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

Nou seran finalment les propostes ciutadanes que 
s'inclouran al pressupost municipal del 2017 a Vinaròs. 
El regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament 
de Vinaròs, Hugo Romero, les va donar dimecres a 
conèixer públicament, després d'haver conclòs el 
passat 31 d'octubre el termini per realitzar les votacions.  
Les propostes que han obtingut més suport popular han 
estat, per aquest ordre, el condicionament de l'aparcament 
de l'estació de tren, el Pla Ciclista Integral, l'adequació de la 
carretera de la costa nord, que inclou una primera fase de 
sentit únic des del camí Carretes fins al riu Cervol, la millora 
de les instal·lacions de vóley platja, un parc de calistenia a la 
zona de Fora Forat i l'ajuda al finançament de les activitats 
extraescolars. Altres tres propostes que també han estat 
incluídas en haver-hi empat en vots, han estat l'adequació 
del camí de l'àrea de descans a l'ermita, l'establiment 
de fórmules de control per evitar les deposicions de 
gossos en les vies públiques i l'estudi i millora de la 
senyalització en tots els carrers de les costes nord i sud.  
La inversió total que haurà de realitzar l'Ajuntament és de 
74.800€, però cal destacar que a aquest import, com va 
explicar Romero, caldrà afegir la inversió que suposarà la 
realització del Pla Ciclista Integral, que encara no ha estat 
quantificat econòmicament en estar en estudi per part dels 
tècnics municipals i la Policia Local. 
En aquesta última fase dels que han estat els primers 
pressupostos amb participació popular han participat 
290 persones, amb un total de 869 vots emesos, ja que cal 
recordar que es podien escollir fins a tres de les 22 propostes 

que van quedar finalistes. El nombre de participants s'eleva 
a 400 si tenim en compte tot el procés, que va iniciar el 
passat mes d'abril i va concloure el 31 d'octubre.  
"Estem satisfets amb el nivell de participació que hi ha 
hagut, sent la primera vegada que s'han dut a terme. 
Seguirem treballant perquè cada vegada més la ciutadania 
s'implique i pugue participar de manera activa en la presa 
de decisions relacionades amb la gestió municipal", ha 
valorat Romero.   Les 9 propostes guanyadores, poden 
consultar-se al web www.participa.vinaros.es.
 

Les propostes escollides
1) Condicionar l'aparcament de l'estació de trens (66 vots)  
2) L'elaboració d'un Pla Integral Ciclista (60 vots)  
3) L'adequació de la carretera de la Costa Nord, on es 
planteja la possibilitat que l'Av. Francisco José Balada sigui 
de sentit únic – fase 1- (58 vots)  
4) La millora de les instal·lacions esportives de vòlei platja 
(50 vots)  
5) La creació d'un parc de cal·listènia al passeig Fora Forat 
(48 vots)  
6) Ajuda al finançament de les activitats extraescolars dels 
col·legis (44 vots)  
7) Una àrea de descans en el camí de pujada a l'Ermita (44 vots)  
8)  Fòrmules de control o sanció per reduir les deposicions 
de gossos o altres animals a la via pública (44 vots)  
9) Millorar la senyalització i adreces dels carrers a les zones 
de costa (44 vots). 

Nou propostes 
ciutadanes 
s'inclouran al 
pressupost 2017
En l'última fase d'elecció 
han participat 290 persones

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha 
reforzado desde el 1 de noviembre la atención médica 
urgente en el nudo viario formado por las confluencias de 
las carreteras N-340, AP-7, CV-13 y CV-10 catalogadas por la 
Dirección General de Tráfico como “punto negro y zona de 
elevada incidencia de graves accidentes de tráfico”. 
De esta forma, ha estimado fijar la base de una nueva unidad 
SAMU en Torreblanca, por ser el municipio que presenta los 
accesos más rápidos a la AP-7 y la CV-10 y que además tiene 
conexión inmediata con los municipios de Alcalà de Xivert, 
Alcossebre, Orpesa, Cabanes, Vilanova d'Alcolea y las zonas 
residenciales de playa.

Sanitat incorpora un SAMU para cubrir el nudo viario N-340, CV-13, CV-10 
y AP-7 en las comarcas de La Plana Alta y El Baix Maestrat

El regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana, Hugo Romero, va presentar les propostes 
més votades en els primers pressupostos participatius
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ACTUALITAT

X.Flores/Redacció 

El col·legi Jaume I de Vinaròs ha estrenat un projecte 
musical pioner a la Comunitat Valenciana. Es tracta 
del ‘Projecte Pizzicato’, per al desenvolupament 
del qual s'han unit la Societat Musical La Alianza, 
l'Ajuntament de Vinaròs i el mateix centre educatiu. 
Gràcies a aquest projecte, un total de 50 alumnes 
de tercer de primària d'aquest col·legi aprendran, 
durant 4 anys i dins de l'horari escolar,   a tocar 
diversos instruments de corda, com el violí, la 
viola, el violoncel o el contrabaix. Per a això s'han 
aconseguit 25 instruments musicals de corda –a 
través d'una campanya de préstec en la que han 
col·laborat diverses famílies i donacions de La 
Alianza-   amb la finalitat de que cadascun dels 
alumnes disposi d'un d'ells. 
Realitzat per la professora de violí de la Societat 
Musical La Alianza, Ana Falcó, el projecte Pizzicato, 
com  va explicar el responsable de Cultura i Joventut, 
Marc Albella, pretén portar la música a àmbits on 
per diferents qüestions costa més accedir. “Hem 
escollit el col·legi Jaume I perquè pensem que 
socioeconòmicament dóna el perfil perquè aquests 
alumnes tinguin l'oportunitat d'aprendre la música 
i instruments que de vegades es consideren 

elitistes sense ser-ho. Creiem que la música ha de 
ser per a tots i una formació vital”, va assenyalar.    
La impulsora del projecte, Ana Falcó, va explicar que 
després d'estar en contacte amb alguns projectes 
de desenvolupament cultural comunitari a partir 
d'instruments de corda a Catalunya, va pensar que 
podria  aplicar-se a Vinaròs. “Ho vaig plantejar a 
la Societat Musical La Alianza i després al col·legi 
Jaume I i a l'Ajuntament. El projecte garanteix la 
immersió directa de la pràctica musical. La música 
té moltes característiques que a nivell educatiu 
tenen molt valor. És un procés actiu, millora 
l'autoestima, la motivació, l'atenció i la integració i 
tot això ajuda a altres facetes de la vida”, va explicar.  
La directora del col·legi Jaume I, Olga Mulet, va 
destacar per la seva banda que des de la Direcció 
general d'Innovació i Política Educativa “ens han 
felicitat per iniciar un projecte d'aquest tipus” i va 
recordar que el centre “sempre ha apostat per la 
innovació”, recordant l'aplicació també del Mètode 
Pellitero al col·legi. 
Mulet va destacar que al centre “conviuen sense 
cap tipus de problema més de 20 nacionalitats”, 
però que aquests programes “fan que la motivació, 

l'interès i la integració del nostre alumnat en la 
societat vinarocense sigui encara molt millor”. 
“Creiem que aquest projecte afavorirà també que 
les famílies s'acostin molt més a la cultura de Vinaròs, 
coneguin la Societat Musical La Alianza o acudeixin 
a concerts i s'integrin molt més”, va assenyalar, 
després d'agrair a l'ajuntament i la Societat 
Musical la seva implicació per desenvolupar-ho.      
D'altra banda, el director de La Alianza, José Ramón 
Renovell, va explicar que des del primer moment 
en què Ana va presentar el projecte a la Societat 
"ens va semblar molt interessant perquè oferia la 
possibilitat de poder arribar a una població que no 
pot accedir a la música de manera fàcil. Volem que 
aquest projecte s'estengui perquè la música sigui 
socializadora i educativa a la resta d'escoles i tant 
de bo sigui un projecte exportable també a altres 
localitats", va concloure.
A la primera classe, realitzada aquesta setmana, 
els alumnes s'han mostrat entusiasmats amb la 
iniciativa, segons han confirmat Karen Martínez i 
Sílvia Gascón, professores de l'àrea de música del 
col·legi, que també van estar presents a la roda de 
premsa del passat dimarts. 

El centre educatiu, la Societat Musical La Alianza i l'Ajuntament de Vinaròs s'uneixen per aplicar aquest projecte pioner 
a la Comunitat Valenciana gràcies al qual 50 alumnes aprendran a tocar un instrument de corda

El col·legi Jaume I democratitza la pràctica musical amb el 'Projecte Pizzicato'

Les regidories d'Educació i Cultura, la Societat Musical La Alianza i el col·legi Jaume I han fet realitat el nou projecte
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La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha informat 
de dues subvencions de la Generalitat Valenciana 
que permetran a l'Ajuntament de Vinaròs la 
contractació temporal de dues persones: un 
conserge i un tècnic en gestió administrativa. 

En el primer cas es comptarà amb un pressupost 
de 7.500 euros per a la contractació de persones 
desocupades per a la realització d'obres o 
serveis d'interès general, segons estableixen les 
ajudes EMCORP. 
"Volem destinar aquesta subvenció a la 
contractació d'un conserge que ens permeti 
millorar el servei d'informació i atenció a l'usuari 
a la Biblioteca Municipal, especialment durant 
l'ampliació de l'horari d'aquestes instal·lacions 
durant l'època d'exàmens", ha explicat Cano. 
D'altra banda, a través de la subvenció Salari 
Jove, s'espera comptar amb 15.000 euros per a la 
contractació d'un tècnic en gestió administrativa 
que ajude a actualitzar la informació disponible 
sobre el sector comercial local, dins del projecte "El 

comerç local com a recurs turístic ". 
El perfil que es busca és el d'una persona menor 
de 30 anys, aturada i que pugui contractar sota 
la modalitat de pràctiques. Tots dos contractes, 
ha afegit Cano, seran per obra o servei, per a una 
jornada laboral d'un mínim de 30 hores setmanals. 
A més, les persones elegides hauran d’incorporar-
se abans del 31 de desembre. En el primer cas, la 
durada del contracte serà d'uns quatre mesos i mig, 
mentre que en el segon s'estendrà durant sis mesos. 
Per poder optar a aquestes places els interessats 
hauran de dirigir-se al SERVEF i aplicar per al lloc 
de Conserge (amb el codi 58331022) o de tècnic. 
Després de comprovar la idoneïtat dels candidats, 
l'ajuntament es posarà en contacte amb els 
preseleccionats per fer la selecció definitiva.

Vinaròs va rebre dimarts el guardó "Iglú Verd" 
d’ Ecovidrio per haver superat la xifra de reciclatge 
de vidre respecte a l'any anterior, dins de la 
campanya "Pla Estiu 2016".  
D'aquesta manera, tal com ha donat a conèixer el 
regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, durant els 
mesos de juliol i agost es van aconseguir recollir 
136.967 quilograms de vidre, el que representa un 
13,8% més del que es va aconseguir durant aquest 
mateix període en 2015.  
"Un total de 96 establiments hostalers de Vinaròs 
han col·laborat amb aquest Pla i estem contents 
amb els resultats obtinguts després de l'augment de 
les freqüències de recollida i una millor coordinació 
gràcies a la utilització del sistema d'incidències SIGO", 
ha explicat Alsina.  

El regidor ha afegit que espera que continuen 
les millores en aquest servei de cara al futur. En 
aquesta mateixa línia el regidor de Medi Ambient, 
Jordi Moliner, ha recordat a la ciutadania "la 
importància creixent del reciclatge per fer que la 
nostra societat sigue més sostenible".  
Per la seua banda, Manuel Sala, de la gerència de 
Llevant d’Ecovidrio, ha agraït el compromís dels 
vinarossencs i la implicació de l'Ajuntament, el 
que permet que la localitat es trobi actualment 
per sobre de la mitjana de reciclatge de vidre a la 
província de Castelló.  A nivell nacional el Pla ha 
comptat amb la participació de gairebé 10.000 
establiments hostalers de 94 municipis costaners, 
amb la qual cosa s'han aconseguit reciclar més de 
22.000 tones d'envasos de vidre.

ACTUALITAT

Vinaròs rep el guardó “Iglú Verd” per haver reciclat un 13,8% de vidre més aquest estiu
Un total de 96 establiments locals han participat en el “Pla Estiu 2016” impulsat per Ecovidrio 

La regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs, María 
Cano, va assistir a l'acte de formalització del Pacte per a 
l'Ocupació Maestrat Litoral, que es va celebrar a la Casa 
dels Cargols, seu de la Generalitat Valenciana a Castelló.
Aquest pacte s'ha constituït com una eina per al 
desenvolupament i un instrument de vertebració 
territorial. Cal destacar, ha indicat Cano, que “estos 
acords neixen des del territori, des dels municipis, 
amb independència del color polític i amb la voluntat 
d'acabar amb les altes taxes de desocupació”, ja que  
tenen per objecte promoure la cooperació dels agents 
socials (administració local, agents socials i econòmics 
més representatius) en el disseny i coordinació d'accions 
a favor de l'ocupació i del desenvolupament del territori. 

El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, 
juntament amb la Directora General d'Ocupació, Rocío 
Briones i el Director Territorial d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, José Vicente 
Andrés, han presidit l'acte de firma. A aquest pacte 
s'han adherit els municipis d'Alcalà de Xivert, Benicarló, 
Càlig, Sant Jordi, Santa Magdalena de Pulpis, Sant Rafel 
del Riu, Peníscola i Vinaròs, i compta amb el suport del 
Servef i dels agents socials, CCOO I UGT.
La regidora d'Ocupació ha indicat que “totes les entitats 
que hem signat aquest acord, ens comprometem a 
tractar de forma conjunta actuacions integrals en el 
territori, posant en comú els recursos existents per 
tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible 

i sobretot generar una ocupació de qualitat”. A 
més, Cano ha destacat que és “molt important que 
des del Servef s'escolte als ajuntaments en relació 
amb les seues necessitats en matèria d'ocupació i 
desenvolupament local.
La regidora ha finalitzat destacant que “la creació 
d'ocupació, el foment de la cultura emprenedora, 
potenciar i incrementar la competitivitat de les 
empreses existents i la promoció  econòmica dels 
municipis adherits al Pacte Territorial per a l'Ocupació 
Maestrat Litoral, són objectius estratègics que 
requereixen mobilitzar els recursos endògens del 
territori, mitjançant l'acord entre els agents econòmics, 
socials, polítics i institucionals”. 

L’Ajuntament contractarà temporalment a un conserge i un tècnic en gestió administrativa

Vinaròs signa el Pacte per a l’Ocupació Maestrat Litoral

La regidora d’Hisenda i Ocupació, María Cano, junt amb representants d’altres ajuntaments de la zona, va formalitzar aquests acords a la Casa dels Cargols de Castelló

Els regidors de Mediambient, Jordi Moliner i d'Obres i 
Serveis, Guillem Alsina,van rebre el guardó de mans de 
Manuel Sala, d'Ecovidrio 

Gràcies a la concessió de dos subvencions per al foment de l’ocupació que atorga la Generalitat Valenciana
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ACTUALITAT

La campaña comercial del Black Friday, que se celebrará los próximos 
25 y 26 de noviembre en Vinaròs, promete este año ser más potente 
que en ediciones anteriores. Por primera vez podrán participar en esta 
iniciativa los más de 300 comercios de Vinaròs que hay en Vinaròs y que 
así lo deseen, tal como destacó el edil de Comercio, Domènec Fontanet. 
Las dos asociaciones –Associació de Comerciants de Vinaròs y Vinaròs és 
comerç- ya han confirmado que más de 40 comercios adheridos a cada 
una de ellas van a participar, pero también pueden presentar solicitud los 
establecimientos no adheridos a ellas. Ayer se presentó esta campaña en 
el Ayuntamiento de Vinaròs, con la presencia del concejal de Comercio, 
Domènec Fontanet, y los presidentes de Vinaròs és comerç, Juanjo Borràs 
y de la Associació de Comerciants de Vinaròs, Maria Ángeles Pereda.
La campaña para obtener los descuentos para los días 25 y 26 de noviembre 
ya se ha iniciado. Hasta el 25 de noviembre, los establecimientos repartirán 
tarjetas a sus clientes con las que se irán sumando descuentos de hasta el 
25%, dependiendo del número y cuantía de sus compras. 
Los comercios que participen en la campaña estarán debidamente 
identificados y tendrán libertad para poder premiar a sus clientes.   
Además, cada comercio dispondrá de un “punto negro”, es decir, un 
producto muy rebajado que estará debidamente identificado.
La presidenta de la Associació de Comerciants, Maria Angeles Pereda, 
destacó que Vinaròs alarga a dos días esta iniciativa para que no sólo 
los vinarocenses puedan disfrutarla, sino que también la gente de otras 
localidades pueda acudir en sábado y beneficiarse de estos descuentos. 
Por su parte, el concejal de Comercio, Domènec Fontanet, animaba "a 
clientes de Vinaròs y comarca a aprovechar esta campaña en la que 
participa un importante número de comercios" e incidió en que “por 
primera vez puede participar en esta campaña cualquier comercio 
instalado en Vinaròs aunque no esté adherido a estas dos asociaciones”.   
Para hacerlo, tan solo tienen que acudir a la Oficina de Información al 
Consumidor para presentar la correspondiente solicitud y se le facilitará 
el material necesario. 

Vinaròs extiende el Black Friday 
a todos sus comercios

Domènec Fontanet, en el centro, junto a los presidentes de la Associació de 
Comerciants, Maria Ángeles Pereda y de 'Vinaròs és comerç', Juanjo Borràs
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ACTUALITAT

Es va fundar l'any 1976 i enguany  compleix el seu 40 
aniversari. L’Associació de Veïns Migjorn resumirà 
aquestes quatre dècades de reivindicacions amb 
una àmplia exposició fotogràfica i de retalls de 
premsa que s'inaugurarà el dia 15 de noviembre 

i una taula rodona d’associacions veïnals. La 
mostra, que serà visitable fins al proper 27 de 
novembre, constarà de més de 200 imatges 
repartides en 37 panells. 
El president de Migjorn, Fernando Llambrich i el 
seu secretari, Sebastià Fabregat, van comparèixer 
dimarts a la Casa de la Cultura i van explicar que 
40 anys “donen per a moltes fotografies, retalls 
de premsa i documentació, que hem agrupat 
per temes i també barrejades, segons el nostre 
concepte”. La mostra resumeix la majoria de les 
activitats o presències de Migjorn en la vida de la 
localitat. “No volem un protagonisme inmerescut, 
cap medalla, perquè res ho hem fet sols, i sempre 
ens hem recolzat en la resta de la societat, però 
ens sentim orgullosos i contents d'haver complert 

aquests primers 40 anys i d'haver participat en la 
vida social, cultural i política del nostre poble”, han 
assenyalat. 
Com a president, Llambrich també va indicar 
que “estic molt content de formar part d'aquesta 
associació i de recolzar les seves activitats, sempre 
al costat dels veïns i sense cap interès. És un treball 
molt gratificant”. Per la seva banda, Fabregat va 
destacar que “iniciarem ara la cinquena dècada 
treballant pel poble, sempre buscant consens i 
amb bona intenció”. 
D'altra banda, va anunciar que també per celebrar 
aquest 40 aniversari celebraran pròximament 
una taula rodona d'associacions veïnals, entre les 
quals estaran les d'Amposta, Benicarló, Peníscola, 
Traiguera i El Cabanyal).

Migjorn celebrarà els seus 40 anys amb una exposició fotogràfica a l'auditori 
municipal i una taula rodona d’associacions veïnals

El concejal del Partido Popular de Vinaròs, 
Miguel Ángel Vidal, ha solicitado al equipo de 
gobierno“ mayor contundencia y vigilancia ante el 
incremento de viviendas ocupadas ilegalmente en 
todo el término municipal”.
Desde las filas populares se ha señalado que “en 
el mes de julio de 2015 el tripartito mostró en el 
pleno su permisividad ante diferentes ocupaciones 
de viviendas y meses después tuvo que ser la 

Guardia Civil quien detuvo a unos ocupas por una 
plantación de marihuana en una de esas viviendas”.
Vidal ha señalado que “no solo los propietarios de 
las viviendas ven mermados sus derechos sino que 
son todos los vinarocenses porque en la inmensa 
mayoría de las ocasiones estas viviendas enganchan 
el suministro eléctrico al alumbrado público”.
Por todo ello el concejal popular ha solicitado “una acción 
política y policial más contundente y menos permisiva”.

El PP pide al tripartito “más contundencia 
ante el incremento de viviendas ocupadas”

Un xoc entre un camió i un cotxe. Fa un parell de dies un altre 
accident a  la N-340 a l’alçada de Sant Carles de la Ràpita va ser 
el protagonista forçant cues quilomètriques. El conductor del 
cotxe va ser excarcerat pels bombers. Un més, un nou accident a 
comptabilitzar... El primer que penses és si ha sigut algun familiar, 
amic, company... quin neguit!. Tots tenim algun ser estimat que 
va a sovint a la carretera. No podem quedar-nos en casa. Hem de 
fer sentir la nostra veu!.
Com que al País Valencià no ens deixen fer el tall en aquesta 
carretera allí on nosaltres volem, ens situem dalt d’un pont 
mostrant la pancarta reivindicativa: PROU! AP-7, GRATUÏTA, 
JA!. Cal dir que la majoria dels camioners evidencien la seua 
conformitat fent sonant la botzina. El responsable de la negativa 
és el Subdelegat del Govern (PP) que vol que molestem i ens 
enfrontem als veïns, cosa que nosaltres rebutgem. 
Per fi tenim Govern nou i per consegüent nou ministre de 
Foment. Caldrà escoltar les seues declaracions a vore si se’n 
recorda d’aquestes comarques. Seguirem anant a la carretera.

El vinarossenc Antoni Fabregat, ha mort 
esta setmana a l’edat de 60 anys. Persona 
molt coneguda i vinculada a diferents 
associacions, Fabregat era també un 
apassionat del teatre.  
Membre fundador de la Colla de Nanos i 
Gegants de Vinaròs, també formava part de 
l’Associació de Veïns Migjorn. A més de ser 

conegut pel seu treball en una parada del 
mercat municipal, Fabregat era actor teatral 
i va formar part de Xarxa Teatre, companyia 
reconeguda internacionalment, i amb 
la que va organitzar a Vinaròs diverses 
actuacions a l’arribada del Carnestoltes i  la 
de 'Veles e vents' l'any 2003. Va ser també 
fundador de l'associació teatral 'El Galliner'.

En record de Toni Fabregat

Redacció
Foto Aparicio

51ª acció a la carretera
Moviment veïnal transversal per una AP-7 gratuïta, ja!
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El pasado sábado, Cisco Cornelles, 
de la Asociación Olea, ofreció a 
Criant en Tribu una interesante 
charla sobre "Comunicación entre 
padres e hijos".

COMPARSA NI FU NI FA
Olga Calvo pasa el relevo a Laura López como reina de la comparsa. Las 
reinas infantiles Raquel y Aura se despiden y dan la bienvenida a Vera.

El passat 31 d'octubre, petits i grans van disfrutar de la Casta-Halloween organitzada per 
l'Associació Criant en Tribu, on van poder escoltar el conte de La Castanyera, representat per 
alumnes de l'Aula de Teatre, i divertir-se fabricant-se les seues terrorífiques màscares.

En la Zona Norte de Vinaròs
(Saldonar) Cerca de “EL BARCO” 

PERDIDO
GATITO BLANCO

Pelaje blanco con la punta de la cola y 
las orejas amarillas. Jovencito (5 meses)

G R AT I F I C A M O S  L A  D E VO LU C I Ó N

tel . :  672 061 633

Una altre cop dur per a la Colla de Nanos i 
Gegants de Vinaròs. L’amic  Toni Fabregat ens 
ha deixat de sobte, amb un cabàs de coses 
per fer, un calaix de sastre d’idees que tenia al 
cap per anar sempre innovant en aquest camp 
on nosaltres en movem: la Cultura Popular, els 
Nanos i Gegants.
Toni Fabregat va ser un dels membres fundadors 
de la nostra colla, i també, juntament amb Agustí 
Rosso, un dels creadors dels nostres estimats Tio 
Gori i Tia Caballera. Membre destacat i veterà de 
la companyia Xarxa Teatre, la seva experiència 
ens ajudà a coordinar i planificar les cercaviles de 
les trobades o l’arribada de l’Home dels Nassos. 
Seua, també va ser la idea de començar a fer les 
calçotades a la colla, que ara ja s’han convertit 
en una cita imprescindible dins el calendari de 
la gent de la colla.
Per tot això, per totes les idees i aportacions, i 
sobretot, pel seu caràcter obert, afable, sempre 

de la broma, amb un gran somriure i amb 
el lema de venir a xalar,  et trobarem a faltar 
moltíssim Toni, i pot ser ara, a cop calent, no en 
som conscients de quant.
Per últim, la Colla de Nanos i Gegants volem 
donar tot el nostre suport i afecte a la família 
de Toni i a la resta de companys i amics que 
vam tindre la gran sort de conèixer-lo. Sempre 
romandràs als nostres cors.
Bon viatge company!

www.canal56.com

Sit Tibi Terra Levis!
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Relevo de reinas del carnaval en la Peña Valencia

Inaugurada 
al carrer Sant 
Cristòfol, davant 
de l’església, 
la tenda 
outlet Luxury, 
dedicada tota 
a primeres 
marques, 
rebaixades de 
preu

Un altre any consecutiu hem tingut el plaer de rebre a més de 400 persones a la ja vuitena 
edició del Passatge del Terror. Des del Casal Jove volem agrair la visita de totes les persones 
que com cada any esperen amb impaciència l'arribada del Passatge del Terror del Casal Jove 
per a passar una tarde terrorífica i divertida. 

Equipo sanitario de la décima SAMU de la provincia de Castellón con 
base en Torreblanca que refuerza, desde el pasado 1 de noviembre, 
la atención médica urgente en la conexión viaria de las comarcas de 
la Plana Alta i Baix Maestrat y los enlaces con la N-340, AP-7, CV-13 y 
CV-10, catalogadas por la Dirección General de Tráfico como punto 
negro y zona de elevada incidencia de graves accidentes de tráfico, 
por lo que acortará los tiempos de respuesta.
Además, por su ubicación, tiene conexión inmediata con los 
municipios de Alcalà de Xivert, Alcossebre, Orpesa, Cabanes, 
Vilanova d'Alcolea y las zonas residenciales de playa.

Truco o trato! Halloween'16 al Mercat, tot un èxit 

Sóc Sofía Ramón Orenga i em van batejar el passat 30 d’octubre. Els 
meus padrins van ser els tios Elena i Rubén i tots junts vam gaudir d’un 
dia molt especial i emotiu.

Gabi, Ximo, José Luis y Amadeo tras coronar el Más de la Costa como los 
ciclistas de la última Vuelta a España, sufriendo pero sobretodo disfrutando.
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Vinaròs va donar inici a les XXII Jornades de Cuina 
dels Arrossos, organitzades per la Regidoria de 
Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs i l'Associació 
d'Hostaleria local, amb una degustació popular 

a la pèrgola del passeig marítim.
I és que fins al 4 de desembre, dotze restaurants 
de Vinaròs oferiran menús especials entre 25 i 
30 euros, posant en valor les receptes amb 

arrossos més tradicionals de la zona.
La festa de l'arròs que va donar el tret de sortida a les jor-
nades va estar acompanyada pel bon temps,  i amb no-
més un euro es podia degustar un arròs  més vi o cervesa.

Vinaròs dóna inici a les jornades de l'arròs amb una degustació popular

Redacció

The Qhair, la guía de Calidad de la Peluquería Española 
ha concedido este domingo día 6 de noviembre, en uno 
de los actos más relevantes de Salón Look Madrid, los 
distintivos Q y “Estrellas de la Peluquería“ de nuestro país.
Veintiún nuevos salones españoles podrán lucir, a partir 
de ahora, la más preciada distinción empresarial en el 
sector español y así, unirse al selecto grupo de alrededor 
de ciento cincuenta peluquerías Premium que han 
logrado alcanzar este galardón, entre ellas el Salon Tian 
Stil Home de Vinarós.  Siendo el primero de la provincia de 
Castellón y el único en obtener la estrella a la creatividad.
The Qhair valora a los salones miembros desde fuera 
y a través de la mirada, gustos y necesidades del 

cliente actual. Tras una rigurosa evaluación, basada 
en criterios como el Sistema Europeo para la Calidad 
o el Manual de Oslo para la Innovación, la Creatividad 
y el Desarrollo, de entre las peluquerías más Q de 
nuestro país, también han sido premiados a los 
nuevos “Michelín de la Peluquería Española". 
En una velada que se está posicionando  como la noche 
de los “AWARDS” del sector, un centenar de asistentes 
llegados de distintas ciudades del panorama nacional 
disfrutaron de una emotiva velada. 
Tian Stil Home es una barbería que rescata el buen 
servicio de la barbería tradicional y lo combina con la 
innovación y la calidad del hombre actual.

El Salón Tian Stil Home de Vinaròs, reconocido con la the Qhair a la creatividad
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SOCIETAT

El Carnaval de Vinaròs 2017 ja ha 
anunciat la seua inminència. Al voltant 
de 3000 integrants de les 33 comparses 
del Carnaval de Vinaròs van participar 
diumenge passat en el passeig Fora Forat 
en la tradicional jornada de les paelles. 
El temps va acompanyar i les paelles de 
Carnaval van poder preparar-se amb un 
dia assolellat. L'avançament en un mes 

d'aquest esdeveniment, que ja es va 
avançar el passat any, es va fer pensant 
a evitar la mala meteorologia que en 
altres ocasions va fer cancel·lar la cita 
gastronòmica, i aquesta vegada va tornar 
a ser un encert. La jornada de paelles de 
germanor es va celebrar després que la nit 
anterior es presentés el cartell anunciador 
d'aquesta propera edició.

Tres mil comparsers anuncien el Carnaval amb la jornada de paelles
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El jove vinarossenc Sebastián Casanova Fábrega, il·lustrador “freelance” 
que treballa des de fa 5 anys entre Madrid i Vinaròs, ha guanyat per primera 
vegada el concurs de cartells anunciadors del Carnaval. Aquesta era la 
sisena vegada que Sebastián, que no va poder estar present en estar a 
Madrid, es presentava al concurs. En aquesta edició han participat més de 
40 cartells, fins i tot de l'estranger, sent una de les més participatives dels 
últims anys. A més aquesta vegada s'ha augmentat la quantia econòmica 
del concurs de 600 a 1.000 euros. Un altre dels canvis introduïts per la 
Comissió Organitzadora del Carnaval en aquest concurs va ser que un 
jurat professional va triar als tres millors i aquests tres van ser sotmesos 
posteriorment a votació entre els representants de les comparses. En aquest 
acte també es va anunciar la renovació de la pàgina web del Carnaval.  
Sebastián Casanova està molt vinculat al carnaval, doncs és el creador 
d'algunes de les disfresses que s'han lluït. L'any 2010 va guanyar el concurs 
de cartells anunciadors de la Setmana Santa de Vinaròs. El cartell del 
carnaval 2017 està inspirat en Bollywood, que és el tema escollit per a 
aquestes festes que se celebraran del 17 al 27 de febrer.

Sebastián Casanova guanya el concurs de 
cartells del Carnaval

Sortida Casal Jove
El Casal Jove ha dut a terme la seua primera Sortida 
Micològica què, tot i tractant-se d'una no molt bona 
temporada per la falta de pluja, els participants han 
pogut aprendre les normes bàsiques de recollida, com 
diferenciar els bolets, on trobar-los i saber identificar-
los. Tot això a Vistabella del Maestrat guiats per Pedro 
Delgado, micòleg del nostre municipi i tres representants 
més de la Societat Micològica de la Comunitat Valenciana.
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Este  domingo 30 de Octubre por la tarde, la 
Asociación x+Vida de Vinaròs presentó el Festival 
para Familias Curiosas YO ELIJO LA LUZ.
Querer hacerlo bien y mejor fue  uno de los 
objetivos que tuvieron 30 voluntarios que llevaron 
a cabo diversas actividades gratuitas para que los 
peques y mayores tengan una experiencia única e 
inolvidable.
La extensa oferta de actividades en la que 
participó  la familia entera (hubiesen visto la cara 
de satisfacción de los papas y abuelas cuando 

terminaban su perro de globoflexia!) llevó a que 
todos  pudiera disfrutar de una tarde de sol, con 
verdadera alegría y Luz, hasta los más pequeñitos 
tuvieron su espacio para jugar en su taller sensorial.
Talleres, música, payasos, títeres  y muchos 
juegos fueron el escenarios ideal para que todos 
nos sintamos  protagonistas del evento y nos la 
pasemos pipa.
Los payasos nos fascinaron  con sus canciones y 
juegos, los títeres con sus enseñanzas de valores 
que tanto necesitamos recordar, terminando con 

una globotà de 500 globos.
Agradecemos a cada familia que participo y a 
nuestros voluntarios que dieron todo para que la 
propuesta sea inolvidable.
Queremos seguir ofreciendo un  espacios 
gratuitos donde la familia pueda disfrutar de 
tiempos de diversión y educación en valores, los 
esperamos el 27 de noviembre a una COMIDA EN 
FAMILIA    en el Parque   de la Carpa del Atlàntic 
a la 1, con juegos para participar todos juntos y 
mucha diversión!

Festival para Familias Curiosas

Redacción

El Ceip Misericòrdia, des de fa tres cursos porta a 
terme un Projecte Esportiu de Centre, 
Les escoles hem de ser el pilars en el foment dels 
esports, hem d'aprendre d’una manera educativa 
i saludable, això al nostre centre ens permet 

completar el procés educatiu del nostre alumnat, 
desenvolupant les virtuts educatives que aporta la 
pràctica de l’esport per al creixement personal (esforç, 
coeducació, disciplina, dedicació, sacrifici, solidaritat) 
i al mateix temps introduir hàbits de vida saludable. 

Aquest dijous 3 jugadors del Peñiscola de 
Futbol Sala, han vingut al nostre centre a fer un 
entrenament als nostres alumnes que participen 
en l'activitat de futbol sala en la qual participa el 
Club de Futbol Sala Vinaròs.

Projecte esportiu CEIP Misericòrdia
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A los que nos gusta esta clase de música, tenemos la oportunidad año tras 
año, de disfrutar y gozar de poder ver y escuchar esta música en riguroso 
directo. Esto se lo debemos a una entidad puntera en nuestra ciudad, cual 
es “Joventus Musicals de Vinaròs”, la cual, y siempre con la ayuda y 
colaboración con nuestro ayuntamiento, hace ya muchos años que podemos 
disfrutar de la misma.
Es bien cierto que desde hace dos años, nos hemos quedado solo con el 
“Festival”, y que añoramos aquellos “Concursos”, en que bastantes grupos se 
trasladaban hasta nuestra ciudad y pasaban unos días, para competir entre 
ellos y conseguir sus interesantes premios, pero…es lo que hay.
Desde hace años, estamos inmersos en una crisis, a la cual nadie sale bien 
parada, incluso los músicos, y si estos están estudiando en sus conservatorios, 
y por lo que se supone con poco dinero en sus bolsillos, pues harto difícil poder 
desplazarse hasta nuestra ciudad para estar unos días compitiendo. Si aparte 
de esto, añadimos que los premios han bajado y la colaboración en premios 
de las “JJ.MM de España” también, pues esto hace que todavía tengamos la 
suerte de que se pueda organizar uste “Festival”.
Por lo tanto, desde estas líneas, mi agradecimiento y admiración hacia nuestras 
“JJMM de Vinaròs”. Y vamos ya a lo que ya es historia de este festival de 2016.
El programa fue el siguiente:

Divendres 4 de novembre 
21h: concert inaugural  

 Duo  Dalí (violí i piano)
Dissabte 5 de novembre 
19h: Inici actuacions dels 3 grups participants:
Quartet Zura (flauta, oboe, clarinet, fagot)
Duo Fírveda (violí i acordió)
Trio Caralni (piano, flauta i violí)

En lo que se refiere al “Concert inaugural”, les comentaremos que el “Duo Dalí” 

con sus componentes Fernando Pascual y Aida Velert, actuaron en el pasado 
festival y es un conjunto bastante conformado. Su interpretación fue la mas 
aplaudida de las dos jornadas, por una parte por su buena interpretación, y 
por la otra por el programa escogido, con  J, Brahms, C. Schumann y R. 
Schuman en su primera parte, en la segunda nos ofrecieron música española 
a cargo de los conocidos compositores; J. Turina y M. de Falla.
Al próximo día, sábado 5, escuchamos las audiciones de los tres únicos 
conjuntos que se presentaron y que fueron los siguientes:
- “Cuarteto Zura” de Irun con María Morera Ballester (flauta travesera), Ekaitz 
Bisquet (oboe), Iván Arostegui Acosta (Carinete) y Lorea Gurruchaga Acosta 
(fagot).
- “Duo Fírveda” de Pontevedra con Marina Hermida (violín) y Nerea Rodríguez 
(acordeón).
y “Trio Caralani” de Barcelona con Carolina Santiago Martínez (piano), Nicolás 
Hernández Carrión (flauta) y Alba Ramírez de Ramón (violín).
La verdad es que los tres conjuntos lo hicieron muy bien con grandes 
interpretaciones, y de los cuales, de los tres, caso de haber sido “Concurso”, 
seguro que alguno de ellos hubiera podido ser el vencedor.
Por cierto, para mi, la mejor puesta en escena fue la tercera y última pieza 
del “Duo Fírveda” con Marina Hermida, violín y Nerea Rodríguez, acordeón, en 
que para interpretar la pieza tocaron y cantaron, y en la tercera y última pieza 
que interpretaron, se apagaron todas las luces del auditorio, y sentándose una 
junto a la otra, interpretaron sus partituras solo con cuatro diminutas luces 
de neón, las cuales estaban colocadas en la parte alta de los atriles. Por otra 
parte, un dúo como este de violín y acordeón, es la primera vez que lo vemos. 
Nos encantó.
Finalizo animando a las JJ.MM. de Vinaròs, pensando y esperando que vengan 
tiempos mejores, y que de nuevo nos puedan ofrecer un gran “CONCURS 
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA CIUTAT DE VINARÒS”.

Festival internacional de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs 
organizado por Joventuts Musicals de Vinaròs

1- DUO DALÍ

3- DUO FÍRVEDA

2- CUARTETO ZURA

4- TRIO CARALNI
Salvador Quinzá Macip
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Avui dissabte, 12 de novembre, a les 20,30 hores i 
a l’Auditori Municipal tindrà lloc l’estrena de l’obra 
inspirada en els elements de la natura, “Performance: 
els 4 elements”, dins dels actes de celebració dels 
600 anys de la imatge de Sant Sebastià.
Aquesta performance vol crear una simbiosi de 
sons produïts, entre d’altres, per elements no 
estructuradament musicals i de representacions, 
que ens acostaran al vent, foc, aigua i terra. És un 
espectacle on les obres i la transició entre elles està 
inspirada plenament amb els quatre elements de 
la natura.
L’espectacle correrà a càrrec de l’Ensemble Mar 
de Flautes, un grup que naix de la inquietud de 
la flautista vinarossenca Mª José Domènech per 
poder crear un grup de flautes que estimant la 
música, volguessin  treballar en un projecte comú  
musical. A dia d’avui l’ensemble compta amb un 
total de 16 flautes de diferents pobles de la nostra 

zona, Alcalà de Xivert, Ulldecona, Alcanar i Vinaròs.
L’espectacle es desenvolupa de forma contínua, 
creant una transició sonora i visual al passar entre 
els diferents elements de la natura amb músiques 
de Bach, Reverté, Falla, Smetana, i Doménech. 
A continuació passem a detallar els membres de 
l’ensemble: Glòria Fresquet Marzal, Aida Ferré 
Tomàs, María Fraile Vives, Rosa Juan Barrera, 
Josep Domènech Safont Pitarch, Míriam González 
Martínez, Marc Flores Macip, Àngels Guinot Veiga, 
Mireia Royo Segura, Victoria Beltrán Domínguez, 
Mar Vidal Rodríguez i Rosa Bellmunt Gavaldà. Tots 
ells sota la direcció de Mª José Domènech Fuentes.
Per aquesta ocasió comptem amb la col·laboració  
de l’actor Toni Guillot. Dels músics Adrià Cisneros, 
bombardí; Oscar Brau, bombardí; Ivan Castell, 
percussió; i Juanjo Villarroya, flauta travessera.
L’escenografia correrà a càrrec de Sergi Creacions, 
Jaraba, Juan Bta. Domènech i Mª José Domènech.

La dolçaina i el tabal de Vinaròs no podia faltar a l’Aplec de la Federació 
Valenciana de dolçainers i tabaleters que es realitzà a la ciutat valenciana 
d’Alzira, a la comarca de la Ribera, l’Alta.  Dèiem que no podíem faltar enguany 
ja que justament estem celebrant els nostres 10 anys de vida, i l’Aplec és una  
bona oportunitat de trobar-nos amb altres colles del País Valencià, veure com 
està el pati dins del món de la música tradicional i gaudir un dia només els 
musics de la colla en un acte diferent de les trobades de Nanos i Gegants.
Així doncs,  carretera i manta, i durant tot un dia els joglars dels Nanos i Gegants 
vam poder gaudir d’un ambient d’una ciutat immersa en una concentració de 
quasi 1000 músics, on el so de la dolçaina i tabal va omplir durant hores i hores 
tots el racons d’Alzira. 
La  Fira de Lutiers, la cercavila infantil, el dinar de germanor, la conjunció de 
fins a tres cercaviles alhora per part de totes les colles d’Alacant, València 
i Castelló convidada, la tocada conjunta,  el fantàstic concert de la Colla de 
Federació, el sopar de germanor, les cercaviles improvisades,  el concert fi de 
festa...tot això és que vam poder viure en una jornada que, als músics d’un 
instrument tan nostrat com la dolçaina, són les que ens carreguen les piles, 
les que ens animen a continuar, les que ens permeten fer nous amics, nous 
contactes, alhora que augmenta la germanor entre tots natros,  per continuar, 
com fins ara,  avançant dins la música i la cultura popular.  
Que la música de la dolçaina i el tabal no pare!!

Performance els 4 elements
Sebastian Redó

Redacció

La Dolçaina I Tabal de Vinaròs a Alzira
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© Antonio Beltrán Vidal

La señora del collar de perlas paseaba a diario por la plaza donde se podía disfrutar de un espectáculo 
callejero. Bajo el arco de piedra del acceso principal, una marioneta recreaba las más hermosas arias de 
Haendel para voces femeninas y de contratenor. El elegante y emotivo repertorio, surgiendo de un altavoz, 
fue arrinconando poco a poco sus prejuicios. Superadas ya todas las reticencias, un día la señora se acercó 
a intercambiar algunas palabras con el artista que insuflaba vida al complejo mecanismo, con aquel que 
acabaría siendo su confidente. Y mientras le hablaba de la vesícula de su esposo, del master de su hija tan 
lejos de casa, él la atendía sin dejar de realizar sincronizados movimientos de pies y manos. Semejaba un 
desdoblamiento. Mientras el hombre del chaleco gastado conversaba apaciblemente con ella, la marioneta 
simulaba a la perfección las agilidades vocales de Alcina, Cleopatra, Rinaldo... Era cuando parecía cobrar vida 
propia, una autonomía que en los momentos de la pirotecnia vocal atrapaba a los asombrados viandantes. 
Lanzadas en cadena sobre un paño rojo, las monedas saltaban entonces junto a los tacones de la señora. Pero 
ella, absorta en la conversación, ignoraba que con su presencia y actitud estaba contribuyendo al éxito de 
aquel espectáculo tan mágico, tan callejero.

Facebook: Microrrelatos Chulvi

HAENDEL 

Presentació del 
llibre sobre "Les 
muixerangues 
valencianes", de 
Joan Bofarull, 
Associació 
Jaume I. 

RodonorsInvictes -d’Olga Suàrez i Lluis Batalla- va presentar a l’Auditori 
de Benicarló ‘Exilis’, comptant amb una actuació de Carles Santos i Inés 
Borràs que va obrir l’acte.
‘Exilis’ extrau els seus poemes dels reculls ‘Exili d’Ovidi’, ‘Llibre dels 
exilis’ i ‘La nit’, tres obres Mestres en la vasta producción de Vicent 
Andrés Estellés.

La mostra de les obres que participen en la vuitena 
edició del certamen internacional d'aquarel·les 
Gabriel Puig Roda, organitzat per l'Associació 
Cultural Amics de Vinaròs, ja poden contemplar-se 
a l’espai de la capella de Santa Victòria. 
L'edició compta amb el suport de la Diputació 
i l'Ajuntament de Vinaròs, com va destacar el 
president de l'associació, José Luis Pascual. 
Els guanyadors d'aquest certamen i del premi 
d’investigació histórica Borràs Jarque es donaran a 
conèixer el pròxim 25 de novembre en el transcurs 
del sopar de la Nit de la Cultura que cada any 
celebra l'associació i per al qual ja hi ha confirmada 

l'assistència de 170 persones. Pascual va inaugurar 
el divendres passat a la tarda la mostra i va destacar 
la consolidació d'aquest certamen a nivell nacional 
i internacional, en ser reconegut entre associacions 
i acadèmies de tota Espanya per la qualitat de 
les obres presentades, a més de publicar-se el 
lliurament de premis en mitjans especialitzats. El 
president d’Amics de Vinaròs també va recordar 
que enguany, a més, també hi ha vot popular, que 
comptarà en la decisió final. A més, va assenyalar 
que el jurat haurà de replantejar noves normes per 
a properes edicions en haver-se rebut obres en 
molt gran format en aquesta edició.

Dins dels actes de la Carta Pobla 2016 i patrocinada per la Regidora de 
Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs, "Amics de Vinaròs", amb Helena Roman 
va fer una passejada guiada per la ceràmica històrica de la ciutat.

(Música II)

Visita per la ceràmica histórica de la ciutat

Rodonorsinvictes presenta ‘Exilis’

Redacció/ Fotos: Pablo Batalla

E.Fonollosa

La capella de Santa Victòria acull la mostra de les aquarel·les del certamen Puig Roda
Les muixerangues valencianes
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El pasado sábado día 5 del presente mes, invitada 
por la “Coral Vent de Dalt” de Tortosa, la cual 
cumple este año su 30 aniversario, se desplazó 
hasta Tortosa la “Coral García Julbe” de Vinaròs, para 
participar en un mega-concierto en que actuaron 
un total de diez agrupaciones corales. 
En lo que respecta a la “Coral García Julbe”, 
interpretó las siguientes piezas:
 - El país de dins teu………………..Música: 
Rossend Aymí i Escolà
                                                                        Poema: Joan Todó
 - Cantique de Jean Racine………...Gabriel Fauré
                                                          Adaptación letra al 
Catalán: Rossend Aymí i Escolà
                                                Piano: Enric Melià i Fortuna
                                                Dirección: Rossend Aymí 
i Escolà

                                                      Canto común
 - Canticorum Iubilo………………..G. F. Haendel
 - Els segadors……………………...Himne Nacional 
de Catalunya

Fue esta una excelente jornada coral, en que a 
los que nos gusta esta clase de música, pudimos 
ver y escuchar las diferentes corales y estilos en el 
“Teatre Auditori Felip Pedrell” de Tortosa.
A cargo de la coral anfitriona y de manos de su 
presidente y del alcalde de Tortosa, se entregó a 
presidentes y directores de todas las corales, un 
obsequio floral. Mas tarde se obsequió a todos los 
participantes con un “vino de honor”.
Como datos curiosos, les comentaremos que la 
pieza “El país de dins teu”, su música fue compuesta 
por el director de la coral Rossend Aymí i Escilà. 
La adaptación de la letra al catalán y arreglo de 

la conocida pieza “Cantique de Jean Recine” de 
Gabriel Fauré, y que todas las corales interpretan 
en la lengua del compositor, es decir, en francés, 
también fue a cargo de Rossend Aymí i Escolà, así 
como también fue el director de la coral “Orfeó 
Tortosí” que actuó a continuación de la “Coral 
GArciía Julbe”, y el primer director que tuvo la coral 
anfitriona “Coral Vent de Dalt”.

La Coral García Julbe, a Tortosa

El proper 17 de novembre, a les 22.30 hores, tindrà 
lloc a l'Auditori Municipal, el concert Cançons de fer 
camí, amb Mireia Vives (veu) i Borja Penalba (veu, 
guitarres i percussió).  
Les entrades per a aquest esdeveniment, organitzat per 
l'Agència de Promoció del Valencià AVIVA i la Regidoria 
de Cultura de Vinaròs, podran comprar-se de manera 
anticipada a l'Auditori a partir del 8 de novembre, de 

18.00 a 21.00 hores, a un preu de 5 euros cadascuna.  
El regidor de Cultura Marc Albella ha animat la 
ciutadania a assistir a aquest concert, per gaudir 
de primera mà del talent de tots dos artistes. Sobre 
Penalba ha destacat el seu treball amb referents del 
món de la música com Lluís Llach o Feliu Ventura.  
Vives, per la seva banda, va començar amb la 
seua aventura musical amb Bakanal i va continuar 

durant 10 anys amb Rapsodes. Després d'algunes 
col·laboracions amb Andreu Valor, Tomàs dels Sants o 
Atupa, ha iniciat una nova etapa al costat de Penalba.  
En aquest esdeveniment oferiran un repertori de 
cançons pròpies, combinades amb poesia musicada 
de diferents autors com Maria Mercè Marçal, Vicent 
Andrés Estellés, Joanjo Garcia, Joan Vergés, Ovidi 
Montllor o Bob Dylan.

Tres jóvenes vinarocenses han ganado el primer premio del Raindance Festival del Reino Unido en un 
concurso de cortometrajes de terror de una duración de 14 segundos con motivo de Halloween. Se 
trata de Hugo Latorre, de tan sólo 8 años, Helena Cañadas (14) y Carlota Cañadas (12), que presentaron 
el cortometraje ‘Toc toc’, que ha seducido al jurado.  
El cortometraje ha sido rodado en una casa particular de Vinaròs. Los tres son fans de este tipo de 
cortos de 14 segundos que se han convertido en virales en Youtube e Instagram. 
“Nos enteramos de que en Raindance, el festival de cine independiente más importante del Reino 
Unido, hacían un concurso para Halloween, y decidimos presentarnos”, explican. Para la grabación 
del corto contaron con el asesoramiento del ilustrador y director vinarocense Diego Latorre, que es 
el padre de Hugo. 
Raindance es el más importante festival de cine independiente en el Reino Unido y desde 1992 ha 
estado ofreciendo asesoramiento y apoyo para los cineastas independientes. 

Raindance Festival premia a un corto de terror de tres jóvenes vinarocenses

CULTURA

Les entrades podran comprar-se anticipadament a l’Auditori Municipal a partir del 8 de novembre a un preu de 5 euros cadascuna

Mireia Vives i Borja Penalba oferiran un concert a Vinaròs el 17 de novembre
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Gràcies, company
Per Manuel Balagué

Cooperació entre àrees
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www.ppvinaros.es
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En busca de la auditoria perdida
Por Carla Miralles

Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com

Per Jordi Moliner

Una vez más el tripartito, ante la pregunta ¿Dónde 
está la auditoría?, no sabe, no contesta. Desde el 
minuto uno el tripartito encabezado por Enric Pla 
abanderó la necesidad y urgencia de una auditoria 
que con el paso de los días se convertía en una 
auditoría ciudadana y hoy en día ya es una utopía 
que nadie se cree.
Fueron insistentes y demagogos en el anuncio y 
encargo de la auditoría puesto que la definían como 
imprescindible para aclarar oscurantismos dentro 
del consistorio que solo formaban parte de sus 
prejuicios ideológicos. Ahora se comprueba como 
aquel argumento y promesa era una mentira, un falso 
argumento para intentar desprestigiar la correcta 
gestión del gobierno del PP en los cuatro años más 
complicados económicamente de la democracia.
Les advertimos que las cuentas del Ayuntamiento 
están amparadas por los funcionarios públicos; además 
el equipo de gobierno sabe y tiene los informes de 
intervención y secretaria donde se refleja la situación 
económica. Pero claro, es más típico del tripartito echar 
mano del populismo que decir la verdad.
Una auditoría que sería inminente y en agosto 
del pasado año estaría hecha; luego anunciaba 
el alcalde que se realizaría por la universidad 
durante el mes de agosto de 2015 pero esa 
opción desapareció, continuó con que estaría para 
septiembre y así los consecutivos anuncios de 
salida a la luz pero seguimos esperando. Y lo único 
que sabemos, por redes sociales, que algunos 
“ciudadanos” la están haciendo. Han pasado ya 
muchos meses y ni auditoria ni transparencia. 
Ante la falta de respuestas e información por parte 
del tripartito les seguimos preguntando ¿Quién 
les da la documentación pública a esos supuestos 
ciudadanos que realizan supuestamente la 
auditoria? ¿Qué funcionario supervisa el supuesto 
proceso? ¿Se hacen los supuestos trabajos dentro 
del ayuntamiento o se llevan la documentación 
a casa? ¿Alguien nos va a decir algo? Pues si hasta 
ahora nadie nos ha dicho nada, damos por supuesto 
que estas preguntas seguirán sin obtener respuesta.
En definitiva, un proceso muy extraño, completa-
mente oscuro y nada fiable donde esperamos que 
algún día, se supone, aparecerán unas conclusiones 
que habrán hecho no sabemos quién, analizando no 
sabemos qué y seleccionando los datos bajo no sabe-
mos qué criterios…vamos, ¡todo muy transparente!

Aquesta setmana no escriurem de polítics. Per a 
desesperació d'alguns, encara tenim per davant més 
dies que llonganisses per explicar tot el que aquest Equip 
de Govern està fent i aconseguint per al poble. Avui ens 
agradaria fer un menut escrit sobre aquests veïns de 
Vinaròs que no han parat mai de pensar i actuar pel benefici 
del nostre poble, de la seua cultura i de la seua gent.
Persones que mentre uns encara anàvem en 
bolquers i altres vivíem dintre de la nostra burbuja de 
benestar, pensant que els senyors polítics de "tota la 
vida" defensarien sempre els nostres interessos, ells ja 
intentaven dintre de les seues possibilitats i sacrificant 
el seu temps lliure empoderar (aquesta paraula tan 
utilitzada avui en dia) a la gent del seu voltant.
"Només saben protestar", deien tots aquells a qui 
demanaven explicacions dels seus actes i al mateix 
temps profit per als vinarossencs. Però el temps fica a 
tots al puesto i quanta raó s'ha demostrat que tenien; 
evidenciant que qui ha de manar i ha d'estar damunt de 
la política d'un ajuntament o de qualsevol administració 
és el poble i no donar quatre anys de carta blanca.
Gent de combat, com diuen els nostres companys de 
les terres del Montsià. Persones que fan país, encara 
que el nostre siga un país menut, amagat entre timbes, 
barrancs i garrofers, sense més glories imperials que 
oliveres mil·lenàries. Però amb patriotes de veritat com 
ara ells i no de bandereta i diners a Andorra i Panamà.
També defensors de la cultura tradicional 
vinarossenca. Que seria sense ells dels nanos i 
gegants o del record de l'antic carnaval de Vinaròs: el 
d'agafar la roba vella de l'armari de l'abuela i sortir al 
carrer a fer critica a tot el més solemne i sagrat.
El temps va passant i tot ho canvia, només faltaria. 
Els joves sempre miraran amb un somriure sarcàstic 
als qui els parlen de coses que no tenen per què 
conéixer. Com ara que Halloween es diu Tots Sants 
o que existia un art que es deia teatre popular i que 
omplia fins a dalt de públic places i auditoris.
La setmana que ve ja tornarem a parlar de noves 
escoles, sous, subvencions europees o auditories. 
Però deixeu-mos acabar aquesta desitjant que 
aquestes persones de les quals hem parlat fa un 
moment, continuen molts més anys al nostre costat. 
Per seguir escoltant-los parlar de com podríem 
millorar Vinaròs des de l'Ajuntament i des del carrer. 
Perquè Tots i Totes Som Vinaròs, per a bé o per a mal, 
és el que és gràcies a gent com ells.

Molt estem sent criticats  els membres  de 
l'actual  equip de govern per la interacció entre 
àrees. L'oposició esperava que cada un dels 
partits integrants de l'equip de govern fes un 
petit corralet,  més  encara que cada àrea fos 
estanca e impermeable a les altres i actuéssim com 
a "Regnes de Taifás", res mes lluny de la realitat. Hi 
ha molts casos de col·laboracions, aquesta forma 
de fer les  coses  no  son  ben  enteses, ni ben 
rebudes per alguns, que esperaven que això fos 
una causa de problemes.
Per aquest equip l'important no es  la foto  es  el 
fet de fer  les  coses, petites o grans.  Es  igual, 
l'important  es  fer-les, no qui o quant. Igual 
ens  dóna  arranjar els voltants d'un antic 
velòdrom, una clara millora per als xiquets que 
practiquen  aquets  esport, ho faci la regidoria 
que ho faci. Que ficar-nos mans a l'obra per fer 
les reformes en el bar de la nostra estimada 
Ermita, una reforma molt important i necessària, 
que amb la  col·laboració  de  vàries  regidories i 
amb l'interès mostrat  pels  treballadors de la casa 
implicats està donat els fruits desitjats. Unes obres 
que van per molt bon camí i ens reafirmen en la 
necessitat que hi havien de fer-les, feina fonamental 
per a després demanar la  llicència  d'activitats. 
Ha quedat demostrat una volta mes els pocs 
escrúpols d'alguns regidors de l'oposició la 
ignorància d'uns altres vers aquest tema. I així ha 
quedat demostrat que ni estava donat a dit, ni hi 
havia un "tapat", ni cap  cosa  estranya. Això si, si 
espereu que quelcom rectifiqui o demani perdó, 
esteu apanyats. Jo no ho faig.
D'altra banda des de l'àrea d'agricultura estem 
molt contents i satisfets, de l'acollida de la 
Targeta Rural. Més d'un centenar de peticions 
de targetes en pocs dies ens reafirma en 
la línia de treball, escoltar  les necessitats  i 
peticions dels interessats i actuar dins de 
les nostres possibilitats. Una targeta que 
ja  està  implantada també en poblacions 
veïnes i algunes no  tan  veïnes estan molt 
interessades en aquesta.
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Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de octubre 
a l’ajuntament, a FRATER per compra de 
confección y manualidades.

FRATER

PER cOMPRA dE cONFEccIÓN Y MANUALIdAdES

07/11/2016

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

caixa Vinaròs

San cristobal, 19

FRATER

www.canal56.com

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS

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

La última NOVEDAD 
de Editorial Antinea

EDITORIAL
ANTINEA

Ya a la venta en

LOS HEREDEROS DE LA TIERRA
¡Ya a la venta!

Diez años después,
llega la esperada
continuación de

La catedral del mar

VUELVE A
DISFRUTAR LA

HISTORIA

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES D’OCTUBRE DEL 2016 (II)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Fardatxet 

Aguas otoñales con frios y mistrales 
Semana con una mar batida por aires del noroeste que al mismo tiempo hicieron 
bajar las temperaturas. En un principio se dificultó la labor extractiva, pero al final se 
faenó normal. Las capturas resultaron flojas y las cotizaciones normales.

La pesca de arrastre al no faenar algunos bous los cuatro primeros días de este periodo semanal, 
el viernes también podían pescar. Los desembarcos han sido a base de langostino, calamar, 
pescadilla, salmonete, peluda, rape, móllera, caracol, galera, jurel, pagel, caballa, rubios, lisa, 
canana y morrallas.
El cerco lo ha tenido mal por el viento nocturno. El lunes una traíña local aún pudo faenar por 
aguas cercanas a Castellón para atrapar 400 cajas de sardina (7K/caja). El martes y jueves no llegó 
a faenar por los fuertes vendavales.
La flota artesanal trasmallera, unas pocas barquitas calaron a la sepia. Varios lo hicieron en 
busca de lenguado. Uno pescó dos jornadas a la corvina, lliri y sorella. Y uno llevó poca langosta, 
bogavante y gallineta.
El palangrillo de costa capturó con anzuelo pocas doradas y sargos.
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo subastaron varias jornadas ejemplares de 1 a 3 Kg.

Beneficiosos productos del mar para el cuerpo humano
Hace años que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publica valores dietéticos de 
referencia para la ingesta –entre otros- de carbohidratos, fibra, agua y grasas. En esta última categoría 
se incluye la comida diaria recomendada de ácidos grasos omega 3 como los que contiene de una 
manera natural, el pescado. Estas recomendaciones sobre la alimentación de nutrientes constituyen 
una guía de referencia para las administraciones, en su labor de diseño de políticas nutricionales y en 
el establecimiento de objetivos de salud pública relacionados con la dieta.  
Según dicha Agencia, un consumo diario de 250 mg de ácidos grasos de cadena larga omega 3 
en adultos reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, etc. 
Y por último, declaraciones de EFSA resaltan los buenos beneficios del consumo de pescados 
están relacionados con su composición nutricional, en especial con el alto contenido en ácidos 
grasos poliinsaturados omega 3. En muchos otros productos alimentarios, en los que esta 
sustancia no está presente de manera natural, los fabricantes han optado por añadirla, con el 
objetivo de sacar rendimiento de la buena fama de los omega 3. Pero ahora hay que saber cuándo 
se puede afirmar que un producto (no pescado) es rico en omega 3, o sea, la cantidad aportada 
de éstos ácidos. Y si la persona que lo come saber  el porcentaje que retiene su organismo al no 
llevarlo de una manera natural como el pescado.

Vistós i petit peix de 8 cm. de consistència corporal 
delicada i sense escates, que són sobrenomenats 
vulgarment com a dragronets o llangardaixos. 
Es pot confondre amb els gobits (burros). 
És el menor de totes les espècies i la mes ampla de 
la família Calionímids.
En castellà li criden fardacho. El seu nom científic 
és Callionymus risso.
Té el cos prim, aplanat per davant i gairebé cilíndric 
a la regió posterior. Peduncle cabal mes llarg que alt.  
Cap deprimit i triangular amb els ulls en la part 
superior. Boca petita amb llavis gruixuts. Mandíbula 
superior extensible i més avançada que la inferior. 
Dents diminutes en tots dos maxil·lars. Posseeix 
una espina en els opercles que acaba en tres 
puntes. Té diminutes obertures branquials rodones 
com a forats en la part alta dels costats del cap. 
Sense bufeta natatoria. La seva línia lateral mes 
marcada en el mascle i amb puntets negres en la 
femella. Corporalment està protegit per mucosidad. 
Aletes;1ºD III molt altes i desenvolupades, 2ª 
8/9, A 8, V I, P 17 i C 10. L'últim radi de la 2ªD 
en el mascle molt llarg. Hi ha una membrana 
que uneix els radis interns ventrals amb la base 
de les pectorals per fixar-se sobre el substrat. 
És de color pàl·lid i tons vistosos. El mascle és gris 
verdós i groguenc. La femella grisa fosc. Cos i cap 
esquitxats de taques grogues i puntets negrets. 
La 1ªD negra en la femella i amb taca blanca en 
el mascle. L'anal orlada de negre. Tenen una faixa 
platejata al llarg de la L.L. En general els mascles tenen 
els colors mes brillants per atreure al sexe contrari. 
Dos mascles poden pretendre a una femella i es 
barallen mossegant-se. La reproducció comença 
abans de la posta de sol amb una dansa nupcial. La 
parella s'uneix per les aletes ventrales i neden cap a la 
superfície diverses vegades. La fecundació és interna. 
Després ella deixa anar els ous que suren en el plàncton. 
Bentónic. Viu en aigües temperades a partir de la costa 
fins als 90 m de profunditat. S'enterra en veure perill.  
Menja petits crustacis, invertebrats com a cucs, 
etc.  Es captura amb art d'arrossegament. De poca 
importància econòmica. Pot incloure's en la morralla.

   PEIXOS:
Seitó (Aladroc, Boquerón)                7.230 Kg.
Sardina                                                     84
                                                          ______
Total Cércol...............                        7.314
           
 PEIXOS                    
Albacora (Atún blanco)                              65
Escrita (Raja, Raya)                                   24
Totyna (Mantes, Batoideos)                       34                            
Rallat (Bonito)                                           78
Llampuga (Lampuga)                               344
Congre (Congrio)                                      75
Gall (Pez de San Pedro)                            20
Orá (Dorada)                                         1.121
Musoles (Escualos)                                     2
Gallineta (Polla, Cabracho)                      104
Sorells (Jureles)                                       19
Asparrall (Raspallón)                                  7

Palá (Lenguado)                                    2.145
Sard (Sargo)                                           513
Lliri (Anjova)                                            88
Llobarro (Lubina)                                     18
Mabre (Herrera)                                       279
Pagell (Pagel, Breca)                              734
Lluç (Pescadilla, Merluza)                          19
Rap (Rape)                                             80
Rom empetxinat (Rodaballo)                     3
Jurioles (Rubios)                                      65
Moll (Salmonete)                                     120
Morralla (Serranos, etc)                             30
Mero (Cherna)                                           11
Letxa (Serviola, P. limón)                         582
Bacoreta (Canutera)                                   34
Sorella (Jurel real)                                    17
Llises ( Lisa, Mújol)                                  687
Pagre (Pargo)                                          10
Biso (Estornino)                                       15

Roncador (Roncón)                                  11
Rata (Miracielo)                                       28
Tigre (Lenguado portugués)                      16
Corva (Corvallo)                                     122
Mamona (Brótola de fango)                      94
Déntol (Dentón)                                       187
Chopa (Cántara)                                        10
Palomida (Palometa blanca)                      75
Reig (Corvina)                                            2
Morruda (Sargo picudo)                             13
Vidriá (Mojarra)                                       207
Salpa (Salema)                                          7
Tords (Tordos)                                          5
Rom (Rémol, Rombo)                               39
Varis (Varios)                                             21
                                                           ______             
    Total...................................               8.177
                

CRUSTACIS: 
     Cranc (Cangrejo)                          1
Galera (Estomatoideo)                                51
Llagosta (Langosta)                                     21
Llomàntol (Bogavante)                                  2
                                                              ____
      Total......................................             75
              
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                                   1
Sipia (Sepia)                                          2.259
Pop roquer (Pulpo roquero)                    2.668
P. blanc (P. blanco)                                     4
Polpa (Pulpo patas largas)                           1
Cargol punxent (Caracol,Cañailla)                 24
                                                            ______
       Total……………………               4.957
Total Tremall i d’Altres Arts.....      13.210
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Ha dado inicio La LPT que constará de 5 
pruebas clasificatorias para el Campeonato 
Nacional del Tour España en Agosto y que este 
año se llevará a efecto en el Hotel Boston de 
Zaragoza. Varios jugadores de Vinaròs se han 
dado cita a este evento con diferente suerte. 
2ªB Joel Gomez, noveno al igual que 2ª A Juan Fran Vera 
F. J. René Castillo, 1ª  Manu Lorente F. y Juanjo Flores

Primera división                                       PUNTOS
1º Marc Boyle (Almazora)                                     150
2º Gaizka Diaz de Argote (Castellón)         100
3º Steve Boyle (CB Orpesa)                                  75
Manu Lorente (CB Casino Vinaròs)               75
5º Andres Lazar (Castellón)                                  50
David Grafe (Almazora)                                             50
7º Juanjo Flores (CB Casino Vinaròs)          25
Vicente Rumeu (Almenara)                                     25

Segunda Division
1º Jorge Rene Castillo (CB Casino Vinaròs) 150
2º Ivan Fuentes (Onda)                                                   100
3º Alin Pirvulesco (Onda)                                                 75
4º Miguel Feher (CB Orpesa)                                         75

9º Joel Gomez CB Amistad Vinaròs                        25 
9º Juan Fran Vera CMC Vinaròs                                  25    

CAMINADA POPULAR - SAMARRETA
•	 Dimarts: 16:00 A 19:00 H.
•	 Dimecres: 9:00 A 14.00 H i de16:00 A 19:00 H.
•	 Dijous: 9:00 A 14.00 H i de 16:00 A 19:00 H.
•	 Divendres: 9:00 A 14.00 H i de 16:00 A 19:00 H.
•	 Dissabte: 10 A 13:00 H i de 17:00 A 19:00 H.

I CURSA ERMITA "EL VOL DEL PUIG" - SAMARRETA + DORSAL
•	 Divendres: 16:00 A 19:00 H. Si arriben los dorsals
•	 Dissabte: 10:00 A 13:00 H i de 17:00 A 19:00 H.
•	 Diumenge: 8:00 A 8:45 H.

El CME informa:
Horaris lliurament bossa corredor 
caminada i cursa muntanya 2016
ATENCIÓ! a l'OFICINA del CME. No a la Bibliteca Municipal 
com indicava el reglament.

Local Pool Tour (LPT)

BILLAR.  Vinaròs

Club Billar Oropesa (Americano)
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El joven vinarocense lideró la 
sexta victoria de los juveniles 
ante su rival directo. Tanto el 
Infantil como el Alevín lograron 
ganar a domicilio, mientras que 
el Cadete sucumbió en Sagunto 
y el Benjamín sumó un heroico 
punto ante el Segorbe.

CD Vinaròs FS 4-2 Alcora FS (Juvenil) 
Triunfo de prestigio de los de Said Man-
souri ante su rival directo por la disputa 
de la Liga. Los juveniles, liderados por 
un estelar Alejandro Zaragoza, siem-
pre fueron por delante en el marcador 
y consiguieron distanciarse en el tramo 
final del mismo. Con esta victoria, los 
vinarocenses se quedan como líderes 
en solitario, con pleno de victorias en 
las seis jornadas disputadas.

At. Morvedre ‘A’ 6-4 CD Vinaròs FS (Cadete) 
Los cadetes del Vinaròs desperdiciaron 
hasta tres veces una mínima renta 
este fin de semana. Visitaron una pista 

trampa y cayeron en ella de forma 
inocente. Los locales, con tres goles de 
Adrián Llorens y otros tres de Rikardo 
Otero, lograron voltear el marcador 
en los minutos finales para sumar los 
primeros puntos de la temporada. Los 
visitantes, por su parte, se mantienen 
a una victoria del tercer clasificado. 

At. Morvedre ‘A’ 3-8 CD Vinaròs FS (Infantil)
Segundo triunfo de los vinarocenses 
en la presente campaña, el primero 
lejos de su casa, que les sitúan a 
solo tres puntos del segundo. Los 
visitantes, con un nuevo ‘hat-trick’ 
de Yago Calduch, se deshicieron sin 
problemas de su rival, con un 0-3 en 
los primeros dos minutos y que llegó 
a ser de una distancia mayor, de cinco 
tantos, tras el descanso y que ya se 
mantuvo hasta el final. 

CFS Navarti ‘A’ 2-6 CD Vinaròs FS (Alevín)
Los alevines del Vinaròs seguirán 
manteniendo el pulso titánico con el 

Alcora FS tras superar, en la matinal del 
pasado sábado, a uno de los colistas 
de la categoría. Leandro Marques, 
con tres grandes goles, lideró la 
tercera victoria consecutiva de los 
vinarocenses, un plácido encuentro 
en el que siempre fueron poseedores 
del bastión de mando. 

CD Vinaròs FS 5-5 CDFS Segorbe (Benjamín)
Descomunal esfuerzo de los más 

pequeños para igualar, sobre la 
bocina, a uno de contrincantes más 
fuertes de la competición. Los cuatro 
tantos del visitante Alex Cano fueron 
contrarrestados por tres de Neo Mayor. 
La alternancia en el marcador fue 
continua, pero Raúl Cerdán, en el minuto 
49, estableció el empate definitivo para 
mantener a los suyos en la batalla por el 
podio en categoría benjamín. 

Entre l'inici del fred hivernal i el fort 
vent que hi havia al Pantano de la 
Tinença de Benifassa, el nostre equip 
de triatló junt en familiars, amics 
i socis es van reunir per entrenar 
en muntanya i donar inici a la 
pretemporada de cara al 2017.
Mentre part de l'equip va recorrer 
caminant la zona més boscosa del 
parc natural, l'altra part de l'equip 
va fer un entrenament en BTT amb 
un considerable desnivell acumulat 
desde el Pantà pujant fins a un dels 
arbres més simbòlics que tenim, el 

Pare Faig, per continuar baixant per 
senderes molt técniques fins arribar 
de nou al Pantà i al que va ser un 
dels ultims dinars de germanor que 
tindrem aquest 2016.
És tot un orgull poder repetir aquesta 
cita any rere any amb tots vosaltres.
Moltes gràcies als principals patroci-
nadors i sponsors Hoteles Mediterra-
neo, Optica Callau, Projecal Enginye-
ria, Vins Pomada, Carniseria Miguel 
Angel, Kinesalut, Talleres Merchán 
així com a les families, amics i socis 
que ens acompanyen sempre.

Alejandro Zaragoza hace líder al juvenil del CD Vinaròs FS

El passat divendres 4 de novembre es va celebrar 
l’entrega de premis als guanyadors de la Lliga 
Castelló Nord de curses de muntanya al saló d’actes 
de la Diputació de Castelló, amb dos atletes del CE 
Vinaròs-Aigües de Vinaròs com a protagonistes. En 
Pau Forner va ser el campió en la categoria júnior, i 

Vicent Beltran ho va ser en la categoria de veterans. 
Altre atleta destacat va ser en Jesús Tomero, que 
va aconseguir diversos podis en curses individuals. 
La gala va guardonar els corredors que al llarg 
de la temporada van aconseguir més punts en 
les diferents curses que conformen la lliga; llargs 

recorreguts i durs desnivells com els disputats a 
Vistabella, Vilafranca, La Serra d’en Galceran, Vall 
d’Alba o Borriol, són les característiques d’aquest 
exigent circuit, i els premis repartits divendres són 
un bon reconeixement a l’esforç i la constància dels 
nostres atletes. 

Entrenament de muntanya per iniciar la pretemporada

Lliga Castelló Nord de Curses de Muntanya
Pau Forner i Vicent Beltran, guanyadors del circuit en les seves categories

Xavier Fontelles   Secretari Tècnic CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs

tRIAtLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

AtLEtISME.  Club Esportiu Vinaròs
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Rafa Marcos

Resultados

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

Como ya es habitual los fines de semana los 
equipos del Club Básquet Vinaros Servol jugaron 
sus respectivos partidos de liga, hubo de todo 
como es normal, tanto victoria como derrotas. 
También el lunes paso televisión Castellón por el 
pabellón de Vinaros a interesarse por la actividad 
de baloncesto en ingles que organiza el club para 
los niños de los colegios y que esta impartida 
por los monitores del club con la ayuda de los 
jugadores americanos del primer equipo. 

ALEVIN MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 33 – C.B BURRIANA 55
Nueva derrota del equipo alevín. Muy desacertados 
en los primeros cuartos y bastante descentrados 
en defensa. Se ha producido una notable mejoría a 
partir de la segunda parte en el juego del equipo, 
gracias al cambio de actitud de los jugadores que 
mostraron una mayor implicación en el juego. 
Esperemos que sea el primer paso para la mejora 
del juego del equipo.

INFANTIL MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 59 – C.B CASTELLON 45 
Primera victoria del equipo infantil en un gran 
partido ante el Castellón, donde el equipo local 
fue por delante en el marcador durante todo el 
partido. Esperemos que sea un aliciente para los 

jóvenes jugadores y continúen con el trabajo para 
seguir mejorando.

CADETE FEMENINO 
C.B GIL COMES VINAROS 17 – C.B BURRIANA 37
Mal partido de las chicas contra un equipo al se le 
tenía que haber ganado. Muchos fallos en canastas 
fáciles y en defensa. Muy poca intensidad durante 
todo el partido. La actitud que han tenido durante 
la semana se ha visto reflejada en el partido. Toca 
trabajar duro y ponerse las pilas para cambiar el 
rumbo de esta semana

JUNIOR FEMENINO 
CAJA RURAL ONDA 23 – C.B GIL COMES VINAROS 111
Partido sin dificultad para el junior femenino. Muy 
buena actitud defensiva lo que permitió rápidos 
contrataques lo que hizo que el marcador fuera 
tan abultado. En ataque estático buen movimiento 
de balón sin ningún tipo de egoísmo lo que hizo 
siempre elegir la mejor opción y conseguir canastas 
cómodas. Como pero, comentar el mal porcentaje 
en los tiros libres y la necesidad de evitar canastas 
fáciles por errores no forzados.

JUNIOR MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 72 – BASQUET MORVEDRE 44
Buena victoria del equipo junior ante un rival 

directo por la permanecía en la categoría. En una 
muy buena primera parte los junior dejaron el 
partido sentenciado y ya la segunda se dedicó a 
vivir de las rentas de la primera mitad.

SENIOR MASCULINO 2º ZONAL 
C.B GIL COMES VINAROS 57 – C.B SEGORBE 39
Segunda victoria en un mal partido donde lo 
mejor fue la victoria. En un partido con muy poco 
ritmo por parte de los visitantes que contagio a 
los locales. Un parcial de 14-0 dio la ventaja a los 
jugadores locales administraron hasta el final.

SENIOR MASCULINO AUTONOMICO
C.B GIL COMES VINAROS 79 – C.B MORVEDRE 75
Pésimo partido de los locales que solo jugaron 
aceptable en el primer cuarto donde sacaron 
una ventaja considerable 31/19 y de la que 
vivió el resto del partido. En los siguientes 
cuartos los locales no jugaron a nada y eso lo 
aprovecho el equipo contrario para acercarse al 
marcador y poder luchar por la victoria, encima 
los locales tampoco anduvieron finos en los 
tiros libres fallando 11 en la segunda parte. Al 
final victoria que es lo que cuenta y el equipo 
va líder en solitario en la clasificación. Si el 
equipo quiere seguir arriba tendrá que mejorar 
en el juego colectivo.

BÀSQUEt.  Club Bàsquet Vinaròs

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs 6/11/16
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RUGBY. BARBARIANS VINARÒS-TAUS

El pasado sábado a las 16:00 se dis-
putó el partido que enfrentó al equi-
po de veteranos de Vinaròs contra su 
homólogo del Tortosa.
El Vinaròs llegó al encuentro con al-
gunas bajas por lesión, circunstancia 
que obligó al míster a hacer variacio-
nes en su once ideal.
El encuentro no empezó de modo favo-
rable para el equipo del Baix Maestrat, 
al que le costó cierto tiempo entrar en 
el partido. Esto se reflejó directamente 
en el marcador con un contundente 5-0 
en contra al final de la primera parte.
Tras una inspiradora charla en el ves-

tuario, por parte del míster, los juga-
dores del Vinaròs salieron al campo ex-
tramotivados y convencidos de poder 
remontar el partido. Tanto fue así, que 
consiguieron ponerse 5-3 y presionar 
al equipo contrario hasta el final del 
encuentro, disponiendo de ocasio-
nes incluso para conseguir el empate. 
En resumen, en el primer tiempo faltó 
mejor actitud y un poco de puntería de 
cara al gol para lograr los tres puntos. 
GOLES  
5-1 JAVI. 
5-2 ALEX. 
5-3 ALEX.

Vinaròs-Tortosa

Jornadas de Rugby en Vinaròs

FUtBoL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

La Asociación de la Prensa Deportiva de 
Castellón entregará, el próximo 25 de 
noviembre, más de 50 galardones con motivo 
de la vigésima edición de la Gala del Deporte 
Provincial, que esta edición se celebrará en el 
Hotel Luz de la capital de la Plana.
 El ciclismo volverá a tener presencia en esta gala 
anual, según informa en su web la Federación 
de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. Así, 
Noel Gil, ciclista que este año ha militado en el 
equipo Seguros Bilbao, recibirá el galardón al 
Mejor Deportista Ciclista. Otro reconocimiento 
será para José Julián Balaguer, en este caso 
como Mejor Dirigente Ciclismo.
En la categoría de premios absolutos, 
escogidos por miembros de la junta directiva 
de la asociación, se premiará, entre otros, al 
vinarocense José Manuel Borrás Fabregat, del 
Comité Técnico de Árbitros. Borrás recibirá el 
galardón a la Mejor Trayectoria Premio 'Pepe 
Chiva'. La Asociación de la Prensa Deportiva de 
Castellón también tendrá una mención especial 
para el vilarealense Sebastián Mora, campeón 
del mundo y de Europa de ciclismo en pista.

¡El Rugby Club Vinaròs os invita a todos a 
asistir el sábado 12 de noviembre al evento 
que hemos preparado!
De 15:00 a 17:00 partido femenino, Castellon-
Teruel y sub18 Barbarians Vinaròs/Castellón/
Teruel.
A partir de las 17:00, nuestro senior se 
enfrentara al Teruel, intentando ya conseguir 

sus primeros puntos en liga!
El Rugby Club Vinaròs colabora con 
TianStillHome en el movimiento MOVEMBER, 
por tanto aquel que quiera pasarse a quitarse 
la barba y dejarse el "moustache" que pase!

Os esperamos 
Mucho rugby! 

La Asociación de la Prensa Deportiva de Castellón 
premia al árbitro José Manuel Borrás
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LA REGIDORÍA DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALDAD Y DISCAPACIDAD INFORMA:

Actos con motivo del día 
contra la violencia de género 2016
-LUNES 14 DE NOVIEMBRE A LAS 18:30 H. EN 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL:
 Ciclo de Cortometrajes "Contra la 
Violencia de Género"
 Entrada Gratuita
 Organiza Regidoría de Política Social, 
Igualdad y Discapacidad del Ayuntamiento de Vinaròs

-MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30. 
EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL:
 Presentación del Libro: "VIENTOS 
PARA UNA PLUMA", a  continuación charla 
sobre la violencia de género
 Organiza Fundación Isonomía 
y Regidoría de Política Social, Igualdad y 
Discapacidad del Ayuntamiento de Vinaròs

-JUEVES 17 DE NOVIEMBRE A LAS 18:30 H. 
EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL:
 Ciclo de Cortometrajes "Contra la 
Violencia de Género"
 Entrada Gratuita
 Organiza Regidoría de Política Social, 
Igualdad y Discapacidad del Ayuntamiento de 
Vinaròs

-LUNES 21 DE NOVIEMBRE A LAS 18:30 H. EN 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Conferencia Contra la Violencia de 
Género
Título: "Prevención de Género en adolescentes", 
impartida por DªCristina Amela, Psícóloga y 
Psicoterapeuta.
 Organiza la Asociación "TU MANO ES 
MI APOYO"

-MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 
H. EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Presentación del Libro de Pilar Bellés 
Pitarch y Carlos Sarmiento Lama "Sabes cómo 
se siente un niño maltratado", seguido de la 

conferencia: "Les conseqüeències d'usar la 
violència per educar".
Presenta y cierra el acto la Regidora de Política 
Social, DªMªCarmen Ruiz Rueda

-JUEVES 24 DE NOVIEMBRE A LAS 18:30 
H. EN LA SEDE DE LAS AMAS DE CASA DE 
VINARÒS (C/ALMERÍA, 1):
 Ciclo de Cortometrajes "Contra la 
Violencia de Género"
 Entrada Gratuita
 Organiza Regidoría de Política Social, 
Igualdad y Discapacidad del Ayuntamiento de 
Vinaròs

-LUNES 28 DE NOVIEMBRE A LAS 18:30 H. EN 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Conferencia Contra la Violencia de 
Género
Título: "Menores víctimas de la Violencia 
de Género", impartida por DªSara Navarro, 
especialista en Familia e Infancia.
 Organiza la Asociación "TU MANO ES 
MI APOYO"
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DISSABTE:      Día:12           19:30:h

DIUMENGE:   Día:13           19:15:h  

DILLUNS:   Día:14           20:00:h

DIMARTS:   Día:15           19:30:h

DIMECRES:        Día:16           21:00:h 

          Calificación: + de 7 anys  

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

VIENE A VERMEVIENE A VERME  

MONSTRUO MONSTRUO 
UNUN  

Preu de l’entrada: 5 euros   
  w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

Pròximament:

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

 

DIVENDRES:   Día:11           22:15:h

DISSABTE:      Día:12           22:00:h

DIUMENGE:   Día:13           21:25:h  

DILLUNS:   Día:14           22:00:h  

DIMARTS:   Día:15           21:30:h

DIMECRES:   Día:16           19:15:h  
  

          Calificación: + de 16 anys  

      ''MECHANIC''''MECHANIC''
      RESURRECTIONRESURRECTION

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

PREU: PREU: 5€ 5€               

 

DISSABTE:      Día:12           17:30:h

DIUMENGE:   Día:13           17:15:h  

DILLUNS:   Día:14           18:00:h 

  

          Calificación: Tots el públics  

''ONE PIECE FILM GOLD''''ONE PIECE FILM GOLD''

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

PREU: PREU: 5€ 5€               

Cartelera
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Cursos de cuina 1r període  

ELS CURSOS DE CUINA S’IMPARTEIXEN A L’ESPAI GASTRONÒMIC DEL 
MERCAT 

 

Cuina  per a principiants 
Horari : Dilluns de 17.15 a 20.15h 
Dates: Del 21 de novembre al 16 de gener 
Professor: Carlos Gutiérrez (CASA ROQUE-
MORELLA) 
Durada: 21 h     
Preu general: 38.35€ / Preu socis: 35.30€ 

 
Cursos monogràfics:  
Postres de nadal 
Dimecres 14 de desembre, de 17.15 a 20.15h 
Professor: Joan Viana                          
Preu: General: 10 € / Socis: 9.2€ 

 
Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià  

Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  

www.epa.vinaros.es 

 Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h / Tardes: dijous de 17 a 20h 

Associació d’Alumnes i Consell Municipal d’FPA 
 

Dissabte 

26 de novembre 
Celebrem Santa Caterina a l’ermita  

 
Activitat dirigida als participants dels cursos del Consell Municipal d’FPA o socis, i acompanyants.  
 
Activitats: 
10h- Al cementeri, visita guiada “Art i record: un recorregut per les 

manifestacions artístiques funeràries del s. XIX i principis del XX” a càrrec 
d’Helena Roman d’Amics de Vinaròs 
Després possibilitat de pujar a peu a l’ermita. 

11.30h- A les cavallerisses de l’ermita: Xerrada “Ús responsable dels productes 
químics domèstics habituals” 

 
13.15h- Repartiment de la carn i torrada. Rifa del pollastre.  

I de postres: pastisset! 
Música i bon ambient amb  “Els Tigres del Servol” 

Inscripcions: a partir del 8 de novembre a les oficines del  Consell Municipal 
d’FPA (antiga escola Sant Sebastià)   Preu Socis: 4 € / No socis: 7 € 

Fins a 200 inscrits. 

Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA 

 
Barcelona nadalenca 

Dissabte 10 de desembre 2016 
 
Sortida: 7h del Palau de Justícia 
 
Matí:   Visita guiada pel Barri Gòtic  
 

Dinar  i temps lliure 
 

 

18h- Teatre Coliseum 

LA CUBANA - "GENTE BIEN, 
EL MUSICAL" 
 

 
 

Després tornada a casa, soparem pel camí. 
 
Preu aproximat: 70€  
 
Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià a partir del dilluns 14  de novembre, a les 
11h. La primera setmana tindran prioritat els socis i/o inscrits als cursos del Consell 
Municipal d’FPA, amb un acompanyant. Cada persona podrà inscriure a un màxim de 
4. 
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Participa!

Fes la teva pregunta al 
Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

Tauler Municipal

CREU RoJA VINARÒS: 
Curs de 1ers auxilis
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

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

Ciclo talleres Vinaroz_PRODUCTOS-FINANCIEROS_Maquetación 1  09/09/2016  12:00  Página 1

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 

Càritas amb Haití 

Haití        
Torna a ploure sobre mullat. 

ANUNCI LICItACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia de data 4 de novembre de 2016, 
acorda aprovar l’expedient per a la  contractació de les OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DE 96 NÍNXOLS (exp. 4218/2016), 
Obtenció de documentació i informació: Pl. Sant Telm, n.º 6, 3º, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 21 de novembre de 2016.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), 
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

L'Alcalde

USE YOUR ENGLISH!  / USA L’ANGLÉS   

CRAFTS TO DO WITH KIDS 
MANUALITATS PER A FER AMB XIQUETS 

This is not an English course, is a course IN English 
Això no és un curs d’anglés, és un curs AMB anglés 

 

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

Practice listening and speaking abilities, while you learn craftwork  

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

Teacher / professor: Clinton Shoemaker, American-born person  

 

Friday from 9.30 to 11.30h, from 2 December to 10 March in Adult School 

Price: General 23 € / Partners: 21.20€  

Divendres de 9.30 a 11.30h, del 4 de novembre al 3 de febrer al Centre d’FPA. 
Preu: General 23 € / Socis: 21.20€ 

Inscripcions al Consell Municipal  
de Formació de Persones Adultes 

Antic col·legi Sant Sebastià  
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  

www.epa.vinaros.es 
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ESQUELES PUBLICITAT

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒSde venta

Sintonízanos en Radio Nueva

98.2



agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. 
Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat

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

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 
20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, 
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00, 
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI dE GUÀRdIES

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

12 novembre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

13 novembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

14 novembre ROcA c. Sant Francesc, 6

15 novembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

16 novembre AdELL av. Pius XII (cant. Picasso)

17 novembre SANZ c. Pont, 83

18 novembre VALLS zona turística nord, 11



Estàs a punt!
Si domicilies la pensió 

a Caixa Vinaròs,
una d’aquestes 

cistelles serà teva!


