
EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

3 desembre de 2016

Núm. 2.957 · 1,50 €



2

3 desembre de 2016

Redacció

Edi ta :
A jun tamen t  de  V ina ròs

Director :
Enr i c  P la

Consel l  de redacc ió:
Juan Fermín Ramírez (Tots i Totes Som Vinaròs)

Ivan Palacio (Acord Ciutadà)
Sefa Miralles (PSPV-PSOE)
José Ramón Tárrega (PP)

Praxedes Soliva (PVI)
Ramon Álvarez(Compromís)

Cap de redacc ió:
Xav ie r  F lo res  Royo

Disseny i  maquetac ió:
Azaha ra  Royo  Maura

Redactors :
Andrés  A lb io l  Mune ra

Col· laboradors:
Emi l i  Fono l l osa

Sa lvado r  Qu inzá
Ra fa  Marcos

Ju l i án  Za ragozá
Juan  Cha le r

Apa r i c i o
Fo tospa i . com

Adminis t rac ió 
i  subscr ipc ions:
Ed i to r i a l  An t i nea , 
Te l .  964  45  00  85 

webmaster@editorialantinea.com
Publ ic i ta t :

A qua l sevo l  de  l es  agènc ies 
de  pub l i c i t a t  o  a l  t e l è fon 

964  45  00  85
Impress ió:

A.  G .  Cas te l l  Imp reso res  S .L .
C /  D r.  F lem ing ,  6 , 

12500  V ina ròs
Dipòsi t  legal :  CS-298 -84
Tirada:  1 .200  exemp la rs

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.

www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent 
Marzà, va ratificar dimarts a Vinaròs l'inici de la construcció 
l’any 2017 del col·legi Jaume I, previstes durant el segon 
semestre. Marzá va corroborar que aquesta actuació ja està 
pressupostada en els comptes del Consell i que estan avançats 
els terminis per poder-se licitar i adjudicar pròximament. 
Quant a l'ampliació de l'IES José Vilaplana va explicar que 
“està en una segona llista de la planificació d'infraestructures 
educatives, en estar parcialment en barracons. “En aquests 
moments estem redactant el projecte i per tant, avançant 
en la seva tramitació per poder anunciar més endavant la 
seva construcció”, va assenyalar. No obstant això, Marzá no 
va voler posar dates per a l'inici d'aquestes obres. També va 
indicar el conseller que “s'ha fet una aposta molt gran quant a 
formació del professorat i per al proper curs anem a doblar els 
formadors que hi ha al centre de formació del professorat a 
Vinaròs, la qual cosa permetrà recolzar al conjunt de mestres 
de les nostres escoles i instituts, i suposarà un salt qualitatiu 
en innovació i creació de nous projectes educatius”.

Seu de la EOI al Baix Maestrat
Quant a l'Escola Oficial d'Idiomes, va avançar que s'està 
treballant en el mapa d'aquestes infraestructures en tot el 
territori i que es presentarà en breu. Una d'aquestes seus 
estarà a la comarca del Baix Maestrat per donar servei 
als seus veïns. “No pot ser que l'Escola Oficial d'Idiomes 
solament tingui seu a Castelló i la resta siguin aularis. Volem 
que hi hagi més presència territorial i volem fer-la efectiva 
aquesta legislatura”, va assenyalar, encara que va assegurar 

que no està decidida si la ubicació serà a Vinaròs o Benicarló 
i que la decisió es concretarà més endavant. 

CEE Baix Maestrat
També va recordar Marzá les actuacions realitzades al 
Centre d'Educació Especial Baix Maestrat, encara que va 
reconèixer que no hi ha pressupost en aquest moment per 
construir-lo nou en un altre lloc i que, per tant, seguiran 
realitzant-se tasques de manteniment i rehabilitacions 
que faciliti el seu ús dia a dia.

Arxiprestal
Respecte a la deterioració de les arquitectures fingides 
de la façana lateral de l'església Arciprestal, va informar 
que la setmana vinent acudirà a Vinaròs un equip tècnic 
per realitzar les corresponents valoracions del seu estat 
i saber en quin sentit ha d'actuar-se. Cal recordar que 
aquestes pintures d'arquitectures fingides són del segle 
XVIII i després d'haver estat restaurades per La llum de les 
Imatges, presenten ja diverses taques d'humitat que van 
posar en alerta a l'associació cultural Amics de Vinaròs, que 
va ser la que va remetre una instància a la conselleria de 
Cultura fent-li-ho saber i sol·licitant la seva restauració.
Marzà va fer aquestes declaracions després de visitar 
l’Ajuntament de Vinaròs, on va tindre lloc una reunió amb 
l’equip de govern i va signar el llibre d’honor,  i posteriorment 
es van desplaçar amb els regidors per comprobar l’estat de 
les pintures de l’Arxiprestal i una visita al col·legi Jaume I i a 
l’IES José Vilaplana. 

El Conseller d’Educació, Vicent Marzá, ratifica a Vinaròs 
l’inici de la construcció del col·legi Jaume I el 2017
Anuncia l'actuació en les arquitectures fingides de la Arciprestal i una nova seu de la EOI en el Baix Maestrat 
abans de concloure la legislatura

Marzá va visitar les aules del col·legi Jaume I, l'IES José Vilaplana, es va interessar per les 
pintures de l'Arxiprestal i va mantindre una reunió al consistori
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ABRIMOS DOMINGOS Y 
FESTIVOS EN DICIEMBRE 

EXCEPTO LOS DIAS 6, 25 y 26.

De 9:00 a 22:00h.
DOMINGOS Y FESTIVOS 

 de 10:00 a 22:00h.
DÍAS 24 y 31 DICIEMBRE

de 9:00 a 20:00h.

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2016

Comprando 3
la unidad sale a

3x2

7,30 €
3 unidades 21,90€

Gambón Carrefour
30/40 piezas

1 kg.

1 unidad

10,95€

DEL 2 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO

Una cámara totalmente nueva.
La pantalla de iPhone más brillante
y con más colores hasta la fecha.

Más velocidad y autonomía que nunca.
Resistencia al agua y a las salpicaduras.

Y altavoces estéreos. Es una belleza.
Es una bestia. Es el 7. (32 GB.)

769€
32,04€/MES

FINANCIACIÓN GRATIS 24 MESES*
* Ver condiciones de financiación en tienda

VINARÒS
Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS

HORARIO:
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Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha resolt la condició 
d'urbanitzador a la mercantil Fomento Vivienda 
Mediterránea SL de la UE2R19, conegut com el PAI 
de la Foradada, a la zona turística nord, i suspendre 
l'atorgament de llicències i la tramitació almenys 
durant un any. El consistori vol amb això realitzar 
un reestudi de la zona, en primera línia de mar i on 
havia programat un alt índex d'edificabilitat.
El punt va sortir endavant amb els vots a favor de 
l'equip de govern i Acord Ciutadà i l'abstenció de PP i 
PVI. El regidor d'Urbanisme, Jan Valls, va explicar que 
el PAI va iniciar els tràmits l'any 2008 i que diversos 
procediments judicials a causa del recurs interposat 
per un propietari, van dilatar la seva urbanització, que 
encara no ha estat materialitzada. “Hem considerat 
que després de tants anys s'han incomplit els terminis 
i no estem en disposició de donar continuïtat a 
la condició d'urbanitzador de la mercantil”, va 
assenyalar Valls. Quant a la suspensió de tramitació 
i llicències, Valls va considerar que és necessari i que 
s'ha d'estudiar la construcció agressiva del litoral. “Hi 
ha un pla de protecció del litoral del Consell i estem 
en sintonia amb ell. Considerem que no cal mirar 
solament l'interès del promotor, sinó el bé comú i 
un urbanisme que busqui l'equilibri entre paisatge i 
ús privatiu”, va assenyalar. Per a Valls, hi ha punts de 
la costa de Vinaròs com aquest, on estava prevista 
la construcció de més de 80 habitatges en primera 
línia de mar, que permet grans edificabilitats. “Creiem 
que és excessiu i considerem normal el reestudi de 
la zona. Hauria de realitzar-se una revisió del Pla 
General d'Ordenació Urbana (PGOU) en entorns com 
aquest”, va indicar Valls. 
Juan Bautista Juan, per part del PP va assenyalar 

que “no coincidim amb l'equip de govern perquè 
se suspèn la tramitació i atorgament de llicències, 
i tenim exemples com el PAI de Mercadona que 
l'equip de govern no resol la tramitació encara 
que s'aprovés la seva gestió directa. En aquest 
programa tampoc se sap el que el govern local vol 
fer, perquè aquest equip de govern ha demostrat 
que no gestiona ni PAI que estan pràcticament 
resolts. Veiem paràlisi i inoperància”. A més, 
el també portaveu del popular Juan Amat va 
assenyalar que “el que fem en aquest punt és 
tan sol donar una puntada cap avant i si el que 
volen és reduir l'edificabilitat, hauran d'assumir 
les indemnitzacions que van a produir-se, perquè 
aquesta zona està qualificada com a sòl urbà”. 
Acord Ciutadà en paraules del seu portaveu Lluis 
Batalla, es va mostrar favorable en aquest tema 
perquè l'equip de govern haurà de presentar un 
pla de tramitació en un any. “Això obliga a l'equip 
de govern a prendre decisions sobre el que vol fer 
a la zona de la costa”, va assenyalar.
L'alcalde, Enric Pla, va tancar el punt recordant que 
hi ha més de 20 PAI en el municipi en una situació 
similar i que “quan es parla de la incapacitat de 
gestionar, cal recordar que aquesta ve de diverses 
legislatures, i per tant, des de lluny”.

PAI de l’Hospital
L'Ajuntament de Vinaròs ha desestimat la sol·licitud 
d'una nova pròrroga de dos anys de la suspensió 
de la programació del sector SUD09, situat a 
l'entorn de l'Escorxador i l'hospital, presentada 
per la mercantil Tenedores de Inversiones y 
participaciones S.L.

El PAI és important perquè contempla el sòl necessari 
per a futures ampliacions del centre hospitalari.
El punt va aprovar-se amb els vots a favor de l'equip 
de govern i l'abstenció de l'oposició. 
L'edil d'Urbanisme, Jan Valls, va explicar que no hi 
ha causa justificada per a aquesta nova pròrroga 
sol·licitada per la mercantil.

PAI de la Guarderia
A més, l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat 
urbanitzar per gestió directa la unitat d'execució 
UE1R07, conegut com el PAI de la Guarderia. El 
punt es va aprobar amb els vots a favor de tots els 
grups i l'abstenció de Acord Ciutadà i PVI. D'aquesta 
forma, s'ha resolt la condició d'urbanitzador a 
la mercantil Català Wagner S.L, adjudicatària 
d'aquest PAI, per incompliment dels terminis 
d'urbanització. El regidor d'Urbanisme, Jan Valls, va 
argumentar que hi ha en aquesta unitat d'execució 
llicencies d'obres atorgades a alguns propietaris i 
algunes obres dels mateixos ja iniciades i per tant 
habitatges particulars afectades i que és necessari 
optar per la gestió directa perquè els veïns 
obtinguin tots els serveis i subministraments.
D’altra banda, la moció presentada pel PVI amb 
l’objectiu de que cada regidor votés de forma 
nominal sobre la ubicació de la piscina no va pasar 
la urgencia i no va haver-hi debat. Els grups del 
govern local van votar en contra de la urgència 
argumentant l’alcalde, Enric Pla, que no es tractava 
de la mateixa moció que es va presentar al principi, 
mentre que per part del PP, Juan Amat, va lamentar 
la decisió de l'equip de govern de no voler ni 
debatre la moció.

L'Ajuntament suspèn 
la urbanització del 
PAI de la Foradada 
per reestudiar 
l'entorn

PAI de la Guarderia. 
L'Ajuntament ha 
aprovat la seua 

gestió directa

La zona de la 
Foradada serà 
reestudiada
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Vinaròs, juntament amb altres quatre destins que formen també part 
del club Saborea España, han estat presents a la fira Gastrònoma de 
Fira València.    
"La localitat ha donat a conèixer la seva oferta gastronòmica i ha participat 
en les degustacions i tastos de producte programades", ha explicat el 

regidor de Turisme i Comerç Domènec Fontanet. 
El dilluns 21 de novembre es va realitzar una degustació d'oli d'oliva arbequina 
a càrrec de la productora vinarossenca Leocadia. També van estar presents 
a l'estand Conserves Artesanes Coarvi, amb les seves anxoves, i els olis 
mil·lenàries del Territori del Sénia.   

Vinaròs, present a la fira Gastrònoma de Fira València

S'ha dut a terme al Saló de Plens municipal el 
sorteig de la campanya comercial "Si compres aquí 
... Bon Profit!", organitzada en el marc de les XXII 
Jornades de la Cuina dels Arrossos, que se celebren 
a la localitat fins al proper 4 de desembre. 
Aquesta iniciativa busca premiar els compradors 
i incentivar el comerç local, tal com ha comentat 
el regidor de Foment de l'Activitat Econòmica, 
Turisme, Comerç i Consum, Domènec Fontanet.   
En un acte públic s'han triat a l'atzar els tiquets dels 
dotze premiats amb un sopar o dinar per a dues 
persones a cada un dels restaurants participants a 
les jornades. 
Els noms dels afortunats, així com dels establiments 
que els ha tocat en cada cas, són els següents: 

1-	 Marisa Basteiro Maroto. Restaurant Vinya 
d'Alós. Va comprar a Violet. 
2-	 Manolita Fàbrega Martí. Restaurant 
Miramar. Benetton. 
3-	 Sílvia Roca Michiels. Hotel Roca. Benetton. 
4-	 José Antonio Vila Mejías. Restaurant La 
isla. Estació de Servei Verdera. 
5-	 Isabel Prades Royo. Restaurant Los Arcos. 
Maria Josefa Fruites i Verdures del Mercat de 
Vinaròs. 
6-	 Ana Chamorro Alvarado. Restaurant La 
Cuina de l'Adela. Benetton. 
7-	 Andrea Valls Della. Restaurant El Barco. 
Chicos Calzados. 
8-	 Enric Llatser Alsina. Restaurant Rafel 

Lo Cristalero. Tere i Ramón Fruites i Verdures del 
Mercat de Vinaròs. 
9-	 Mª Teresa García Vidal. Restaurant 
Bergantín Pastisseria La Lionesa. 
10-	 Montse Queralt Ramírez. Restaurant 
l'Olivera. Benetton. 
11-	 Elena Beltrán. Hostal Teruel. Estació de 
Servei Verdera. 
12-	 No localitzat. Restaurant Nou Parada. 
Estació de Servei Verdera. 
Per fer efectiu el premi les persones nomenades 
poden recollir el val gastronòmic a l'Agència per 
al Foment de la Innovació Comercial (AFIC), de 
l'Ajuntament de Vinaròs (Pl. Sant Telm, 5, 3a planta, 
edifici Pirulí).

Dotze premiats al nou sorteig de la campanya 
comercial “Si compres aquí...Bon Profit!”
Aquesta iniciativa s'ha dut a terme en el marc de les XXII Jornades de la Cuina dels Arrossos 
i busca premiar els compradors, alhora que incentivar el comerç local
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Local esquinero ideal para oficinas
Nuevo y diáfano, en pleno centro de Vinaròs. Superficie de 63,37 m2 y con dos grandes 
cristaleras de 9,98 y 4,89 respectivamente. Muy luminoso y con vistas preciosas. 
Dispone de un aseo, pre-instalación de aire frío y calor por conducto, vídeo portero, 
ascensor y puerta de seguridad. Tel. 695 58 09 96

La subdirectora general de Ports, Aeroports i Costes 
de la Generalitat Valenciana, María Pilar Álvarez 
Montero, va visitar el passat 24 de novembre 
la zona portuària de Vinaròs, acompanyada de 
l'alcalde Enric Pla.  
L'objectiu era realitzar un recorregut per conèixer 
de primera mà l'estat en què es troba aquest espai i 
les construccions que s'ubiquen dins del perímetre, 
així com les necessitats i demandes locals.  
Álvarez ha explicat que la seva arribada "no es 
deu a cap problemàtica concreta, sinó que hem 
decidit venir aquí perquè volem que hi hague una 

bona cooperació amb l'ajuntament i una relació de 
major proximitat".  
Per la seva banda, Pla ha plantejat la necessitat 
de dur a terme algunes obres de millora en 
instal·lacions com la llotja i de posar en valor 
edificis com l'antiga cooperativa de pescadors, que 
actualment es troba en un estat d'abandó.  
La subdirectora, durant el seu recorregut, "ha pres 
nota de les propostes realitzades i ens ha assegurat 
que, en la mesura del possible a nivell jurídic i 
pressupostari, estan oberts a col·laborar per tirar 
endavant diversos projectes", ha conclòs Pla.

El PP de Vinaròs ha solicitado la celebración de 
un pleno extraordinario para proponer crear una 
comisión de investigación con el objetivo de 

conocer al detalle todos los gastos y conceptos 
que ha efectuado el equipo de gobierno de la 
subvención europea del programa ‘Path to a Job’ 
para la integración de jóvenes con dificultades de 
acceso al empleo.
El PP de Vinaròs asegura que el equipo de 
gobierno está siendo especialmente opaco para 
dar a conocer todos los gastos efectuados en los 
tres viajes que se han realizado en esta subvención 
y que esta es la única alternativa que les queda. 
Gandia señaló al respecto que “hemos pedido de 
forma reiterada acceder al expediente y han tar-
dado cuatro meses en darnos acceso a un docu-
mento parcial, donde no está todo especificado”. 
En este sentido, explicó que en dicho expediente 
“no consta nada del último viaje a Roma, vemos 
facturas cuantiosas que no están claras y estadas 

en el Reino Unido por más días de lo que estaba 
previsto, lo cual no entendemos”.
Gandia recordó que se han efectuado ya tres viajes 
–Vitoria, Reino Unido y Roma- en este programa, 
en el que han participado dos concejales y varios 
técnicos. “El primer viaje fue a Vitoria, y viajaron un 
concejal y dos técnicos, con unos gastos de 4.856€ 
en dos días; el segundo fue un viaje al Reino Unido, 
al que viajaron la concejala de empleo y varios 
técnicos con un gasto de 10.498€, y de todo ello 
nos enteramos los concejales de la oposición por 
las facturas, pero no por las explicaciones del 
equipo de gobierno”, explicó. Unos gastos que los 
populares consideran excesivos e inadecuados. 
Los populares ya presentaron el pasado viernes 
por registro de entrada esta petición de pleno 
extraordinario 

El PP pide investigar los gastos del equipo de gobierno en un programa europeo 
de creación de empleo
Los populares consideran excesivo el gasto de 15.355€ en dos viajes 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Vinaròs ha convocado para el 7 de diciembre a 
las 8 de la mañana el pleno extraordinario que 
solicitó el PP de Vinaròs para decidir si se crea 
una comisión de investigación con el objetivo 
de conocer todos los gastos de los tres viajes 
realizados por miembros del equipo de gobierno 
en el programa ‘Path to a Job’ para la integración 
de jóvenes con dificultades de acceso al empleo. 
Los tres partidos que forman el equipo de 
gobierno tienen la intención de votar a favor 
de esta comisión de investigación. “El PP sólo 
necesita salir cinco minutos en los medios de 

comunicación en un tema que no tiene contenido. 
Saben perfectamente que la justificación de 
este programa financiado íntegramente por 
la Unión Europea se realiza al final del mismo.  
Por supuesto que aceptaremos la comisión y 
si quieren la ampliaremos a los cuatro años de 
gastos de protocolo que realizaron durante su 
gobierno”, señaló el alcalde, Enric Pla.
Por su parte, el líder del PSPV de Vinaròs, Guillem 
Alsina, explicó que “es ridícula esta petición de 
comisión, porque aunque lo nieguen se les ha 
dado todo el expediente y por lo tanto toda la 
información. El PP de Vinaròs es especialista en 

judicializarlo todo, pero vamos a aceptar esta 
comisión porque no tenemos nada que esconder”.  
Por su parte, el portavoz adjunto del PP de Vi-
naròs, Lluis Gandía, lamentó el día de la convo-
catoria del pleno.
“El alcalde tenía 15 días para convocarlo y hubiera 
podido hacerlo esta semana perfectamente. 
Hacerlo el día 7 a las 8 de la mañana está claro 
que es una burla a los ciudadanos, porque es 
una semana con puente y a esa hora no puede 
participar la gente, con lo cual lo que pretende es 
que no se hable del tema e intentar esconder esa 
comisión”, señaló Gandía.

El equipo de gobierno aceptará la comisión de investigación de los gastos del 
programa ‘Path to a job’ porque “no hay nada que esconder”

La subdirectora general de Ports de la Generalitat visita Vinaròs

Maria Pilar Álvarez Montero, amb l'alcalde, Enric Pla, 
durant la seua visita
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

Divendres es va procedir a l'encesa de la 
il·luminació nadalenca als carrers de la ciutat.
Aquest any han estat alumnes del col·legi 
Manuel Foguet, juntament amb les reines 
i dames de les festes, els encarregats 
d'encendre el gran avet nadalenc de leds a la 
plaça Parroquial, per seguidament il·luminar-
se la resta d'avingudes i carrers de la ciutat.
Un acte que es va celebrar a les 19.30 hores 
coincidint amb la campanya comercial del 
divendres negre, per la qual cosa la plaça 
parroquial estava plena de gent.
Enguany s'han instal·lat més d'1.600 metres 
de mànega de garlanda led i 64 arcs amb 
motius nadalencs.

Encesa de les 
llums de Nadal
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La portavoz adjunta del PP de Vinaròs, 
Carla Miralles, ha  criticado aspectos de 
la  programación de Navidad presentada 
por el equipo de gobierno como que no 
ofreció  la posibilidad de colaboración o 
la falta de novedades, asegurando que 
demuestra "la falta de iniciativa de un 
tripartito que a pesar de llevar solo un año 
y medio ya está agotado”. 
Los populares han mostrado su sorpresa en 
actos no incluidos en el programa." No 
sabemos si  no se va a celebrar el Belén 
viviente que el 24 de diciembre y el 5 enero 
realiza Les Camaraes así como la exposición 
de dioramas que tampoco constan en el 
programa”, señala Miralles. 
Otro acto que no aparece es la fiesta de 

entrada al Año Nuevo así como la Escola de 
Nadal, dos iniciativas que Miralles recordó 
que fueron creadas en la pasada legislatura y 
que "cada año contaban con una asistencia 
mayor y este año tampoco aparecen en el 
programa presentado por el tripartito". 
Según Miralles “existen menos actividades 
que otros años, con menos presencia y 
apoyo al comercio y una prácticamente 
nula dinamización del comercio con 
animación. No solo se cargan el Mercat de 
Nadal sin dar ninguna explicación sino que 
además se olvidan del comercio”. En este 
mismo sentido recordaba que “el tripartito 
ha eliminado de la programación el teatro 
profesional infantil o el cine gratuito para 
los más pequeños".

Des de l'Ajuntament de Vinaròs volem fer arribar un missatge de 
recolzament i d'ànim a totes les dones que han sigut víctimes 
de violència de gènere o que continuen sent-ho actualment.
La Violència de gènere no entén d'estatus, classe social, edat 
ni estat civil. Aquesta “lacra” social, a dies d'avui, ha suposat 
l'assassinat de quaranta dones, de les quals tant sols 16 havien 
presentat denúncies quedant, fins al moment, 25 menors orfes.
És per això que condemnem les violències masclistes en totes les 
seues manifestacions, recordant que els assassinats són tant sols 
la punta de l'iceberg d'un problema estructural i profundament 
arrelat, d'una societat patriarcal educada en patrons masclistes.
Segons la "Macro enquesta de Violència contra la Dona 2015", 
elaborada per la Delegació de Govern per a la Violència de 
Gènere, del total de dones de 16 o més anys residents a 
Espanya, el 12,5% ha patit violència física i/o violència sexual 
de les seues parelles o ex parelles, el 11,9% que tenen parella 
en l'actualitat han patit violència psicològica de control en 
algun moment de la relació, el 9,3% violència psicològica 
emocional i el 3,3% violència econòmica.
Si bé l'assassinat és la part més visible de la violència, les dones 
víctimes de la violència de gènere pateixen altres violències 
com les violacions, les agressions físiques, els insults, els abusos 
sexuals... i altres més subtils i invisibles, com la humiliació, 
la desvaloració, la culpabilització, l'anul·lació, el llenguatge 
sexista, els micro-masclismes i el silenci.
La lluita contra la violència de gènere és una qüestió d'estat. 
Tota la societat, i especialment les seues organitzacions i 
institucions, han de comprometre's en esta lluita per a la 
prevenció i eradicació de les violències masclistes, així com en 
l'assistència i reparació de totes les dones que viuen violència.
Tenim l'obligació de recolzar les dones en el seu procés de 
recuperació, apoderament i recerca de la plena autonomia. 
És necessària la implicació dels mitjans de comunicació per a 
oferir un tractament adequat de les diferents violències contra 
les dones, fent-les més visibles, evitant el sensacionalisme 
morbós en el seu tractament i utilitzant un llenguatge i unes 
imatges no sexistes.
Volem expressar la nostra solidaritat amb les dones agredides 
i/o assassinades, víctimes de la violència sexista més extrema, 
i transmetem tot el nostre suport a elles i als seus familiars. 
L'eradicació de la Violència de Gènere ha de ser un punt 
prioritari en les agendes polítiques. 
És important anomenar i fer visibles estes violències i les seues 
manifestacions perquè no es normalitzen, perquè les dones i 
les joves independentment de la seua condició, classe social, 
procedència, origen ètnic, religió, diversitat sexual o funcional 
la identifiquen i diguen no a la violència des de la dignitat i la 
llibertat, demanant justícia i reclamant els seus drets.
I és responsabilitat dels governs apostar fermament en 
contra de la desigualtat, desenvolupar polítiques socials que 
promoguen accions de prevenció i educació en igualtat i no-
violència, garantir la protecció a les dones i actuar contra la 
impunitat, convertint-se en subjectes polítics del canvi social 
necessari per a una societat més justa, on dones i homes viuen 
en igualtat de condicions.
Ni una menys!

Hem tornat a tallar la carretera, l’antiga 
N-340 al Km.1046, al costat de Benicarló,  tot 
i que ha estat de forma molt simbòlica. Hem 
estat sols un minut al mig i 44 a la vora de 
la mateixa. No hem volgut continuar tallant 
aquesta via comarcal que no te res a vore 
amb la nostra reivindicació AP-7 GRATUÏTA, 
JA!. Cal reiterar que el Sr. Subdelegat 
del Govern de Castelló (PP) ens relega 
contínuament a aquest indret i fins ara no 
hem volgut fer us d’aquesta prerrogativa. 
Avui hem decidit anar-hi però, amb la nostra 
màxima de no fer res que pugues causar 
algun perjudici als veïns.
La pancarta de PROU, AP-7 GRATUÏTA, JA!, 
l’ha vist molta gent que passava pel davant. 
No ens allunyaran de la nostra reivindicació 
i la pancarta la lluirem allí on considerem 
que pot tenir més repercussió, per això la 
setmana que ve li la portarem directament 
al Sr. Subdelegat del Govern a Castelló.
Aquesta vegada volem unir-nos també a 
la gent que pateix les obres de l'A-7 al seu 
pas per Vall d'Uixó. Aquesta vegada tampoc 

tallarem el trànsit, però li direm al subdelegat 
de Govern, que no està bé no donar-nos 
suport quan tantes alcaldies, Generalitats i 
ciutadans estem d'acord en no prorrogar la 
concessió que Foment té amb Abertis. Pels 
morts que s'haurien pogut evitar. Pels que 
encara haurem de patir inseguretat en la 
circulació d'una N-340 sobresaturada. Per 
l'enganyifa de les bonificacions al transport 
pesat. Perquè ja en tenim PROU! Les 
infraestructures viàries han de ser públiques 
i gratuïtes. No ens valen alternatives costoses 
que mai arriben i que esquarteren el territori. 
Volem aquesta Autovia del Mediterrani 
nostra! AP-7 gratuïta ja!!.
Tractarem de convocar el màxim de 
col·lectius i persones afins a aquesta 
reivindicació. Si trobes que a algú li pot 
interessar, que el cartell cap en algun lloc 
visible, si reenvies, comparteixes, si vens, si 
vols unir-te, benvingudes.
DIJOUS DIA 1 DE DESEMBRE des de les 
18h fins les 18.45h, concentració a la plaça 
Maria Agustina de Castelló.

Manifest contra la violència de gènereEl PP califica de "escasa y falta de novedades" 
la programación de Navidad

De nou a la carretera

www.canal56.com

Moviment veïnal transversal per la gratuitat de L’AP-7
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Plaza Jovellar, 15 - 12500 VINARÒSELS DIARIS

¡Sempre les

últimes novetats!
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fotonotícies

La Banda Municipal d'Alcanar, durant el concert de S.Cecília, estrenà un nou 
pasdoble, titulat  "Enrique Luciano".  del seu jove músic "mig vinarossenc" 
J.Antonio Serrano. Informa E.Fonollosa

El passat dissabte 26 
l'Associació de perruqueries 
de Vinaròs va retre un gran 
homenatge a Conchín, que 
ha posat fi a la seva carrera 
com a perruquera. Des de l' 
associació volem dessitjar-li 
el millor en la vida i donar-
li les gràcies per la seva 
amabilitat i professionalitat

Un año más dar la enhorabuena a los alumnos del Estudio de Danza 
Marta Martínez por las excelentes notas obtenidas en los exámenes 
de la Royal Academy of Dance de Londres

La Asociación Comarcal de Enfermos Mentales y 
Familiares (ACEMYF) hizo un bolo benéfico para 
recaudar fondos para dicha asociación. Se realizó 
en el Hotel & Spa Plaza Suite de Peñíscola, en él 
actuaron artistas como Juan, bailador flamenco, 
junto con una bailadora de sevillanas, el Grupo 
Dancing Drinc y animó el baile una profesora de 
línea, Raquel. También hubo animación musical. 



11

3 desembre de 2016

En NATURALMENT BIO podéis encontrar:

-   Sección de Alimentación natural y ecológica con am-
plia gama de productos a vuestra disposición.

-   Sección de tés e infusiones así como plantas en bolsa
-  Sección de cosmética natural y ecológica.
-  Maquillaje ecológico.
-  Todos los aceites esenciales y vegetales. Difusores 

para aromaterápia.
-   Sección de inciensos y lamparas de sal de gran variedad.
-   Y nuestra sección especial en FITOTERAPIA donde les 

atenderemos personalmente todas sus consultas.

Nuestra filosofía de negocio es la atención exclusiva 
a cada cliente y al mismo tiempo poder ofrecerle los 
mejores precios y ofertas del mercado.

Con la tarjeta cliente se beneficiará de todas nuestras 
ofertas y promociones “Especial Cliente “ y de talleres 
y charlas que les iremos ofreciendo próximamente.

OFERTA ESPECIAL descuento del 10 % en todos 
nuestros productos hasta el 31 de Diciembre. 

NaturalmentBioNUEVA APERTURA

Tel. 977 07 04 40 Pl. Constitución, nº1
local 2 - VINARÒS

El número 39.271 correspondiente al 
sorteo del cuponazo de la ONCE del 
viernes 25 de noviembre ha resultado 
premiado en Vinaròs, dejando miles de 
euros. El número, vendido en la para-
da situada en la Torre dels Mariners de 
la localidad, está muy bien repartido 
según señaló su vendedora, Isabel Al-
biol, que ayer tenía mucha gente en 
la parada, recibiendo felicitaciones de 
los vecinos y comprando nuevos bo-
letos. Los agraciados podrían ser más 
de 20 personas, a los que les ha tocado 

25.000 euros por cupón, según seña-
ló la vendedora, que estaba ayer muy 
contenta y destacó que tan solo lleva 
cinco meses vendiendo el cupón de la 
ONCE. "Es una gran satisfacción saber 
que he repartido suerte, más teniendo 
en cuenta el poco tiempo que llevo 
como vendedora. No puedo estar más 
contenta", señalaba ayer Isabel. Por la 
mañana, aseguró que aún no había re-
cibido la visita de ninguno de los posi-
bles agraciados "Estarán celebrándolo 
como se merece", indicó.

SOCIETAT

El cuponazo de la ONCE deja miles de euros en Vinaròs

Aquesta setmana, del 21 al 25 de 
Novembre, es va fer el primer   curset 
prematrimonial d’aquest curs, van 
participar sis   parelles: Jordi i Romina, 
Miguel i Maricarmen, Ivan i Anna, Manuel 
i Sandra, Roberto i Luisa i Justo i Esthe.r.
Tots, acompanyats pels monitors, van 
reflexionar sobre diferents aspectes de 
la vida matrimonial en quatre sessions; 
i un altra sessió va estar dedicada per 

part del Mossèn   al matrimoni com a 
sagrament i a la celebració.
La valoració va ser molt positiva per part 
dels participants perque els ha ajudat a 
reflexionar i madurar la seva decisió. 
La darrera nit vam compartir unes 
pastes i una copeta de cava i es van 
desitjar el millor per als seus futurs 
matrimonis.
 Felicitats a tots els “novios” 

Diàlegs Prematrimonials Curs 2016 - 2017

12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 
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SOCIETAT

Els escolars de Vinaròs van celebrar divendres 25 
de novembre la festivitat de Santa Caterina, que 
aquest any ha presentat una sèrie de novetats, 
entre les quals ha destacat el trasllat del lliurament 
dels premis del XVIII Concurs de Lloes, que 
organitza la Agrupació de Pastissers de Vinaròs, al 
mercat municipal.
Al matí els actes es van  concentrar en els diferents 
col·legis, amb jocs i activitats lúdiques. Ja a la tarda, 
l'activitat es va desplaçar a la pèrgola del passeig 
marítim, on es va instal·lar un parc multiaventures 
fins a les set de la tarde, que comptava amb 
castells inflables, tren ecològic, pista americana, 
bumper ball, jocs tradicionals, futbolí perimetral i 

música. Aquesta va ser una novetat d'aquest any 
organitzada des de la regidora d'Educació i que va 
comptar amb una gran participació d'escolars.

Concurs de lloes
Com és tradició en aquesta festa escolar no va 
faltar el cinema, i al JJ Cinema es va projectar la 
pel·lícula ‘Atrapa la bandera’. 
En finalitzar la pel·lícula, al mercat municipal es 
va inaugurar l'exposició de les lloes finalistes i els 
“cachirulos” dels diferents col·legis, per seguidament 
celebrar-se el lliurament de premis del concurs 
d'aquest any, que organitza a Agrupació de Pastissers.
Els guanyadors de la primera categoria, alumnes 

de 1º i 2º de Primària, van ser Varvara Frolova del 
Jaume I, Paula Beltrán de la Divina Providència i 
Martí García de l'Asunción.
En segona categoria, alumnes de 3º i 4º de Primària, 
els premiats van ser Aitana Beltrán de la Misericòrdia, 
Blanca Chaler de la Consolació i Iris Altabella de 
l'Assumpció. Mentre que en la tercera categoria, 5º 
i 6º de Primària, els guanyadors van ser Elena Torres 
de l'Assumpció, Carla Figueredo del Sant Sebastià i 
Jaume Eroles, també del sant Sebastià.
En finalitzar el lliurament de premi, es va donar pas 
al concurs de menjar pastissets de merenga. Els 
actes van concloure amb contacontes, també al 
mercat municipal.

E ls  escolars celebren 

Guanyadors. Les millors lloes van ser premiades per l'Agrupació de Pastissers

Bon Nadal
Bon Nadal
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Santa Caterina
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SOCIETAT

Els col·legis van celebrar al matí Santa Caterina

El passeig maritim va acollir durant tota la tarde jocs infantils

Enguany el concurs de lloes, de menjar pastissets i la exposició de lloes van tindre lloc al mercat municipal

13
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SOCIETAT

Fira Solidària al CEIP Assumpció, recollits 750 euros de 
la venda de detalls fets pels alumnes i 1.1165 euros 
amb les lletres decorades elaborades per una mare. 
Tot destinat   a La Casa dels Xuklis, residència per a 
xiquets malalts amb llarg tractament.

El Hospital comarcal de Vinaròs ha 
conmemorado el Día Contra la Vio-
lencia de Género con una acción de 
sensibilización a través de la instala-
ción de una mesa informativa en el 
vestíbulo principal y la colocación de 
frases de apoyo a las víctimas de la 
violencia en unos paraguas que de-
corarán la entrada del hospital hasta 
el mes de diciembre. 
Esta campaña, que ha contado con 
el apoyo del Centro de Salud Pública 
de Benicarló, forma parte del plan de 
acción para luchar contra la violencia 
de género en la Comunitat Valencia-
na, donde, de enero a septiembre de 
2016, se registraron 1.766 casos po-
sitivos sobre un total de 65.286 mu-

jeres que accedieron a cumplimentar 
el cuestionario de cribado en sus 
centros de referencia. 
Por lo que se refiere a Atención Pri-
maria del Departament de Salut de 
Vinaròs, el centro de salud de Peñís-
cola ha realizado hoy, coincidiendo 
con esta efemérides, una jornada de 
formación de la herramienta SIVIO, a 
través de la que se pretende incidir 
en la búsqueda activa de las mujeres 
con riesgo mayores de 14 años en 
la consulta, tanto médica como de 
enfermería, matrona y trabajadora 
social, además de difundir entre el 
personal asistencial el Protocolo de 
Intervención para la Atención Sanita-
ria de la Violencia de Género.  "Mi mano es tu Apoyo" organizó una nueva conferencia, esta vez : Sara 

Navarro (psicoterapeuta especialista en familia e infancia), y el título fue: 
"Menores víctimas de la violencia de género".

Com tots els anys, els taxistes de Radio Taxi es van renuir per fer la tradicional foto 
nadalenca per al calendari 2017

El Hospital de Vinaròs y el centro de salud 
de Peñíscola suman esfuerzos en la 
detección de violencia de género 
El Departamento de Salud de Vinaròs avanza en la implantación 
del protocolo de intervención para la atención sanitaria de mujeres 
con riesgo de violencia machista

Los próximos días 3 y 4 de di-
ciembre de 10 a 21 horas tendrá 
lugar en el auditorio municipal 
una nueva edición del Rastrillo 
Solidario organizado por Mis-
sions i Tercer Món. 

El Rastrillo Solidario se realiza cada 
año por estas fechas que dan la sa-
lida comercial a las fiestas navide-
ñas y se basa en la venta a precios 
simbólicos de objetos procedentes 
de donaciones de los ciudadanos.

J.
Em

ili
 F

on
ol

lo
sa

 

El 
Rastrillo 
Solidario, 
este fin de 
semana en 
el auditorio
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L'onzena edició de la Nit de la Cultura organitzada 
per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs va lliurar 
divendres passat a la nit en el transcurs d'un sopar 
a l’Hotel Roca, amb més de 170 assitents, el premi 
del VIII Certamen d'Aquarel·la Puig Roda -que 
s'atorga gràcies al patrocini de la Diputació- i el 
VIII Premi de Recerca Històrica Borràs Jarque, que 
compta amb la col·laboració de l'Ajuntament.
L'obra "Tràfic marítim i dinàmica vitivinícola al 
Vinaròs del segle XIX" d'Adolf Sanmartín Besalduch 
ha resultat guanyadora del premi de recerca 
històrica Borràs Jarque, mentre que el pintor 
Wladimir López de Zamora va rebre el premi del 
certamen d'aquarel·la Gabriel Puig Roda amb la 
seva obra "Fade out lines".
Adolf Sanmartín Besalduch va néixer a Vinaròs 
l'any 1963. Llicenciat en Geografia i Història per 
la Universitat Central de Barcelona i Doctor en 
Història Contemporània per la Universitat de 

València, ha exercit de docent en els instituts 
d'Ensenyament Secundari de Benicarló i Sant 
Mateu. Durant dues legislatures (anys 2003-
2011) va ser Diputat pel PSPV-PSOE en les Corts 
Valencianes, exercint el càrrec de portaveu primer 
de Medi ambient i després d'Educació. Porta ja sis 
anys com a Alcalde-President de l'Ajuntament de 
Cervera i des de maig d'aquest any és el Director 
Territorial de Presidència a la província de Castelló.
Per la seva banda, Wladimir López de Zamora va 
néixer en Caudete l'any 1966 i va estudiar aquarel·la 
en aquesta mateixa ciutat de la mà del mestre 
Antonio Requena Solera. Prestigiós aquarel·lista 
que ha realitzat múltiples exposicions i ha guanyat 
ja diversos premis importants, ja va ser finalista 
l'any 2015 d'aquest certamen.
En el transcurs de l'acte es presentava també el 
Calendari de Ciutadanes de Vinarossenques en el 
qual, aquest any a  través de onze dones -un mes 

està dedicat a Santa Llúcia-, l'associació cultural 
ret homenatge a totes les dones de la localitat. 
En l'acte van estar presents el diputat autonòmic 
Juan Bautista Juan i l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, 
el regidor de Cultura, Marc Albella entre altres 
autoritats municipals.
En els parlaments dels guanyadors d'ambdos 
certamens, López de Zamora va agrair especialment 
el premi i va fer una reivindicació de la cultura, mentre 
Adolf Sanmartin va fer un repàs del contingut de la 
seua obra, recordant la gran importància del port 
vinarossenc a l’època des de la vessant comercial, 
com a primer port que es va construir a la provincia, 
i el cultiu de la vinya, especialment en la segona part 
del segle XIX. 
La nit també va incloure una sorpresa especial que 
el president José Luis Pascual i Helena Roman van 
fer a la presentadora de l’acte, la periodista Emma 
Bas i a Fernando Romillo, per la seua labor a l’entitat. 

La Nit de la Cultura d’Amics de Vinaròs premia a Adolf Sanmartín Belsaduch 
i Wladimir López de Zamora

Redacció

3 desembre de 2016

Durant el sopar també es va presentar el calendari de dones vinarossenques 2016 La nit també va tindre actuacions com la del grup Solk i sorpreses
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CULTURA

© Antonio Beltrán Vidal
FRENTE AL ESPEJO
Ahora que lo van a ascender querrá desentenderse del mote que le puso al jefe. Bueno, se lo puso él, 
pero yo lo he utilizado tanto que muchos deben de creer que fue cosa mía. Aquel día, cuando le escuché 
decir que iba al despacho de don Perkins, me dio un ataque de risa. Ni que pintado. Siempre que nos 
escucha, nuestro superior lo hace con el semblante de quien va a sacar un cuchillo igual que en la 
película de Hitchcock. Sí, mi compañero dio en el clavo. Aunque, una vez ascendido, seguro que querrá 
borrar todo rastro de su autoría. No se lo voy a poner fácil. En presencia de terceros siempre me referiré a 
nuestro jefe como a «don Perkins», para que el afortunado no pueda zafarse de su pasado así como así. 
¡Ah!, ya se acerca sonriente. Seguro que viene a darme la noticia. Me haré el sorprendido y le diré que 
vea lo equivocado que estaba, que don Perkins no le tenía ojeriza como siempre imaginó y que a los 
hechos me remito. Que me alegro mucho por él. Sin embargo, no puedo abrir la boca porque me acaba 
de felicitar, que sabe de buena tinta que ¡don Perkins! piensa ascenderme a mí. 

Facebook: Microrrelatos Chulvi
https://dainachaviano.files.wordpress.com/2013/04/anthony-perkins_psycho.jpg

Dins de les activitats organitza-
des per l'Ajuntament de Vinaròs 
contra la violència de gènere hem 
comptat aquest 23 de novembre 
a la Biblioteca Municipal amb la 
presència dels professors i escrip-
tors Pilar Bellés Pitarch i Carlos 
Sarmiento Lama que han impartit 
la conferència "Conseqüències de 
fer servir la violència per educar" 
sobre la seva novel·la basada en 
un fet real "¿Sabes cómo se siente 
un niño maltratado?" 
L'acte va ser presentat per la re-
gidora Mari Carmen Ruiz que va 
oferir unes sàvies reflexions sobre 
la necessitat d'evitar la violència 
en l'educació. 
Els autors van estar fa poc al País 
Basc seguint la seva gira de confe-
rències per tot Espanya contra el 
maltractament infantil i per edu-
car els nostres fills sense utilitzar 
la violència. 
La novel·la té dues parts. La prime-
ra es basa en les històries de Jaume 
que va ser un nen educat a força de 
cops fa trenta anys. La segona part 
de la novel·la tracta de les històries 
que viu el Jaume adult com a pro-
fessor i pare, compromès amb la 
societat, que intenta educar en la 
no violència tant al seu fill com als 

seus alumnes. 
També apareixen poemes en cada 
capítol que fan la lectura més emo-
tiva. La xerrada s’ha basat en el ti-
pus d'actuacions han de tenir tant 
pares com professors per establir 
normes i límits en consens, escol-
tant i respectant l'opinió dels seus 
fills i / o alumnes. Els autors han 
insistit en la importància de no fer 
servir la humiliació, la violència físi-
ca o la psicològica per fer obeir als 
nostres petits ja que això podria 
fer, encara que no sempre, que 
es tornessin alumnes assetjadors 
amb altres més febles o possibles 
maltractadors en el futur.
Tant si són reals com inventades, 
la veritat és que les històries de 
Jaume no tenen desperdici, ja si-
gui les que li van ocórrer de nen o 
les actuals amb els seus alumnes. 
Al seu costat viatjaràs a la moto 
del Roure, abrazarás a Encarni, se-
ràs amic del col·lega Bittor, admi-
rarás al doctor Martínez i lluitaràs 
amb Inma pels seus drets. Per des-
comptat, Jaume, el protagonista 
d'aquesta novel·la, és un perso-
natge que es fa estimar. Esperem 
que li prengueu tant afecte com 
li han agafat els autors a escriure 
aquesta novel·la.

Signat amb la Diputació de Castelló el conveni que permet la realtzació del 
Certàmen d'Aquarel·la Puig Roda 2016.

El passat dissabte 19 de novembre, l’auditori Carles Santos de Fundació Caixa Vinaròs, 
es va quedar menut per acollir tota la gent que va acudir a la projecció del documental 
“Guinea en patuès”, projectat amb motiu del Vinaròs en curt “Felipe Osanz”.

Els professors i escriptors Pilar Bellés i Carlos 
Sarmiento presenten la seva novel·la "¿Sabes 
cómo se siente un niño maltratado?” Centro Municipal de la 3ª Edad

Se comunica a los sres socios que la entrega de los 
lotes de Navidad será el lunes día 12 de 11.30 a 13h, 
y por la tarde el horario será de las 16h a las 19h

La junta

Agradecimiento
La Asociación Por + Vida agradece la implicación de la 
ciudadanía de Vinaròs y comarca por sus donaciones en 
la campaña de la gran recogida de alimentos.
Se recogieron 10.723 kilos de alimentos.  De nuevo, 
muchas gracias. 
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Es ya tradición desde hace muchos años, no se 
desde cuando, que esta coral vinarocense, celebre 
la festividad de Santa Cecilia en la misa vespertina 
que se celebra los días siguientes a la festividad de 
la patrona de todo el bello mundo de la música.
Año tras año, la coral se presenta en la “Parroquia 
de Santa Magdalena” de nuestra ciudad, para 
rendir homenaje a la santa, pero a la vez, y en 
recuerdo de los difuntos de esta veterana coral, 
tenerlos presentes en la misa que se celebra. 
Creo sinceramente, que es una buena y acertada 
conmemoración.
Esta misa-concierto se celebró el pasado sábado 
día 26 del mes de noviembre, y la misa estuvo 
oficiada por el párroco de la parroquia, mossen 
Cristóbal Zurita. Antes del inicio de la misa, durante 
su celebración y una vez finalizada, pudimos 

escuchar el siguiente repertorio de la coral:
 - Cantique de Jean Racine……Gabriel Fauré
 - Hallelujah……………………Leonard Cohen
 - Plegaria a taula………………Heinrich Schütz
 - Sant, sant, sant…………Rossend Aymí I Escolà
- Pater noster………………….Rimski-Korsakow
- Ave Verum…………………..W. A. Mozart
- Descansen en pau….mossen Vicent García i Julbe
Según mi opinión, fueron estas unas piezas muy 
adecuadas para esta celebración las que escogió 
el maestro Rossend Aymí i Escolà, y dentro de 
ellas, si me permiten, desearía destacar la pieza 
“Sant, sant, sant” compuesta por el maestro Aymí, 
y este a la vez, discípulo de nuestro bien querido y 
recordado mossen Vicent. También la muy sentida 
y emocionante pieza que cerró el concierto, 
“Descansen en pau”, compuesta por mossen Vicent 
García i Julbe.
Esta celebración litúrgica en lo que se refiere a 
la misa, habría el tiempo de adviento, previo a 
la navidad, y del nuevo año litúrgico con el ciclo 
A. Sentida fue también la homilía de mossen 
Cristóbal, y el momento culminante, cuando 
nombraba a los difuntos, entre ellos, los de la coral.
Por cierto, que la coral tuvo un “coralista de lujo”. 
Me refiero al que fuera homenajeado este año por 
la coral en el bello paraje de la ermita de nuestros 
santos patronos, el es una persona muy querida por 
la coral, entre otras, cual es D. José Galve, el cual y 
trayendo su carpeta con las obras a interpretar, ya 

se integró según vimos, en los ensayos y posterior 
misa-concierto. 
Finalizado el acto, y tal como hacen cada año, 
la coral se desplazó al local de ensayos, donde 
se celebró la tradicional cena de Santa Cecilia. 
En la misma brilló la amistad, el saber estar, la 
alegría, el compañerismo y…… D. José Galve. 
Quiso dedicar a la coral que el tanto quiere, 
unas sencillas y emotivas palabras, y a la vez, y 
recordando el fallecimiento hace unos días, de 
uno de los mas grandes joteros, “El pastos de 
Andorra”, se emocionaba y nos emocionaba a 
todos dedicándonos “La palomita”. Fue largamente 
aplaudido tanto por las bellas palabras, como por 
la “jota”, y el se animó y siguió cantando. Le dedicó 
también una bella canción a la componente y que 
a la vez obsequió la cena, Mari Carmen Miralles 
Solanilla y a su marido. Desde estas líneas le 
deseamos largos años de vida y mucha salud junto 
con su esposa y familia.
Haciendo historia:
Cabe destacar que en el año 1993, el mentor de 
la coral Mn. Vicente García Julbe, adaptó su obra 
“Doneu-nos la pau”, para que esta obra pudiera 
ser cantada en las celebraciones que se realicen 
en memoria de los coralistas difuntos, dándole el 
título de “Descansen en pau”. Esta obra la dedicó 
a los desaparecidos coralistas: Francisco Farga, Rosa 
Diarte y Conchin Llambrich.

I. R.

Tels: 698 360 052 Juan José Zapata
ecovinaoil@hotmail.com

La empresa 
Ecovinaoil en 
colaboración con 
el Ayuntamiento 
de Vinaròs quiere 
agradecer a todos 
los ciudadanos, 
la buena acogida 
que han tenido los 
contenedores para 
depositar el aceite de cocina usado que se ubicaron en las 
distintas calles de la ciudad. Solo destacar la importancia 
de no tirar el aceite en lugares inadecuados (desagües).
Si alquien necesita embudos para colar el aceite en 
botellas de plástico los pueden conseguir de manera 
gratuita en la Oficina de Turismo y Mercado Municipal.
Por último, recordar que sólo se puede depositar el aceite 
en botellas de plástico bien cerradas. 

Recogida de aceites vegetales usados
Gestor autorizado 

ECOVINA.OIL

Misa-concierto de la “Coral Gargía Julbe” en conmemoración de Santa Cecilia
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Nou col·legi
Per David Adell Per  Marcos Jovaní 

El jaciment arqueològic del 
Puig de la Misericòrdia

Amb la visita del Conseller d'Educació Vicent Marzà i 
entre altres alts càrrecs polítics, la responsable de l'Àrea 
d'Educació estatal de Podemos Sandra Minguez, vam 
donar aquest dimarts passat oficialment el tret de 
sortida a la construcció del nou col·legi Jaume I. La feina 
realitzada per aquest equip de Govern amb l'Alcalde 
Enric Pla al capdavant, va donant els seus fruits.
Segons pareix, era una cosa tan fàcil com gastar-se en 
construir col·legis els diners públics destinats a construir-
los, i no ficant-se'ls a la butxaca com diu la fiscalia que 
passava a anteriors legislatures, perquè els nostres 
xiquets i xiquetes deixen d'estudiar en barracons.
També volem parlar dels excel·lents resultats que 
ha aconseguit la regidora de Política Social, Mamen 
Ruiz, junt amb tots els seus tècnics i les associacions 
socials del nostre poble. Quasi quatre-centes 
famílies vinarossenques han sigut ajudades dintre 
del Pla d'Emergència Social desenrotllat per la 
regidora de Tots i Totes Som Vinaròs. Des dels vals 
d'alimentació a pagar el rebut de llum per rescatar 
de la pobresa energètica, el treball en el qual creiem 
és el punt més important de la nostra política (ajudar 
als vinarossencs més necessitats) no ha parat aquest 
any. Ni pararà per al que ve. Perquè ja és una realitat 
reflectida als pressupostos l'ampliació per al 2017 
de les places públiques al Centre de Dia. Doblarem 
de vint-i-cinc a cinquanta els llocs finançats per 
l'Ajuntament on les nostres persones grans podran 
acudir a passar el dia ben cuidats.
Seguirem parlant de l'èxit que està sent la nova 
gestió del Vinalab per part de la regidoria de Noves 
Tecnologies encapçalada per Hugo Romero. Ames 
del continu ús que s'està donant per part d'empreses, 
associacions i Ajuntament a les antigament 
infrautilitzades instal·lacions del centre, ha finalitzat 
amb un magnific resultat el Programa d'Emprenedoria 
Juvenil PEJCV. Dos projectes empresarials en marxa 
i la incorporació al món laboral dels seus joves 
creadors, són resultats de les nostres polítiques que 
ens fan sentir-mos realment contents.
Per acabar aquesta setmana les nostres línies, 
recordarem la visita que des de la Direcció General de 
Ports de la Generalitat es va fer al nostre recinte portuari. 
Visita que l'Alcalde Enric Pla va aprofitar per a insistir 
amb la idea de Tots i Totes Som Vinaròs de què el port 
de Vinaròs ha de ser una infraestructura incorporada 
totalment al nucli urbà i aprofitada i disfrutada per tots 
els vinarossencs i visitants del nostre poble.
I estem segurs que això també ho aconseguirem. 
Perquè mentre uns no fan res més que parlar, 
nosaltres continuem treballant.

Que el Puig de la Misericòrdia és un dels llocs més 
estimats del nostre poble no és cap descobriment. 
En pocs metres es concentra un dels potencials 
patrimonials més importants que té la nostra 
ciutat. Però, el Puig no és només l’Ermita, és també 
el jaciment arqueològic que hi ha i que marca el 
naixement de Vinaròs com espai habitat.
El jaciment és important perquè  durant la fase 
del segle VI a. de C. la residència fortificada que hi 
havia des d’antuvi  és objecte d'una remodelació 
que converteix a l'assentament des del punt de 
vista de l'arquitectura defensiva en un cas únic 
dins de l'inici de la Cultura Ibèrica. Es potencien les 
muralles de l'edifici amb amplàries que superen els 
cinc metres, amb una peculiar tècnica constructiva 
basada en el adossament de murs.  Les muralles 
són reforçades per torres i bastions massissos, així 
com amb un fossat. A tot això s'afig l'existència 
d'un xicotet camp frisi que és l'únic del País 
Valencià i el localitzat més al sud de tota la regió 
que ocupa la Cultura Ibèrica. Per tot això, el Puig 
de la Misericòrdia presenta una de les fortificacions 
més peculiars i complexes de la Cultura Ibèrica.
Des de Compromís Vinaròs no volem que, en algun 
moment i com ja ha passat en altres ocasions al 
nostre poble, estos elements desapareguen de 
manera “fortuïta” sense que ningú puga fer res 
per evitar-ho, també volem que la resta del país 
siga coneixedor i partícip d’aquesta riquesa i que 
el nom de Vinaròs siga conegut, també,  pels 
seus elements patrimonials. Per aquesta raó hem 
presentat una instància a la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat Valenciana per tal que 
el jaciment arqueològic del Puig de l’Ermita siga 
declarat Bé d’Interés Cultural (BIC) i garantir la seua 
protecció i conservació. 

Secretari Local Coalició Compromís de Vinaròs

Els socialistes en contra de la 
LOMCE 
Per Begonya López Branchat

El PSPV-PSOE Vinaròs, de la mateixa manera 
que la resta d'agrupacions de la província, 
iniciarà una campanya amb l'objectiu principal 
de derogació de la LOMCE i la creació d'una 
nova llei educativa basada en el consens de 
tots els grups polítics i la comunitat educativa. 
Des de l'executiva local expressem la satisfacció 
per la proposició no de llei presentada la passada 
setmana pel Grup Socialista en el Congrés dels 
Diputats referent a la paralització del calendari 
de la llei actual pel que fa a les revàlides i per la 
qual el Govern ha decidit suspendre la prova. 
Més enllà d'açò, el que nosaltres proposem és un 
impuls a l'acord social, polític i institucional per a 
la nova llei, i per a conscienciar a la societat de la 
importància d'això ha posat en marxa una campanya 
informativa "de proximitat" que es desenvoluparà 
pels carrers i places de la nostra ciutat.
Es tracta d'explicar les limitacions de la nova 
llei, entre elles els impediments i problemes 
de la LOMCE, com és la poca igualtat i inclusió 
que existeix, o unes beques acadèmiques que 
no busquen la igualtat en l'accés a aquesta, 
quelcom que el PSOE considera essencial. 
Aquesta campanya de mobilització provincial, 
també pretén afavorir la democràcia en els 
centres educatius perquè els llocs directius i els 
consells escolars recuperen el seu pes anterior, i es 
recuperen les partides per a l'educació i els drets 
de tota la comunitat educativa.
Volem remarcar el compromís absolut del PSPV-
PSOE de recobrar la diversificació curricular en 
quart de l'ESO i de què els alumnes de Formació 
Professional puguin continuar els seus estudis 
superiors, així com l'eliminació de la segregació de 
xiquets i xiquetes i que l'assignatura confessional 
deixi de ser avaluable, com ocorria anteriorment.
Tot això només serà possible si no continuen 
els retalls i es garanteixen els recursos anteriors 
a 2012, en el que la partida ascendia a un 5% 
contra el 3,7% dels pròxims pressupostos. 
La implantació de la LOMCE ha sigut el retrocés 
més gran des de la recuperació de la democràcia, 
que també ha expressat el rebuig massiu que ha 
tingut en el carrer per part de tots els membres de 
la comunitat educativa. 

Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs

w w w . a p a r i c i o e s t u d i . c o m
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El tapabocasVitoria, Londres, Roma, Bruselas...
Per Juan A Blanchadell

OPINIÓ 

A VECES TOTS Y TOTES SOM 
VINARÒS A VECES PODEMOS

Juan Bautista Paton Silva, VOX
www.ppvinaros.es

de Vinaròs

Por Miguel Ángel Vidal

A lo largo de lo que llevamos de legislatura 
hemos visto como el actual equipo de gobierno 
ha utilizado los medios de comunicación y su 
presencia en las redes sociales del Ayuntamiento 
más para la autopromoción que para lo deben ser, 
que no es otra cosa que para transmitir información 
veraz a los ciudadanos de Vinaròs. 
Muchos ya ni recuerdan como al principio de su 
mandato se publicitaban fotografías de billetes 
de tren en las que se proclamaba la humildad del 
equipo de gobierno al desplazarse a Valencia en 
transporte público. Esa publicidad duró lo que 
dura un anuncio y después todos subidos en el 
coche oficial que tanto habían criticado. 
Son las nuevas formas de la nueva política se nos 
decían a todos los vinarocenses, unas formas que 
eran un simple escaparate vacío de contenido y 
que han sido incapaces, por falta de ganas y de 
convicción, de mantener más allá de las primeras 
semanas de gobierno.
Y es que al actual tripartito les gusta viajar y ya no se 
contentan con visitar Castellón,  Valencia o Madrid, 
ciudades donde están los organismos superiores. El 
tripartito lleva ya recorridos el Reino Unido, Roma, 
Bruselas y lo que nos queda por ver. Alarmante es la 
poca  información que se ha recibido de estos viajes 
en los que solo a los de Vitoria y Reino Unido se han 
destinado más de 15.000 euros de dinero público y 
que han motivado que el Partido Popular convoque 
un pleno extraordinario para crear una comisión de 
investigación que aclare aquello que el tripartito 
oculta y que no es otra cosa que presentar con luz y 
taquígrafos todos los gastos ocasionados. Veremos 
si el tripartito aprueba la comisión de investigación 
y si después le da curso. Estaremos al tanto e 
informaremos a todos los vinarocenses.
Otro ejemplo de la utilización de los medios por 
parte del tripartito son las numerosas fotos que 
acompañan a las notas de prensa del actual equipo 
de gobierno, donde van apareciendo el alcalde y 
diferentes concejales, en cada una de las pequeñas 
reparaciones que en el día a día del ayuntamiento 
se llevan a cabo por los componentes de la brigada 
municipal. Son reparaciones que van desde 
arreglar un columpio a tapar un bache, actuaciones 
que siempre se han hecho por parte de todas la 
corporaciones del Ayuntamiento de Vinaròs pero 
que nunca se han publicitado como la actualidad. 
Quieren presentar lo ordinario como extraordinario. 
Porque toda promoción de estas acciones 
únicamente denota la falta de ideas y capacidad 
para abordar las necesidades de los vinarocenses 
que se traduce en la mala gestión de los diferentes 
servicios municipales y que, a buen seguro, 
acabaremos pagando todos los ciudadanos.

Cada vez que voy a los Plenos más me sorprendo 
por los pocos puntos deliberativos que se abordan 
en el orden del día, lo que pone en evidencia el 
poco volumen de gestión municipal que está 
desarrollando el actual equipo de gobierno.
Descontando los puntos de trámite como son 
los de aprobación de actas, dar cuenta el alcalde, 
informes de morosidad, etc, la cantidad de puntos 
deliberativos que tramitamos en el 2003 durante 
nuestros primeros 16 meses de gobierno fueron 
exactamente 519.
Durante estos mismos 16 meses iniciales de su 
mandato, el número de puntos deliberativos que 
ha tramitado por orden del día el actual equipo de 
gobierno en los plenos son exactamente 156.
En el último pleno, el alcalde, de forma irónica, le dijo 
a un concejal de la oposición: “ahora me sacará usted 
lo de los sueldos”. Él no se lo sacó, pero ahora se lo 
saco yo para decirle que con el sueldo del Sr Balada 
y los sueldos de nuestros socios socialistas - el del 
Sr Romeu y el medio sueldo del Sr Beltran – en total 
dos sueldos y medio, nosotros sacábamos tres veces 
y pico más trabajo que el que ahora saca el actual 
equipo de gobierno con el sueldo del alcalde y los 
cinco medios sueldos de cinco de sus concejales; en 
total tres sueldos y medio. Aparte de en los Plenos, la 
prueba de nuestra laboriosidad quedó patente en las 
infraestructuras que dejamos a nuestra salida.
Entre los puntos que tramitan con cierta enjundia 
están los de la decena de PAI’s a los que les han 
retirado la condición de urbanizador, suspendido 
o el Ayuntamiento ha asumido la gestión directa. 
No dudamos que los preceptivos informes emitidos 
por nuestros técnicos municipales para llevar a cabo 
estas actuaciones serán conformes a la normativa 
aplicable, pero nosotros pensamos que para 
abordar con seguridad y tranquilidad la resolución 
de un problema provocado por el estallido de la 
burbuja inmobiliaria, habría que mirar mucho más 
allá y valorar las afectaciones que repercutirán sobre 
los distintos agentes concernidos por las decisiones 
que está adoptando el equipo de gobierno - 
propietarios, urbanizadores, bancos, etc. - con 
objeto de prever y estar preparados ante posibles 
reclamaciones de estos afectados que nos volverían 
a poner “patas p’arriba” la economía municipal. 
Es porque echamos en falta estos informes que 
“informen” de las posibles consecuencias que 
nos puedan sobrevenir, por lo que nos venimos 
absteniendo en las votaciones de todos estos puntos.
Hablando de informes, he oído muchas veces que si 
alguien en la administración quiere que se haga algo, 
que pida un informe y que si luego no quiere se aquello 
se haga, pues que encargue otro y aquello no se hará. 
Lo digo en relación con el único informe de la piscina 
de que se dispone y que el alcalde va tergiversando a 
su conveniencia, diciendo que dice que la piscina en la 
ciudad deportiva no es rentable, cuando lo único que 
dice aquel informe es que en una población con dos 
piscinas, las dos a la vez no serán rentables, las pongan 
a la vora de la mar o en la serra de l’ermita.
Tras que el alcalde nos tapara la boca en el último 
Pleno, esta semana hemos vuelto a presentar la 
moción para que todos los concejales voten allí 
donde quieren que vaya la piscina.

No sé si El Sr Pla, alcalde de Vinaròs  
reflexionará y por un bien común a 
nuestra ciudad, en pleno extraordina-
rio, renunciara o revocará  la ubicación 
de la piscina, quizás miles de ciuda-
danos se lo agradecerán. El Sr Alsina 
y su partido PSOE, así como Compro-
mis, votaron a favor de la piscina en 
una ubicación que no habrá lugar de 
estacionar vehículos, pero además el 
Sr Alsina y sólo él, es culpable de ello, 
su voto negativo con el de su partido, 
hubiera dado al traste con el ordeno y 
mando del Sr Plá y hubiera dejado a 
su partido el PSOE, con un puñado de 
votos más  a futuro. ¡¡ El Sr Alsina, no 
siguió directrices de su partido, sino la 
voz de su amo el Alcalde Sr Pla que es 
un ente un todo, alcalde, concejal de 
gobernación, director del Diariet y el 
que habla por boca de sus ediles, que 
después de más de una año, apenas 
los hemos oido, habiendo importan-
tes motivos para que TODOS , tuvieran 
sus  minutos y algo que decir están 
mudos, no existen, todo es alcalde. 
El habla, el dice, él define, el opina por 
todos, es la autoridad cierto, pero que 
es políticamente correcto lo que hace. 
Y lo hace quizás por su afán de prota-
gonismo o quizás por miedo a que al-
gún edil, quede en un entredicho,  en  
discusión o contradicción mal enten-
dimiento, etc  naturalmente de pre-
sión mejor organizada de la oposición.
El plan antiguo PSOE era que la pis-
cina debería ir allá en la Zona Depor-
tiva, consiguiendo con ello un gran 
complejo deportivo, campo de fut-
bol, atletismo, rugby piscina cubierta 
y con amplios espacios para futuras 
instalaciones deportivas, amplio es-
tacionamiento para autocares y turis-
mos, incluso con un bar restaurante al 
haber gran cantidad de padres, fami-
lias o personas que allí coincidirían . 
Hay gente en  Vinarós  que, al parecer 
carece de la madurez emocional o de 
la capacidad intelectual para escu-
char una opinión política contraria a 
sus convicciones, es más, consideran 
que un  insulto personal. Eso  va por 
lo antes arriba indicado sobre la pisci-
na, desde estas líneas pido perdón si 
alguien se siente ofendido. Si alguien 
se molesta, se rasga las vestiduras, es 
muy probable que esté mostrando su 
talante inmaduro, su carácter infantil 
e intolerante, su bajeza moral e inte-
lectual. 
Lo advirtió George Orwell en su novela 
1984: "La libertad es el derecho de decir 
a la gente aquello que no quiere oír.

www.canal56.com
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Escamarlà 
de fons

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol

ultimas capturas e la campaña atun rojo del mediteraneo foto archivo

Comenzó la veda cerquera de dos meses

Finalizó la campaña de cerco
Mar de nuevo con marejadas que dificultaron la labor extractiva 
a la mayoría de modalidades pesqueras. Los arrastreros la 
mayoría aún faenaron a pesar del temporal. Las traíñas de la llum 
terminaron la temporada con flojas capturas por los continuos 
oleajes. Y la flota de dieciocho embarcaciones de artes menores 
calaron los artes pocas jornadas a causa del fuerte trangol. Y las 
cotizaciones resultaron bajas para ciertas especies mayoritarias 
de pescados y se elevaron para los mariscos y otras minoritarias. 

La pesca de arrastre pudo faenar  los cinco días semanales los nueve 
bous que están operativos, pero con alguna baja diaria por la tempestad 
marítima. Las subastas han sido a base de nuestro emblemático langostino, 
seguido de calamar, pescadilla, salmonete, peluda, rape, caracol, móllera, 
galera, burros, aranya, cintas, canana, besugo, caballa, jurel, dorada, pagel, 
jurioles, lisa, congrio, lliri y morralla. 
Los tres cerqueros  de nuestra base acabaron la campaña de diez meses 
faenando tras el peix blau (sardina y boquerón), sin poder pescar también 
la última semana por la mala climatología. Ahora las tripulaciones pueden 
aprovechar para sacar titulaciones. Y los armadores reparar las traíñas, etc. 
Podrán comenzar a faenar a primeros del próximo febrero. 
Los artesanales trasmalleros, con estas embravecidas aguas de llevant, etc. 
apenas faenaron la mitad de barquitas algunos días cerca del litoral. Los 
desembarcos han sido sepia, lenguado, rombo, corva, palometa y sorella. 
Y un xarcier un par jornadas pilló poca langosta, bogavante, gallineta, 
chopa y mamona. 
Y los recolectores de pulpo roquero con cadufo a última hora chorraron los 
recipientes  de arcilla para llevar a lonja ejemplares de 1 a 3 Kg.

Consumo pescado; Sigue la tendencia bajista
Desde hace unos seis años la mayoría de encuestas realizadas en los 
hogares de España, tanto por empresas españolas como europeas, nos 
muestran una pequeña disminución en la consumición de los productos 
del mar. A pesar de ello, con éstos porcentajes acumulativos, durante éste 
periodo de tiempo de media docena de años que estamos inmiscuidos 
en la crisis económica, evidentemente la mayoría de otros sectores 
industriales también se vieron implicados, para ir de la misma forma a la 
baja y en especial, como no podía ser de otra manera, el gastronómico.
Según los informes de la FAO sabemos que en Europa somos el tercer país 
en el ranking que mas consumimos pescados, con una estimable cifra 
de 42,4 Kg/persona/año, mientras que el promedio de los habitantes del 
mundo es netamente inferior y se sitúa en 18,9.
En el último análisis realizado, se aprecia que, a pesar del decrecimiento 
en los parámetros de consumo de pescado, los sondeos dan una elevada 
frecuencia a la hora de adquirir y degustar productos marítimos. El 
70% de los encuestados comen alimentos del mar un par de ocasiones 
semanales. El 90% contestan que su ingesta es como mínimo una vez 
semanal. El 3% de la población ingirieron pescado menos de una ocasión 
mensual. Y finalmente resalta el informe a modo anecdótico, que todos 
los entrevistados lo incluyen en sus dietas en alguna ocasión anual.

També conegut com garagan, en castellà cigala i maganto, en anglès 
norway lobster, en francès langustine i en alemany Kraiserhummer.
El seu nom científic és Nephrops norvegicus.
Aquest crustaci de l'ordre decápode macrur per tenir cua, és de simetria 
bilateral, invertebrat, amb un exosquelet o closca externa formada per 
dipòsits calcaris, que li donen una estructura resistent i protegeix les seves 
delicades carns.
De la família dels Homárids, alguns la cataloguen com una subespècie de 
les grans profunditats i els mariners la consideren un poc més allargada, a 
més de color mes roig que l’ascamarlà que atrapen en fons mitjans. El seu 
cos és fort, cilíndric i està format per dos seccions; El cap gran i unitàri posseeix 
en la seva part frontal un banya amb dues carenes longitudinals perllongades 
pel dors, tenint per les dues zones laterals grànuls i protuberàncies. Davant, 
a banda i banda estan els ulls negres de forma arrenyonada, amb peduncle 
molt mòbil i que poden amagar-se en la cavitat ocular. També en aquesta 
zona li surten un parell d'antenes llargues i un altre parell de curtes. Després 
està la regió branquial per a la seva respiració. La boca amb dos parells 
de maxil·lars i tres de peces bucals de funció masticadora. Igualment 
en la part inferior estan els cinc parells toràcics de potes marchadoras 
lliures, que cadascuna pota per a la seva articulació consta de set parts. 
L'1er. parell de potes és desigual i és el mes característic de l'espècie, sent 
desmesuradament gran i llarg, recobert de cants i espines, per acabar amb 
fortes pinces en els extrems. El 2º i 3º són primes però també acaben amb 
pinça, encara que diminuta. El 4º i 5º igualment fines però acabades en arpa. 
La secció abdominal està composta per set segments amb capacitat de 
plegar-se a manera encorbada. Aquests acaben en puntes laterals però a 
canvi l'últim forma el clàssic ventall cabal. En la part baixa de l'abdomen en 
cada segment dels 6 hi ha un parell d'apèndixs membranosos i que en estar 
disposades en les dos branques, poden fer vibrar en l'aigua circumdant per 
oxigenar els ous, etc.
El escamarlà és de color blanc rosáci, amb tons groguencs i taques roges, 
especialment les mordasses.
Talla 30 cm. i viu 10 anys.
De sexes separats. Madura a partir del quart any de vida. La femella 
posa cada dos anys. El mascle té uns ganxets en la part baixa del carnos 
abdomen. En totes les èpoques de l'any es poden trobar femelles 
madures. La majoria prefereix portar ous de l'època estival fins a l'hivern. 
Després de l'acobli quan la femella està tova en canviar la pell externa, ella 
té la facultat de guardar l'esperma cedit per ell. Tot seguit es posarà fins 
a 4.000 ous de color verd-negre-vermellós adherits en els plecs ventrales. 
Al cap de 9 mesos els deixarà anar lliures al corrent marí, juntament amb 
l'esperma emmagatzemat perquè es fertilitzin. Després eclosionen en 
larves planctòniques sobre dues setmanes, per baixar a viure damunt 
del jaç marí com a animals bentónics. Va creixent mitjançant mudes que 
realitza a intervals regulars. Pot menjar-se la rebutjada muda.
Omnívor. S’alimenta de plantes, però prefereix preses d'animals bentónics 
com a crancs, cucs, eriçons i mol·luscs que els trenca la petxina amb les 
seves potents pinces.
Solitari. Viu en fons fangosos de 50 a 800 m. de profunditat, per enterrar-se 
excavant galeries, especialment de dia. De nit és molt actiu. No és nedador. 
Sol caminar sobre el substrat per buscar menjar o parella. Si és atacat per un 
depredador pot fugir ràpid mitjançant l'embat brusc plegant la seva cua, 
així és capaç de saltar i desaparèixer a l’instant de l'escena.
La seva pesca majoritària és a l'arrossegament i durant els mesos estiuencs. 
Aguanten vius fora de l'aigua si estan refrigerats. El valor comercial és alt.  
La seva carn és blanca uniforme amb inconfusibles i aromàtics sabors 
marítims. La femella pot tenir dins del seu cap el famós coral de mar, que 
és una delícia per al gust. Referent al seu aspecte nutricional és un aliment 
sense greix i amb aportació de proteïna, però especialment de minerals com 
el magnesi, ferro, potassi, calci, seleni, fòsfor, iode i vitamines B3, B5, E, etc. 
Al vapor, bullides, fregides, rostides, triturades per a fer-les a la crema, al 
suquet o a la sarsuela, de qualsevol forma estan boníssimes.
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¿De dónde venís vosotros con vuestros bigotes finos?
Bendito Dios poderoso que iluminó los caminos y os obsequió con la dádiva de los más 

altos destinos. De la bandeja de plata distinguidos inquilinos. Franjas blancas y naranjas 
ojos negros mortecinos. ¿De dónde venís vosotros, oh, crustacios marinos, oh decápodos 
macrudos, estirados langostinos, de la familia Peneidos, quienes son vuestros padrinos?.
Con cuidado os despedazan unos dedos asesinos, desgajan cabeza y patas con ademanes 

ladinos. En todo el orbe conocen vuestros sabores divinos, dulce carne suavecita que 
azora los intestinos y agasaja los espíritus con cantares de mil trinos. Unos labios os 

absorben los líquidos coralinos y vuestra cabeza, exangüe, cae en platos blanquecinos.
Oh, manjares exquisitos, ah, deleites paladinos, seríais merecedores de versos 

alejandrinos, y no de estos torpes ripios que os resultarán cansinos. No sentís las 
dentelladas que os deparan los caminos; el estómago os anega con oleadas de vinos.

Oh, gloriosos animales, perdonad mis desatinos, sois más buenos que los santos,
más ricos que los casinos.

El Langostino
de Vinaròs

PEIXATERIA ISABEL, MERCAT MUNICIPAL VINARÒS, PARADA Nº 34

Peixateria Isabel quiere agradecer a todos sus clientes la confianza demostrada todos estos años y desea seguir 
animando a todos sus clientes y los que todavía no lo son, a que vengan al Mercat de Vinaròs y sigan degustando

los buenos productos del mar de la Lonja de Vinaròs.

Ahora quisiéramos dedicar unas
palabras a nuestro producto estrella:

“El Llagostí de Vinaròs” también dedicado 
a todos aquellos autónomos y buenos 

profesionales que se levantan cada día 
para tirar adelante su negocio y, pese a las 

dificultades del día a día, dan lo mejor de si.

Romance/Autor: Francisco Delgado Iribarren
Como es muy largo, hoy solo presentamos una parte.

ENCARGOS

665 174 963
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El passat 26 de noviembre al matí i al pavelló poliesportiu municipal es van va tindre lloc la presentación de les E.M.I.A.R.E.  2016-2017, amb activitats lúdiques i 
esportives obertes a tothom. També es va procedir al lliurament de premis de la mascota. A l’acte van asistir la regidora d’Esports, Begoña López i el director de 
Caixa Vinaròs, Antonio Sebastià.

José Julián Balaguer, María Añó y José Manuel Borrás: Benicarló y 
Vinaròs, en la gala provincial de l'esport

El equipo A Masculino de pádel disputó la 2ª jornada 
de las SNP contra Bahia Mar B el sábado día 12 a las 
18 horas. El equipo ganó todos sus partidos e hizo 
pleno de puntos 12 en una tarde fría y donde en 
cuatro  partidos se tuvo que remontar el primer set.
De pareja 1 jugaron Víctor Febrer y Argimiro Gómez 
que empezaron nerviosos y a consecuencia perdieron 
el primer set 3/6 pero supieron asentarse para terminar 
ganando el segundo y definitivo tercer set por 6/3 6/4.
de pareja 2 Javier Vidal y Carlos Cintas empezaron 
muy serios mostrando su superioridad en el primer 
set ganándolo por 6/1 en cambio en el segundo se 
relajaron y dieron pie a que los rivales ganaran en 
confianza perdiendo el segundo por 4/6 y en el tercer 
set terminaron ganando en un partido de infarto en 
un tie break de pareja 3 Juan Carlos y Javier Zapata 
empezaron fríos y dubitativos perdiendo el primer 
set por 3/6, las cosas cambiaron el segundo y tercer 
set donde con más confianza y ambición dominaron 

el partido ganándolo cómodamente por 6/2 6/0.
La pareja 4 fue la única que ganó por la Via rápida, 
la pareja formada por Benjamin Espuny y Juan 
Piñana mostraron su robustez y no dieron opción 
al rival ganado cómodamente por 6/1 6/3.
Ya por ultimo la pareja 5 que la formaron Rafa Alcaraz y 
Jose Carlos Mateo empezaron sufriendo en el partido 
mas intenso de la jornada, empezaron perdiendo el 
primer set por 4/6 y a mitad del segundo mostraron 
su mejor versión del partido marcando la diferencia 
para acabar ganando por 6/4 6/3.
Próximo partido 26 de Noviembre a las 16 30 en 
casa del Club Tenis Amposta.
El domingo 13 de Noviembre el equipo femenino 
de pádel se desplazó hasta Deltebre para jugar 
contra el equipo Ebre pádel a las 10 de la mañana 
en un club Indoor, el equipo ganó 8 puntos 
importantísimos para la clasificación final.
De pareja 1 jugaron Esther Vila y Mailo que ganaron 

en dos sets por 6/3 6/3 en un partido donde ellas 
fueron las claras dominadoras, de pareja 2 Gloria 
Cid y Esperanza Garrido también ganaron en el 
partido mas intenso de la jornada donde lo dieron 
todo en la pista y eso se notó en el resultado 
ganando 6/3 6/2 ,de pareja 3 Manuela y Pili Torné 
no tuvieron la misma suerte y perdieron en dos 
sets por 6/4 6/3, de pareja 4 Gloria Adell y Esther 
Alsina empezaron nerviosas y tensas el partido 
pero acabaron jugando muy bien lástima que ya 
tenian el partido muy cuesta arriba y no pudieron 
levantarlo, donde acabaron perdiendo por 6/3 7/5 
y por último la pareja 5 formada por Inma Galan 
y Doris Clonda jugaron muy serias y no dieron 
opción a sus rivales ganando su partido por 6/3 6/
Felicitar a tod@s las jugador@s por su compromiso y 
entrega por unos equipos que cada día van a más y 
donde ya son líderes de la clasificación  tanto masculina 
como femenina. Amunt Club de Tenis Vinaròs

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

Fin de semana intenso de pádel

EMIARE 2016-17

TENIS.  Club de Tenis Vinaròs
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Rafa Marcos

Resultados

3 0
1 1
3 0
2 0
6 1
1 1
0 2
0 3

Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS.

1 San Jorge 11 10 1 0 41 6 31
2 Els Ibarsos 11 8 3 0 32 11 27
3 Rafalafena 11 7 1 3 21 15 22
4 Vinroma 11 6 0 5 17 13 18
5 Catí 11 6 0 5 18 22 18
6 Benicasím 11 5 2 4 21 16 17
7 Villafamés 11 4 5 2 12 10 17
8 Oropesa 11 5 1 5 18 17 16
9 Morella 11 4 2 5 16 13 14

10 Onda "B" 11 3 5 3 22 20 14
11 Moro 11 4 2 5 16 17 14
12 Cabanes 11 4 1 6 15 22 13
13 Traiguera 11 2 3 6 14 26 9
14 Benicense 11 2 2 7 10 23 8
15 Semprerapid 11 2 2 7 10 29 8
16 VINARÒS 11 0 2 9 10 33 2
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ACUPUNTURA | FITOTERAPIA CHINA
MOXIBUSTIÓN | TUINA

AURICULOTERAPIA | VENTOSAS | DIETÉTICA CHINA

MEDICINA TRADICIONAL CHINA
JOSEP COMPTE

PSICOTERAPEUTA
MARINA GUTIERREZ

ANSIEDAD

DEPRESIÓN

AUTOESTIMA

DESHABITUACIÓN DEL TABACO

ORIENTACIÓN LABORAL

MEDIACIÓN FAMILIAR

TDAHC/ Jutges, 15 Entresuelo | VINARÒS

TEL: 877 017 116

Todos los equipos de la entidad castellonense 
consiguieron ganar sus partidos a excepción del 
alevín, que perdió su imbatibilidad en Burriana 
y cedió el liderato. Salvo el juvenil, primero sin 
fisuras, el resto de categorías están situadas en 
la zona de privilegio.

Club Vila-Sport FS 1-9 CD Vinaròs FS (Juvenil) 
Noveno triunfo consecutivo de los hombres de 
Said Mansouri, que refuerzan su condición de 
líder con un pleno de victorias y 27 puntos ya 
acumulados. En esta ocasión, los vinarocenses 
se impusieron al quinto clasificado a domicilio, 
con hasta siete goleadores distintos, donde solo 
repitieron Iván Gruiñó y Alejandro Albella

CD Vinaròs FS 8-3 CFS Navarti (Cadete) 
Los vinarocenses prosiguen en su escalada en 
la clasificación con una trabajada victoria en el 
Pabellón Municipal. Los cuatro tantos de Joel 
Fariñas, y el doblete de Marti Albiol, allanaron 
un triunfo que se fraguó en el segundo tiempo, 
puesto que al descanso la ventaja era mínima 
para los locales. Con este resultado, los cadetes 
se sitúan a solo tres puntos del segundo. 

CD Vinaròs FS 6-3 CDFS Segorbe (Infantil) 
Los infantiles logran situar su ‘techo’ deportivo un 
metro más alto, con la victoria ante el Segorbe ‘B’. 
Los locales, ahora segundos a solo tres puntos del 
liderato, se impusieron a su rival con un triplete 
de Isaac Suescun y otros dos de Óscar Castel.

CFS Burriana 4-1 CD Vinaròs FS (Alevín) 
Los vinarocenses, tras seis victorias consecutivas, 
cosecharon su primera derrota a domicilio, en la 
pista de un rival con el que compartían liderato, 
en el que fue un duelo directo. Sin goles hasta el 
minuto 22, Joan Meseguer permitió a los visitan-
tes soñar con una remontada que, finalmente, no 
se produjo. 

CFS Navarti 3-5 CD Vinaròs FS (Benjamín) 
Tres goles de Raúl Cerdán comandaron el 
triunfo de los más pequeños lejos del calor de 
su pista, ante un rival que partía en una posición 
más adelantada en la tabla antes de la disputa 
de esta jornada 7. Los benjamines, con esta 
victoria, se sitúan en la tercera posición, a 5 
puntos del segundo.

Titulares Forti: Lorena, Julia, Mari Creu, Isa(77), Andrea Albiol, 
Andrea González (67), Anna, María(88), Irene, Nerea, Ainhoa 
Zamora(86)
Suplentes: Paula (77), Marta (88)Valeria, (67) Alicia ((86)
Titulares Drac: Naroa ,Diana,Silvia,Alba,Cristina,Laura(70),Mar
ía José,Alba,Yolanda,Elena(18), Adriána,
Suplentes: María,(18) Carolina(70)
Partido como se espera muy igualado, entre el Forti 
primer clasificado y Drac segundo.El numeroso público 
que asistió, pudo disfrutar de un gran partido de fútbol 
femenino. En el minuto 21 Andrea Albiol tras una falta 
directa marcaba el primer gol para el Forti. 
Pero el Drac no iba a poner las cosas fáciles,en el 
minuto 38 Silvia empataba el partido.y 5 minutos más 
tarde Yolanda hacia el 1-2 para el Drac.
sto dejo muy tocado al fortí,que está temporada es la 
primera vez que tenia un marcador en contra.
En la segunda parte el Fortí, salio a por el partido después 
de hacer algunos cambios tácticos, y en el minuto 65 tras 
una internada Andrea Albiol hacia el gol del empate.pero 
el Fortí ya estaba crecido y en el minuto 75 Ainhoa Zamora 
hacia el 3-2, y seis minutos más tarde María recibía un gran 
pase de Ainhoa, y tras hacer un gran control batió de un 
disparo muy colocado que nada pudo hacer la portera.
Esta victoria hace que el Fortí amplíe la distancia con 
sus perseguidores.

6 victorias de 6 partidos. 
La semana que viene  domingo a las 17 horas jugamos 
contra el Benicato de Nules, que ahora junto al Forti 
son los únicos equipos invictos, salida complicada, 
pero esperando sumar los tres puntos.
Si algún aficionado desea desplazarse con el equipo en 
bus gratis, salimos el domingo a las 14,30 delante de 
la lonja.que lo comunique a la junta o a las jugadoras. 

El CD Vinaròs 
FS, un 
habitual de 
los pódiums

FUTBOL.  Escuela de Fútbol Futur 09 

4 2
C.E FORTI FEMENI 

VINARÒS
C.D DRAC

CASTELLÓNFUTBOL SALA.  Vinaròs F.S.
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Diumenge passat el Club Handbol Vinaròs es va 
desplaçar a Barcelona per presenciar en directe el partit 
de Champions entre el F.C. Barcelona i el Silkerborg danes.
Varem anar amb jugadors del nostre Club, alguns 
pares que no es van voler perdre aquest bell 
espectacle i també molta gent d´Alcanar i de la 

veïna Alcala de Xivert, en total vam haver de fletar 2 
autobusos per donar resposta a totes les sol·licituds.
Va ser un espectacle increïble amb jugadors d'un 
nivell impressionant, esperem que els nostres 
joves jugadors hagin pres nota.
Des d'aquestes línies volem agrair a la Penya Barça 

Vinaròs tota la seva col·laboració desinteressada i 
David Barrufet, actualment responsable màxim de 
la secció d'handbol del F.C. Barcelona.
Volem organitzar un altre desplaçament abans que 
finalitzi aquesta temporada per poder acontentar 
al màxim de gent possible, anirem informant.

El Club Balonmano Vinaròs al Palau Blaugrana 

La Jean Bouin és la cursa més veterana d’Espanya, 
es la clàssica de l’atletisme amateur i professional, 
amb tretze curses, per a populars, escolars, veterans 
i federats, en aquesta edició tres joves atletes del 
Club Esportiu Vinaròs-Facsa Aigües de Vinaròs, 
han participat en les seves respectives categories 
aconseguint uns magnífics resultats, Carla Masip 
guanyadora de la categoria promesa, amb un 
recorregut de 3.300 metres ha fet un temps de 
12’23”, Altair Cid, ha corregut 1.200 metres i ha 
acabat 6ª de la categoria infantil en un temps de 
4’03” i per últim la aleví, Àgueda Cid, ha acabat 60ª, 
i ha fet 1.200 metres en 5'24”.
Jesús Tomero, Andrea Cabré i Ruth Miralles han 
participat al critéri d’hivern de marxa atlètica a 
Valencia, els resultats, a la cursa de 5K, Tomero 1º, 
23’51”, 5K, Andrea 1ª, 25’17” i 3k, Ruth, 20’10”.
Fins a la maravellosa ciutat de Donostia s’han 
desplaçat, Francisco Balastegui i Emilio Querol, per 
recorrer els 42.195 metres de la mitica marató de 
Sant Sebastía en la 39ª edicio, tots dos han estat 
magnifics, Paco ha acabat el la posicio 60 en un 
temps de 2h46’39” Milio ha acabat en el lloc 700 
en un temps de 3h16’40”, en una cursa on han 
participat mes de 7.000 corredors.
Enhorabona a tots.

HANDBOL.  Club Balonmano Vinaròs

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Club Esportiu Vinaròs-Facsa Aigües de Vinaròs
Mª Jesús Pablo

Agueda-Jean Bouin

Luz Altair-Jean Bouin Milio i Paco a la marató Donosti

Tomero marxa Carla-Jean Bouin FO
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Els marxadors

Andrea Marxa Carla i Xavi Fontelles el entrenador

93a Jean Bouin-Criteri 
de Marxa Atletica-
Marató de Sant Sebastía
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

TAEkwONDO.  Club Taekwondo Atencia Vinaròs

ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

ESPORTS

El cap del 27 i 28 de novembre, en la piscina 
municipal de Castelló, es va celebrar la VII Copa 
Autonòmica de Clubs de natació de la Comunitat 
Valenciana, el Club Natació Vinaròs, va competir 
en la categoria de primera divisió, venint l'any 
anterior de la divisió d'honor (màxima categoria). 
Els clubs participants van ser C. N. Gandia, C.N.E. 
San Vicente, C.N. Dom Bosco, C.N. Ontinyent, 
C.N. Xàtiva, C. Aquàtic Castelló, C.E. Eldense i 
C.N. Vinaròs. El Club Natació Vinaròs afrontava la 
competició amb 7 baixes molt importants de l'any 
passat, per motius d'estudis Universitaris i es va 
presentar amb un equip renovat i jove, aconseguir 
una 1ª posició en totes les sessions disputades.
Els nostres integrants i les marques més destacades 
van ser:
Toni Bordes en 100 lliures, 53,7
Alberto Castañeda en 50 papallona, 26,1

Jesús Sancho en 50 esquena 29,5
Jesús Medrano en 50 braça, 31,5
David León en 200 papallona, 2,04
Martí Segarra en 200 braça, 2,32
Marc Vea en 50 lliures, 24,5
Angel Lleixa en 1500 lliures, 16,56
Andreu Navarro en 1500 lliures, 16,47
Agustin Esteller en 200 papallona, 2,38
Manel Ramírez en 200 braça, 2,47
Ian Calvo en 200 esquena, 2,34
Miquel Segarra en 400 estils, 5,23
Llum Serret en 400 lliures, 4,36
Irina Sebastià en 50 esquena, 34,6
Claudia Matamoros en 800 lliures, 9,48
Angels Meseguer en 200 braça, 2,47
Paula Paga en 50 papallona, 29,9
Àngels Ferrer en 100 estils, 1,15
Aura Pérez en 200 braça,3,01

Ainhoa Garcia en 50 esquena, 36,0
Carla Bernial en 200 papallona, 2,38
En aquestes marques es van conseguir molts primers 
llocs i un conjunt molt fort en relleus, sempre es va estar 
en els primers llocs inclús conseguint un record infantil 
femení en l'eda de de 14 anys en el relleu de 4x50 estils 
(a falta de ser oficial).
El dissabte vam contar en el suport del veterà nadador i 
entrenador Marcelino Fuster, que va estar en l'equip en 
tot moment.
Agraïr als nadadors més veterans el seu 
compromís, i als més joves animar-los a seguir 
fent historia al club.
També des del club, el reconeixement als altres 
clubs que van ser dignes adversaris, felicitant al 
club al final de la competició, així com agrair als 
pares el suport constant des de la grada, sentint-
nos tots part de l'equip. 

El pasado sábado se celebró, en la 
localidad de Sant Carles de la Ràpita, la 
tercera y última jornada del Campeonato 
por equipos Sub12 y del Campeonato 
Individual Sub14, ambos correspondientes 
al IV Torneo de Promoción Terres de l'Ebre.
Ambos torneos quedaron dividididos en dos 
grupos A y B, saldándose con victorias en 
los cuatro torneos de jugadores y equipos 
pertenecientes al Club Ruy López de Vinaròs.
En el campeonato Sub 12 "A" la victoria fue 
para el CE Ruy López A empatado a puntos 
con el CE Amposta, siendo la tercera plaza 
para el CE Riu Senia de Benicarló quien superó 
en el desempate al Peó vuit de Roquetes. Esta 
primera plaza le concede al club de Vinaròs 
una de las ocho plazas de la final que se 
celebrará el próximo año en Barcelona.

En el campeonato Sub12 el equipo B de 
Vinaròs logró la primera posición en solitario 
al conseguir 9 puntos sobre 12 posibles.
En los campeonatos individuales sub14 
cerrados en dos categorías, en la absoluta, 
el vinarocense Diego Zafra se alzó con el 
triunfo del torneo, seguido de Gerard Añó 
(Roquetes) y Julia Lisiewicz (Masdenverge). 
Por último en la categoría sub14 "aspiran-
tes", otros dos jugadores de Vinaròs (Yannis 
Ochovo y Dani Martínez) se llevaron las dos 
primeras plazas respectivamente. El po-
dium fue completado por el jugador del CE 
Amposta, Gerard Melich.
Enhorabuena al club Ruy López de 
Vinaròs y en especial a Carlos Albert por 
el gran trabajo realizado al frente de la 
escuela de base.

En el Campionat de Catalunya Junior, dels dos 
participants del Club Tkd Atencia Alex Atencia de 
cinc combats que tenia va poder guanyar-ne 3 i 
classificar-se obtenint un bronze i de Kevin Atencia 
de quatre combats guanya el primer però no va 
poder classificar-se. Felicitats als dos i seguirem 
treballant per gaudir i poder aconseguir nous reptes.

El Club Natació Vinaròs ascendeix a divisió d'honor

Inmejorables resultados del CE Ruy Lopez en el Campeonato de Promoción

Campionat de Catalunya Junior
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DIJOUS:        Día:8      22:30:h

DIVENDRES   Día:9      20:00:h

DISSABTE:      Día:10    22:45:h

DIUMENGE:   Día:11    20:15:h  

DILLUNS:   Día:12   21:30:h

DIMARTS:   Día:13   19:30:h

DIMECRES:   Día:14    21:30:h
  

          Calificación:   

18981898

''Los últimos de filipinas''''Los últimos de filipinas''

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

                                          PREU:5€       PREU:5€       

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)

 

DIJOUS:         Día:8          18:30:h

DIVENDRES:     Día:9          18:30:h

DISSABTE:         Día:10        19:00:h  

DIUMENGE:   Día:11        18:30:h

  

          Calificación: + de 12 anys  

        ''BLAIR WITCH''''BLAIR WITCH''

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

PREU: PREU: 5€ 5€               

Cartelera

LAS RAZONES DEL  

DOLOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entre el sueño eterno de que nada me duela y la realidad amarga de que no hay nada 
que no me duela, existe un espacio interior de crecimiento, de superación, de 

regeneración.” 
 

Imparte: Juan Ángel Miralles Hallado. Quiroterapeuta, Osteópata, 
Quiropráctico. 
 

Fecha:   Jueves 15 de Diciembre a las 20’00h 
 

Lugar:  Antigua Biblioteca 
 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“LA DESFETA DEL SISTEMA FINANCER VALENCIÀ” 

El nou llibre de 
JOAN RAMON SANCHIS PALACIO 

 
 

 

 
 

L’acte tindrà lloc el divendres 16 de desembre de 2016 a 
les 19hores a la Biblioteca Municipal de Vinaròs. 
 
 
 
 
 

Organitza   ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I DE VINARÒS 
 

Col∙laboren               

 

 

DIMECRES:   Día:7     22:00:h

DIJOUS:        Día:8      20:15:h

DIVENDRES   Día:9      22:15:h

DISSABTE:      Día:10    20:45:h

DIUMENGE:   Día:11    22:15:h  

DILLUNS:   Día:12   19:30:h

DIMARTS:   Día:13   21:45:h

  

          Calificación: + de 7 anys  

''EL EDITOR DE LIBROS''''EL EDITOR DE LIBROS''

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

                                          PREU:5€       PREU:5€       

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

 

DIVENDRES   Día:2    18:30:h – 20:45:h         

DISSABTE:   Día:3    17:00:h – 19:15:h - 21:30:h

DIUMENGE:   Día:4    17:00:h – 19:15:h - 21:30:h  

DILLUNS:   Día:5    17:00:h – 19:15:h - 21:30:h 

DIMARTS:   Día:6    16:30:h – 18:45:h - 21:00:h

DIMECRES:   Día:7    17:00:h – 19:15:h 

  

          Calificación: Todos los públicos  

                    ''VAIANA''''VAIANA''
      Empápate de aventurasEmpápate de aventuras

 Día,l’espectador dilluns 4,6€,no s'apliquen els díes festius

                                      PREU:     5€          7€      PREU:     5€          7€      

  22D D   3D 3D 

 

DIJOUS:         Día:8          16:30:h

DIVENDRES:   Día:9          16:30:h

DISSABTE:      Día:10    17:00:h 

DIUMENGE:   Día:11  16:30:h 

  

          Calificación: Tots el públics  

''VAIANA''''VAIANA''

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

                                      PREU: 5€           PREU: 5€           
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         CAMPUS OBERT
SERVEI D’ESPORTS

        UNIVERSITAT JAUME I

TALLER ESPORTIU A VINARÒS!!

“NECESSITATS ESPORTIVES ESPECIALS
I JOC NET”

CURS GRATUÏT!!

Dates i horaris:

Divendres 25 de novembre de *17.00 a 21.30 hores. 

Divendres 2, 9 i 16 de desembre de *16.30 a 21 hores
**L’horari pot variar en funció de les necessitats

Lloc: oficines del Cme.

Inscripcions: A les oficines del Cme de 9,00 a 14,00 fins el 23 de Novembre.

Informació:    Telèfon: 964454608  /  /  Email: cme@vinaros.es

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes  

 

Curs de patchwork  

(labor de retalls)   
 

 
Horari: Dilluns de 15 a 17h 
Inici: 5 de desembre 
Professora: Sandra Guzmán  
 
 
 
 
 
 
 

Durada: 40 hores  
Preu general: 46€  

 
 

 
 
 
 

Inscripcions al Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià www.epa.vinaros.es   

Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 

Tardes: dijous de 17 a 20h 

    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

                                        ÀGORA   
   Club de lectura               Llegir  compartint  és llegir més vegades....  
Divendres , 16 de desembre,18h.30 

 Lloc :   Llibreria  Espai Mariola Nos  

 “ Pedra de tartera  ” 
                                     de Maria Barbal 
 

  

Pedra de tartera , novel·la en català escrita per Maria Barbal el 1985, explica en primera 
persona la vida d’una dona, Conxa, que, ja gran i lluny dels paratges que la van veure néixer i 
on ha passat la major part de la seva vida, refà la seva trajectòria vital en una mena de 
memòries que recullen, en tres parts, tres estadis vitals de la protagonista. Ambientada al 
Pallars, i en el període històric que va des de començaments de segle fins als anys seixanta, la 
vida de Conxa es veu fortament marcada pels esdeveniments històrics (l’adveniment de la 
República, la Guerra Civil, els primers anys del franquisme) d’una banda i, en un altre pla, per 
les característiques pròpies del seu entorn (la pobresa de la família, el fet de sentir-se forastera 
a casa dels oncles, la dependència envers els oncles, després del marit i després dels fills i 
també pel sistema patriarcal en què s'estructura la societat rural on viu) 

 
 

P a s s e i g  d e  C o l o m,  s / n  ·  1 2 5 0 0  Vi n a r ò s  ·  Te l è f o n  9 6 4  4 0 7  4 9 3  ·   A / e  c o ns e l l e p a @ ya h o o . e s  

    PRÒXIMS CURSOS D'INFORMÀTICA        
 

CURS 
DURADA PERÍODE HORARI FORMADORA 

 
PREU 

TAULETES ANDROID  
(Utilització de tauletes Android per a persones sense 

coneixements informàtics) Grup J 
40h Del 10 de gener 

a l’11 d’abril 
Dimarts i dijous  
de 16.30 a 18h Míriam Buale 

 

General:54 € 
Socis: 49.70 € 

 

INFORMÀTICA PER A VIATJAR  
Recursos a internet sobre mapes, reserves, bitllets, 

traductors... 
21 h Del 12 de gener  

al 18 de febrer 
Dimarts i dijous  
de 15 a 16.30h Míriam Buale 

 

General:28.35 € 
Socis: 26.10 € 

INTERNET II: descàrregues, youtube, serveis de google 
(maps, drive...) 

Grup F 
30h Del 16 de gener 

al  20 de febrer 

Dilluns, dimecres i 
divendres 

de 16.30 a 18.30h 
Míriam Buale 

General:40.50 € 
Socis: 37.25 € 
(aturats 50%) 

INTRODUCCIÓ  A LA INFORMÀTICA  
Grup B   

50h Del 17 de gener 
 a l’11 d’abril 

Dimarts i dijous  
de 9.30 a  11.30 Eva Roig 

General:67.50 € 
Socis: 62.10 € 
(aturats 50%) 

 INTERNET  I CORREU  ELECTRÒNIC PER A GENT 
MAJOR- Grup O 

50 h Del 23 de gener 
 al 24 de març  

Dilluns, dimecres i 
divendres  

 de 9.30 a 11.30h 
Eva Roig 

 

General:67.50 € 
Socis: 62.10 € 
( jubilats 50%) 

 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 
D’ORDINADORS 30h Del 30 de gener  

al 20 de març 

Dilluns, dimecres i 
divendres  

de 15 a 16.30h 
Rodrigo Roig General:40.50 € 

Socis: 37.25 € 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes  

 

Curs de patchwork  

(labor de retalls)   
 

 
Horari: Dilluns de 15 a 17h 
Inici: 5 de desembre 
Professora: Sandra Guzmán  
 
 
 
 
 
 
 

Durada: 40 hores  
Preu general: 46€  

 
 

 
 
 
 

Inscripcions al Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià www.epa.vinaros.es   

Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 

Tardes: dijous de 17 a 20h 
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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. 

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. 

Participa!
Fes la teva pregunta al 

Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

DIA: DISSABTE, 
3,12,16 

PAVELLÓ 
POLIESPORTIU   

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
9 a 

13,30 PISTA SANSE REPTE 10K TOTES REPTE 10 K 

10,00 PISTA 
SINTÈTICA F.SALA ALEVÍ CD VINARÒS FS – 

L’ALCORA F.S 

11,15 PISTA 
SINTÈTICA F. SALA JUVENIL 

CD VINARÒS FS – CFS 
ALQUERIES DEL NIÑO 
PERDIDO 

  PISTA SANSE TENNIS 
TAULA PREFERENT CTT VINARÒS – CTT 

CAMBRILS 

DIA: DISSABTE 
3,12,16 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL A CF UNITED VINARÒS – CF 
BORRIOL 

11,30 ESTADI FUTBOL CADET A CF UNITED VINAROS - CF 
BORRIOL 

16,00 ESTADI FUTBOL FEMENÍ C.E. FORTÍ VINARÒS – UD 
PATERNA “A” 

     

DIA: DISSABTE 
3,12,16 CIUTAT ESPORTIVA   

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

9,15 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ B VINARÒS EFC – CD 
L’ALCORA 

10,30 CIUTAT 
ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL A VINARÒS EFC – CD DRAC 

CASTELLÓ 

11,00 CAMP 3 FUTBOL BENJAMÍ D CF UNITED VINAROS - LA 
SENIA BLAU 

12,15 CIUTAT 
ESPORTIVA FUTBOL CADET A VINARÒS EFC – CD DRAC 

CASTELLÓ 

16,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ A VINARÒS EFC – 
VILLARREAL CF SAD 

   

DIA: DIUMENGE 
4,12,16 CIUTAT ESPORTIVA   

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

10,15 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ 
BLANC 

UNITED VINARÒS BLANC 
– CD ALCANAR GRANA 

10,30 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMÍ B VINARÒS EFC – CD RODA 
    

DIA: DIUMENGE 
4,12,16 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

10,15 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ B CF UNITED VINARÒS - CF 
UE RIPOLLES “A” 

10,15 ESTADI FUTBOL ALEVÍ B CF UNITED VINARÒS – CF 
UE RIPOLLES 

16,30 ESTADI FUTBOL 1ª REGIONAL VINARÒS CF – CD 
CABANES 

 

ANUNCIO
Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 
2016 se procedió a la aprobación del padrón de la tasa 
del mercado municipal del segundo semestre de 2016, 
determinándose asimismo la exposición de las mismas 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP.
El período voluntario de pago de dichas tasas será del 
1 de diciembre de 2016 al 31 de enero de 2017.
Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a 
partir del día 15 de diciembre de 2016. El resto recibirán 
en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en 
cualquiera de las formas allí indicadas.
Lo que se hace público para su general conocimiento. 
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ESQUELES PUBLICITAT

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS

¡Sempre 
les 

últimes 
novetats!



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

3 desembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

4 desembre ROCA c. Sant Francesc, 6

5 desembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

6 desembre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

7 desembre SANZ c. Pont, 83

8 desembre VALLS zona turística nord, 11

9 desembre MATEU c. Sant Francesc, 103




