant Jordi i Sant Rafel. A més, el pla compta
amb el suport d'organismes com la Taula del Sénia, el Servef, els sindicats
UGT i Comissions Obreres, associacions d'empresaris, la Confederació
d'Empresaris de Castelló o la Pymec.

Es fixen els dos dies festius per 2017

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat fixar com a dies festius per
2017 el 20 de gener (Sant Sebastià) i el 29 de juny (Sant Pere).

La carpa de l'Atlàntic es repararà l’any vinent

El consistori dotarà una partida específica al pressupost 2017 per
l'elevat cost de la reparació
L'Ajuntament de Vinaròs repararà la part caiguda de la carpa multiusos de
l'Atlàntic, però caldrà esperar al proper any al no haver-hi en aquest moment
disponibilitat econòmica per fer-ho. L'equip de govern té previst incloure una
partida específica en els propers comptes per a aquesta reparació, el cost de la
qual és de 30.000€.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, va explicar que s'han sol·licitat
diversos pressupostos per a la seva reparació, alguns d'ells més barats però
sense tantes garanties de resistència com el que ofereix l'empresa instal·ladora.
Part d'aquesta carpa està esfondrada des del passat mes d'agost.

El consistori estudia bonificar el transport per potenciar
les compres a Nadal

La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs està estudiant la possibilitat
de bonificar el transport des de les poblacions veïnes a la capital del Baix
Maestrat per potenciar el comerç en l'època nadalenca. “Estem estudiant totes
les fórmules per afavorir que la gent d'altres poblacions acudisca a Vinaròs per
aquestes dates”, va assenyalar el regidor de l'àrea, Domènec Fontanet. L'edil de
Compromís, no obstant això, pràcticament va descartar la possibilitat de poder
alliberar la zona blava els dissabtes a la tarda, per incentivar les compres en la
localitat. “No crec que sigui possible perquè les negociacions amb l'empresa
adjudicatària de la zona blava són molt difícils. Crec que serà molt complicat
per les anteriors negociacions que hem tingut amb ells”, va assenyalar Fontanet.
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Vinaròs millorarà 16 carrers en matèria d'accessibilitat
La regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament
de Vinaròs ha contractat a 4 persones
en situació de desocupació de la borsa
de treball municipal per dur a terme
un total de 16 actuacions destinades a
millorar l'accessibilitat en el municipi i
que havia sol·licitat Cocemfe Maestrat,
així com algunes adequacions que
tenia pendents de realitzar la brigada
municipal.
Les
actuacions
d'aquest
taller
d'ocupació tindran lloc en els propers
dos mesos –s'inicien el 2 de novembrei els treballadors tindran el suport de
la brigada municipal, com va informar
l'edil d'Obres i Serveis, Guillem Alsina.
La regidoria d'Ocupació aporta per a
això 25.000€ d'una partida destinada al
foment de la contractació, i la regidoria
d'Obres i Serveis altres 17.000€ per
escometre aquestes obres. Els carrers

que tindran aquestes millores en rebaixis
i millores de paviment i voreres seran
els vials de José Maria de Salaverria,
Dauradors, Plaça de Sant Esteve, carrer
Muralla, Avinguda Gil de Atrocillo, carrer
Andorra, avinguda Leopoldo Querol,
Bisbe Lasala o avinguda Barcelona, entre
d’altres.
El president de Cocemfe Maestrat,
Ramon Meseguer, que va agrair la
implicació d'ambdues regidories en
matèria d'accessibilitat i que s'hagi
destinat aquesta subvenció a les seves
reivindicacions, va explicar que aquestes
obres “són la continuació del Pla integral
d'accessibilitat realitzat fa anys i que es va
quedar alguna cosa curt en actuacions.
Per això esperem que any a any es vagi
destinant alguna quantitat per tenir la
ciutat completament adaptada a les
persones amb mobilitat reduïda”.

Ramón Meseguer, Guillem Alsina i María Cano van informar de les millores

Acord Ciutadà lamenta que tampoc es face enguany la Fira de Nadal
Acord Ciutadà de Vinaròs ha criticat
que la regidoria de Comerç no
impulse un any més la Fira de Nadal
a la plaça de l’Ajuntament. El seu
portaveu, Lluis Batalla, ha assegurat
que el regidor de l’àrea, Domènec
Fontanet “amb el silenci de la resta
de govern, no ha volgut fer-ho per
una qüestió de prejudicis cap a les
persones que l'han feta fins ara”.
Batalla va indicar que al darrer plenari
la representant del PVI, Maria Dolores
Miralles va preguntar per aquest
tema i el regidor de Comerç va dir
que per a l'any que ve mirarien que
ho fessin associacions sense ànim
de lucre. “Ens preguntem com ho

faran i amb quins mitjans i recursos
si ara el regidor no n'ha volgut donar
cap”, ha indicat Batalla, per a qui “les
despeses que podria generar la Fira
es recuperen en part gràcies a la
reactivació de visites al comerç local”.
Acord
Ciutadà
considera
“preocupant” que “en un moment en
que els visitants de Vinaròs poden
quedar-se a les grans superfícies i
no entrar dins del poble, perdem un
reclam per a que ho facin i es puguen
apropar als comerços”, apuntant que
“el principal valor de la Fira de Nadal,
a banda del caliu que pot tenir, és
que es situa a l'inici del recorregut
pel nucli comercial”.

MOVIMENT VEÏNAL TRANSVERSAL
PER UNA AP-7 GRATUÏTA, JA!
No deixem de sortir a la carretera tots
els dijous. El més fàcil seria anar a
les Cases d’Alcanar on som molt ben
vinguts pels companys que fan el tall
allí però, nosaltres no volem deixar el
País Valencià.
Per tal de fer-nos visibles pels usuaris
de la N-340 en el temps que fan el
tall a Les Cases i a l’Ametlla, esta
setmana hem penjat la pancarta en
un pont d’aquesta carretera. Volem
dir-li al Subdelegat del Govern que
no ens podrà amagar, que no ens
farà invisibles, ans al contrari, creiem
que amb la nostra presència a l’asfalt
aquest moviment que va més enllà
del seu domini tindrà més força i més
repercussió.
Cada dia són més camions, cotxes,
motos, vehicles en general que quan
ens veuen fan sonar el seu clàxon en
senyal d’aprovació.
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Fomento abre la
N-232 tras las obras
del puente de la Bota
El Ministerio de Fomento abrió el
pasado jueves al tráfico el puente de la
Bota. De esta forma, la carretera N-232,
en ese punto del término municipal de
Morella, vuelve a estar abierta tras más
de un mes cortada a la circulación.
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El Volt anuncia frente a la planta terrestre un juicio popular al Castor
Se acusará a ESCAL, el gobierno central y el BEI

E. Fonollosa

La Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE),
Enginyeria Sense Fronteres (ESF) y el Observatorio
de la Deuda en la Globalización (ODG), junto con
plataformas locales de personas afectadas por
grandes infraestructuras energéticas, comenzaron
el pasado sábado por la tarde la tercera edición
de la caravana Volt frente a la plataforma terrestre
Ignacio Pérez del proyecto Castor, en Vinaròs.

Esta iniciativa, inspirada en los toxic tours
americanos que denuncian las infraestructuras
energéticas de las multinacionales, se centra este
año en denunciar las externalidades que afectan
a la salud de las personas, al medio ambiente y
a la soberanía energética de las personas. Los
organizadores del Volt3, que lograron reunir a
setenta personas frente a esta planta situada en el
término municipal de Vinaròs, a 11 kilómetros del
centro urbano, anunciaron el “juicio popular” que
van a simular el próximo año para este proyecto y
todos sus responsables, incluyendo al presidente
de ACS Florentino Pérez. Los “acusados” son Escal
UGS, ACS, el gobierno español, el Ministerio de
Industria y el Banco Europeo de Inversiones.
Después de leer los cargos que se “imputan”
al proyecto y de detallar los perjuicios de este

proyecto, representantes de estos colectivos
mostraron un gran sobre de cartón en el que se
incluía la supuesta cédula de citación para dicho
juicio y lo introdujeron en las instalaciones de la
planta terrestre.
Los participantes en esta concentración, ataviados
con camisetas alusivas al tema y portando
numerosos carteles con diferentes frases escritas,
cantaron después frente a la entrada de la planta
terrestre una canción con una letra en la que se
critica el proyecto Castor.
El simulacro de juicio, previsto para el próximo
mes de junio previsiblemente en Barcelona,
pretende “enjuiciar todo el proceso del proyecto:
cómo fue planteado, construido y cómo se ha
pagado la deuda, así como la responsabilidad de
los diferentes actores; el Estado español, empresas
promotora y ejecutoras, y el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), por financiar el proyecto", como
decía cuando se anunció esta acción Alfons Pérez,
experto en energía e infraestructuras del ODG.
Joan Ferrando, responsable de la Plataforma en
Defensa de les Terres del Sénia y de la asociación
de afectados por el Castor APLACA, se mostró ayer
convencido que el proceso que se tramita en los

de venta

juzgados de Vinaròs acabará con una condena por
delito medioambiental, a pesar de lo largo que
está siendo el proceso y el constante cambio de
jueces que sufre. También mostró su temor a que si
las instalaciones acaban desmontándose, el coste
de estos trabajos recaiga sobre los contribuyentes,
“podría ser que algún día el Ayuntamiento tenga
que desmantelarla y pagar estos trabajos entre
todos” dijo.
Destacó además que “toda esta planta terrestre es
ilegal, como ya han dicho los tribunales, porque
no se adecua al permiso de obras que recibió el
Ayuntamiento. También es ilegal el gasoducto
porque se construyó sin el informe de impacto
ambiental, como el Supremo ha dictaminado”.
Ferrando recordó que APLACA ha presentado una
demanda colectiva por daños morales.
El millar de seísmos que supuestamente provocó
la inyección del gas, aunque “es solo la punta del
iceberg de una cadena de impactos” y “los 4.730
millones de euros que pagar finalmente supondrá
este proyecto”, según Mónica Guiteras de XSE,
fueron dos de los aspectos más destacados durante
los parlamentos y lectura de la “citación judicial” en
el acto realizado ayer frente a la planta terrestre.

Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS
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Domingo Forner, Toni Mayor y Juanjo Figuerola als 21 kilómetros Vias
Verdes de Tortosa
Amparito Pitarch Mo
les cumplió 102 años
celebró con su familia
el 28 de octubre y lo
, con la presencia de
la concejala de Biene
star
Social Mamen Ruiz Ru
eda.

CEIP Assumpció, simulacre

d'emergència. E.Fonollosa

Disfrutando del Halloween en el Gran

Hotel Peñíscola!
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6

El pasado día 21 de octubre se celebró la Asamblea de Socios
de Penya Barça Vinaròs.
Tras debatir varios puntos del orden del día; se llegó al punto
donde había que tomar la decisión de
un nuevo presidente por la dimisión del actual Presidente
al finalizar su mandato.
Tras varias deliberaciones se procede a la presentación de
un nuevo Presidente.
Al no haber ninguna propuesta de candidatura, se presen
ta Miguel Angel Pomed Nebra, relevando a
Felipe Enrique Fonellosa Ciurana; con el acuerdo generalizado
de todos los asistentes.
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Preparándose con un buen maquilla

El col·legi de l’Assumpció va celebrar

je para disfrutar de Halloween

la castanyada. E.F.

CEIP Sant Sebastià. Estudi de platges, amb participació de cent alumnes de 5é i 6é

Taller vivencial d'experiències sonores i visuals,
per
Salva Sánchez, dins dels actes de la carta pobla
i del
calendari del 10 aniversari dels dolçainers i tabale
ters
dels Nanos i Gegants. E.Fonollosa

Paquita junto a Enrique y Encarna
De vacaciones del otoño Gonzalo y
Zaragoza.
disfrutaron en Vinaròs. Regresaron a

7

5 novembre de 2016

SOCIETAT

II Aniversari del Centre de Dia Municipal de Vinaròs – L’Onada
El passat divendres 28
d’octubre a les 17’30h de la
vesprada el Centre de Dia
es va vestir de gala per a
celebrar els seus dos anys
de funcionament. Enguany
la festa va estar ambientada
en una gala d’entrega de
premis de cinema, on els
protagonistes de les diferents
pel·lícules musicals escollides
eren ni menys ni menys
que els propis usuaris del
centre, veïns tots de Vinaròs.
Dues-centes persones es
congregaren al centre per a
celebrar-ho conjuntament:
usuaris/es, famílies, amics
i membres de l’equip de
govern.
Al llarg de la vesprada vam
gaudir de les millors versions
de les pel·lícules Ha llegado

un Ángel de Marisol, El
pequeño ruiseñor de Joselito,
Cantando bajo la lluvia, Mary
Poppins i Grease; cadascuna
d’elles amb un premi per al
seu protagonista principal.
No van faltar per suposat els
riures dels convidats, l’alegria
de veure’s en pantalla i els
bons moments compartits.
Comptàrem també amb la
col·laboració del Gimnàs Gent
Sana de Vinaròs que, amb
els seus balls, amenitzaren
la gala. Des d’aquí volem
agrair-los la seva col·laboració
així com també agrair a
l’Ajuntament de Vinaròs la
cessió del material. Va ser un
aniversari ple d’emocions que
esperem poder repetir l’any
vinent amb la mateixa il·lusió
i entusiasme.

ASSOCIACIÓ VEÏNS

MIGJORN
EXPOSICIÓ

FOTOGRÀFICA

40
ANYS
DE LLUITA

AUDITORI
MUNICIPAL

15-27
NOVEMBRE
2016

Estimat amic,
Aquest any fa 40 anys que la nostra Associació va començar a
caminar. Any 1976 amb un règim que acabava de soterrar al
Dictador.
Fa 40 anys uns quants amics, membres del Centre Excursionista
de Vinaròs (CEV), van decidir promoure un moviment popular
més ample que donés una veritable participació a la ciutadania,
així va néixer l’Associació de Veïns de Vinaròs “MIGJORN”. Després
d’algunes reunions varen fer uns estatuts, els quals varen ser
enviats a l’aprovació indispensable de Govern Civil de Castelló.
La història després és prou coneguda: Constituïda l’associació
de veïns, formaren LA UNITAT POPULAR INDEPENDENT (UPI),
aconseguírem 3 regidors i formar Govern municipal junt amb el
PSOE en el primer Ajuntament democràtic. La ressaca d’aquesta
etapa ens portà a un període que sols l’aparició d’algun article
i alguna activitat esporàdica mantingueren la flama sempre
viva. Fou per l’any 2000 quan reeixirem amb més activitat, des
d’aleshores no hem parat i cada vegada en més força.
Per commemorar aquesta fita hem fet un petit programa al que
us volem convidar i animar-vos a participar. Actes que també
hem tingut el plaer d’incloure’ls en el Programa d’Activitats del
775 aniversari de l’atorgament de la Carta de Població de Vinaròs.
Esperem comptar amb la vostra estimada presència en tots els
actes possibles, UN ANIVERSARI D’AQUESTA MENA SOLS LA
PODEM CELEBRAR MOLT POQUETES ASSOCIACIONS.
Us saludem ben cordialment
8

La Asociación Comarcal de Enfermos Mentales y Familiares (ACEMYF) acudió al
mercado municipal de Vinaròs para participar en otra nueva actividad. En esta
ocasión tuvo carácter gastronómico y estuvo vinculada con estas fechas otoñales.
Así, los participantes en el stand gastronómico del mercado pudieron aprender a
elaborar los típicos panellets, propios de la fiesta de Todos los Santos. E.Fonollosa

La policía local de Vinaròs retiró la semana pasada de la escollera del dique
de Levante del puerto una tortuga marina que fue hallada muerta. Al parecer
se había ahogado al haber quedado enganchada en un arte de pesca, según
las primeras especulaciones. La policía remitió el ejemplar a la Universidad
de Valencia para que pudiera determinar la causa de su muerte. E.FONOLLOSA
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Se celebró la festividad de Todos los Santos
y la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
Salvador Quinzá Macip

Día 1 de noviembre de 2016

Hoy, especialmente los católicos, celebramos
con alegría la “Solemnidad de todos los santos".
Recordamos todos aquellos que nos preceden
y que creemos que están en el cielo. Santos de
todas clases, e incluso, santos recientes a los cuales
alguno ha tenido la suerte de ver. Jo vi en dos
ocasiones a "San Juan Pablo II". Por lo tanto, hoy no
toca estar tristes, toca recordar a "todos los santos".
Cuando digo todos, me estoy refiriendo realmente
a todos, sin ninguna clase de distinción. Todos
en nuestra vida estamos destinados a ser santos,
sin mirar razas, culturas, religiones, etc., estamos
hablando de personas igual que nosotros.
Realmente muchos confunden la celebración del
día a de noviembre con la del día 2, destinada a
recordar a los que ya no están con nosotros y se
nos fueron. Es una costumbre de hace ya muchos

años, quizás y en gran medida, viene porque es
festivo solo el día 1 de noviembre, y las personas
aprovechamos en este día, las que lo deseamos,
hacer visita a nuestros cementerios, y recordar
de una u otra forma a los familiares, amigos o
conocidos que nos precedieron, y que allí, en el
cementerio, descansan sus restos.

En nuestro “Cementerio Municipal”, por cierto
muy bien arreglado, limpio y pintado a cargo de
la “brigada municipal”, y guardando las entradas
a cargo de la “policía local”, pudimos ver y saludar
a un buen número de personas, las cuales nos
dirigimos a rendir un grato recuerdo, a los allí
enterrados.

de “Santa Magdalena”, donde se recordó y rezó por
aquellas personas que nos han dejado, y que están
y estarán presentes en nosotros. Hay que decir que
hubo una multitudinaria asistencia de participación

en esta misa, y que en la celebración de este día,
recordamos con cariño y agradecimiento a todos
aquellos que nos han dejado. Que TODOS ellos
Descansen En Paz.

Día 2 de noviembre de 2016

En este día recordamos la “Conmemoración de
todos los fieles difuntos”. Es realmente el día del
año, en que se nos indica que recordemos unos y
recordemos y recemos otros, por aquellas personas
que nos precedieron a lo largo de la vida. Dicen de
TODOS, y no estaría mal, acordarnos también, de
aquellos que no se acuerda nadie, e incluso de los
que en su vida fueron nuestros enemigos. Valga
la pena pensar que el sol sale para todos; ricos y
pobres y buenos y malos.
En el Cementerio Municipal, y concretamente en
la “Plaça Sant Ignasi” se celebró a las 11 horas de
la mañana, con el sol presente, una misa campera,
oficiada por mossen Emilio Vinaixa, parroco de la
Arciprestal de “La Asunció”, y concelebrada por
mossen Cristóbal Zurita, párroco de la Parroquia
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Fotos: M.Castejón/Redacció

La Castanyada
Quan arriba Tots
Sants és el moment
de
celebrar
la
Castanyada, i Vinaròs
ho va fer una vegada
més. Dissabte 29 al
mercat municipal, en
un acte organitzat
per la regidoria de
Festes, es van fer jocs
tradicionals, tallers de
punts de llibres, un
taller de pairoflèxia i
murals cooperatius.
Diumenge,
els
actes van continuar
amb contacontes i
cançons tradicionals

10

a la plaça Parroquial,
acte organtzat per la
regidoria de Festes. I
dilluns 31 Gentsana
ens va oferir una
bonica
animació
comercial
pels
diferents carrers del
centre de la ciutat,
amb els més menuts
vestits de castanyers
i ballant per l’ocasió.
A la localitat hi
havia enguany dos
punts de venda de
castanyes: a la plaça
Parroquial i a la plaça
Sant Agustí
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Vinaròs celebra Halloween amb el passatge del terror i animació comercial

Fotos M.Castejón/Redacció

Vinaròs va celebrar Halloween el passat cap de setmana. Els actes
van començar amb el VII Passatge del Terror al Casal Jove el passat
dissabte 29 organitzat per la regidoria de Joventut. També dissabte
es va poder disfrutar de l’animació comercial terrorífica a càrrec de
Gentsana, amb concentració a la plaça Parroquial i pels diferents
carrers del centre de la ciutat, un acte organitzat conjuntament per
les regidories de Comerç i Festes. A més, per la nit, diferents pubs
van decorar i ambientar els seus locals de manera terrorífica. Dilluns
també va haver-hi animació comercial amb temàtica Halloween,
en este cas a càrrec de Locura i també amb concentració a la plaça
Parroquial i desfilada pels diferents carrers cèntrics. Per la nit, els
pubs de la ciutat van tindre actuacions ab actors.
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Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán Vidal

CUESTIÓN DE RECIPROCIDAD
Aquellos que los rodeaban para jalearlos, enmudecieron súbitamente. Cuando los dos
vaqueros se disponían a pelearse, ocurrió algo impensable, una singular complicidad
entre adversarios. Y aunque la iniciativa partiera de aquel que había alumbrado la idea,
fue secundada tan de inmediato por su rival que más bien parecía fruto de voluntades
sincronizadas. En lugar de abalanzarse el uno sobre el otro, se pasaron el brazo por
encima del hombro exhibiendo una repentina camaradería. No solo eso, sino que además
sorprendieron con una desafinada «Oh! Susanna, no llores más por mí...», cantada a dúo. En
medio de la estupefacción general, saltaron sobre sus caballos y desaparecieron dejando
tras de sí una estela de polvo ardiente. Después de recorrer varias millas, descendieron de
sus cabalgaduras junto a un remanso del río. A salvo de miradas ajenas, regresaron entonces
a la hostilidad anterior. Y, a continuación, dirimieron sus asuntos con la contundencia
acostumbrada, pero ya sin ofrecer un espectáculo a los que, siempre espectadores, jamás
realizarían otros que pudieran presenciar ellos dos.
Facebook: Microrrelatos Chulvi.
Foto: http://www.psicologiaycoaching.com/2014/10/la-reciprocidad-en-las-relaciones.html

La Colla de Dolçaina i Tabal va d'aniversari
Enguany, la Colla de dolçainers
El Senill, de Torreblanca, ha fet
vint anys. Vint anys portant
la música de la dolçaina
i el tabal per les nostres
terres. Per celebrar aquesta
esdeveniment van organitzar
una trobada aquest cap de
setmana, i la Colla de dolçaina
i tabal de Vinaròs va acudir
amb una representació dels
seus components. Des del
primer moment ens vam sentir
molt ben acollits, gràcies a la

bona organització de l'event.
Xocolatada
per
berenar,
cercavila, tocata a l'escenari,
fins i tot vàrem interpretar una
peça conjuntament tots els
grups participants en l'acte.
I, per rematar-ho tot, un sopar
de germanor on totes les colles
vàrem gaudir menjant, tocant
i ballant en bona harmonia.
Des d'aquí volem donar les
gràcies als torreblanquins, i els
animem a poder fer vint anys
més. Us deixem unes imatges.

Aula de Natura Vinaròs: sortida pel terme d’Ares del Maestrat
“LA VALL-TOSSAL DE LA MARINA-LA VALL”
Interessant sortida de l’Aula de Natura pel terme
d’Ares del Maestrat que va permetre gaudir dels
colors de la tardor de les microreserves de les
Ombries de la Vall així com d’altres indrets no
menys interessants com el barranc de la Vall, el
tossal de la Marina, amb les seues panoràmiques
espectaculars (en dies clars fins i tot s’albira
Vinaròs) i el barranc de les Avellanes. En resum,
una magnífica jornada de senderisme per als 32
participants arrodonida per una temps més propi
de l’estiu que de la tardor.

Jornades Europees de Patrimoni 2016, ruta urbana pels
arbres d'interés local de Vinaròs
14

Exposició col·lectiva amb Geanina Miller, Justino Ruiz, Rosa Febrer i Antonio Sastre a l’auditori municipal
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Sortida cultural a Montserrat

El passat dilluns 17 d'octubre els alumnes de
secundària del col·legi Ntra. Sra. de la Consolació,
van viatjar fins a l'abadia de Montserrat. La
muntanya màgica els esperava per gaudir d'un
fantàstic dia de noves experiències. Seduïts per
la bellesa de l'entorn, començaren visitant el
museu audiovisual on van conèixer la mil·lenària

Premi extraordinari d’ESO per a
una alumna de l’IES José Vilaplana

història d'aquest monestir benedictí i la seva
importància cultural i religiosa. Tot seguit, van
poder escoltar en directe el cor de nens de
l'Escolania a la capella d'una concorreguda
basílica, en primera fila. Una autèntica meravella.
També van poder recórrer el seu preciós interior
i veure de prop la "Moreneta". Els estudiants s'ho

passaren d'allò més bé compartint moments
de diversió mentre dinaven junts, visitaven
les botigues o caminaven per les senderes.
L'ambient d'anada i tornada en l'autobús també
va ser molt festiu i la valoració que tothom va fer
en arribar a Vinaròs fou molt positiva. Un dia per
recordar.

Exposició a l’espai d’art de la Fundació Caixa Vinaròs

La Fundació Caixa Vinaròs acull la exposició “Nichele Francone: enginyer, músic i fotògraf” a l’espai
d’art de la Plaça Cardenal Tarancón.
Visites dimarts, divendres i dissabtes de les 17:00 h a les 19:00h amb entrada lliure

Rosa Sebastià Arnau, alumna de l’IES José
Vilaplana, ha estat guardonada amb premi
extraordinari al rendiment acadèmic d’Educació
Secundària Obligatòria, corresponent al curs
2015-2016.
Rosa Sebastià està cursant actualment 1r de
Batxillerat al nostre centre. Tota la comunitat
educativa de l’IES José Vilaplana volem felicitarla per aquest reconeixement. Enhorabona!

...p er a lle gi r aq ue st a ta rd or ...

La mañana de
COPE en el
Maestrat con
Laura Puig
12:30 a
13:30

¡S em pr e le s
úl ti m es no ve ta ts !

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS
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La plaça trista
Per Jan Valls
Aquesta ultima setmana per fi ha
pogut ser oberta al públic plaça
del Convent de Sant Francesc,
la de la trista història. Perquè
no em negaran que és trist per
als vinarossencs que un lloc tan
emblemàtic del nostre poble, on el cinema del
sinyor Vicari va ser durant un munt d'anys una
petita llum d'alegria i felicitat per a la gent i on
tants de nosaltres vam néixer i vam veure néixer als
nostres, acabés de la manera que tots coneixem.
Arrasat amb nocturnitat i alevosia, llevant a la gent
de Vinaròs un bon tros de la seua Història. Però bé,
com es diu des de temps immemorials, la mateixa
Història els jutjarà. N'estem segurs d'això.
Nosaltres passarem a parlar de l'actualitat, que és
per al que els votants ens van donar el Govern de la
ciutat: per gestionar i solucionar els seus problemes
immediats de la millor manera possible i de la
forma que menys els afecte la seua butxaca. Com
déiem, la plaça ja ha estat oberta després que se
solucionés els obstacles d'un disseny original que
no pensava en l'accessibilitat, presentava per a les
persones de mobilitat reduïda. Que una persona
en cadira de rodes es quedés clavada o bolqués a
causa dels buits presents en el paviment, creiem
que no hagués estat una bona carta de presentació
per a promocionar la nostra ciutat als visitants.
Ara només faltés que unes bones ombres a la zona
dels "bancs" puguen fer-la útil eixa meitat de l'any
en què el nostre sol mediterrani regna en tot l'alt.
Ja que com els veïns han pogut comprovar en carn
pròpia, ara mateix a l'estiu es converteix en un forn
inhabitable.
Des d'aquest Ajuntament esperem poder
acabar d'arreglar la plaça més prompte que
tard, però creiem que seria un tema fantàstic
per desenvolupar en els propers pressupostos
participatius. Malauradament els d'aquest any ja
han acabat el seu període de votació, amb una
bona participació ciutadana tant en idees com en
vots. D'aquí a poc sabrem quins han estat els vuit
projectes escollits per tots nosaltres, els veïns de
Vinaròs, que es portaràn a terme durant aquest any
2017, propostes que com bé es fea saber fa unes
setmanes podia arribar als 100.000€.
Com sempre, mentre els altres parlen, en Tots i Totes
Som Vinaròs i l'Equip de Govern seguim treballant
per intentar que la nostra ciutat continue avançant
i es convertisca en una referència en les noves
formes més netes i participatives de gestionar un
ajuntament.
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Perquè i quina piscina volem els
socialistes (part 1)

HERÈNCIA

Per Fernando Juan. Membre de la executiva local del PSPV-PSOE

Per Marcos Jovani

És voluntat de l’equip de
govern actual voler construir
una piscina a Vinaròs. La idea
no és nova. Parteix d’una
situació que arrossega ja
massa anys, com moltes altres infraestructures
de les quals Vinaròs es troba infradotat o,
directament, no en posseeix. En el cas de la
piscina n’hi ha una, obsoleta, insuficient i
antiga, que no té capacitat de re-adecuació per
a les necessitats de la nostra ciutat.
Aquesta evidència, clara fa ja temps, va esser
abordada fa uns quants anys per l’equip
format pel PSPV-PSOE i el PVI, quan va sorgir
l’oportunitat de construir una instal·lació
dins del “Plan Confianza”, on es va generar un
avantprojecte que, com altres equipaments,
l’anterior govern del PP a la Comunitat
Valenciana no va dur a terme.
Amb les eleccions a la Comunitat i municipals
la situació va canviar. Els socialistes, en coalició
amb Compromís a la Generalitat i amb Som
Vinaròs i Compromís a la nostra ciutat, vam
decidir reactivar els projectes no complerts,
un deute cap als ciutadans que havien pagat,
paguen i pagaran els seus impostos.
Com he dit a l’inici, l’actual equip de Govern
recupera la idea original, que havia estat
substituïda des del nostre ajuntament per
un projecte de carril lúdic a l’ermita que, a
més, tenia una altra finalitat, eliminar el risc
d’inundacions a la zona del cementeri. Aquest
segon projecte, en la seua segona finalitat, ja
es troba contemplat dins dels fons europeus
concedits a Vinaròs.
D’aquesta manera es deixa via lliure a la
construcció de la piscina, molt demandada
per la ciutadania, una part de la qual, cansada
d’esperar, transita cap a les localitats veïnes per
a gaudir d’altres piscines molt més adequades
que la que disposem actualment.
Amb totes aquestes premisses, l’executiva del
PSPV-PSOE de Vinaròs va muntar una comissió
d’estudi sobre com havia de ser la nova piscina,
atès que l’avantprojecte inicial havia quedat
obsolet.
Aquesta comissió ha estat durant 5 mesos
estudiant les necessitats actuals de la població,
per tal de presentar a la Generalitat Valenciana
(la administració que paga) un projecte de
llarg recorregut on no es malmeten els diners
i que done cabuda a tots els possibles usuaris.
Hem tingut reunions amb diferents entitats,
escoltat veïns, visitat piscines que funcionen bé
d’altres localitats, com ara Amposta, Vila-real i
La Sènia, i hem analitzat com s’ha de construir,
on, quina ha de ser la font energètica i la gestió
de la piscina, ja que la seua viabilitat és molt
important per a nosaltres. Paral·lelament, hem
tingut diverses reunions amb la resta de partits
que conformen l’equip de govern per unificar
criteris.
Amb tot això, hem arribat a una sèrie de
conclusions, en positiu, i amb l’ambició que la
piscina que es face sigue la millor instal·lació
que li puguem oferir als vinarossencs amb els
diners que es disposa.

Cal destacar, per si
algú encara no ho
sap avui en dia, que
la nostra comunitat
aporta molts mes diners a l'Estat, dels que rep
a canvi. En això no vull dir que renunciem a ser
solidaris en altres regions, però si que ja està be
de pendren`s el pèl.
L'infrafinanciament històric al que està sotmés el
Pais Valencià de manera sistemàtica únicament
se pot explicar d'una manera: els partits d'àmbit
estatal tenen sempre altres prioritats per davant
de les valencianes. Per exemple: construir xarxes
ferroviaries d'alta velocitat, totalment deficitàries
-això si, amb els nostrres diners-.
Ja que parlem d'alta velocitat, estem obligats a
reclamar també el corredor Mediterràni -inversió
que ha estat sempre boicotetjada des dels
diferents goberns centrals-, que permetiria unir
la segona i tercera ciutat mes grans de l'Estat
espanyol amb el reste d'Europa, sense olvidarnos dels 450.000 habitants que conformen el
nucli urbà d'Alacant. I tampoc podem olvidar
que el principal importador interestatal dels
nostres productes es Catalunya. Aquesta inversió
reduiria els costos logístics de les nostres
empreses i seríen molt mes competitives que en
l'actualitat per enviar productes a l'exterior.
A Valencia hem tingut durant molts d'anys
gobernants del mateix color polític que a
Madrid. Altres vegades els colors polítics han
sigut diferents, i els resultats sempre han sigut
els mateixos: la nostra balança fiscal de les
últimes dècades sempre ha sigut negativa. I
esta discriminació acompanyada del saqueig
sistemàtic i descarat portat a terme pel Partit
Popular, ha sigut la nostra herència rebuda.
Actualment, al senat no ens permeten tindre grup
parlamentari propi, i estem recolocats dins d'un
grup de "segona", on mai hi ha temps ni tampoc
voluntat d'escoltar les nostres propostes. Per això
necessitem mes que mai un gobern format per
un partit 100% valencià i fort. Ara es el moment
de dir prou i fer-nos escoltar a Madrid, perque si
nosaltres no tenim suficient capacitat ni autoritat
per decidir el nostre futur, serà des de la capital
on decidiràn per les valencianes i valencians, i
els resultats continuaràn sent catastròfics per
als nostres interessos, com ho venen sent en els
últims temps.

www.canal56.com
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El diario del Alcalde

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

Música de Cambra a Vinaròs

Por Lluís Gandia

Per Lluís Batalla i Callau

Per Maria Dolores Miralles

En el mes de mayo
de 2015 un hombre
de Vinaròs
www.ppvinaros.es subió al escenario del
auditorio
municipal
y prometió que “lo primero que haremos
será una auditoría pública y ciudadana de
las cuentas del Ayuntamiento”. Durante esos
días ese mismo hombre prometió un plan de
emergencia social para “salvar a las personas
que peor lo están pasando”. Ese hombre se
llama Enric Pla y es hoy Alcalde de Vinaròs. No
ha cumplido nada de lo que prometió pero
tiene un diario en facebook.
Y es precisamente su diario en facebook donde
Enric Pla nos cuenta sus sueños y sus engaños.
Es el espacio donde la filosofía y la teoría ganan
terreno frente a la realidad de una ciudad que
vive en un permanente día de la marmota
por culpa de un gobierno que nada hace para
cambiar el ritmo de la ciudad. ¿Para qué sirve
el diario del alcalde? Para nada a excepción
de lograr el aplauso de sus compañeros de
candidatura o del resto de candidaturas que
forman el tripartito.
Resulta curioso ver como Enric Pla escribe
un diario al mismo tiempo que censura en el
Diariet la opinión de los partidos políticos,
asociaciones y particulares. Limitar la libertad
de expresión es la forma más cobarde de
instaurar la censura pero la que deja más claro
ante la sociedad la perversión con la que se
gobierna desde el despacho de alcaldía.
Los vinarocenses no tenemos entre nuestras
prioridades leer el diario del Alcalde de turno.
Lo que queremos y necesitamos es un Alcalde
que gobierne, y que lo haga bien. Que tome
decisiones pensando en todos los vinarocenses
y no únicamente en los suyos y en meter el
dedo en el ojo de los adversarios. Queremos la
auditoría, el plan de emergencia social, medidas
que creen empleo, menos viajes de concejales,
más libertad en el diariet, menos sueldos de
políticos y más políticas a favor del comercio
y el sector turístico. Queremos también menos
impuestos o al menos que no nos suban el IBI
como han hecho los del tripartito.
Pero nada de ello podrán leer en el diario del
Alcalde. Enric Pla donde se encuentra cómodo
es en el barro. Sabe que la gestión del PP en
Vinaròs ha sido limpia y transparente pero
él necesita del barro, de mezclar churras
con merinas, de sacar a relucir la corrupción
que a todos nos indigna pero mostrarse con
la piel muy fina cuando se le recuerdan sus
incumplimientos o las corruptelas de sus
compañeros de viaje en el Senado.
Vinaròs tiene hoy un Alcalde más preocupado
en la política nacional y en escribir su diario
repleto de ironía de tercera división que en
gobernar la ciudad, dar satisfacción a los
vinarocenses y crear puentes con todos los
sectores productivos.
El diario del Alcalde poco a poco va llenándose
de promesas incumplidas, de mentiras
descubiertas más pronto que tarde, de frases
grandilocuentes vacías de contenido, pero él
sigue adelante en su mundo y con su diario.
Confunde ya sus deseos y sueños con la
realidad.

DIARIET Núm. 2952, 29 d'octubre
2016
.”VINARÒS ES FA SENTIR A LA
CIMERA DE CIUTATS”(Portada):
Recordo, al veure a l'Alcalde/
Director del Diariet/Regidor/Militant en portada,
a un altre Director de Diariet i un article que va
marcar època(“Paletos sin Fronteras”) portat a
la seua màxima expressió. No considere a Pla
cap paleto, això ja d'entrada, però sí em fot que
a l'evocar allò de “ Vinaròs, París i Londres”, ens
puguen prendre per paletos, no per la universalitat
que a l'ADN tindríem,clar, sinò que, al fer aquest
exercici de meliquisme cap als vinarossencs i
vinarossenques(“ Vinaròs es va sentir...”), es vulgui
amagar que AQUEST VIATGE NO ÉS CAP DEURE
INEXCUSABLE COM A ALCALDE, que Pla no ha
estat convocat per cap Institució europea, sinò que
ho ha estat per allò que més rebutja: ELS PARTITS
POLÍTICS!! Tots i Totes-Podem que no són Partit!!
PER QUÈ TARDA UNA SETMANA A FER-SE UNA NOTA
DE PREMSA sobre aquest viatge, que es fa pública
el 27/10/2016? La resposta és ben cinematogràfica:
NO HI HA COARTADA. En set dies es redacta una nota
on es vol fer creure que el contacte amb l'alcalde de
la ciutat Watermael-Boisfort, una població belga
similar en nombre d'habitants a Vinaròs, no és el
fruit de la casualitat, sinò d'una planificació.
La intervenció de Pla, que no arriba a 2 minuts,
ratlla el ridícul perquè inverteix el temps en
queixar-se de no poder expressar-se en català( Per
cert, la documentació a l'Ajuntament ens arriba
moltes voltes en castellà), i després parla del sexe
dels àngels a l'Europa de l'Est. Crec que es va tardar
més temps en fer-se les fotos a la sala reservada al
seu partit i aliats, i fer el meme a les xarxes socials,
que la mateixa intervenció. Què hauria de fer Pla
en un acte de caire no inexcusable, i amb respecte
al poble que representa? Pagar de la seua butxaca
, callar i deixar de marejar . No hi ha excusa i , a
més, ha acabat fent el mateix que feien els que ell
criticava. Els diners del nostre poble no es poden
emprar per a actes de partits polítics.
. “ Vinaròs recupera un antic velòdrom per al
ciclisme base”(Pàg. 2) . Una foto, omplir una
agenda,... té riscos. Els riscos de fer la feina que
una altra regidoria podria apuntar-se. “Regidoria
de Medi Ambient”, “ha netejat tot el seu accès”... A
veure si això té trellat... si no És evidenciar que a
medi ambient no es fa res. El personal de Brigada
amb una feina de Serveis, trau males herbes
del mig del velòdrom privat, neteja d'herbes en
l'accés al velòdrom privat. Arrencar herbes és Medi
Ambient? Ens alegrem pels joves, de veritat, encara
que la corda del velòdrom no té res a veure amb
el passeig Joan XXIII, però al Cèsar allò que és del
Cèsar.... No és Medi Ambient, és justificar-se. Un...
que pensava que això del Ciclisme era Esport.
No aprendrem mai. En un govern que s'omple la
boca de COMARCALITZACIÓ, no podríem arribar
a un acord amb l'infrautilitzat Velòdrom Públic de
Benicarló? PROPOSTA D'ACORD CIUTADÀ, i van....
. “Es presenten les XXII Jornada de Cuina
d'Arrossos”(Pàg.5). Tinc una contradicció. Hi ha dies
que penso “què ràpida que ha passat la setmana”
i sempre hi ha un amic prop que em diu “ això és
que et fas vell”, però, és curiós,quan veig notícies
com aquesta, em sento jove. És com si el temps no
hagués passat!

Després d’anys d'història
és impossible imaginar-se
un mes de novembre sense
el Concurs internacional de Música de Cambra
Ciutat de Vinaròs. Aquest any malauradament
s’ha suprimit per falta de participants, encara que
s’ha decidit fer un Festival de música de cambra.
És aquesta una cita cultural que serveix perquè el
nom de Vinaròs es situe en quotes encara majors
de renom cultural. El concurs de música de cambra
vinarossenc pot presumir, amb legítim orgull,
d'una qualitat guanyada a pols. La trajectòria del
concurs ha esta esglaonada, constant i creixent.
L'ambició dels seus organitzadors, Joventut
musicals a Vinaròs, ha esta sempre la d'engegarlo any rere any i portar el nom de Vinaròs al costat
de la millor música jove de cambra per tot l'Estat
Espanyol i també, arreu del món.
Són moltes les persones que hi treballen, des de
fa anys, perquè aquest concurs sigui un èxit col.
lectiu de tot Vinaròs. Crec, sincerament, que tots
i totes els hem d'estar enormement agraïts. I,
per suposat, també cal donar les gràcies a tots
i cadascun dels ciutadans i ciutadanes, tant de
Vinaròs com de la rodalia que,tardor rere tardor,
amb la seua fidel presència han recolzat aquest
projecte. També vull manifestar el meu agraïment
a tants i tants joves que, amb el seu esforç, il.lusió i
plena dedicació ens han fet gaudir de bona música
al nostre auditori.
Des del mirador d'aquests anys, si girem la vista
enrera, veurem que tots i totes podem sentir-nosen ben satisfets. Així mateix, tots i totes hem de
seguir treballant per superar problemes,per llimar
imperfeccions, per concretar projectes i obrir
portes que facen que el Concurs de Música de
Cambra Ciutat de Vinaròs continue viu i dinàmic.
Tots tenim la responsabilitat d'espentar en la
direcció que sigui la millor per al concurs, perquè
així sumen un bon element per a la ciutat que
estimen i en la que creiem amb totes les nostre
forces.
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OPINIÓ
AHORA TOCA DIALOGAR
Desde que en nuestra
ciudad surgió Tots i totes
som Vinaròs, siempre ha
planeado la duda sobre si
esta formación era Podemos o no lo era pues
dependiendo de con quién habláramos decía
que si, que ellos evidentemente eran Podemos
o que no, que evidentemente ellos no lo eran.
Incluso el Sr. Pla ha defendido en más de
una ocasión que TTSV no tiene nada que ver
con el Partido de Pablo Iglesias, a pesar de
que cuando se presentaron a las elecciones
municipales de Vinaròs si tenía (y mucho) que
ver con Podemos.
Pero por fin el Sr. Iglesias lo ha dejado todo
más claro que el agua. El pasado jueves día 27,
durante su intervención en el Congreso de los
Diputados, dejo bien claro, con un lenguaje
provocativo, prepotente, chulesco, y un poco

Cecilia Miguel

barriobajero, que las confluencias, coaliciones,
asambleas, partidos bajo su manto protector
(marcas blancas), etc. “Todos son Podemos”.
En Vox no entendemos como la tercera fuerza
política del país, se cree la única voz de la
población española. Niegan que el resto de los
parlamentarios representen a los millones de
personas que los votaron libre y democráticamente,
igual que a ellos, pero en mayor número. Y eso
a pesar de todos los pactos y a pesar de haber
eliminado Izquierda Unida, anexionándola y
haciéndola desaparecer engullida por Unidos
Podemos. Humillan a los partidos que no coinciden
con sus postulados. Reclaman para sí libertad de
expresión y de acción, pues aplauden hechos que
más tienen que ver con delitos que con cumplir las
leyes, intentando defender lo indefendible. Pero
protestan por la libertad de expresión de aquellos
que no comulgan con UP.

DONDE VAS VINAROS, DONDE VAS COMUNIDAD VALENCIANA’’
- “Va a continuar, desgraciadamente para España,
la misma situación que antes, antes había un
Gobierno en funciones y ahora un Gobierno sin
funciones. Va a haber inestabilidad.
Las inversiones públicas a La COMUNIDAD
VALENCIANA no van a venir, porque los inversores
siguen pensando que en LA COMUNIDAD
VALENCIANA no hay seguridad jurídica. Los
empresarios de fuera de dentro de La Comunidad
Valenciana no les da confianza porque
dependiendo del gobierno tripartito, cambian
o va a cambiar la ley, si están los comunistas
antiglobalización de Podemos o pancatalanistas
de Compromis, les da miedo. En la Comunidad
habrá gobierno Real pero no formal.
Las necesidades de Vinaròs y de la Comunidad
Valenciana es el problema del agua. El agua es
un recurso imprescindible, un recurso necesario
no solo para el consumo personal, sino también

para el desarrollo agrícola en esta provincia
tan importante; la cuestión de la naranja, la
almendra, el olivo. Como también para toda
la industria de la cerámica, donde el agua
y la energía en su conjunto, están teniendo
verdaderas dificultades. ¿Por qué?, pues por
la misma insolidaridad que se ha fomentado
desde el sistema de comunidades autónoma.
Pancatalanismo sí....agua NO
Pienso que es inaceptable que un solo litro
de agua pueda estarse tirando al mar, en un
punto de la geografía española, mientras otros
compatriotas nuestros necesiten esa agua.
“En primer lugar, los ciudadanos denuncian una
fuerte presión de lo que nosotros llamamos el
‘pancatalanismo’ Quiero decirla intención que
algunos tienen de lo que llaman los ‘paisos catalans’
de absorberla cultura, la lengua valenciana
Las letras Valencianas tuvieron un SIGLO DE ORO,

TENORIO 2016
Ya esta aquí el Tenorio dos mil dieciseis. Con
tranquilidad lo leeis.
Este año el Tenorio con el Ayuntamiento está
confundido. Será porque la memoria se les ha
perdido.
Nos prometieron cambios y mejoras. A este paso
terminaremos cojiendo moras.
Para los más necesitados tenian un plan de
emergencias. El que este mal que ingrese por
urgencias.
Hablaron de claridad y transparencia.?Seria para
Vinaròs o Valencia.¿
Tambien hablaron de la participación ciudadana.
!Otro rollo de jitana.¡
Como nadie obtuvo mayoria, formaron un
equipo de gobierno con tres formaciones. Y bien
que se han arreglado sus condiciones.
Eso si, han hecho asambleas ciudadanas para
escuchar sus problemas. Después de escucharlas
a seguir con las penas.
En los plenos cada uno va a su conveniencia,
aplica su tactica y expone sus versiones. Es una
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tres siglos antes que el siglo de Oro castellano, y
para aquellos que dicen que el valenciano es un
dialecto del catalán les diré, QUE EL DIALECTO
SUPERÓ A LA LENGUA¡¡
En las administraciones, todo son trabas
burocráticas. Todo son imposiciones fiscales.
Son verdaderos héroes los que logran mantener
en pie una empresa. Y no digo nada de quienes
tengan el valor de contratar a alguien. En España
tenemos un 20% de paro general y más del 50%
de los jóvenes no consiguen su primer empleo.
Estamos creando una verdadera generación de
famélicos parados, gente muy preparada que no
tiene acceso a un puesto de trabajo. Esa es la mejor
política social que se puede hacer, un puesto de
trabajo. Es absolutamente imprescindible que se
apliquen rebajas fiscales al sistema de la energía,
que permitan a los empresarios crear puestos de
trabajo”.
Manuel Villalta

manera de tocarse los cojones.
No existe el dialogo, consenso ni entendimiento.
Dicen que eso és un cuento.
Los debates del alcalde con la oposición, no
llegan a la mano.Pero se parecen a los de gran
hermano.
Los problemas y necesidades que padece la
ciudadania. Que los soluccione su tia.
De las cosas que tenian que hacer, largas listas
tenian apuntadas. Al final todo putadas.
Y por si no és suficiente una Asociación que se
define como civica. Al equipo de gobierno pica
que pica.
Menos mal que otra Asociación, los problemas
del equipo de gobierno se los guarda en la
cartera. Solo piensa en la carretera.
Hay Don Juan, Don Juan. Por la incompetencia
del equipo de gobierno tendremos un
reves.¿Como lo ves.?
Tranquila Doña Ines. Aun queda mucho tiempo,
y seguro que no caera en olvido lo prometido.
Ojo que el Sr. Amat, en confundir, distorsionar y

Subscriviu-vos a

El Diariet

Empieza una nueva legislatura y nos guste o
no ya tenemos presidente. El parlamento está
formado, según el deseo de los españoles,
por una amplia variedad de fuerzas políticas.
La ventaja de ésta situación es que cualquier
proposición de ley deberá ser ampliamente
debatida, modificada y retocada para que
sea aprobada o rechazada por una mayoría
que ningún partido tiene. Pero esta situación
que podría ser ventajosa para el conjunto de
los españoles, seguramente se convertirá en
una losa que no dejara que el país avance,
paralizando cualquier iniciativa proceda de
quien proceda. Es hora de dejar las luchas
personales y de partidos, de ser capaces de
dejar de lado los personalismos y la demagogia,
dejar de lado la gloria personal en beneficio de
los españoles. Sres. Diputados: dialoguen, que
el dialogar es otra cosa que el hablar,

buscar complicaciones tiene buen amaño. Sobre
todo en tirar la piedra y esconder la mano.
Para el Partido Popular todo son problemas,
cosas mal hechas, y que no saben gobernar ni
gestionar.?Sera porque estan en la oposición y
no han asumido el bajon.¿
Yo no se tu Don Juan. Pero no quiero ni pensar
que ganará el Partido Popular.
Me pongo muy nerviosa y intranquila. Me tengo
que tomar un litro de tila.
Los dos partidos sin competencia municipal.
Parece que todo les de igual.
Acord Ciutadá y el PP, en la oposición hacen el
mismo parape.
Para Acord, no deberia de emplear esa tactica,
ya que és clara la evidencia que con el PP, existe
mucha diferencia.
Hay Don Juan, Don Juan.De años que lo estoy
diciendo. Igual unos que otros nos estan
jodiendo.
Tranquila Doña Ines, y que no le entre el
tenbleque. Esperaremos al dos mil diez y siete.

964 450 085
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PESCA
ESPORTS

Rabijunco eteri

Andrés Albiol

SIGUE LA CÁLIDA MAR OTOÑAL

Últimos desembarcos de bacoreta del palangre de litoral

Semana, como minimo, con una jornada menos por la festividad del martes. Las tranquilas
aguas dejaron faenar cómodo a todas las embarcaciones de las distintas modalidades. Las
capturas han sido aceptables y las cotizaciones dispares.

La pesca de arrastre hizo puente el lunes. Los tres días restantes pillaron langostino, calamar, pez de S.
Pedro, pescadilla, miseria, salmonete, rape, peluda, caracol, móllera, galera, pagel, caballa, jurel, canana,
pulpo blanco, lisa y morrallas.
El cerco el lunes hizo fiesta. El miércoles no pillaron peix blau. Y el jueves una traiña local desembarcó 150
cajas de boquerón (7kg/caja)
La flota artesanal trasmallera faeno 4 jornadas, la mitad de barquitas han calado cerca de la orilla para
atrapar mucha sepia. Y la otra mitad lo hizo tras el lenguado. Y una se dedicó a la langosta, bogavante,
cabracho, chopa y mamona.
El palangrillo de costa capturó con anzuelo lubina, dorada, sargo y dentón.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo subasta ejemplares de 1 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Lucha contra la siniestralidad marítima española

Teniendo en cuenta que el sector pesquero padece adversas condiciones meteorológicas, en las que se
tiene que trabajar a bordo. El a veces fallo por la familiarización de la tripulación con factores organizativos
y de prevención. La sufrida carga de trabajo por inesperadas faenas, unido a largas travesías navegando,
han propiciado inesperados accidentes en el navío y tragedias con naufragios y hundimientos de
embarcaciones. Y a pesar que organismos oficiales se encargan de hacer cursos de formación profesional,
guías de medidas de salud laboral de obligado cumplimiento, vemos que las cifras son muy elocuentes;
En España, el índice de accidentes mortales en la pesca en 2015 ocasionalmente se redujo a 42,73 respecto
a los 91,43 por cien mil de 2014 (éste año fue el peor que se recuerda en cifras de siniestros)
En otras actividades con altos índices de accidentes laborales, como la construcción, se está reduciendo
paulatinamente, pero en la pesca se mantiene la constante. Así, en las construcciones durante la última
década (2006-2015) el número de accidentes con baja laboral ha pasado de 12.735 de 2006 a los 6.574 de
2015. Mientras que en el mismo periodo en la pesca no se ha producido una reducción, ya que en 2006
hubo 6.593 accidentes de trabajo con baja laboral y en 2015 la cantidad fue de 6.567.
Con éstos siniestros datos, expertos técnicos estatales aconsejan incrementar las acciones emprendidas
por distintos centros nacionales de prevención, en busca de concienciar a armadores y tripulaciones
sobre la cultura de seguridad, promocionando las condiciones de calidad y eficacia en los trabajos, para
intentar minimizar el número de accidentados. Pues algo debe fallar cuando los buques cada vez están
mejor equipados y la accidentalidad no se reduce. Tal vez por qué no se tiene en cuenta la perspectiva de
género en el acondicionamiento de los barcos y las prevenciones de riesgos laborales.
Así sugieren que también servicios médicos de prevención y vigilancia busquen paliar los factores de
riesgo (físico, ergonómicos, químicos, biológicos y psico-sociales) asociados con los sectores marítimos
pesqueros, además de proponer estrategias y programas de actuación con planes para buscar la
seguridad a bordo a través de la protección, formación, divulgación y promoción de la seguridad y la
salud por encima de todo.

O faetón i cuajoc de bec roig, en castellà chíparo,
rabijunco etéreo i chirre de pico colorado.
És un au oceànica de zones tropicals que pot visitar
costes de mars temperats. Fa poc va estar en el nostre
port un petit esbart.
Pertany a l'ordre Pelicaniformes i a la família Fetóntids.
El seu nom científic és Phaethon aethereus.
A simple vista la seva principal diferenciació és la
prolongació de dues plomes de la seva cua i que són
mes llargues que el seu cos.
Mesura 80 cm inclòs la cua, i la seva envergadura alar
oscil·la en els 105 cm. i pesa sobre 750 g.
De cos esvelt. Bec vermell i un poc corbat cap avall.
Ulls marró fosc. Coll curt. Potes curtes enrere del cos
i peus palmats. Cua curta en forma de tascó d'on li
surten les 2 plomes serpentines. Ales llargues, estretes
i punxegudes.
Au elegant, plomatge esponjos i sedós de color blanc.
Ales negres només quan les desplega per al vol. Té
una línia negra horitzontal en el cap que li creua l'ull.
Les plomes llargues com a cintes de la cua les mou
de costat a costat en una complexa exhibició de
galanteig en l'aire. La femella té estes serpentejants
plomes mes curtes que el mascle.
Per a la reproducció els mascles lluiten per les
femelles. Després de l'acobli ella posa un sol ou en
l'esquerda d'un aïllat penya-segat. Ho incuben tots
dos progenitors sobre 45 dies. El pollet és alimentat
pels pares 3 mesos. No solen tenir veu, però en les
colònies de cria emeten cert soroll. D'adult en terra
el seu caminar és desmanotat, fins i tot s'ajuda de les
ales per avançar.
Ràpids voladors efectuen grans migracions. Pot
descansar posat sobre la superfície del mar. Mal
nedador. Per menjar efectua vols en picat i es capbussa
a la recerca de calamars i peixets. Té predilecció pel
peix volador que atrapa fora de l'aigua. De vegades es
posa sobre els mastelers de vaixells en les travessies
per l'oceà.

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

75 Kg.
125
492
7
665
243
37
124
546
102
1.127
160
3.221
789
14
4.769
887
31

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

8
273
14
82
4
434
7.111
479
11.632
1.621
470
751
11.556
2.445
355
151
534
750
5

Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Palometa blanca
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rémol (Rom, Rombo)
Total.............................
CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
Escamarlà (Garagan, Cigala)
Llagostí (Langostino)

86
8
2
7
6
228
439
20
38
279
32
60
6
53.284
582
9
745

Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gamba (Camarón, Quisquilla)
Llomàntol (Bogavante)
Total......................................

4.576
5
31
2
______
5.950

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sipia (Sepia, Choco))
Pop roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Pop mesquer (P. almizclado)
Cargol punxent (Cañailla)
Total……………….……..

471
72
1.361
1.339
2.586
572
191
187
6.778

Total extracció......................

66.031
19
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ESPORTS
PatinaTGe Artístic. Club Patinaje Artístico Vinaròs

IVTrofeu de Patinatge Ciutat de Vinaròs, 2016. Nivell Categoríes
Este pasado sábado, 22 de Octubre 2016, se ha
celebrado, en nuestra ciudad el, IV Trofeu de
Patinatge Ciutat de Vinaròs , Nivell Categoríes .
Un total de 67 patinadores/-as de diversas
comunidades autónomas de Aragón, Cataluña,
Madrid y Valencia, se desplazaron hasta nuestra
ciudad. Gracias al alto nivel que hubo, se pudo
disfrutar de una competición de gran calidad.
El "Club Patinatge Artístic de Vinaròs" fue
representado con 9 de sus patinadores:
VirginiaChesa y Ángel Verdugo, en la Categoría
Alevín. En Cadete, Anna Gil, Corinne Nolasco, Paula
Chalé e Iris Pujol. En Juvenil, Paula Escura y en la
Categoría Junior, Irene Tomás y Patricia Gomis.
Cabe destacar el segundo y tercer lugar en las
clasificaciones, obtenido por Irene Tomás y Patricia
Gomis en su categoría.
Aprovechamos la ocasión para animar a seguir
trabajando más, si cabe a nuestros deportistas,
reconociendo el esfuerzo y la constancia diaria
que demuestran. También agradecer a nuestras

entrenadoras su gran labor.
Estamos muy agradecidos a las familias, a los
más pequeños que han colaborado y a los

patrocinadores, en especial al CME que nos ha
facilitado la organización de dicho evento.
MUCHAS GRACIAS.

muy ajustado por 3 a 2 frente a Julio Amiguet del
Orpesa Pool.
La Final fue para Alfonso Amiguet que venció
por 3 a 2 a Julio Alegría. mientras en la pelea por
el tercer lugar cayó del lado de Joel Gómez que
venció al otro vinarossenc, Sergio Ferreraspor un

emocionante 3 a 2.
Clasificacion Final Torneo Principiantes
1º Alfonso Amiguet (Orpesa Pool)
2º Julio Alegría
(Orpesa Pool)
3º Joel Gómez
(Vinaros)
4º Sergio Ferreras (Vinaros)

Billar Americano:

Torneo para principiantes

Un total de 16 jugadores tomaron la salida en
esta segunda edición. Vinaros logró colocar a 2
jugadores en semifinales. Sergio Ferreras que se
enfentó a Alfonso Amiguet jugador de Orpesa
con el cual perdió por 3 a1 mientras que el otro
representante vinarocenc caía en un un partido

Miguel Ángel Castán Albiol y Joanna
Miralles Cardona, en las finales del
“XI Campeonato Jóvenes Promesas David
Ferrer” del C.T. VALENCIA.

El pasado domingo 30 de Octubre, se disputaron en el C.T. Valencia, las
finales de la 11ª edición del campeonato Jóvenes Promesas David Ferrer,
en el cual, dos jugadores del C.T. LA CLOSA, Miguel ÁNGEL Castán y Joanna
Miralles, lograron el subcampeonato y campeonato en categoría infantil
respectivamente.
En la vertiente masculina, Miguel y Héctor Talens, protagonizaron un gran
duelo de raquetas, resultando Héctor el campeón después de tres duros
sets, por 5/7-6/4 y 6/1.
En el apartado femenino Joanna Miralles y María Navarro, también se
enfrentaron a tres sets, proclamándose Joanna Campeona por 4/6-6/1 y
6/2.
Nuestra más cordial enhorabuena a estos grandes jugadores.

20

5 novembre de 2016

ESPORTS
ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

El Círculo Mercantil y Cultural de Vinaròs alberga
los Campeonatos Infantiles de Ajedrez de Terres de l'Ebre.
El pasado sábado 29 de Octubre
se celebró en el Círculo Mercantil y
Cultural de Vinaròs sito en la Calle
Pilar, 30 de Vinaròs, la primera y
segunda ronda del IV Campeonato
de Promoción Sub-12 por equipos
de Terres de l'Ebre y el I Cerrado de
Promoción sub14 individual 2016
Terres de l’Ebre. Esta jornada es la
primera de tres que se disputarán
para determinar a los ganadores de
cada torneo.
El ambiente ajedrecístico triunfó
ante la admiración de padres,
monitores y aficionados que ven
como los componentes de la cantera
de clubs tan emblemáticos como
el Club de Ajedrez de Amposta,
Peó Vuit de Roquetes, La Rápita,
Benicarló y Ruy López de Vinaròs

dieron muestra de sus habilidades
en éste deporte.
El Club Ruy López estuvo
representado en la competición
sub-12 por dos equipos integrados
por las más jóvenes promesas del
club: Rubén Vinuesa, Albert Robles,
Xavi Martínez, Manuel Fernández,
Elsa Zafra, Elisa Barreda, Eric Segarra
y Bianca Celmare. Por su parte en
el Cerrado sub-14, reservado para
los mejores deportistas de la zona,
el Club Ruy López tiene el honor
de aportar entre los jugadores
que disputan la primera posición a
Diego Zafra en el equipo absoluto y
Yanis Ochovo en el de aspirantes.
En ésta primera jornada ya se
vislumbra como uno de favoritos
para el triunfo en el sub-12 por

equipos al Equipo Vinaròs-A al
ganar los 8 puntos posibles y como
en el cerrado sub-14 Diego Zafra
y Yannis Ochovo se mantienen
invictos al ganar todas las partidas
disputadas y se muestran ya como
claros candidatos en sus categorías
para mantenerse en las primeras

posiciones que ya ocupan.
Enhorabuena a la organización, y
en especial al Círculo Mercantil por
la colaboración con el evento. La
próxima cita será el próximo 12 de
Noviembre en la localidad vecina de
Roquetes.
Suerte a todos.

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

1ª Jornada Lliga promeses Aleví

El dissabte dia 29, va donar inici la temporada
per als alevins del Club Natació Vinaròs, la
competició es va celebrar en la piscina municipal
de Benicarló, es van nadar les proves de 400
lliures i 200 estils.
Els nadadors participants del club van ser: Martí
Forner, Hèctor Carceller, Ainhoa Garcia, Aura
Pérez, Carla Bernial, Lucia Garcia,Ivonne Martínez,
Natàlia Burriel, Ainhoa Canalda.
Els resultats van ser positius per a ser inici de
temporada, animem a tots els integrants a
seguir esforçant-se per tindre uns bons resultats
pròximament.

1º Control Provincial

El diumenge dia 29 va començar la temporada
per als més grans del club, com en anys anteriors
va ser amb la competició del 1è Control Provincial,
celebrat en la piscina municipal de Benicarló.
Els nadadors del club convocats van ser: Angels
Messeguer, Llum Serret, Paula Paga, Irina Sebastià,
Clàudia Matamoros, Àngels Ferrer, Marta

Balaguer, Gemma Balaguer, Toni Bordes,Alberto
Castañeda, Jesús Sancho, David León, Marc Vea,
Àngel Lleixa, Andreu Navarro, Agustin Esteller,
Manel Ramírez,Ian Calvo i Miquel Segarra.
Bona actuació dels més veterans, que es van ficant
en forma per la cita de la copa de clubs, David
León esplendit, com ja ens té acostumats, Marc
Vea, millorar en 400 lliures donant-nos mostres
de la seva qualitat, Andreu Navarro va tornar
a la competició en un estat de forma increïble,
després d'un temps de paro, i els nostres infantils
masculins ficant-se en forma poc a poc.
La part femenina va estar a un gran nivell, Llum
Serret va competir a gran nivell, guanyant les
dues proves i estant prop dels seus millors
registres, Angels Messeguer va estar a molt bon
nivell, demostrant la seva polivalència, Paula
Paga va competir en proves atípiques per a ella,
però ho va defensar a la perfecció, Irina Sebastià
i Clàudia Matamoros, han començat en moltes
ganes i les seves marques així ho demostren,
Andrea Segura va millorar moltíssim en 400
lliures, i les infantils tenen molt marge de millora,
i segur que pròximament ens faran passar-ho bé.

Taekwondo Atencia
El
Club Taekwondo
Atencia de Vinaròs y
Alcanar participó en el
XI open de taekwondo
de
Benicàssim.
De
los
10 competidores
del club consiguieron
5 medallas de bronce
felicidades pero más a
los que se quedaron en
las puertas y animarles
a que sigan trabajando
y
disfrutando
del
taekwondo.
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ESPORTS
Resultados
Rafa Marcos

Resultados
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena

0
2
2
3
4
1
2
A. C. D. Benicense 0

Jornada 7
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera

C. D. Semprerapid

VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím
C. F. San Jorge

1
4
0
2
1
0
1
1

Jornada 8
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera

FUtbol. FORTI Femení

0

C.D. SEGORBE

6

FORTI FEMENI VINARÒS

Alineaciones,
SEGORBE: Elena,Eva,Ana, Laura,Andrea,Loren
a,Victoria,Rosa,Celia,Sofía,Laura
FORTI: Lorena, Mari Creus, Isa, Andrea Albiol,
Luceño, Andrea González, Anna, Irene,
Alicia(67), Nerea María
SUPLENTES: marta(67)
Otra salida que el Forti suma los tres puntos.
Partido en el cual se jugaba con excesiva
dureza, porque esa era la forma de parar
al Forti. En el minuto 6 Andrea Albiol,
adelantaba al conjunto vinarocense, el Forti
intentaba crear juego pero eran contínuas
las faltas, y los insultos desde las gradas
descentraron al equipo. Así termino la
primera parte. En la segunda parte el Forti
salió a hacer lo que sabe, jugar a fútbol y
borró del campo al Segorbe. Llegaban las
ocasiones, el Segorbe estaba encerrado, y
llegaron los goles. Minuto 49 Alicia, minuto
65 Andrea Albiol, minuto 84 María. En
el minuto 85 Andrea Albiol y 86 Andrea
González pusieron el 0-6.
Tres puntos que nos permiten estar
primeras.
Próximo partido sábado día 5 a las 16 horas
en Vinaròs: C.E FORTI VINAROS. U.D. VALL
DE UXO "A"
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A. C. D. Benicense

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

FUtbol. Campeonato Veteranos Catalunya Sud
El pasado sábado 29 se disputó el partido
entre los veteranos del Vinaròs y los del
Roquetenc. No pudo ser, se fallaron varios
goles, un poste de Alex...se llegó a portería
pero no se pudo definir. El Roquetenc, con
un buen equipo, sobre todo, luchadores y
jóvenes, supieron aprovechar la ocasión que
tuvieron, y luego tiraron de oficio.
La primera derrota de los de Keita esta
temporada supone perder el liderato de
la clasificación, siendo el nuevo líder el
Roquetenc.
Solo cabe pensar en la siguiente jornada con
desplazamiento al campo del Tortosa, para
volver a Vinaròs con los 3 puntos.

06/11/2016
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ESPORTS
TRIATLÓ. Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

Nova junta

La majoria d'ells, portaven desde el 2009
tirant avant junt amb socis, equip, sponsors i
patrocinadors amb aquest Club arribant, en aquest
periode, a ser guanyadors del millor esdeveniment
esportiu local al 2015, organitzar per 1ª vegada a
Vinaròs el duatló escolar així com l'escola de Triatló
entre moltes altres iniciatives en el Triatló local i
autonòmic que han sorgit i s'han impulsat gràcies
a ells.
Estem parlant de la junta que fa el relleu al Club.
Un canvi de cara i una injecció positiva per
continuar aconseguint importants projectes i
alegries per a nosaltres com a Club i pel Triatló a
Vinaròs.
Des d'aquestes línies, sols podem agraïr a la Junta
que fa el relleu a la junta nova el fet que continuen
al nostre costat com a companys, triatletes i amics.
Com a president, donem la benvinguda al nostre

nou president Roberto Ronchera Ribera, que agafa
el llegat d'Agusti Bordes Montia així com a tota la
junta nova formada per: Marc Garcia, Sergi Giner,
Victor Miralles, Noe Chaler, Guillem Milian, Chechu
Chaler, Aurelio Rio, Jose Manuel Casajuana i Kike
Mayor; els qui van ser votats pels socis i equip
assistent per a agafar un projecte nou a nivell
esportiu i social dins del Club Triatló JijiJaja
Novament, nosaltres podem tindre tot l'interés

i motivació necessàries per tirar avant, però
aquest esforç no seria possible sense l'ajuda dels
principals patrocinadors i sponsors com Hoteles
Mediterraneo, Optica Callau, Projecal Enginyeria,
Vins Pomada, Carniseria Miguel Angel, Kinesalut,
Talleres Merchán.
Ens queda molt per viure, molt per fer i molt que
disfrutar!
I com no... Sempre Avant!

Pilar Forner y Esperanza Garrido, donde empezaron
muy nerviosas los primeros juegos, pero supieron
tranquilizarse y ganar el partido por un 6-3
6-3,de pareja 4 debutaron en la competición
Arancha Martinez y Gloria Adell que empezaron
tensas y nerviosas el partido donde les costaba
terminar los puntos, una vez llegaron al ecuador
del primer set demostraron su superioridad ,se
tranquilizaron y ya no dieron opción a sus rivales
ganando por 6-4 6-2,ya por ultimo felicitar a
las otras debutantes Manuela Carceller y Tania

Blanco que jugaron de pareja 5 donde Manuela
empezó muy nerviosa y tensa y poco a poco Tania
supo tranquilizarla y acabaron demostrando su
superioridad ganando 6-3 6-3.
Felicitar a todo el equipo por el compañerismo,su
lucha y su buen rollo en su primer partido de la
temporada.
En la Pròxima Jornada nos desplazamos hasta el
club de Ebre Padel.
Amunt Club De Tenis Vinaròs que ya somos lideres
de la categoria.

TENNIS.. Club de Tenis Vinaròs

El equipo femenino, jugó el sábado 29 a las 16 30 en
el Club de Tenis Vinaròs contra el equipo de Aldea
Padel en su primer partido de la temporada el
equipo se mostró muy superior a su rival ganando
todos los partidos en 2 sets,sacando un resultado
de 12 puntos a 0 .La pareja 1, fomada por Esther
Vila y Pilar Torne ganaron por la vía rápida 6-0 6-2
sin dar ni una oportunidad a sus oponentes, de
pareja 2 jugaron Doris Clonda y Marta Tarrega que
ganaron 6-4 7-5, donde les tocó sufrir y luchar cada
punto para ganar su partido , de pareja 3 jugaron

Miguel Ángel Castán Albiol y Joanna Miralles Cardona, en las finales
del “XI Campeonato Jóvenes Promesas David Ferrer” del C.T. Valencia
El pasado domingo 30 de
Octubre, se disputaron en el C.T.
Valencia, las finales de la 11ª
edición del campeonato Jóvenes
Promesas David Ferrer, en el
cual, dos jugadores del C.T. LA
CLOSA, Miguel ÁNGEL Castán
y Joanna Miralles, lograron el
subcampeonato y campeonato en
categoría infantil respectivamente.
En la vertiente masculina, Miguel y

Héctor Talens, protagonizaron un
gran duelo de raquetas, resultando
Héctor el campeón después de
tres duros sets, por 5/7-6/4 y 6/1.
En
el
apartado
femenino
Joanna Miralles y María Navarro,
también se enfrentaron a tres
sets, proclamándose Joanna
Campeona por 4/6-6/1 y 6/2.
Nuestra más cordial enhorabuena
a estos grandes jugadores.

La actualidad
desde todos los
puntos de vista
www.infomaestrat.com
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C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Pròximament:

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

Día:4
Día:5
Día:6
Día:7
Día:8
Día:9

2D
5€

PREU:
Día,l’espectador dilluns

18:00:h
16:30:h - 18:00:h
16:30:h - 18:00:h
18:00:h
18:15:h
18:15:h

4€,6€

3D
7€

no s'apliquen els díes festius

Calificación: Todos los públicos

OUIJA

''FLORENCE''

EL 0RIGEN DEL MAL
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:

Día:4
Día:5
Día:6
Día:7
Día:8
Día:9

20:30:h
22:15:h
19:45:h
20:00:h
20:00:h
20:00:h

PREU:5€
Día,l’espectador dilluns

4€

no s'apliquen els díes festius

Calificación:

+ de 7 anys

FOSTER JENKINS
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:

Día:5
Día:6
Día:7
Día:8
Día:9

PREU:
Día,l’espectador dilluns

20:00:h
21:45:h
22:00:h
22:00:h
21:45:h

5€

4€,no

s'apliquen els díes festius

Calificación: Todos los públicos

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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CREU ROJA VINARÒS:
Curs de 1ers auxilis

CONCURSO CARTELES ANUNCIADORES

DE LA SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017

CONCURSO CARTELES ANUNCIADORES

DE LA SETMANA SANTA DE VINARÒS 2016

Nota:
cualquier consulta o duda sobre las bases info@semanasantavinaros.es

www.semanasantavinaros.es info@semanasantavinaros.es - Semana Santa de Vinaròs - Fiesta de Interés Turístico Autonómico

1.- Los concursantes realizarán el trabajo con libertad de tema,
sujetándose, no obstante, a la técnica del cartel.
2.- Los carteles presentados tendrán que adoptar forma vertical,
siendo su superficie pintada la equivalente al tamaño DIN A4 (folio
21x29’7cm), debiéndose presentar montado sobre chapa o cartón
de 5 mm máximo de grueso. Junto con el mismo se presentará un
cd con el original digital, PDF y JPG a 300ppp de resolución, para
su posterior resolución. El ganador del concurso, posteriormente,
estará obligado a presentar el cartel ganador a tamaño 56x80 cm,
debiéndose presentar montado sobre bastidor de 61x95cm de
chapa o cartón de 5 mm máximo de grueso.
3.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento,
excepto pastel, para que su reproducción no ofrezca dificultades y
no exija más de seis tintas, incluyendo doradas y plateadas.
4.- Los originales, de forma bien visible y que resalte por su colocación
y tamaño de las letras, llevarán el escudo de la ciudad, (no el logotipo
corporativo del Ayuntamiento), y la inscripción “Setmana Santa de
Vinaròs, del 7 al 16 de abril 2017“
5.- Todos los trabajos presentados llevarán un lema o título, el cual
aparecerá de forma bien visible en la portada de un sobre cerrado, y
que irá fijado en el reverso de la obra. Si no se desea colocar ningún
título se colocará el nombre de “Sin título”. En el interior del sobre, se
adjuntarán los datos del autor: nombre y apellidos, D.N.I., dirección,
teléfono y e.mail. Las obras remitidas de otras poblaciones, se
enviarán a portes pagados.
6.- La presentación de originales se efectuará en la Oficina de
Información y Turismo sita en Paseo Colón s/nº de Vinaròs, hasta las
13,00 horas del día 24 de enero de 2017, mediante entrega personal
o por cualquier otro procedimiento.
7.- El Jurado estará compuesto por el Secretario de la Federación de
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs, que certificará el acta y no
tendrá voto y presidido por el Presidente de la Federación, y formado
por 1 representante del Ayuntamiento de Vinaròs: los hermanos
mayores de la Federación de Cofradías de la Semana Santa de
Vinaròs; los párrocos locales; 1 persona relacionada con el mundo
del diseño, artístico y plástico; 1 fotógrafo; 1 miembro de la prensa
local. Ningún miembro del jurado puede presentarse al concurso.
La elección de carteles se realizará el 27/01/2017 a las 20,30 horas,
en el Salón Parroquial de la Arciprestal (Pl. San Valente, primer piso).
Los autores de las obras y medios de comunicación, después de la
deliberación del jurado y antes de hacerse público el escrutinio y el
resultado, podrán estar presentes en el momento de proclamar la
elección del cartel vencedor y finalistas.
8.- Se otorgará un premio de 500 euros y trofeo al vencedor, trofeo a
los dos finalistas. El premio en metálico estará sujeto a la retención
correspondiente.
9.- El Jurado puede declarar desierto el mismo, si estimara que
ninguno de los originales, bien por su inadecuación o carencia de
calidad artística, sea digno de servir para anuncio de la Semana
Santa. No se admitirá ninguna reclamación a partir de los 10 días del
de la elección de los carteles.
10.- El veredicto del Jurado será inapelable, obligándose la Federación
de Cofradías a exponer los originales admitidos.
11.- El cartel original vencedor, quedará en propiedad de la
Federación de Cofradías de Semana Santa.
12.- Los trabajos no premiados podrán retirarse por parte de los
autores, previas comprobaciones, durante los 20 días a partir del
término de la Semana Santa.
13.- La Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, no se
responsabiliza de los posibles plagios.

El pròxim 14 de novembre comença un curs de
1ers. Auxilis. Els interessats poden preguntar
al tel. 964 459464 o be passar per la seu en el
c/ Carreró s/n en horari de 10h. a 14h. Gràcies

Haití
Torna a ploure sobre mullat.

Càritas amb Haití
Si vols fer un donatiu pots fer-ho a la teva PARRÒQUIA
o al següent número de compte:

CAIXABANK: ES34 2100 9046 9702 0001 2812
Si us plau, feu constar el destí del donatiu (HAITÍ)
Si voleu desgravar el donatiu s’ha de fer constar el NOM i NIF

.es info@semanasantavinaros.es - Semana Santa de Vinaròs - Fiesta de Interés Turístico Autonómico
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Con motivo de la celebración de la Semana Santa 2017, la Federación
de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, convoca el presente concurso
de carteles, en el cual podrán participar todos los artistas que lo deseen,
sujetándose a las siguientes bases:

Semana Santa de Vinaròs

Federación de Cofradías de

ías de Semana Santa de Vinaròs - Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaròs - Arciprestal de Vinaròs
Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs - Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaròs - Arciprestal de Vinaròs
N.I.F. nº G-12857561
Apartado de Correos, 129, Vinaròs 12500 (castellón)
Plaza San Valente, 8 - Apartado de Correos, 129, Vinaròs 12500 (castellón)
N.I.F. nº G-12857561

Federación de Cofradías de

Semana Santa de Vinaròs

Tauler Municipal

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes
Envia-la a
participa@vinaros.es

Tauler Municipal
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consell municipal d’Esports Vinaròs

APRÉN A MOURET ENTRE

ELS PRODUCTES

FINANCERS
MÉS BÀSICS

Dijous 24 de novembre 2016 - 18:00h
Sala d'actes Biblioteca de Vinaròs.
Carrer del Pilar, 10

OMIC Vinaròs

Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

DIA:
HORA
16,00
17,30

DISSABTE, 5,11,16
LLOC
PISTA SINTÈTICA
PISTA SINTÈTICA

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
F.SALA
BENJAMÍ
F. SALA
JUVENIL

12,00

PISTA PARQUET

BASQUET

ALEVÍ

17,00

PISTA PARQUET

BASQUET

JUNIOR

19,00

PISTA PARQUET

BASQUET

SENIOR

DIA: DIUMENGE, 6,11,16
HORA
LLOC

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

10,00

PISTA PARQUET

BASQUET

CADET

10,00

PISTA SINTÈTICA

BASQUET

INFANTIL

17,00

PISTA PARQUET

BASQUET

SENIOR

DIA:
HORA
9,30
10,30
12,15

DISSABTE, 5,11,16
LLOC
CAMP 1
ESTADI
ESTADI

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

16,00

ESTADI

FUTBOL

FEMENÍ

18,00

CAMP 2

FUTBOL

BENJAMÍ B

DIA:
HORA

DISSABTE, 5,11,16
LLOC

10,00

CAMP

FUTBOL

INFANTIL A

11,45

CAMP

FUTBOL

CADET A

10,15

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMÍ

11,45

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMÍ

16,00

CAMP 1

FUTBOL

BENJAMÍ C

16,00

CAMP 2

FUTBOL

ALEVÍ C

16,00
17,00

CAMP 3
CAMP 3

FUTBOL
FUTBOL

PREBENJAMÍ B
PREBENJAMÍ A

DIA: DIUMENGE, 6,11,16
HORA
LLOC
16,30
ESTADI

de venta

ESTADI
CATEGORIA
ALEVÍ B
INFANTIL A
CADET A

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA

ESPORT
FUTBOL

ESTADI
CATEGORIA
1ª REGIONAL

ENCONTRE
CD VINARÒS FS – F.S SEGORBE
CD VINARÒS FS – L'ALCORA FS
CB GIL COMES VINARÒS – C.B
BURRIANA
CLUB BASQUET GIL COMES VINAROS –
BASQUET MORVEDRE
CB GIL COMES VINARÒS –CB SEGORBE
AMICS

ENCONTRE
CB GIL COMES VINARÒS – C.B
BURRIANA
CB GIL COMES VINARÒS – CB
CASTELLON
CB GIL COMES VINARÒS – BÀSQUET
SAGUNT–CB MORVERDRE

ENCONTRE
VINARÒS EFC – CF UE RIPOLLÉS
VINARÒS EFC –ESPORTIU VILLAREAL
VINARÒS EFC –ESPORTIU VILLAREAL
C.E. FORTÍ VINARÒS – UD VALL DE
UXO “A”
VINARÒS EFC – RENOMAR ELS PORTS
FC

ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS – VINARÒS ETS
FC “B”
CF UNITED VINAROS - VINARÒS ETS
FC “B”
UNITED VINARÒS BLANC – UE SANT
JAUME
UNITED VINARÒS – PRIMER TOQUE
CF UNITED VINARÒS - CD ALMAZORA
“C”
CF UNITED VINARÒS – CD ALMAZORA
“C”
VINARÒS EFC – TORRESPORT CF
VINARÒS EFC – CD ONDA

ENCONTRE
VINARÒS CF – CF MORO “A”

Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS
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agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

5

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
pl. Parroquial, 11
novembre
GUIMERÀ

6

novembre

ADELL

7

novembre

SANZ

8

novembre

VALLS

zona turística nord, 11

9

novembre

MATEU

c. Sant Francesc, 103

10

novembre

TORREGROSA

11

novembre

PITARCH

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

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120

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
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: 912 722 832 · 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

COOPERATIVA AGRÍCOLA
“EL SALVADOR” COOP. V.

La teva cooperativa, la de sempre

Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n
VINARÒS - Tel. / Fax 964 45 12 57

www.coopsalvadorvinaros.com

