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Sebastià Miralles, medalla de la 
Facultat de Belles Arts de la UPV 

Es recupera un dipòsit auxiliar al Pou de la Misericòrdia de 375 m3 que es va abandonar la dècada de 1980

El CEE Baix Maestrat estrena zona de jocs
També una nova sala especial i la reforma dels banys

Més enllumenat i 
asfaltat de tres vials

XXXV Cross de Vinaròs Memorial Mario Miralles 

Ilse Longuet passa per Vinaròs en els 
seus 1.000 km a peu pels xiquets Kènia

Una comissió investigarà les despeses 
del programa ‘Path to a Job’

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

Atenent les peticions rebudes per part d'alguns veïns, 
en les últimes setmanes s'estan duent a terme diverses 
millores en l'enllumenat públic de la localitat. 
Guillem Alsina, regidor d'Obres i Serveis, ha indicat que 
després de la realització de diversos estudis lumínics "els 
treballs ja han començat i en la major part dels casos s'ha 
reforçat la il·luminació amb nous focus de llum i fanals". 
Els llocs on s'han realitzat aquestes millores són: plaça 
Jovellar, plaça Hort dels Escribans, la zona de la pineda al 
Passeig Fora Forat, c / Maria Auxiliadora, c / Musicòleg, Av. 
Pablo Ruiz Picasso, c / Comte Benavente i c / La Mota, a la 

costa sud. 
“Una de les actuacions més rellevants serà el nou 
enllumenat del Pont de Sant Nicolau (el més proper al 
Poliesportiu), on també està previst un canvi de barana”, 
ha indicat Alsina. Pròximament també es durà a terme la 
unificació de colors en la il·luminació del Passeig Marítim.
“Aquestes millores van ser sol·licitades a l'Ajuntament 
a través de l'aplicació Vinaròs Incidències i durant les 
assemblees veïnals que es van realitzar en mesos anteriors”, 
ha agregat el regidor de Participació Ciutadana, Hugo 
Romero.

Es millora l’enllumenat públic de diversos punts de la localitat
S'ha reforçat la il·luminació d'algunes zones amb nous focus de llum i fanals, atenent algunes 
peticions veïnals, i també es canviaran les baranes del Pont de Sant Nicolau

El centre de coneixement Vinalab ha acollit la presentació 
de la jornada explicativa del Pla d'Acció Territorial 
de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL), amb 
assistència d'empresaris, representants d'entitats i 
autoritats municipals de tota la comarca. 
El Pla, que va ser explicat pel Director General de territori, 
habitatge i paisatge, José Luis Ferrando, té prevista 
la seva aplicació dins d'un any i té com a objectiu 
preservar i protegir la costa de la Comunitat Valenciana, 
harmonitzar el règim jurídic dels sòls protegits,  garantir 
la connectivitat ecològica i funcional, evitar conurbacions 
no desitjades en el litoral, i corregir les disfuncionalitats 
del planejament. Estableix 14 àmbits de protecció 
prioritaris, entre ells la desembocadura del Riu Sénia, a 
Vinaròs i la part d’ Aiguadoliva de Benicarló Nord, que 
també afecta a Vinaròs.

Vinaròs acull la jornada explicativa del PATIVEL
Redacció
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La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha fet una 
crida als ciutadans que compleixin amb els requisit 
sol·licitats i ho desitgen, a que s'inscriguen com 
més aviat millor en el SERVEF per a poder optar 
a una de les possibles places subvencionades de 
EMCORP que podrien aprovar-se en els propers 
dies. 
"Tot i que encara no és segur, demanem als 
interessats que s'avancen perquè en cas que la 
resolució sigui favorable i ens concedeixin aquests 
ajuts, la contractació s'ha de fer abans del 31 de 
desembre", ha explicat Cano, que ha comentat que 
s'està buscant a personal per a dos perfils diferents. 

En primer lloc s'espera poder contractar 
desocupats de llarga durada que siguen Tècnic 
d'Informació Turística (26301020), tècnic en 
empreses i activitats turístiques (26301039) o 
Tècnic en agències de Viatges (44211080), per al 
projecte “Vinaròs és Turisme”.  
La jornada laboral seria d'un mínim de 30 hores 
setmanals fins al 30 de juny de 2017. "Estem 
contents davant la possibilitat de poder reforçar els 
departaments de comerç, promoció de l'activitat 
econòmica i turisme", ha expressat el regidor a 
càrrec d'aquestes àrees, Domènec Fontanet. 
D'altra banda també es podria precisar dels serveis 

d'un agent d'ocupació i desenvolupament local 
per a l'execució del projecte "Vinaròs Impulsa". 
La seva missió seria col·laborar en la promoció 
econòmica de la zona i la implantació de polítiques 
actives d'ocupació per a la generació d'ocupació i 
activitat empresarial. 
En aquest cas el període subvencionat seria 
únicament fins al 31 de març de 2017 i el codi en el 
SERVEF perquè els candidats ja es puguen inscriure 
és el 37131014 Agents de Desenvolupament Local.

Ocupació demana als interessats que s’inscriguen per 
optar a dues possibles places subvencionades
Els perfils que es demanen són el d'un Informador Turístic i el d'un Agent d'Ocupació 
i Desenvolupament Local

La Conselleria d'Educació i l'Ajuntament 
de Vinaròs han dut a terme en les últimes 
setmanes alguns treballs de millora al col·legi 
d'educació especial Baix Maestrat, al qual 
assisteixen alumnes de diverses localitats de 
la comarca. 
Begoña López, regidora d'Educació, ha visitat 
aquestes instal·lacions i ha explicat que a nivell 
municipal s'ha invertit en el condicionament 
d'una aula especial que va ser sol·licitada per 
les autoritats del centre. 
A més, per part de Conselleria s'han reformat 
els banys del primer pis, que compten amb 
una zona per als més petits i una altra per a 
majors; també s'han canviat les dutxes de la 
planta baixa. 
Finalment, a la part exterior, s'ha decidit 
sacrificar una part del jardí per instal·lar una 
zona de jocs al costat de l'entrada. Aquesta 
consta d'un sorral i un gronxador adaptat per 
al gaudi dels menors en el seu temps d'oci.

Ajuntament i Conselleria duen a terme treballs de millora al col·legi Baix Maestrat
A més d'una sala especial i la reforma dels banys, els alumnes del centre compten ara amb una zona de jocs nova
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La concejalía de Obras y Servicios del  
Ayuntamiento de Vinaròs inició el viernes 
2 y concluyó el lunes 5 de diciembre la 
adecuación de varios viales de la ciudad. 
En concreto, se reasfaltaron un tramo de la 
avenida Gil de Atrocillo entre el helipuerto 
y el instituto Leopoldo Querol, así como la 
céntrica plaza Joan Carles I  y el  Camí de Sant 
Sebastià, próximo al cementerio municipal.
Estos trabajos de mejora de calles los realizó 
la empresa Becsa y tienen un presupuesto de 
alrededor de 60.000 euros, según informó el 
concejal de Obras y Servicios, Guillem Alsina.

La regidora d'Educació i Esports, Begoña López, ha 
presentat les noves edicions dels programes Escola 
de Nadal i Nadal Esportiu, que es duran a terme al 
llarg del present mes de desembre i principis de 
gener.  
L’ Escola de Nadal es realitzarà, un any més, al 
Col·legi Mare de Déu de la Misericòrdia, els dies 27, 
28, 29 i 30 de desembre i el 2,3,4 i 5 de gener. El 
preu d'inscripció serà de 10 euros i és una iniciativa 
adreçada a xiquets i xiquetes d'infantil de 4 i 5 anys, 
així com a alumnes de 1r, 2n i 3r de primària.  
L'horari serà de 8:45 a 13:30 hores (amb possibilitat 
de fer de 9:00 a 13:00 hores per facilitar als pares la 
conciliació laboral i familiar) i el requisit principal 
és estar escolaritzat a Vinaròs. "Hi ha un total de 
120 places, però aquestes es poden ampliar si hi 

ha més inscripcions de les previstes", ha assegurat 
López.  
Els alumnes de l'Escola podran participar en 
diversos tallers, jocs i espectacles i per apuntar-
se repartiran en cada centre les fitxes d'inscripció 
amb els passos a seguir. El període d'inscripcions 
a la Regidoria d'Educació serà del 12 al 16 de 
desembre.  
Nadal Esportiu
Una altra opció per aquest Nadal, és el "Nadal 
Esportiu". Aquest programa està sent organitzat 
pel Consell Municipal d'Esports (CME) i es durà a 
terme al Poliesportiu, de 10:00 a 13:00 hores, els 
dies 2, 3, 4 i 5 de gener.  
Podran gaudir d'aquesta iniciativa, que és 
totalment gratuïta, els nens de P4 fins a sisè de 

primària que ho desitgin. Les places són limitades 
i el període d'inscripció, en aquest cas, finalitza el 
proper 12 de desembre a les oficines del CME.

Els regidors d'Agricultura de Vinaròs, Jordi Moliner, 
i Alcanar, Jordi Monfort, s’han reunit esta setmana 
amb el president de la Societat de Caçadors, 
l'agent rural i l'agent forestal, per tractar diversos 
temes, entre els quals destaquen les actuacions a 
realitzar per actuar amb eficàcia contra la plaga de 
conills i l'augment de la presència de senglars en 
el terme municipal, la implementació de la targeta 
agrícola i la problemàtica que ocasiona el ramat 
descontrolat.
Dos dels temes que més preocupen són 
precisament les plagues de conills i la presència 
cada vegada més abundant de senglars en el 
terme municipal.
Quant als senglars, Moliner va explicar que hi ha 
molta presència d'aquest tipus d'animal, que cada 
vegada acudeix més prop de la població a la recerca 
de menjar i va assenyalar que solen anar en grups 
i que cal tenir especial cura per la carretera, ja que 
poden provocar greus accidents si creuen un vial. 

A l'octubre els jabalís ja van provocar un accident 
en la N-232 en el terme municipal de Vinaròs, i hi ha 
casos més recents com el de Calp en el qual un grup 
de 12 senglars van provocar un altre greu accident. 
A Vinaròs, hi ha  zones com la de Soterranyes, 
la part alta del Riu Sénia i les proximitats entre 
Vinaròs i Sant Jordi  en les quals s'han detectat 
bastants exemplars. A més de provocar accidents, 
un altre dels problemes que ocasionen els jabalís 
són els danys en cultius i el trencament de regs per 
degoteig. Per això, en aquesta reunió es va acordar 
"sol·licitar a la Conselleria de Medi ambient de la 
Generalitat Valenciana que emprenguin mesures 
sobre aquest tema i que ens donin permís per 
realitzar batudes controlades en diferents punts 
del terme municipal", va assenyalar Moliner. 
Quant a les plagues de conills, va explicar 
produeixen danys en els cultius de cítrics i d’altres, 
i que els terrenys que tenen vedat poden ser 
controlats cinegèticament, però el problema 

radica en els terrenys lliures de vedat, i davant 
la superpoblació existent d'aquests animals 
en aquestes zones, s'espera obtenir el permís 
per poder realitzar batudes, a més de sol·licitar 
millores en les valles de vies de tren i carreteres. 
"Precisament per controlar la plaga en aquests 
terrenys hem sol·licitat als tècnics municipals 
i la  agent forestal  realitzar  uns informes i 
posteriorment sol·licitarem a Adif i el Ministeri de 
Foment que  arreglin els vallats corresponents en 
la via i l'autopista perquè almenys els conills no 
puguin accedir a les carreteres".

Asfaltado de tres calles

La regidora d’Educació presenta l’Escola de Nadal i el Nadal Esportiu
Es tracta de dos iniciatives destinades als alumnes d'Infantil i Primària de la localitat

Redacció

Vinaròs i Alcanar demanaran poder realitzar batudes controlades 
de senglars i conills pels riscos d'accident i els danys en cultius

Redacció

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2

La plaza Joan Carles I, una de las calles que ya ha sido asfaltada
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Vinaròs, juntament amb altres 
tres destinacions que formen 
part del club Saborea España i 
uns 80 expositors, van participar 
el passat cap de setmana en el VI 
Festival Enogastronòmic Saborea 
Lanzarote que es va realitzar a la 
vila de Teguise. 
El regidor de Turisme de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, ha valorat de 
forma molt positiva la presència 
local, explicant que "aquesta fira 
ens ha permès donar a conèixer 
la nostra oferta gastronòmica i 
turística no únicament a visitants 
canaris, sinó també a un públic 
europeu - principalment britànic- i 

de la resta de l'estat espanyol". 
En els dies en què es va dur a terme 
aquest esdeveniment, Fontanet 
ha afegit que el percentatge 
d'ocupació de l’illa era del 100%, 
segons les dades facilitades pel 
Cabildo, el que es va traduir en 
una bona afluència de milers 
de persones interessades en les 
destinacions participants en aquest 
festival gastronòmic. 
A més de la degustació d'arròs amb 
llagostins que va oferir el xef Juanjo 
Roda, la qual va ser un èxit total 
entre els visitants, també es van 
donar a conèixer alguns productors 
locals, com els olis Leocadia i els olis 

mil·lenàries del Territori del Sénia. 
En aquesta sisena edició, el peix i el 
marisc van ser els protagonistes de 
les diferents elaboracions culinàries 
que es van elaborar en el marc del 

festival. Les destinacions Saborea 
Valladolid i Tenerife també van 
participar en aquesta iniciativa que 
busca mostrar el millor de la cuina 
de cada regió.

L'Ajuntament de Vinaròs i l'empresa 
FACSA Aigües de Vinaròs han dut a 
terme una reforma en el pou de la 
Misericòrdia, que és el que alimenta 
d'aigua a tota la localitat. 
Per a això s'ha rehabilitat un dipòsit 
auxiliar de 375 m3 que va ser 
abandonat en la dècada de 1980. “Són 
treballs importants per a la millora 
del subministrament”, ha explicat 
el regidor d'Obres i Serveis Guillem 

Alsina. 
Aquest dipòsit servirà per dur a terme 
tasques de manteniment necessàries 
per al municipi. Per realitzar aquestes 
millores s'han invertit 87.840 euros 
(IVA no inclòs). 
Les obres, que van començar a principis 
d'octubre, està previst que tinguen 
una durada de dos mesos i mig, de 
manera que s'espera que finalitzen a 
mitjans de desembre.

Els dies 8 i 30 de novembre, integrants 
de la Policia Local de Vinaròs han 
realitzat unes jornades de capacitació 
amb els bombers del Parc Baix Maestrat, 
a Benicarló, enquadrades sota el títol 
"Jornada de Formació: actuacions 
davant emergències en l'àmbit urbà". 
En horari de matí i tarda, els policies 
locals han rebut formació sobre: 
- Teoria bàsica sobre incendis 
- Prevenció I protecció contra incendis 
- Actuació i mesures de protecció en 
incendis urbans, incendis en vehicles, 
fuites de gas, accidents de circulació, 
inundacions i mercaderies perilloses. 
-Plans d'emergència 
-Coordinació entre Policia local i 
bombers: actuacions conjuntes 
-Pràctiques amb foc real 

L'objectiu de les jornades era el 
transmetre les actuacions necessàries 
per aconseguir una perfecta coordinació 
entre el cos de bombers i el servei 
de Policia Local, així com conèixer 
de primera mà els diferents riscos en 
l'actuació de les policies locals davant 
emergències. 
"Les jornades han resultat molt 
gratificants per a tots dos cossos, ja que 
han servit per transmetre les inquietuds 
que es generen a l'hora d'abordar 
situacions d'emergència, resultant la 
coordinació cabdal per poder abordar 
la mateixa amb plenes garanties de 
seguretat tant per policies com per a 
bombers", ha conclòs l'intendent en 
cap de la Policia Local, Juan Manuel 
Domenech.

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

Turisme Vinaròs valora molt positivament la seua participació en el VI Festival 
Enogastronòmic Saborea Lanzarote
La degustació d’arròs amb llagostins que va preparar el xef 
Juanjo Roda va ser un èxit entre els assistents 

L’Ajuntament i FACSA Aigües de Vinaròs realitzen obres de millora en el Pou de la Misericòrdia
Aquests treballs han permès rehabilitar un dipòsit auxiliar de 375 m3 que es va abandonar en la dècada de 1980.

La Policia Local de Vinaròs assisteix a unes jornades de formació amb els bombers 
Les obres al pou conclouran a mitjans de mes
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El Hospital de Vinaròs ha puesto en 
conocimiento de las autoridades policiales 
el falso ofrecimiento de Rehabilitación a 
domicilio como un servicio del propio Hospital 
tras tener constancia de “varias” llamadas 
telefónicas a pacientes de su Departamento 
de Salud ofreciendo esta prestación clínica. 
Por tanto, el Hospital de Vinaròs, comunica 
a todos sus pacientes que este tipo de 

servicios a domicilio no están incluidos en 
su cartera de servicios y alerta del daño que 
puede causar contratar esta asistencia a 
personal no cualificado. Así mismo, desmiente 
rotundamente que las llamadas se realicen en 
nombre del Hospital de Vinaròs.
El Hospital ha tenido conocimiento de este 
tipo de servicios en nombre del centro 
hospitalario, gracias a algunos de sus pacientes 

que, durante los últimos días, han contactado 
con el Servicio de Atención e Información 
al Paciente (SAIP) del Departamento, 
cuestionando estas llamadas. Por tanto, 
aquellas personas que hayan recibido este 
ofrecimiento pueden igualmente contactar 
con el SAIP para solicitar cualquier aclaración, 
y ponerlo en conocimiento de la Policía Local 
o Guardia Civil.

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha 
denunciat que l'Oficina Administrativa del DNI 
i d'Estrangeria de Vinaròs segueix quedant 
marginada en l'acció administrativa del Ministeri 
d'Interior. "Així es desprèn de la lectura que fem 
després de conèixer que els responsables de 
Personal del Ministeri han convocat tres llocs 
de treball per a ser ocupades de forma temporal 
amb caràcter voluntari a la Unitat d'Estrangeria i 
Documentació d'Alcanyís (Terol). Però observem 
com malgrat les cues de més de 1.000 persones 
entre Benicarló i Vinaròs, una comarca que supera 
les 100.000 persones, segueixen sense un servei 
setmanal de dilluns a divendres i no es convoquen 
places de treball per a aquesta oficina, que ja 
compta amb un local cedit a Vinaròs", ha assenyalat 
Navarrete.
El passat divendres 2 acabava el termini perquè 
els funcionaris interessats presentaren les seues 
sollicituds a cobrir de forma voluntària aquests tres 
llocs vacants sense dret a dietes. "D'acord amb els 

termes en què s'expressa la comunicació que s'ha 
posat en coneixement dels potencials funcionaris 
interessats en aquestes places, observem com 
la qüestió econòmica pot estar darrere bé de la 
manca d'agents o que estiguen incentivats a cobrir 
unes places en zones perifèriques de l'autonomia 
i allunyades de les capitals administratives, ja que 
remarquen que no comptaran amb dret a dietes 
i que renuncien de manera expressa a qualsevol 
indemnització que els puga correspondre, 
quelcom sorprenent", afegeix.
El senador per Castelló ha recordat que, a més 
d'Alcanyís que compta amb 16.000 habitants, 
"hi ha altres exemples com Lugones, Roquetas 
de Mar, Zafra o Tuineje, d'oficines que funcionen 
correctament, amb reforços o desplaçaments 
d'equips de DNI mòbil des d'altres oficines grans, 
encara que tan sols de la Vinaròs, on l'equip està 
creat, funciona amb anormalitat, sense presència 
continuada de treballadors fixos del cos de 
funcionaris i sense evidències clares de la intenció 

de posar-lo en funcionament a curt termini", ha 
denunciat Navarrete. 
La coalició ha presentat diverses iniciatives i 
desenes de preguntes al respecte. Els senadors 
de Compromís han denunciat que la situació 
de "descontrol" i falta de mesures en aquestes 
oficines, que expedeixen documents obligatoris, 
no és pròpia del cas del Maestrat. Segons han 
denunciat sindicats com CSIF o el SUP (Sindicat 
Unificat de Policies) tal deficiència es deu a la falta 
d'agents.

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi 
Navarrete, han registrat una bateria d'iniciatives 
parlamentàries des del Senat per demanar 
explicacions al ministre de Foment, Íñigo de la 
Serna, perquè explique les previsions respecte 
a la gestió de l'AP7 a partir de 2019, quan expira 
la pròrroga de la concessió de la gestió privada 
d'aquesta autopista. Recentment el ministre ha 
afirmat al Congrés que encara no ha decidit la 
millor manera d'explotar-la, i Compromís considera 
que, per tant, obre les portes a una nova concessió 
privada.
Segons el ministre, el Govern recuperarà el 2019 
l'autopista, però no descarta cap nova oferta 
pública per a la seua gestió privada. Per al senador 
territorial Carles Mulet "aquesta amenaça la 

venim advertint des del principi. S'han dedicat a 
castigar sistemàticament al territori valencià amb 
l'infrafinançament, la infrainversió i la discriminació 
amb peatges i privatitzacions i, mentre s'han 
destinat milions d'euros a autovies gratuïtes en 
zones sense densitat de població, han rescatat 
autopistes ruïnoses amb els diners de tots també 
buides, ací portem des de l'any 1967 pagant i 
repagant una AP7 que deixa bastant que desitjar".
Mulet ha recordat que la concessió s'ha anat 
ampliant a mesura que caducava per part de tots els 
governs de torn i, ara, de nou no descarten noves 
privatitzacions. "Venim des de fa mesos demanant 
la compareixença del ministre de Foment (des d’Ana 
Pastor a de la Serna) per demanar-li explicacions 
del maltractament al País Valencià, per demanar el 

desviament del trànsit de l'A-7 per l'AP-7 en comptes 
de per la N-340 i ara, de nou, aquesta petició formal 
la reiterem, ja que estem parlant de carreteres, 
autopistes, ferrocarrils i de totes les infraestructures 
que s'acaben convertint en un calvari per als 
valencians i valencianes", ha indicat Mulet.
A més d'aquesta petició, Compromís també ha 
presentat una bateria de preguntes escrites al 
respecte de les previsions de Foment respecte a la 
AP7 a tot el territori valencià. "Si nosaltres exigíem 
la liberalització ja de l'autopista per les obres 
vergonyoses a l'autovia A7, pel caòtic desviament 
obligatori de camions per la temerària CV13, de la 
Serna amenaça amb noves privatitzacions i això 
requereix una resposta contundent de tot el poble 
valencià", ha conclòs.

El Hospital de Vinaròs alerta de llamadas falsas a sus pacientes 
para ofrecer rehabilitación a domicilio
El centro ha puesto en conocimiento de las autoridades policiales el ofrecimiento 
de rehabilitación a domicilio aduciendo que eran servicios prestados por el Hospital

Redacció

Interior activa l'oficina de DNI d'Alcanyís però segueix marginant la de Vinaròs 
segons denuncia Compromís
El senador Jordi Navarrete recorda la demanda social existent i les grans cues que es 
succeeixen mensualment per a l'obtenció d'aquests documents obligatoris

Redacció

Compromís creu que el Govern contempla tornar a privatitzar l'AP7 a partir de 2019
Sol·liciten una reunió al titular de Foment per abordar el desviament de la A-7 per la via de pagament

Redacció
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

L'Ajuntament de Vinaròs va aprovar 
el dimecres per unanimitat en ple 
extraordinari la creació de la comissió 
d’investigació que havia sol·licitat 
el Partit Popular per esclarir totes 
les despeses derivades dels viatges 
realitzats amb motiu de la subvenció 
del programa ‘Path to a job’ finançat 
pel Programa Erasmus+ de la Unió 
Europea per a la integració de joves 
amb dificultats d'accés a l'ocupació.
El portaveu del PP de Vinaròs, Juan 
Amat, va argumentar la necessitat 
de la creació d'aquesta comissió 
apuntant que l'equip de govern ha 
trigat més de quatre mesos a facilitar 
la informació de dos d'aquests 
viatges –Vitòria i Regne Unit-, i que 
quan l'han obtingut hi ha factures 
amb conceptes que no estan clars, 
a més de no disposar encara de la 
informació de les despeses derivades 

de l'últim viatge a Roma. Amat 
també va qualificar d’ “excessives” 
les despeses de més de 15.000 euros 
en els viatges realitzats a Vitòria i 
Regne Unit i va considerar que no era 
necessària la presència de polítics en 
aquestes reunions transnacionals.
Per part del PSPV, la regidora 
d'Hisenda i Ocupació, Maria Cano, va 
assenyalar que “acceptem la comissió 
perquè no hi ha res a ocultar, està 
tot detallat i fiscalitzat i l'expedient 
se'ls ha facilitat”. També va assegurar 
que “no hi ha cap despesa excessiva 
i sempre s'ha estalviat en tot el 
possible”, i va recordar que “el cent 
per cent del projecte està finançat 
per la Unió Europea”.
També Hugo Romero, regidor de 
Participació Ciutadana de Tots i 
totes som Vinaròs, va assenyalar que 
acceptaven la comissió malgrat no 

ser necessària “perquè les despeses 
estan triplement fiscalitzades per 
l'Ajuntament, la Fundació Adsis i la 
Unió Europea”. I va acusar a Amat de 
“mentir” en apuntar que les despeses 
en viatges han estat de més de 
15.000 euros, “perquè en aquesta 
quantitat estan inclosos tots els 
costos de la gestió del projecte en els 
mesos que dura”. “De luxes ni un, no 
hi ha res que amagar i les despeses 
estan clares, justificades i triplement 
fiscalitzades”, va concloure.
Va tancar la discussió l'alcalde, Enric 

Pla, que va preguntar a l'interventor 
si la tardança en l'obtenció la 
informació de les despeses per part 
de l'oposició havia estat deguda 
a alguna indicació per part dels 
regidors de l'equip de govern, a la 
qual cosa el tècnic va respondre que 
no i va assumir la seva responsabilitat 
en aquesta demora. Pla també va 
considerar que el PP “pretén fer un 
escàndol d'un tema on no n’hi ha” i 
que “ha volgut tenir els seus minuts 
de glòria” amb la petició d'aquesta 
comissió.

L'Ajuntament aprova per unanimitat investigar les despeses dels viatges del programa ‘Path to a job’
Redacció

L’Ajuntament de Vinaròs ha preparat 
una manera especial d'acomiadar el 
2016 i donar la benvinguda al nou any 
que encetarem. La plaça Parroquial 
acollirà aquesta festa de fi d'any amb 
novetats com la música en directe 
a càrrec de l'orquestra La Cruzada, 
a partir de les 23.30 hores. Una altra 
de les novetats importants és que la 
gent de tota la comarca podrà veure 
en directe aquestes campanades 
de finalització d'any ja que seràn 
retransmeses per la televisió comarcal 
Canal 56. Els presentadors i conductors 
d'aquest directe seran l'actor Toni 
Guillot i la periodista Inma Castell. 
“Volem que la gent que vinga disfrute 
de la música en directe i la festa, però 
també que tot aquell que vulgui veure-
ho tranquil·lament des de la seva casa 
pugui fer-ho”, va assenyalar el regidor 
de Cultura i Joventut, Marc Albella.

La festa de fi d'any tindrà orquestra en directe i serà retransmesa per Canal 56

La periodista Inma Castell i l'actor 
Toni Guillot presentaran l'acte

La festa, presentada esta setmana, tindrà novetats
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Veïns del Baix Maestrat i de les 
Terres de l’Ebre del “moviment 
transversal per una AP-7 gratuïta ja”, 
van protagonitzar una concentració 
el passat dia 1 de desembre a les 
18 hores a la plaça Maria Agustina 
de Castelló, on van fer un muntatge 
en que volien evidenciar les morts 
que porta al seu càrrec la N-340 
per la gran densitat de tràfic que 
ha de suportar, i van lamentar que 
la subdelegació del Govern no els 
deixés continuar els talls a la variant 
de la N-340 al seu pas per Vinaròs. 
En els parlaments que es van realitzar, 
a més a més, argumentaren que per 
superar-ho “s’ha de pagar peatge a 
una autopista que tenim més que 
pagada i repagada”,   van fer al·lusions 
a la deficiència de comunicacions 
que pateixen les comarques del 
nord, agreujades en el cas del Baix 

Maestrat per la carència de trens 
de rodalies, que els comporta una 
menor qualitat de serveis donat la 
llunyania de les capitals on estan 
concentrats tots.
Des del Moviment veïnal transversal 
per la gratuïtat de l’AP-7, també 
van denunciar les declaracions del 
nou Ministre de Foment sobre que 
no renovaran la concessió però no 
garanteixen la gratuïtat.
Per un altra part s’ha valorat molt 
positivament “les manifestacions 
fetes pels polítics, excepte del PP, en 
pro d’aquesta gratuïtat demanada” 
i han encoratjat  a tothom a fer 
pressió per aconseguir-la. També han 
anunciat que els talls de carretera 
es mantindran  en la província de 
Tarragona; en la de Castelló seguiran 
manifestant-se allí on consideren 
oportú, tot i  que “seguirem 

demanant la possibilitat de tallar la 
N-340 per a que el Sr. Subdelegat 

del Govern del PP tingue el plaer de 
negar-ho”. 

El SERVEF (Servici Valencià d’Ocupació) ha aprovat 
una subvenció de 185.463 € a la Mancomunitat de 
la Taula del Sénia per al Taller d’Ocupació “Taula del 
Sénia” destinat a l’Acondicionament de senders i 
camins que uneixen els 15 pobles valencians de la 
Mancomunitat.
La duració del Taller és de 12 mesos i permetrà 
la contractació de 3 Docents i la formació de 10 
alumnes/treballadors. La part de formació es durà 

a terme al Centre cívic de Rossell, mentre que les 
pràctiques es faran pels 15 municipis valencians de 
la Taula del Sénia: Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, 
Castell de Cabres, Cervera del Maestre, Herbés, la 
Jana, Morella, la Pobla de Benifassà, Rossell, San 
Rafael del Riu, Sant Jordi, Traiguera, Vallibona i 
Vinaròs.
Els objectius del mateix són: Acondicionament 
de senders i camins que uneixen els municipis 

valencians de la Mancomunitat, convertint-los en 
una oferta turística per als amants del senderisme 
i la natura. Amb l’acondicionament  d’aquests 
senders es vertebra el Territori i es fomenta l’oferta 
turística costa-interior. 
Aquest Taller Taula del Sénia es preveu posar-lo 
en marxa abans d’acabar aquest any (2016), però 
es desenvoluparà tot ell pràcticament durant el 
proper any 2017.

Temperatura Pluja Vent
  ºC Dia Hora   l/m2 Dia Hora   Km/h Dia Hora Direcc. 

dominant
Mitjana 19,6 -- -- Dia més plujòs 21,3 12  --  Mitjana 1,0 -- -- SE
Mínima 11,6 30 7:30 Màx. Intensitat 59,4 22  4:45  Màxima 30,6 23 14:0 SSO
Màxima 27,0 2 14:30 Total Mes 43,7  --  --

Día + calorós 22,9 2
Día + fred 15,7 21

Aquest mes d'octubre ha estat calorós, la temperatura ha estat 1,6 ºC mes alta que la de l'any passat.

Tot i que hem tingut diversos dies de pluja durant el mes, no hagut cap que realment hagi plogut una bona quantitat, i això estem en un mes propici a pluges. 
Ens hem quedat a 9,61% de la mitjana dels mesos d'octubre, pel que fa a l'any el dèficit és de 134,66% comparant-ho amb 2015.

RESUM CLIMATOLÒGIC OCTUBRE 2016 A VINARÒS

Nou taller d’ocupació de la Taula del Sénia a Rossell d’acondicionament 
de senders i camins als 15 pobles valencians de la Mancomunitat

Concentració a Castelló per una AP-7 GRATUITA, JA!

El regidor de Cultura i Joventut, Marc 
Albella, ha presentat la nova edició del 
Parc de Nadal, que tindrà lloc en el pavelló 
poliesportiu del 27 al 30 de desembre en 
horari de 17 a 20 hores. El cost de l'entrada 
serà d'1,5€, que garanteix una jornada 
de plena diversió. El Parc té aquest any 
com a temàtica principal “El Petit Príncep” 
i tot l'univers creat en aquesta obra de 
Antoine de Saint Exupéry, i per a això el 
pavelló poliesportiu estarà dividit en tres 
espais diferenciats que també segueixen 
aquesta temàtica. Un espai de 0 a 3 anys, 
un altre de 4 a 10 anys i un tercer de 8 a 
16 anys amb múltiples i variades activitats 
artístiques, lúdiques, culturals, esportives, 

gastronòmiques i científiques, així com 
espectacles i tallers, que variaran dia a dia. Hi 
haurà, a més, serveis complementaris en el 
pavelló amb l'entrada a aquest parc, com la 
zona de lactància o de canviar els bolquers, 
així com una zona d'estacionament de 
carrets de bebè per donar totes les facilitats 
als pares, mares i acompanyants, tal com va 
destacar el regidor. 
També, com va explicar Fito Sales, 
encarregat de l'empresa coordinadora, hi 
haurà un arbre de la solidaritat, on portar 
regals, aliments i productes d'higiene 
personal, la recollida de la qual es destinarà 
a Creu Roja perquè ho reparteixi entre les 
famílies necessitades.

El Parc de Nadal submergirà als xiquets en l'univers del Petit Príncep
Del 27 al 30 de desembre al pabelló poliesportiu

El regidor de Joventut, Marc Albella, amb Fito Sales, van presentar la nova 
edició del Parc
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X.Flores
La belga Ilse Longuet ha estado unos días en 
Vinaròs durante su caminata solidaria de más de 
mil kilómetros en la que está recorriendo descalza, 
y con Helinah, su hija de dos años y medio, todo el 
litoral mediterráneo desde Barcelona hasta llegar a 
Gibraltar.
Ilse ha iniciado este proyecto con el objetivo de 
recaudar dinero para los niños más desfavorecidos 
que viven en los alrededores del barrio de Kibera de 
Nairobi, en Kenia. En un vídeo que ha compartido 
en las redes sociales, esta joven aventurera explica 
los motivos de esta caminata, señalando que casi la 
mitad de la población keniana vive en la miseria y 
muchos niños tienen que caminar descalzos para ir 
a la escuela diariamente. 
Ilse lleva con ella en su caminata a su hija de 
dos años y medio, colgada en la espalda con un 
"Kitenge" africano, exactamente igual que lo hacen 
las madres keniatas, además de llevar al equipo de 
camping de 8 kilos y la ropa. El hecho de llevar a su 
pequeña hija con ella en este viaje,  le ha causado ya 
algún problema con los servicios sociales y la policía 
local de algunas poblaciones. Uno de ellos fue en 
la vecina localidad tarraconense de Alcanar, donde 

aseguró que tuvo incluso que testificar durante dos 
horas tras haber sido denunciada por algún vecino.  
Tras responder todo tipo de preguntas y explicarles 
su proyecto, al final pudo continuar su camino. “Mi 
hija está bien conmigo, y hago todo lo que pide 
durante el viaje. Tan solo caminamos 10 kilómetros 
diarios y sólo con buen tiempo, y atiendo todas 
sus necesidades. Si quiere parar, paramos, si quiere 
comer, comemos. Es mi hija y quiero lo mejor para 
ella. Espero que no vuelvan a denunciarme”, explica. 
La joven belga, que inició su camino desde Barcelona 
el pasado 11 de noviembre, se quedó anoche en 
casa de Marianne Naert, una mujer también belga 
residente en la costa turística norte de Vinaròs. 
Llegó tras haber pasado hace unos días en Sant 
Carles de la Rápita, donde fue incluso invitada a 
impartir una charla en la biblioteca pública para 
informar sobre su proyecto al haber pasado en esta 
localidad cuatro días seguidos de lluvia. Ilse espera 
caminar cada día unos 10 kilómetros, por lo que 
calcula que el viaje le puede llevar unos 100 días, si 
todo va sobre lo previsto. 
Tan solo solicita ayuda para poder acampar 
en jardines de casas particulares, aunque la 
hospitalidad de la gente es tal que suele dormir 

cada noche en casa de alguien a quien conoce 
ese día o que conoce el proyecto y se ofrece para 
hospedarla vía redes sociales. Hasta la fecha no 
ha tenido ningún problema en encontrar en cada 
localidad gente hospitalaria. 
El jueves 1 de diciembre por la tarde, Ilse y Helinah 
partieron por la mañana en dirección Benicarló. 
También solicita todas las donaciones posibles 
para la causa, que pueden realizarse en www.
gogetfunding.com/the-1000-km-barefoot-walk/. 
Tras llegar a Gibraltar, irá hasta Tánger y de allí 
regresará hasta Bélgica, donde tiene previsto 
enviar los centenares de pares de zapatos que allí 
se están recogiendo para enviar a Kenia, también 
dentro de este proyecto solidario. Posteriormente, 
viajará hasta Kenia junto a su hija para comprar lo 
necesario para los niños de Kenia con todo el dinero 
recaudado de las donaciones. 
No es la primera vez que Ilse realiza un acto 
solidario de estas características. En 2013 ya se 
embarcó en  otro proyecto para  potabilizar el 
agua contaminada de Congo y entonces decidió 
tatuarse en su espalda el nombre de cada uno de 
sus patrocinadores en el contorno de un mapa de 
África.

Ilse Longuet, 1.000 km descalza por los niños de Kenia
Ilse Longuet, con su hija Helinah, en Vinaròs junto a Marianne Naert que la acogió en su piso de la costa norte

Ilse y Helinah partiendo de Vinaròs



10

10 desembre de 2016

fotonotícies

Antonia Benito Vallés va cumplir 100 anys el dia de Santa Caterina i ho va celebrar 
amb els seus familiars i amics, a més de rebre la visita de l’alcalde, Enric Pla i la 
regidora de Benestar Social, Mamen Ruiz.

Més de 30 joves es formen al Casal Jove en Animació Turística dirigida a 
la tercera edat, de la mà de Sonia Monferrer, llicenciada i experta en el món de l'animació turística.

Ja han començat les obres de 

rehabilitació i pintat de la façana 

del CEIP Mare de Déu de la 

Misericòrdia

El 19/11/2016 se presentaron las reinas de la comparsa 

ELS XOCOLATERS. Damos la bienvenida a la nueva 

reina Carnaval 2017   SHEILA LÓPEZ  y  a la  Reina 

infantil 2017,  NEREA SOTO. ¡Muchas felicidades a las 

dos y que lo disfrutéis muchísimo!

El passat 12 de novembre ESMUVI va presentar la seua reina del  Carnaval 2017, Raihna Alba Lendines. Felicitar a la rainha 2016 Iris  Prado per tot l'esforç i ganes que ha possat. AXÉ

Andrea Navarro, reina de la comparsa 

Cherokys 2016 passa el relleu a María Galán  

reina del 2017. Visca el Carnaval!!

Una vegada més en aquestes dates, el Club Triatló JijiJaja Vinaròs es va reunir per celebrar totes les alegries d'aquesta 
temporada 2016 en un sopar de germanor que va juntar als socis i a l'equip de triatló. També va servir i per recarregar piles i 
començar amb més ganes , si caben, la temporada 2017. 
Moltes gràcies a tots aquells, entre patrocinadors, sponsors, familia i amics, que ajudeu a fer-ho possible!
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RESERVAS  
T. 964 401 312 

Carretera Nacional 340a Km. 1049   
12.500 Vinaròs - Castelló  

www.hotelroca.com

Menú 
Nochevieja 

2016
Restaurant
Hotel

INCLUYE :
Bodega, uvas de la suerte, dulces 

navideños, bolsa de cotillón, baile, 
barra libre… 

y de madrugada chocolate con churros 
95€

Jamón ibérico de Guijuelo con     
pan de cristal y tomate

Bombón de foie 
con compota de manzana

Atadillo de pescado y marisco

Brocheta de sepia en su tinta

Langostinos al vapor

Crema de centollo 
al aroma de Oporto

Lenguado con frutos secos

Cous-cous con verduras

Sorbete de mojito 

Contra-filet de ternera a la bordelesa
Puding de setas

Patatas a lo pobre

Dulce de naranja y frutos rojos

Coctel de Bienvenida

38 €
Precio : 

Ensalada tibia de verduras 
Raviolis de gamba

Canelón de pescado y marisco
Langostinos al natural

********
Sopa de Nadal

********
Cordero asado en su jugo 

********
Bizcocho de especias con nube de 

albaricoque y chocolate
********

INCLUYE :
Bodega, café 

y dulces navideños

Menú

Navidad 2016

¡Felices Fiestas!
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Adeu iaieta.
Aquest escrit és per 
a la meua última 
iaia. Una altra que 
ens deixa. Per què? 
Ja ho se, toca com 
toca i després aniran 
altres... Que trista 
sensació, però no 
vuy recordar este 
moment com algo 
trist sinó com una 
reflexió de la meua 
vida amb tu. Se que et reuniràs en el iaio que tant 
volies, en la teua mare i pare...Nosaltres també 
t'anyorarem però intentarem seguir endavant. 
T'estimo iaia, no tinc paraules perquè aquest dolor 
és gran. Es queda dins i no saps com traure'l. Ojalá 
estessem tota la família junts per sempre però això 
sé que és impossible. Sols em queda els records 
que hem viscut durant aquests 30 anys. Sols dir-
te iaia que ojalá no te n'hagesses anat, que és trist 
dir-ho però que la família és tot per a mi i la veritat 
donaria la vida pels meus. T'estimo iaia i espero que 
ens trobem algun dia. Et vol molt la teua neta. Per 
sempre i sempre amb mi. 
La teua neta que t'estima, Lina.

El Auditorio Municipal acogió el pasado fin de 
semana una nueva edición del Rastrillo Solidario. 
Organizado por el Grupo de Misiones y Tercer 
Mundo de las parroquias vinarocenses, el Rastrillo 
se realiza cada año por estas fechas que dan 
la salida comercial a las fiestas navideñas y se 

basa en la venta a precios simbólicos de objetos 
procedentes de donaciones de los ciudadanos. El 
objetivo es recaudar fondos que irán a parar este 
año a Cáritas, Manos Unidas y un proyecto de   
Misiones y Tercer Mundo en Guatemala. Durante 
toda la jornada del sábado  fueron muchos los 

ciudadanos vinarocenses que acudieron a la cita 
solidaria, y el domingo el rastrillo también estuvo 
abierto en horario de mañana y tarde de forma 
ininterrumpida, y a pesar de la lluvia también hubo 
muchos  vecinos que acudieron para comprar 
objetos interesantes a precios muy bajos.

Vinaròs  conmemoró   el 3 de diciembre, día 
el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, con una feria de entidades en el 
paseo marítimo y con la lectura de manifiesto 

y diversas actividades. Las asociaciones 
presentes pudieron explicar sus proyectos y 
actividades anuales la gente interesada durante 
toda la jornada. El presidente de Cocemfe 

Maestrat, Ramon Meseguer, acompañado de la 
concejala de Bienestar Social, Mamen Ruiz y un 
representante de cada entidad, fue el encargado 
de leer el manifiesto.

El Rastrillo Solidario recoge fondos para proyectos humanitarios

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

A la meua iaia 
Concepción Tomás Muñoz

La nova desbrossadora ja està plenament operativa i en els darrers dies ha servit per 
dur a terme tasques de neteja a l'antic camp Cervol. Amb això l'Ajuntament busca 
l'optimització de recursos, al no haver de recórrer a empreses externes

Pau Bellés 
premiat en 
la XX Gala de 
l'Esport de 
Castelló.

Fotos Emili Fonollosa
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12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

SOCIETAT

E.FONOLLOSA
El conocido programa de La Sexta, 
“El objetivo” que dirige Ana Pastor, 
estuvo dedicado este domingo 27 
de noviembre a las pensiones y entre 
los participantes estuvo el joven 
vinarocense Sergi Ibáñez, graduado 
en ADE y Derecho: "La situación 
de las pensiones es alarmante, los 
políticos deben tomar decisiones" 
titulaba la sección de este programa 
en la web de La Sexta, resumiendo las 
declaraciones de Sergi.
La grabación se hizo en la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). El 
Objetivo habló con tres jóvenes 
sobre las pensiones. Wasima 

Cherif, estudiante de Empresa 
y Tecnología   que se mostró 
"preocupada porque el sistema 
es insostenible". Alejandro Ferrer, 
estudiante de Economía, no veía "ni 
bien ni mal" que haya que apostar 
por planes privados y Sergi Ibáñez. 
Los tres no se conocían anteriormente 
y también fueron a contemplar la 
grabación de otra parte del programa.  
“Me avisaron que buscaban 
estudiantes para un debate, yo dije 
que yo ya soy graduado pero aun así, 
me aceptaron” comentaba a Vinaròs 
News. A pesar de lo corta que es la 
intervención de estos tres estudiantes, 
estuvieron tres horas grabando.

Acord entre Art Clínic i Farmateca-Nutri Estudio per oferir a Vinaròs serveis mèdics esportius integrals

Un joven vinarocense, en “El Objetivo”

Los robellones de Sebastián y Limorte

1

10 de diciembre de 2016

ESPORTS

En NATURALMENT BIO podéis encontrar:
- Sección de Alimentación natural y ecológica con amplia 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 atendere-

mos 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.

NaturalmentBioNUEVA APERTURA

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

Hasta
el 31 de

Diciembre

10% de Dto.
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Nuevamente Juan Ángel Miralles Hallado impartirá 
una conferencia sobre el tema del “dolor”. Desde los 
tiempos más remotos, el DOLOR ha acompañado al 
ser humano como una perecedera epidemia que lo 
ha debilitado, limitado su capacidad de crecimiento y 
desarrollo, quebrando su malestar, su insatisfacción, 
desesperación, y le ha causado una  deprimente 
infelicidad.
Tenemos ante nosotros a un entrañable amigo, y a la 
vez, gran conocedor de la SALUD, que nos va a adentrar 
en este misterioso, y porque no, incomprensible mundo 
del DOLOR. 
- Juan Ángel, durante 25 años he sido testigo de 
que con tu dedicación como Quiroterapeuta, han 
pasado miles de pacientes por tus manos. Valga la 
redundancia, ¿esta vez que llevas entre manos? .
. A decir verdad y tú lo sabes porque me conoces bien, 
entre mis manos siempre he llevado algo. Cuando no 
es una espalda es una rodilla o un hombro o la parte 
del cuerpo que lo requiera. Para mí, es también los 
bastones de una batería, el halcón en el puño, o un 
simple lápiz para dibujar, como verás que estaba 
realizando. Pero esta vez y en relación a lo que me 
preguntas, pues bueno, tengo preparada ya una 
charla-coloquio acerca de las “RAZONES DEL DOLOR”, 
la cual impartiré el próximo día 15 a las 20 horas en 
el salón de la antigua biblioteca, la cual está sita en 
la Avda. de la Libertad de nuestra ciudad. Pienso 
también debido al interés de la misma, y como ya 
lo he realizado en anteriores charlas, repetirla en 
diferentes poblaciones del contorno.
- Desde que te conozco, tú siempre has estado 
dispuesto a promover “Vitaminas de SALUD y 
de FELICIDAD”. ¿Cuál ha sido en esta ocasión 
el motivo para presentar estas “RAZONES DEL 
DOLOR”?.
. A través de tantos años de ejercer esta profesión, 
de estudiar mucho, así como de de asistir a tantos 
pacientes que pasan por mi consulta, sencillamente 
pienso que nadie debería de tener ninguna 
motivación especial, en desarrollar aquello para lo 
que está hecho. Precisamente, el no desarrollo de las 
propias capacidades, virtudes y aptitudes, eclipsa, 
censura y entorpece el crecimiento humano, así 
como la auténtica realización del ser. Eso también nos 
enferma y atrae al DOLOR.
- En otras ocasiones, en todas tus charlas 
y conferencias, he podido comprobar que 
siempre das más importancia a la SALUD que a 

la enfermedad, sin embargo, la mayoría de los 
mortales lo hacemos al revés. ¿Qué enfoque 
piensas darle esta vez?.
. Esta vez, mi intención no es ir un poco más allá, sino, 
más aquí, es decir, las otras veces hablaba de cómo 
los factores externos, del entorno, o más ajenos a uno 
mismo, podrían en consecuencia generar DOLOR 
como puede ser la nutrición, la preparación física 
i la influencia familiar y su genética hereditaria. En 
esta ocasión, la charla será una invitación a conocer, 
despertar y desarrollar en beneficio propio, ese 
espacio existente entre el “sueño eterno” de que nada 
me duele, y la realidad frustrante de que “no hay nada 
que no me duela”. Me gustaría y sería mi intención, 
adentrarme en el interior del cuerpo humano, para 
que podamos ver y comprender, que pasa dentro, en 
nuestro cerebro, en nuestro sistema límbico, y cual es 
la capacidad de respuesta que tenemos cada uno de 
nosotros, para poder combatir ese DOLOR, y como 
facilitar nuestra función orgánica para que ese sueño 
se vuelva realidad. 
- Al escuchar tu respuesta me quedo pensando en 
ese espacio del que tu comentas, pero no acierto 
ha ubicarlo en el organismo. ¿A que te refieres, 
donde está este espacio interno?.
. Realmente no se trata de un espacio cuantificable 
en un determinado lugar del cuerpo, ¿en que lugar 
del cuerpo ubicarías tu la represión, la frustración, 
la tristeza, el rechazo, o los tan populares frases 
de “porque no te callas” que tanto nos duelen. En 
verdad, hay un especio para ellos porque todos 
sabemos, que a lo largo y ancho de nuestra existencia 
nos acompañan, viajan, gusten o no con nosotros. 
¿Qué hacer con ellos?, ¿quién los gestiona?, ¿cómo 
podemos salir fortalecidos de esos espacios de 
duda eterna, de incertidumbre, de inquietud, de 
incomprensión?…Todas esas dudas existenciales 
las regenta nuestro sistema límbico. Llegar a la 
comprensión de su funcionamiento y su razón de 
ser, nos abre las puertas al desarrollo, fomento de la 
SALUD, del crecimiento y de la realización. Este es el 
propósito de la charla del próximo día 15, y ¿porque 
no?, de esta entrevista. 
- Realmente me has dejado parado en esta 
respuesta. Veo que será una charla fascinante. 
Por cierto, ¿nos comentarás de lo que nunca 
hablamos, vas ha hacernos ver lo que nunca 
vemos y ha escuchar lo que nunca oímos?.
. Jajaja. También es fascinante tu pregunta 

Salvador. Bueno, no se yo si nunca, pero lo cierto 
es que “parloteamos” mucho acerca de lo que 
queremos, vemos solamente lo que queremos ver,  
y por supuesto, no escuchamos aquello que no nos 
interesa. Así de claro. De todas formas, esto yo diría 
que es un reflejo natural condicionado. Mi propuesta 
es también un reflejo natural, pero sin condiciones. 
Es un reflejo que invita a la reflexión acerca de lo 
que soy conmigo mismo, para lo que soy, que estoy 
haciendo con ello, que estrategias utilizo para no 
mostrarme tal como realmente soy, para no delatar 
mi vulnerabilidad, que imagen vendo de mi, que hay 
en el fondo, que se esconde detrás de cada maquillaje 
para la ocasión, y cual es la respuesta del organismo 
cuando coartamos su autenticidad.
- Tengo el presentimiento Juan Ángel, que va a 
ser una charla muy amena, y a la vez como antes 
has mencionado fascinante. Para finalizar, ¿qué te 
gustaría que la gente que asistirá se llevara de tu 
enfoque, y que preferirías que se dejara?.
. Bueno,  la consecución de las dos opciones ya sería 
un paso, sería fantástico llevarse algo y dejar algo…
Considero que todos tenemos partes, defectos, 
actitudes, etc. que deberíamos dejar o como mínimo 
cambiar, y fortalecer, engrandecer, revivir y desarrollar 
otras. Me gustaría que cada cual se diera cuenta de 
cómo sus anclajes le mantiene aferrado, impidiendo 
así desarrollar su vitalidad y toda su capacidad que 
atesora su organismo (que no es poca). Por otro 
lado, preferiría que fuéramos dejando los miedos, el 
temor al cambio que tanto nos limitan, invirtiendo 
así en otros hábitos más saludables, donde cada 
uno sea conocedor de aquello que puede hacer 
para que el DOLOR les abandone, y cambiarlo 
por SATISFACCIÓN, practicar la sencillez y no la 
complicación. Estoy entusiasmado en que será una 
charla muy interesante y muy adecuada cara a estas 
fiestas navideñas. Os deseo personalmente a todos 
los amables lectores del “Diariet”, así como de todo mi 
equipo  de “Gentsana”, que todos disfruten de unas 
armoniosas navidades, y que la LUZ prevalezca sobre 
las sombras, y que los sueños buenos y positivos, se 
vuelvan realidad. Por supuesto Salvador, agradecerte 
que como conocedor de estos temas, hayas tenido la 
buena idea de realizarme estas preguntas.
Pues por mi parte Juan Ángel, agradecerte también 
tus respuestas y tu interés permanente en el mundo de 
la  SALUD. Quedáis todos invitados y estamos ya a la 
espera de esta interesante conferencia.    

Al habla con Juan Ángel Miralles Hallado 
sobre “Las Razones Del Dolor”

Salvador Quinzá Macip
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L’escriptor vinarossenc Joan Elíes Adell, 
delegat de la Generalitat de Çatalunya a 
L’Alguer (illa de Sardenya), únic lloc d’Itàlia 
on es parla el català, és protagonista d’un 
llarg reportatge a plana sencera que 
publica el prestigiós rotatiu nordamericà 
New Yor Times.
El diari publica aquest reportatge sobre 
l’Alguer, signat pel seu corresponsal a 
Madrid Raphael Minder, on es  descriu la 
ciutat com ‘el darrer bastió de la llengua 
catalana a Itàlia’ i explica els esforços que 
s’hi fan per conservar-la i la personalitat 
pròpies.
Minder destaca la situació del català a 

L’Alguer com molt difícil i entrevista també 
una periodista, Sara Alivesi, i un lingüista, 
Francesco Ballone. Tots tres asseguren que 
es fa poc esforç institucional per preservar 
la llengua i per això demanen més atenció 
i interès pel que és un patrimoni únic.
Tal i com destaca el diari digital Vilaweb, 
la nota positiva la posa la cantant Claudia 
Crabuzza, els avis de la qual parlaven 
català però els pares de la qual ja li van 
parlar en italià. Ara ella ha recuperat la 
llengua i ha gravat un disc en català que 
ha tingut molt bona recepció a Itàlia: ‘jo 
sabia que tenia el català dins meu i que 
valia la pena l’esforç de redescobrir-lo’.

El guanyador del certamen d’aquarel·la Gabriel Puig Roda, Wladimir López de Zamora, signant l’obra

Un vinarossenc, entrevistat al New York Times
Joan Elies Adell, com a delegat de Catalunya a l’Alguer

EMILI FONOLLOSA

Durante la semana del 12 al 16 de Diciembre, 
la Consejera de Belleza de La Prairie estará a su disposición 

en Perfumería Yolanda en la c/Socorro, 1 VINARÒS. 
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22 

para concertar día y hora de su tratamiento promocional.

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

Recibirá un detalle muy especial 
por la compra de dos productos La Prairie

Presentamos
skin caviar 
essence-in-lotion
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© Antonio Beltrán Vidal
PORQUE LA NOCHE...
  (Música III)
La diosa del rock regresaba tras veinte años de ausencia. Aquel día, llegué pronto al pabellón y pude 
situarme cerca del escenario. No fue difícil. La edad de los fans hacía innecesarios los habituales 
protocolos, las vallas, las distancias de seguridad. A la hora justa, apareció luciendo su desaliñado 
look de antaño. El público comenzó a pedirle la mítica canción «Because de Night (Porque la noche)». 
Sin embargo, antes de interpretar el himno de amor, ella tendría que repasar lo más granado de 
su repertorio. En el corazón del concierto, se desprendió de la levita negra mostrando un blusón 
del mismo color que la camiseta que vestía yo. Vi en ello una señal. Lo ignorábamos, pero en cada 
concierto elegiría a un afortunado de entre los apostados en la parte delantera. La velada seguía su 
curso; el público continuaba esperando la canción de amor. Casi al final, sonaron las inconfundibles 
notas de piano que la anunciaban. La sala rugió; la masa, rejuvenecida, se desplazó hacia adelante. Los 
zarandeos y empujones recibidos me situaron frente a ella. En el momento del ansiado estribillo, me 
miró, se arrodilló y dirigió el micrófono hacia mis labios. El tiempo se detuvo, la luz se tornó dorada. 
Una lástima que la naturaleza me hubiera dotado de una voz aguda en exceso, una voz de pito que la 
edad no atemperó.
Because the night es el título de la canción que Bruce Springsteen cedió a Patti Smith.
http://www.sunrise.altervista.org/date/microfono.jpg
Facebook: Microrrelatos Chulvi

L’Auditori Wenceslao Ayguals de Izco de Vimaròs va 
collir el passat 26 de noviembre el XXIX Certamen 
de Santa Cecilia, amb la participación de l’Orfeó 
Vinarossenc, Cors del Maestrat i la Lira Ampostina. 
Un total de quinze van ser les peces musicals 

interpretades, tres d’elles conjuntes–Sanctus, de 
Schubert, Canticoruem, de Haendel i Signore de le 
Cime, de Giuseppe de Marci-.
Va iniciar el concert Cors El Maestrat sota la 
dirección de Tica Abad i Rovira, i després va ser 

el torn de la Lira Ampostina, dirgida per Núria 
Francino. Posteriorment, l’Orfeó Vinarossenc, dirigit 
per Carlos Vives i Agustí Casanova, va interpretar 
‘Con sabor tropical’, ‘La hamaca’, ‘La reina del placer’ 
i ‘La jota de la Dolores’.

A la seu de Fundació Caixa Vinaròs del carrer Almeria, tampoc s’atura l’activitat cultural. A més dels espais permanents : Espai corbat, Associació 
paleontològica, Associació de Bonsai, etc… es fan activitats a la planta baixa on està ubicada l’Associació Cultural “Amas de casa”. Aquest dijous Dídac 
Mesa Romeu del grup d’Astronomia Cel de Vinaròs a fet la xerrada-col·loqui “Un passeig pel Sistema Solar, que ha estat força participativa per part de les 
persones assistents

XXIX Certamen de Santa Cecília



17

10 desembre de 2016

CULTURA

La Facultat de Belles Arts de Sant Carles 
de la UPV va començar l’any 1995 aquesta 
iniciativa amb la convicció de generar una 
tradició al voltant d'aquest gest. Any darrere 
any, l’acte de lliurament de les Medalles de la 
Facultat de Belles Arts de Sant Carles reuneix 
els membres de la comunitat docent, de la 
Facultat de Belles Arts i de la Universitat 
Politècnica de València, amb personalitats 
de la societat valenciana en una celebració 
per al coneixement i la reconeixença al 
treball i al compromís que pretén aconseguir 
una societat millor a través de l’art, la creació 
i la cultura. 

Aquest guardó ha estat atorgat a 
personalitats indiscutibles del món de la 
Universitat, de l’art, la cultura, l’empresa i 
la política valencianes. Amb aquest gest la 
Facultat s’adreça a la societat i vol subratllar 
el mèrit i la trajectòria de professors, artistes, 
entitats i institucions, el treball dels quals 
destaca i té una aportació rellevant per a la 
nostra societat.
Recordem que Sebastià Miralles va ser l’Alè 
Vinarossenc 2016, guardó que atorga la 
Fundació Caixa Vinaròs.

Enhorabona!

El popular grupo musical de Vinaròs Comal Cool 
ha grabado el que sin duda es el videoclip más 
innovador de su ya larga trayectoria ya que parte 
fundamental del mismo la ha tenido el conocido 
grafitero vinarocense Francisco López “Chile”.
Aunque no se pueden difundir detalles gráficos 
del videoclip porque dice el grupo que será una 
sorpresa, sí que ha desvelado que la canción que 
le da nombre es “Te Maquillas, una noche más” y 
está rodado por Víctor Marqués, director artístico y 
el creador de la idea. “Será un videoclip novedoso 
y muy impactante, algo que nunca se había hecho 
antes, al menos de forma similar” han dicho desde 
Comal Cool.  El montaje y la edición han ido a cargo 
de Miguel Ángel Pedrosa -El Llantias-, integrante 
del grupo. 

Chile ha comentado que “le hemos puesto entre 
todos muchas ganas e imaginación y con un 
presupuesto de 40 euros y unas cuantas horas 
de trabajo hemos creado algo que pensamos 

que la gente va a disfrutar tanto como nosotros 
haciéndolo”.
El vídeo está en estos momentos en su fase de 
edición y próximamente verá la luz este diciembre. 

Interessantíssima conferència impartida el divendres 25 de novembre a la Fundació Caixa 
Vinaròs a càrrec del Dr. Lluís Vicent Safont, Rector de la Universitat Oberta La Salle dintre del cicle 
de conferències ciènciaprop®: “Universitat Sense Fronteres: El Nou Panorama Universitari al que 
ens aboca la Tecnologia”.

L’escultor Sebastià Miralles Puchol rebrà 
la medalla de la Facultat de Belles Arts de la UPV

Fundació Caixa Vinaròs

Comal Cool rueda un impactante videoclip con el “grafitero” Chile
EMILI FONOLLOSA

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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Apliquem la Constitució
Per Hugo Romero i Jan Valls

Vicent Marzà, Conseller 
d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esports, visita VinaròsLlei de Dependència

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

L’any 2006 va ser aprovada 
al parlament espanyol, 
per unanimitat, la “Ley 
de Autonomía Personal y 
atención a las personas en 

situación de dependencia”, més coneguda per 
Llei de Dependència. Aquesta llei reconeix el 
dret subjectiu d’atenció per als dependents, 
i havia de suposar el quart pilar de l’estat del 
benestar.
A partir de l’aprovació, cada comunitat 
autònoma tenia l’obligació de desenvolupar 
la seua aplicació. I a partir d’aquell moment 
van començar a aparèixer diferències en el 
desenvolupament de la llei entre autonomies, 
diferències que, en el cas de la nostra comunitat, 
van ser notòries però en negatiu. L’Observatori 
de la Dependència, en els seus informes ja deia 
que “la Valenciana es la Comunidad donde peor 
se ha aplicado la ley” 
Qui, a la nostra ciutat, Vinaròs, no coneix a algú, 
veí, familiar, amic, que ha passat per tot el procés 
de tindre un familiar proper amb algun tipus de 
dependència, anar a metges, a serveis socials, 
rebre al cap de molt de temps el reconeixement 
de dependència i no rebre cap tipus d’ajuda 
en aquests 10 anys? Quants dependents han 
mort esperant l’ajut que per dret tenien i que 
no va arribar? I aquest procés iniciat a la nostra 
comunitat des de la seua aprovació, a partir de 
2012 encara va empitjorar més amb les retallades. 
Mentre vèiem que en altres comunitats SÍ que es 
desenvolupava la llei, es reconeixia i s’ajudava al 
dependent, a València la llei va perdre fins i tot 
el cognom i es van introduir els copagaments!!!. 
Amb el nou Consell i el pacte del Botànic, la 
situació ha canviat radicalment: des de 2015 
han entrat en el sistema 19.447 expedients 
com a nous beneficiaris, els pagaments ja es 
troben actualitzats, amb retroactivitat inclosa, 
el sistema ja atén a 52.566 persones, encara que 
romanen 31.524 en llistes d’espera, tant gran era 
el desgavell i la paràlisi de l’anterior Consell del 
PP. 
Y el paper dels serveis socials, atapeïts de 
feina i amb excel·lents professionals,  si abans 
era ja importantíssim en l’aspecte atencional 
i burocràtic, ara ho serà més. El Consell ha 
traspassat la valoració de la situació de 
dependència als treballadors socials (abans la 
feia un equip privat de 17 persones per a tota la 
Comunitat), i s’ha iniciat la implantació a Alacant 
i, a partir de gener, a València i a Castelló.
Que hi falta? Una cosa molt senzilla de 
comprendre: En teoria, la financiació es al 
50% entre el govern central i l’autonòmic. En 
la pràctica, a la nostra Comunitat, el govern 
central paga el 18% i la Generalitat Valenciana 
el 82%. Que cadascú tregui les seues pròpies 
conclusions.

El dimarts 29 vam 
rebre al visita 
del conseller 
d ' E d u c a c i ó , 

Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat 
Valenciana, Vicent Marzà. No era la primera 
vegada que ens saludàvem, després de  diverses 
campanyes electorals havíem tingut el plaer de 
parlar i comentar l'estat del nostre estimat país. 
Tot això ve al cas perquè, després d'any i mig 
de les eleccions autonòmiques, pensava amb 
allò que hom ha descrit com l'adotzenament i 
l'egolatria que dóna el poder. Res més lluny de la 
realitat, els seus ulls brillants i l'oratòria fàcil, que 
no per això pobra, al costat del tracte i la salutació 
que ens dedicà a tothom que hi era, demostraren 
l'errada del sil·logisme que jo havia muntat a 
causa del propi escepticisme que una continuada 
anàlisi d'aquells que agafen poder institucional 
havia conformat.
Després, a la roda de premsa, va desgranar les 
diferents actuacions que s'hi duran a terme l'any 
vinent. La vergonya dels barracons passarà a la 
història com una de les més grans vileses i mentides 
que des dels diferents governs autonòmics s'han 
perpetrat al nostre territori. Que hi hagen xiquets 
que han s'han passat tota la primària en barracons 
hauria de fer pensar i recapacitar a la gent que per 
acció o omissió han perpetuat aquesta realitat. 
Així mateix, l'estudi tècnic de l'arquitectura fingida 
de la nostra Arxiprestal i la futura ubicació d'una 
probable Escola Oficial d'Idiomes són assumptes 
que el conseller va tractar. L'abandonament d'un 
pilars de tota societat que es vulga cohesionada 
i civilitzada, com és el cas de l'educació, és una 
de les pautes, voluntàries o no, per al cas que 
ens ocupa no importa, que seguien els anteriors 
governs autonòmics amb la complicitat dels 
diferents ajuntaments que compartien el mateix 
color polític. El nou govern autonòmic ha posat 
en mans dels tribunals de justícia el balafiament 
de més de mil milions d'euros que havien de 
servir per a contribuir a l'educació al nostre país. 
Que els polítics que han permès això i els que els 
han donat cobertura continuen en actiu és digne 
d'un tarannà propi del cinisme més abjecte.
Des de Compromís Vinaròs mai hem dubtat en 
donar prioritat a l'educació de la societat en tots 
els seus àmbits. Creiem que tots els recursos són 
pocs per a dotar a la població de les eines bàsiques 
per a desenvolupar una ciutadania activa i plural 
que ens faça créixer com a societat. Després de 
l'abandonament de més de set-cents projectes 
dins de la xarxa educativa al País Valencià realitzat 
per l'anterior govern, és hora,  amb l'esforç  i 
l'ajuda de tothom, de revertir poc a poc la situació 
que patim. La construcció del CEIP Jaume I és 
la primera de les obres que es duran a terme a 
Vinaròs després de la inacció de l'anterior Consell 
i l'aquiescència i la mentida d'alguns que deien 
que treballaven i treballen pel nostre poble. Ja es 
hora de treure'ls de les institucions per sempre 
més. De tothom depén, les primeres pedres van 
conformant el futur del nostre país i de la nostra 
gent. Ja és hora que entre tothom anem fent el 
camí de la decència que aquest poble necessita 
més que mai, després d'anys de la més fosca 
ignomínia.

Aquest dimarts passat vam 
rememorar l'aprovació de la 
Constitució espanyola de 1978. 
Un document que ens ha regit 
la vida als ciutadans d'aquest 
país durant els gairebé últims 

quaranta anys. Tots sabem que cap obra humana 
és perfecta i que acontentar per igual a desenes 
de milions de persones, és una utopia. També 
que el temps passa i que el que abans era bo, 
amb el pas dels anys i l'evolució de la societat, 
pot ser molt millorable. Repetim, el temps dirà 
que és el que els espanyols volem fer amb una 
Constitució que per res és immutable. Ni aquí, ni 
en cap altra part del món.
No obstant això, per la part que ens toca a 
l'Ajuntament de Vinaròs, tant de bo els polítics 
que ens governen des de Madrid l'apliquessen 
amb tanta passió com se'ls omple la boca 
defensant-la. 
Sense anar més lluny tenim l'Article 142 de la 
nostra Carta Magna, el qual manifesta que "les 
Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans 
suficients per a l'exercici de les funcions que la 
llei atribueix". Però no obstant això, continuem 
asfixiats per la infame Llei Montoro. La qual 
responsabilitza injustament als ajuntaments 
com el nostre, dels excessos comesos per les 
administracions provincials, autonòmiques i 
estatals i nega aquests mitjans per atendre la 
greu situació social i econòmica en la qual encara 
es troba una gran part de la població.
Quina manera més senzilla de poder ajudar 
a aquests vinarossencs que encara no s'han 
assabentat que Mariano Rajoy ha anunciat que la 
Crisi s'ha acabat, que poder usar el romanent de 
la tresoreria del nostre ajuntament per atendre 
despeses socials. Que els diners pressupostats 
que s'estalvien a final d'any, anessen a parar a la 
butxaca de qui realment més falta li fa.
Però no, aquests diners tornen al Govern Central. 
Que segurament els necessite per rescatar un 
altre Castor o a alguna d'aquestes autopistes 
radials arruïnades, els propietaris de les quals 
ja estan preparant la butxaca per a ser salvats 
aquest pròxim any.
Però bé, no volem que tot siguen missatges 
negatius des d'aquestes línies. Volem contar 
que bé ens ho vam passar aquest dissabte a 
l'Àgora del passeig. Junt amb les persones que 
des de Tots i Totes Som Vinaròs creiem que són 
les més necessàries perquè el nostre Vinaròs 
tire sempre cap endavant: els integrants de les 
associacions socials i de discapacitats. És amb 
aquestes persones amb les quals ens troben a 
gust treballant i volem que ens deixen utilitzar el 
pressupost. I no amb arquitectes visionaris que 
voldrien gastar-se cents de mils d'euros en idees 
com ara ficar una filera de cadires enganxades al 
sostre de l'auditori.

www.canal56.com
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Salvem el nostre Port
Per  Juan A Blanchadell

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Estoy seguro
Por Lluís Gandia

El pasado mes de octubre se 
cumplieron diez años desde 
que el director general de 
entonces presentara en la 

Casa del Mar el proyecto de remodelación del Port 
de Vinaròs con el que cerraban la bocana y reducían 
la lámina interior de agua.
La alarma que causó   entre las entidades y los 
profesionales usuarios del puerto, incrementada 
tras las decepcionantes entrevistas mantenidas 
luego con él, prendió la mecha de una protesta 
reivindicativa que, lejos de diluirse con el tiempo, 
durante los meses siguientes fue tomando fuerza 
calando en un gran número de colectivos locales 
y rematando en una gran campaña de recogida 
de firmas cuyo final coincidió con la campaña 
para las elecciones municipales y autonómicas del 
2007; no para generar desgaste político al partido 
que gobernaba en la Comunidad como dijeron, 
sino porque las obras ya se habían comenzado y 
si aquello no se paraba, el mal para el puerto sería 
irreversible.
Como propietario de una empresa directamente 
concernida, poniendo un especial cuidado en no 
significarme como miembro del  PVI  -que ya lo era 
desde mucho antes- para no alimentar las críticas del 
partido que soportaba al gobierno de la Generalitat, 
tuve el honor de participar muy activamente en una 
campaña, para mí, ejemplo de cómo tiene que ser 
una reivindicación democrática y participativa.
A diferencia de lo que veo hoy en día, la Plataforma 
Salvem el Nostre Port realizó una intensísima 
campaña informativa en prensa, radio, televisión, 
editando trípticos, y carteles, etc. explicando lo que 
pretendía hacer la Generalitat con el Puerto, pero 
también la contrapropuesta técnica que planteaba 
la Plataforma para evitar el daño que se avecinaba.
Fruto de esta campaña resultó la aparición de 
una fuerte inquietud ciudadana que llevó a 
entidades como Amics de Vinaròs a organizar una 
conferencia-coloquio retransmitida por todos 
los medios de entonces, que iba a contar con 
participantes diversos, dos de ellos representantes 
electos en las Cortes de España - a la que al final 
no acudió el del partido político que sustentaba al 
Govern de la Generalitat- que sirvió para explicar a 
los ciudadanos mucho más y mejor el alcance del 
problema que la Generalitat  estaba generando.
Con tanta información y con la labor de 
asociaciones como Migjorn, la recogida de quince 
mil firmas en Vinaròs y comarca en contra de la 
obra del puerto superó las mejores expectativas 
y con todo este ruido que afortunadamente 
coincidía en medio de una campaña electoral, 
todo ello produjo que la Generalitat paralizase 
las obras del puerto ya comenzadas y reformara 
el proyecto con un resultado que, sin llegar a ser 
todo lo ambicioso que pretendía la Plataforma, no 
produciría los daños del proyecto primero. Tan fue 
así que la plataforma lo aceptó y ceso por completo 
sus acciones, desmontando las críticas recibidas de 
ser un engendro electoralista en contra del partido 
local que, por apoyar a la Generalitat, fue el único 
que nunca apoyó a la Plataforma. 
Hoy al PVI le gustaría que los procesos participativos 
que emprende el actual equipo de gobierno 
municipal se parecieran mucho más a aquel 
movimiento participativo ciudadano que salvó el 
puerto. Igual entonces les podríamos apoyar en 
alguna cosa más.

Estoy seguro que Enric 
Pla manda como Alcalde 
lo mejor que sabe y 
puede, de la misma 

forma que estoy seguro que Enric Pla ni sabe ni 
puede gobernar Vinaròs.
Es lo que tiene carecer de equipo, estar falto de 
proyecto y encima tener que pactar con un PSOE 
inexistente y menguante y un Compromís que 
en estos momentos está partido en dos bandos 
irreconciliables entre los seguidores de Fonta y los 
del aspirante con ganas de ser líder Jordi Moliner.
Incapaz de ceder en nada Enric Pla se considera el 
Mesías de una ciudad que no necesita Mesías alguno 
sino a un Alcalde que sea consciente que tiene solo 
5 de los 21 concejales y que obtiene los otros 6 tras 
repartir dedicaciones parciales a demanda y que 
representan para los bolsillos de los vinarocenses 14 
pagas de 1.300 euros por media jornada y derecho a 
cobrar el paro cuando acabe la legislatura por cada 
uno de los 5 agraciados.
Estoy seguro que Enric Pla sabe que lleva un 
año y medio de gobierno y ni una sola inversión 
destacable ni del Ayuntamiento ni de la Generalitat. 
Promesas muchas pero es que Enric Pla no vino a 
prometer, o eso dijo en campaña electoral, vino a 
cambiar la ciudad.
Aunque en algo sí la ha cambiado. Gracias a Enric Pla 
hoy Vinaròs no crea empleo para las familias ni para 
los jóvenes ni para los mayores de 50 años pero ha 
empleado a 5 desempleados como concejales.
En 2016 hemos pagado un 10% más de IBI con lo que 
ha recaudado 1 millón de euros más que se los ha 
gastado ¿en qué? pero que no están en los bolsillos 
de los vinarocenses que es donde deberían estar.
Los comercios y las familias numerosas han visto 
desaparecer sus bonificaciones del IBI, el impuesto 
de obras vuelve a pagarse perjudicando a los 
sectores que crean empleo.
Estoy seguro que Enric Pla sabe que su discurso 
de campaña ha quedado en nada tras implantar 
la censura en el Diariet y ser incapaz de encontrar 
un director o directora que sea su brazo ejecutor (4 
rechazos lleva ya).
El esperpento de la ermita, los malos modos, el 
cargarse un modelo que funcionaba y que no 
sabemos ni cuanto nos costará porque las obras no 
acaban y las facturas suben y suben.
Enric Pla prometió una auditoría. Ni la han 
comenzado ni la presentarán nunca aunque en 
su desespero por tapar esa mentira los concejales 
han empezado a viajar por Vitoria, Roma, Londres, 
Lanzarote, Bruselas quizás en búsqueda de los 
famosos auditores.
Engaño sobre engaño que ha dejado a Enric Pla 
más solo que la una frente a un espejo donde ve 
reflejadas sus carencias y sus falsedades. Ya no 
puede mantener en pie ni el discurso de firmeza y 
lucha sin cuartel contra los imputados. La tiene en 
casa, en su grupo, una imputada que se ríe en las 
redes sociales de los delitos fijados en el Código 
Penal y un Alcalde que prefiere votar lo mismo que 
una imputada antes que forzar una dimisión en su 
grupo que sería la segunda.
Ha pasado año y medio de mandato y después de 
Navidad empecerá lo mejor, la cuenta atrás hacia 
mayo de 2019 con un Enric Pla completamente solo 
y que acabará devorado por los monstruos que él y 
los suyos alimentaron durante mucho tiempo. Estoy 
seguro.
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Quan el debat o la disputa de la 
construcció del tercer fil o la plataforma 
d’ample europeu és un fet entre la 
Generalitat Valenciana i el Govern de 
Madrid. Quan se demana la construcció 

de l’AVE entre València, Castelló i Alacant. Quant 
entre les promeses d’uns i les exigències d’altres 
veiem que no se’n recorden d’aquest trosset de cel 
nostre, penses que quelcom està fallant.
Quan veus que el Ministeri de Foment per minvar 
els accidents en la N-340 s’ha inventat el tema de 
les ONZE rotondes des d’Alcanar fins a l’Hospitalet, 
amb doble ratlla continua i velocitat màxima de 80 
Km/h. Pujar cap a Barcelona quasi ens obligarà a 
agafar l’AP-7 i PAGAR. Fa mala olor.
La N-232 havia de ser la A-68. Un altra promesa 
incomplerta que allunya als veïns de terres endins 

d’aquest poble que havia de ser el punt de sortida 
de la mateixa. 
La N-238 mort a l’AP-7 i tot i ser una carretera 
nacional a trossos no es mereix ni el títol de 
comarcal i així és un dels punts més perillosos 
d’Espanya (informe RACE). Una vegada superada 
l’autopista passa a ser CV-102 i T-332. Tampoc us 
hem d’explicar massa com està en la nostra vesant.
I per completar el panorama comunicatiu, el port 
marítim que l'han anat abandonant i ara sols 
queden quatre barques. De les autopistes del mar, 
prioritat en la política d’infraestructures europees, 
on Vinaròs podria ser un punt a valorar ni se’n parla. 
Que passa en aquest territori?: Sembla com si 
s’hagués dissenyat un tap o vullguen tallar les 
comunicacions en aquestes contrades, creant un 
espai de terra cremada o nucli de baixa qualitat 

amb tot el que això comporta: les comunicacions 
son vitals per fer prosperar un territori o per 
deslligar-lo d’un altre.
Davant d’aquest desgavell i sent com som punt 
clau en tot l’exposat i punt fronterer amb els 
nostres veïns catalans la pregunta ens la fem tot 
seguit: VOLEN MARXAR O VOLEN QUE MARXEN?.. 
i nosaltres al mig veient com passen... amb un 
futur molt gris tirant a negre, sense industria, sense 
treball, ...  
No volem ser malpensats però, després d’aquest 
llistat de les deficients comunicacions que ens 
venen endossant i que evidencien la incomunicació 
de la nostra comarca, la reflexió seria: Ens volen 
ofegar a nosaltres també!?.
Seguim en la carretera, demanem l’AP-7 GRATUÏTA, 
JA!, pot ser l’única via lliure que ens pot quedar.

OPINIÓ 

SERVICIOS RESPONSABLES O RESPONSABILIDAD EN LOS SERVICIOS. Antonio Najar

En casi toda empresa de servicios, en los últimos 
años, cuando facturan a un Ayuntamiento, a una 
Comunica o al Estado, tanto el importe, como 
el tiempo de ejecución de esos servicios, se 
disparan, se pierden responsabilidades en oficinas 
o despachos y presuntamente, se reparten 
beneficios “el famoso tres per cent”. Por fortuna, 
sin llegar a confirmarlo por aquello de no poner 
la mano en el fuego por nadie, en Vinarós, hasta 
ahora, si algo a distinguido a todos los políticos 
sin distinción de color, es la honestidad. Nadie, 
que se sepa, a metido la mano en el cajón a 
espaldas del contribuyente, aunque en ocasiones 
con sus decisiones, nos hayan metido la mano en 
el bolsillo, son, sin embargo responsables de que 
los servicios, funcionen, las molestias de estos 
sean mínimas o sus importes, justos. “Las obras 
funcionan” (aunque en estos días mas bien parece 
Vinarós el Madrid de Gallardón) y no Vinarós por 
la cantidad de agujeros abiertos, pero sin acabar. 

O las fechas de ejecución de algunos proyectos: 
septiembre del año pasado y septiembre del 
corriente, obras en las inmediaciones del instituto 
Leopoldo Querol, comienzo del curso y paletas 
en la puerta, si saben que hay que hacerlas, 
¿no pueden hacerlas en Julio cuando no hay 
clase y no molestan a nadie?., punto y aparte, el 
descampado de San Frances, llamado plaza del 
mismo nombre, de autor anónimo o desconocido. 
¿Pero puede alguien dar una cifra de su importe 
total?. El agua potable, esa que sale del grifo y 
que tan buen servicio nos da, pero cuando hay 
un error, ¿quien se hace responsable?. Obras en 
la acera de Ruiz Picasso, corte de agua y después 
de estas, un operario se olvida de dar el agua de 
entrada a un edificio vaciándose el deposito del 
mismo, al quedar el motor en seco, se quema 
este, al reclamar piden disculpas pero al pagar 
el nuevo motor, son los vecinos los que tienen 
que asumir el gasto. Un vecino de la zona Norte 

paga de media 40 Euros, al  tiempo le pasan 
una factura de 180 Euros por consumo, reclama: 
se abran duchado mas de la cuenta, tendrán 
ustedes piscina, (no tienen) habrán regado mas 
asiduamente el jardín..... Factura de Noviembre 
340 Euros. Reclaman: el mismo funcionario que 
toma la lectura, les comenta que aviso a la oficina 
la vez anterior de una posible fuga, sin embargo los 
consumidores no son advertidos ¿Quién debería 
pagar dicha factura?. La luz, que tanto adorna las 
calles en Navidad, pero que en algunas calles falta 
todo el año, paseen si quieren hacerlo a oscuras 
en algunas de las calles pobladas de la zona 
Norte. Aparte de los impuestos, ¿nos cobraran 
también las farolas, el cable, las bombillas? 
pagando el material y obra como a ocurrido en 
otra ocasión si queremos tener ese servicio. Por 
último, aprovecho la ocasión para desearles a los 
señores responsables, buen servicio, Feliz Navidad 
y Prospero año Nuevo.

VOILEN MARXAR O VOLEN QUE MARXEN? S.Fabregat
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PARTE ESTADÍSTIC PESQUER  D’ARROSEGAMENT DEL MES DE NOVEMBRE DEL 2016 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Canari roig 

PEIXOS
Seitò (Aladroc, Boquerón)              70 Kg.
Albacora (Atún blanco)                     7
Escrita (Raja, Raya)                       152
Besuc (Besugo)                                   347
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)              110
Rallat (Bonito)                                      64
Burros (Gobios)                                   50
Caballa (Verdel)                                   386
Veta (Pez cinta)                                    120
Congre (Congrio)                                1.002
Gall (Pez de San Pedro)                        48
Orà (Orada, Dorada)                           4.350
Musoles (Escualos)                                   3
Móllera (Fanéca, Capellán)                 1.034
Gallineta (Cabracho)                                 3                       
Sorells (Jureles)                                  7.222
Asparrall (Raspallón)                           1.120
Palá (Lenguado)                                      40

Sard (Sargo)                                             3
Lliri (Anjova)                                          679
Llobarro (Lubina)                                    32
Penegal (Bocanegra)                             12
Mabre (Herrera)                                     28
Aranya (Araña)                                    218
Pagell (Breca)                                  4.707
Peluda (Solleta)                                 257
Lluç (Pescadilla, Merluza)              7.815
Rap (Rape)                                     1.185
Espet (Espetón)                                 504
Jurioles (Rubios, Lucerna)                 555
Moll (Salmonete)                           11.872
Morralla (Serranos, etc)                  1.492
Sardina                                             318
Letxa (Verderol, Pez limón)               47
Sorella (Jurel real)                            219
Bacaladilla                                           85
Llisis (Lisa, Mújol)                           3.186

Biso (Bis, Estornino)                          143       
Gatet (Pintarroja)                               106
Roncador (Roncón)                             70
Rata (Miracielo)                                   23
Palometa (Palometón)                          56
Corva (Corvallo)                                    2
Miseria (Gallo)                                     69
Peix de rei (Pejerrey)                         306
Déntol (Dentón)                                   12
Palometa blanca                                 228
Vidriá (Mojarra)                                     30
Salpa (Salema)                                     50
Rémol (Rom, Rombo)                            1
Total.............................        50.433

CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                        110
Llagostí (Langostino)                       1.011               
Galera (Estomatoideo)                     5.947

Llagosta (Langosta)                                2
Gamba (Camarón, Quisquilla)                8
Llomàntol (Bogavante)                           2
                                                          ______
Total......................................      7.077

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         709
Sepió punxa (Choquito)                         45
Canana (Pota, Volador)                       357
Sèpia (Sepia, Choco))                        2.471
Pop roquer (Pulpo roquero)               2.569
P. blanc (P. blanco)                              544
Pop  mesquer (P. almizclado)              310 
Cargol punxent (Cañailla)               300
Total……………….……..    7.308

Total extracció......................   64.818

O falsa forcadella, en castellà li diuen papagayo, castañeta 
i canario rojo, en francès barbien perroquet, en alemany 
Rötling, en anglès parrot sea perch. Científicament és 
conegut com Callanthias ruber. 
De la gran família dels Serránids, és d'un gènere similar als 
peixos sobrenomenats de ‘tres cues’, ja que les seves aletes 
dorsal i anal es fan altes i s'allarguen cap a enrere cap a 
l'aleta cabal, per donar la mal aparença d'un trio de cues.
El canari roig té un cos allargat i comprimit pels costats. 
Cap curt. Ulls grans. Opercle amb dues espines planes 
que no arriben al llis marge opercular. Boca petita, obliqua 
i protráctil. Dentició en tots dos maxil·lars disposats en 
cardes. Té dos dents caniniformes en els fronts d'ambdues 
mandíbules, però en la inferior estan acompanyats per 
dos o tres dents ganchudes a cada costat. Les obertures 
branquials són àmplies. El peduncle cabal és fort.
Aletes; DXI-10, A III-9/10, V I-5, P 19/21. La C-11 és còncava 
amb els radis externs filamentosos i molt llargs, en especial 
als adults.
La línia lateral és alta i segueix la base de l'aleta dorsal fins a 
gairebé arribar a la cabal. 
És de color roig carminós pel dors. Els flancs ataronjats. El 
ventre blanquinós. Aletes dorsal, ventral i anal groguenques, 
però la cabal es va fent rosada amb banda central. 
Té fins al cap 40 escates en L.L., sent visibles unes 23-25 que 
son espinoses i aspres al tacte. 
Talla máxima 30 cm. 
La seva reproducció és a l'hivern. Són hermafrodites. La 
fecundació és externa. Ovípars. En la fresa, el mascle fecunda 
amb l'esperma els ous que la femella solta lliures al corrent 
marí. Al cap d'uns dies de cada ou eclosiona una larva que 
s'alimenta del plàncton. Després creix i viu sobre el jaç marí. 
Gregari. De jóvens poden formar petits bancs. De major és 
fugisser. Habita en fons de 50 a 500 m. de profunditat. De 
dia està amagat entre vegetals i buits de pedres preferint 
poca llum. De nit és més actiu. La seva principal alimentació 
és carnívora, a força de crustacis, cucs, etc.
Es captura amb arts d'arrossegament, tremall i sedal. 
Les seues extraccions són només ocasionals. El seu valor 
comercial és escàs. Les seves carns són blanques però 
mediocres al gust. Sol utilitzar-se per a caldos i sopes.

MAR CON LEVANTE Y FIESTAS
Comenzó la semana con unas aguas alteradas por el temporal de llevant, que dejó 
amarradas a puerto a casi todas las embarcaciones de las distintas modalidades. El resto 
de periodo semanal, como amainó el oleaje, los barcos ya podían faenar, pero al ser 
festivos el martes y jueves, los días para pescar quedaron reducidos. 
La pesca de arrastre el lunes sólo faenaron dos bous por la tempestad. Los otros días pudieron 
comenzar a faenar al haber menos trangol. Las especies subastadas habituales fueron; 
langostinos, calamares, salmonete, pescadilla, rape, peluda, caracol, galera, móllera, dorada, lisa, 
jurel, lliri, caballa, canana, besugo, jurioles y morralla.
El cerco está de veda.
La flota de artes menores, las trasmalleras lo tuvieron mal para calar. El lunes sólo vendieron 
tres (dos eran forasteros). Luego ya se hizo a la mar la mayoría de barquitas. Sus capturas eran 
de sepia, lenguado, rombo, raya, bonito, pagel y corba. Un xarcier llevó langosta, gallineta y 
mamona. (Dos trasmalleros estaban en Castellón)
El palangrillo de costa no operaba al estar las aguas con resaca y turbias, y a última hora pilló con 
anzuelo lubina, dentol, pagre y congrio. 
La recolecta de pulpo roquero con cadufo se pudo activar al miércoles y viernes.  

Estado de la Acuicultura en el mundo
Ésta industria acuícola mundial, con su continuado crecimiento, en el último ejercicio ha rebasado 
a la pesca en lo referente a productos para el consumo humano, elaborando una crianza total de 
73.783.725 toneladas,  que desglosadas son; 49.861.891 t. de peces, 16.113.194 t. de crustáceos, 
6.915.073 t. de moluscos y 893.567 t. de varios como ranas, etc.  Las piscifactorías españolas 
facturaron 312.541 t. (incluye mejillón, etc) que nos sitúa en el ranking internacional en la posición 
22, y respecto al comunitario europeo encabezamos el primer lugar, pues llegamos a engendrar 
en las granjas acuáticas el 22% de todo lo producido por la UE. En cambio en valor económico 
estamos posicionados en la 4ª plaza con nuestros vecinos. El número uno del planeta es China, 
que cultivó 45,5 millones de toneladas con una mano de obra de 5.161.000 trabajadores. Las 
plantas acuícolas mundiales dan empleo a 18.753.000 personas, de las que 85.000 son en Europa 
y a su vez 19.913 en España. Todo ello según se desprende del reciente informe de la FAO.
Mundialmente el total de producción pesquera en el pasado año fue de 94,6 mill. t., realizada 
por 37.879.000 pescadores, y la productividad de engorde piscícola rondaba los 104,3 mll. t. 
(incluye además hasta vegetales como las algas) que trabajaban 18.753.000 acuicultores. Las 
diferencias de kilos que hay en la pesca y la acuicultura entre lo destinado al consumo humano y 
lo producido, va directamente para la fabricación de piensos, abonos, etc).

Poca actividad portuaria artesanal
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La actualidad 
desde todos los 
puntos de vista
www.infomaestrat.com

El Club Esportiu Vinaròs-Facsa Aigües de Vinaròs, 
amb l'autorització de la Federació d'Atletisme 
de la Comunitat Valenciana, organitzà el passat 
diumenge dia 4 el XXXV Cross Ciutat de Vinaròs al 
circuit de camp a través situat a les Pistes Municipals 
d'Atletisme de Vinaròs, aquest any com a novetat 
s'incorporà el I Cross Popular Duiputacio de Castelló. 
El cross de Vinaròs està considerat un dels més durs 
del circuit de la Comunitat Valenciana pero després 
de la de la pluja de la nit anterior la cosa es va 
convertir en tot un espectacle, dur si, pero divertit 
i diferent. 
Malgrat el mal temps que amenaçava, ha estat 
nombrosa la participació de corredors en totes les 
categories, de molts clubs de Castelló, Valencia i 
Alacant i especialment atletes del Club amfitrió i 
organitzador de la prova. 
Els resultats més destacats han estat els següents,  
POPULAR MASCULI: Jordan Llorach Beltran, 2º, 
12’45”, CE Vinaròs 
POPULAR FEMENINA: Maite Redo Capsir, 3º, 20’17”, 
CE Vinaròs 

BENJAMI FEMENINA: Julia Mateu, 3ª, CE Vinaròs 
INFANTIL FEMENINA: Luz Altair Cid Castell, 3ª, 06’15”, 
CE Vinaròs  
PROMESA FEMENINA: Carla Masip Gimeno, 1ª, 17’16” 
CE Vinaròs 
SENIOR FEMENINA: Jenny Montull Perez, 2ª, 17’23”, 
CE Vinaròs 
SENIOR MASCULI: Guillem Adell Mateu, 4º, 28’38”, CE 
Vinaròs 
VETERANA FEMENINA: Maribel Arenos Balaguer, 3ª, 
20’18”, CE Vinaròs 
   Eva Sorli Chueca, 2ª, 20’14”, entrenadora del CEV 
VETERANO MASCULI: Ruben Roig MaÑez, 5º, 20’50”, 
CE Vinaròs 
 
El Club Esportiu Vinaròs-Facsa Aigües de Vinaròs, 
vol donar les gràcies a tots el col·laboradors que 
fan possible que es puguen portar a terme aquests 
esdeveniments, especialment el nostre patrocinador 
Facsa Aigües de Vinaròs i la estimable col·laboracio 
de Nova Nutrició i Dysmuyvi, així com tots els 
membres del CEV i voluntaris que ens han ajudat. 

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

XXXV CROSS DE 
VINARÒS "MEMORIAL 
MARIO MIRALLES"
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BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

XIII Trofeu Castalia Castelló
El primer cap de setmana del mes de desembre es va 
disputar el XIII Trofeu Internacional Castalia Castelló, 
en la piscina municipal de Castelló organitzat pel Cub 
Castalia Cs. amb piscina de 50 metres i crono electrònic, 
amb una alta participació de clubs de tota Espanya.  
El Club Natació Vinaròs va participar en un total 9 nadadors, 
dirigits pel tècnic Albert Delmonte, els quals van entrar per 
marca a causa de l'alt nivell del trofeu, van ser: Marc Vea, 
Andreu Navarro, Angel Lleixa, David León, Clàudia Matamoros, 
Irina Sebastià, Llum Serret, Paula Paga i Angels Meseguer.
Els resultats del dissabte no van ser massa bons, ja que 
majoritàriament tots van pujar les seues marques, sols Paula 
Paga va entrar en les finals de 50 m papallona fent la marca de 
30,11 quedant 8e en la classificació final.
El diumenge va anar millor, ja que la majoria de nadadors van 
fer les seues marques i van conseguir entrar a les finals David 
León en 200 m papallona fent una marca de 2,10,38 quedant 
5e en la classificació final i Angels Meseguer en 200 m braça 
fent 2,49,28 classificant-se 6e en la final.

CRÓNICAS C.B GIL COMES VINARÒS 

CRÓNICAS C.B GIL COMES VINARÒS 4/12/16
Un fin de semana más lleno de partidos 
para el CLUB BASQUET GIL COMES 
VINARÒS, donde jugaron todos sus 
equipos 
Los más pequeños se trasladaron a Alcanar 
a jugar una trobada donde se lo pasaron 
en grande.
BENJAMÍN B
1r partido: Tortosa A 37-28 Vinaròs B
Primero de todo decir que no han habido 
tantos puntos por ambos lados, han 
hecho canastas sí, pero ni tantos puntos 
por ambos equipos, ni tanta diferencia.
Han jugado bien en ataque, haciendo 
espacio todo lo que han podido y 
corriendo muy bien a los contraataques 
con alguien que ayudaba. En defensa 
muy flojos, al principio defendían todos 
o almenas bajaban casi todos, luego ya 
solo dos o tres jugadores, los demás no 
corriendo a defender.
2° partido: Tortosa B 12-31 Vinaròs B
Quizá estaban un poco cansados del 
partido anterior, pero no se han esforzado 
mucho en este partido, han ganado sí, 
pero podían haber jugado mejor y dar 
más por parte de ellos tanto en defensa 
como en ataque.
En este partido habrán entrado unas 15 
canastas de 40, han tirado muchísimo a 
canasta pero no entraban, han hecho más 
tiros que entradas incluso estando ellos 
solos frente a la canasta. Los contraataques 
seguían corriendo solo unos pocos y los 
rebotes no cogían ni uno. En defensa 
seguían igual de mal, no defendían hasta 
el final, muchos se quedaban en medio 
campo y no corrían.
En general, contando los dos partidos, 

no me puedo quejar mucho, en ataque 
muy bien y en defensa a trabajar más, han 
jugado bastante bien, se han divertido e 
incluso querían jugar mucho mas todos. 
BENJAMÍN A
El benjamín A se desplazó a Alcanar 
para disputar la “trobada” junto con 
otros equipos de la zona, en el primer 
partido se obtuvo una victoria contra 
Cantaires Femenino de Tortosa, por 53 
a 15 mandando en el partido desde los 
primeros compases y con una diferencia 
que fue aumentando con el transcurso del 
partido; en el segundo partido, se volvió 
a ganar, esta vez contra el CB Alcanar. 
En este caso, después de un principio 
dubitativo y con muchos fallos en el pase 
y sobretodo en la finalización, se consiguió 
una pequeña diferencia de puntos que se 
acabó consolidando gracias a la reacción 
de los niños para un resultado final de 35-
14
ALEVÍN FEMENINO 
C.B CANTAIRES TORTOSA 42 – C.B GIL 
COMES VINARÒS 15
Buen partido de nuestras alevines 
femeninas en las que partido a partido se 
les va viendo gestos y actitudes nuevas y 
positivas, fruto de ello es el trabajo que se 
está haciendo.  Aunque aún queda mucho 
por aprender y para ello debemos trabajar 
en los entrenos con más intensidad, solo 
queda animar a los jugadores a seguir 
disfrutando del baloncesto al tiempo que 
aprendiendo cada día un poquito más.
ALEVÍN MASCULINO 
C.B BENICARLÓ 60 – C.B GIL COMES 
VINARÒS 9 
INFANTIL MASCULINO 
C.B BENICARLÓ 65 – C.B GIL COMES 

VINARÒS 31
CADETE MASCULINO: DESCANSO 
CADETE FEMENINO 
ALBORAYA/MELIANA 46 – C.B GIL COMES 
VINARÒS 40 
Partido muy igualado, en el que nuestras 
jugadoras no pudieron obtener la 
victoria debido a no poder mantener 
en algunos momentos el nivel de juego 
impuesto por el equipo local. También 
influyo las decisiones arbitrales que 
provocaron la pérdida de concentración 
y el desconcierto de nuestras chicas. A 
pesar de todo lucharon hasta el final para 
intentar ganar el partido.
JUNIOR MASCULINO 
C.B BENIMACLET 53 – C.B GIL COMES 
VINARÒS 43 
Partido igualado ante uno de los equipos 
que está arriba en la clasificación y que 
bien se pudo haber ganado, pero los 
fallos debajo de canasta y los tiros libres 
una vez más pasaron factura a un equipo 
que juega bien pero comete demasiados 
errores de tiro cerca de la canasta los 
que los condena a perder partido que 
perfectamente mejorando el acierto 
podían haber ganado. A seguir trabajando 
para corregir este defecto.
JUNIOR FEMENINO 
NOU BASQUET CASTELLO 35 – C.B GIL 
COMES VINARÒS 67
Buen partido de las junior que después 
de una mala primera parte, se pusieron 
las pilas en defensa y consiguieron ganar 
el partido con facilidad ante un rival que 
lucho todo el partido. Cosas a mejorar 
pero buenas sensaciones.
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL 
RIBA-ROJA 53 – C.B GIL COMES VINARÒS 

41
Otra derrota más, en que a pesar de hacer 
unos dos primeros cuartos muy buenos, 
otra vez en el tercer cuarto se perdió la 
concentración propiciado, sobretodo, 
por la dureza en defensa del equipo local 
y la excesiva permisividad arbitral que 
impidió que nuestros jugadores tuvieran 
mejor acierto de cara a canasta y bajaran 
el ritmo en defensa. Aunque en el último 
cuarto se volvió a mejorar el juego, no fue 
lo suficiente para reducir la diferencia en el 
marcador.
SENIOR MASCULINO AUTONOMICA 
A.B ALMASSORA 70 – C.B GIL COMES 
VINARÒS 94
Partido con dos partes muy diferentes. En 
la primera fue un partido muy igualado 
dado que el Vinaròs sigue sin defender y 
también era complicado hacerlo dado el 
estado de la pista muy resbaladiza. Y en el 
segunda parte el equipo visitante mejora 
mucho tanto en defensa como en ataque 
y poco a poco va sacando diferencia en 
el marcador hasta la renta final. El Vinaròs 
cuenta con un buen equipo, pero mucho 
tendrá que mejorar en defensa si quiere 
mantenerse arriba en la clasificación. 
La semana que viene se jugara contra el 
líder y uno de los aspirante a subir y pondrá 
a prueba el potencial real del Vinaròs 
Esperamos contar con un pabellón lleno 
dado que es la presentación de todos los 
equipos del club a las 19.00 horas, después 
del partido 
Los esperamos a todos 
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Alineación Fortí: Lorena, Mari Creu, Isa(70),Andrea 
Albiol, Luceño, Andrea González, Anna, María 
Irene, Valeria (45),Alicia (45).
Suplentes :Marta (70),Nerea (45),Julia (45)
Alineación Paterna: lucia,María(79),karen, 
Lidia,Irene, María P,María Gabaldon, Thais, 
Andrea(83), marina(53) Lucia(46)
Suplentes :Raquel(46),Varias(53),Henares(79),Nur
ia(83)
Primera parte no muy brillante por parte del Fortí, 
no conseguía enlazar jugadas,aunque si dominaba 
el partido.los minutos pasaban y los nervios 
se hacían patentes en las jugadoras,porque 
a priori, la diferencia en la tabla clasificatoria 
así lo decía.Pero esto es fútbol, y a veces estas 
cosas ocurren,demasiada relajación y exceso de 
confianza.
Pero al final llego el gol minuto 40   de fuerte 
disparo por Andrea Albiol. Hacían que las del Fortí 

cogieran aire.
En la segunda mitad, se hicieron 2 cambios 
y el equipo ganó en profundidad,y salió 
con otro talante, ahora  si era el equipo que 
nos tiene acostumbrado,creando juego y 
llegando con mucho peligro, la portera del 
paterna fue la mejor sin duda.
En el minuto 48,Anna de vaselina hizo el 2-0, que 
hacía justicia en el marcador. 
El Fortí seguía atacando y en el minuto 52 María ras 
una internada , hacía el 3-0,es decir en 7 minutos el 
Fortí hacía 2 goles y sentenciaba el partido,así es 
el equipo son capaces de romper el partido en 7 
minutos de buen fútbol.
El Fortí seguía   y   en el minuto 75 Andrea Albiol, 
después de hacer una pared se planta delante de 
la portera y aloja el balón a la Red. Un minuto más 
tarde un mal entendimiento de la defensa hizo 
que el Paterna marcará su gol 4-1.en el minuto 87 

pase en profundidad que María no desaprovechó 
para hacer el 5-1. Al final se solventó el partido y se 
sumó los 3 puntos que hacen que el Fortí femeni 
vinaròs siga líder y que junto al Rafalafena de 
Castellón, se conviertan en los únicos aspirantes a 
ganar la liga,va a ser un mano a mano interesante,la 
ventaja para el Fortí es que ya jugaron en Castellón 
ganando por 1-5. 
La próxima semana volvemos a jugar en 
Vinaròs, contra el Racing Onda, partido que será 
complicado. Esperamos a la afición que acuda a 
apoyar cómo siempre,y nos ayude a conseguir la 
victoria.

FUTBOL.  C.E. Fortí Femení

C.E FORTI  FEMENI VINARÒS    5       U.D. PATERNA. 1
8  PARTIDOS JUGADOS 8 VICTORIAS  

El pasado sábado y domingo, 
26 y 27 de Noviembre, se 
celebró la III Prueba de 
Iniciación, evento en el 
que ha participado el “Club 
Patinatge Artístic Vinaròs”. 
La prueba, organizada por 
el Club Skid Xeraco, tuvo 
lugar en Xeraco (Valencia), 
dónde asistieron un total de 
13 patinadores de nuestra 
Entidad. Allí, se dieron cita 

un total de 221 patinadores, 
entre las provincias de 
Valencia y Castellón. De 
nuestro Club, participaron: 
Ingrid Viana, Nayra Mesa, 
Nerea Burriel y Paula Beltrán 
en el Nivel D, Annia de la 
Cruz, Helena Casanova y Lola 
Ferré, en el C. Iris Viana, Iris 
Edo, y Mariona Morales, en el 
B. Nerea Soto, Claudia Grau y 
Rut Monfort, participaron en 

el A. 
En general hubo un buen 
trabajo por parte de todos 
nuestros patinadores, 
puesto que la gran mayoría, 
superaron satisfactoriamente 
la prueba. Fueron APTOS. 
Desde aquí, queremos 
felicitar a nuestros 
participantes, entrenadoras 
y famílias por los resultados 
obtenidos.

EL CLUB PATINATGE ATÍSTIC PARTICIPA 
en la III Prueba de Iniciación y Danza 2016

PATINATGE ARTÍSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

El pasado 3 de diciembre 
se disputó en Deltebre 
la jornada 9 de la liga de 
veteranos de Cataluña Sur 
entre los veteranos del Jesús 
i Maria y del Vinaròs. 
El partido empezó 
bien para el Vinaròs, 
dominando el encuentro 
y adelantándose en el 
marcador prácticamente 
al inicio del partido. 
Gracias a este primer gol, 
el equipo practicó un buen 
juego, propiciando que se 

adelantaran los visitantes en 
el marcador con un 0-2. Pero, 
justo antes del descanso, 
un dudoso penalti a favor 
del Jesús i Maria, consiguió 
que el equipo local anotara 
un tanto, marchándose al 
descanso con un 1-2.
Tras la reanudación del 
encuentro, el partido se 
rompió y llegaron dos 
goles más del Vinarós, 
seguidos del último para el 
Jesús i Maria que trató de 
maquillar el resultado, ya 

que solo lograron inquietar 
la portería visitante en 
los últimos compases del 
encuentro.
En definitiva, tres puntos 
más para el casillero del 
equipo de Keyta, que se 
mantiene en la zona noble 
de la clasificación.
 
GOLES:
0-1 VICTOR PLÁ
0-2 ROBERTO
1-3 DAVID ALLE
1-4 DAVID ALLE

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

Pròximament:
Cartelera

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

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               

 

 

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€       

 

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€               

 

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€       

 

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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El Consell Municipal de Formació de Persones 
Adultes acaba d’obrir la inscripció dels cursos 
preparatoris per a les proves de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià 2017. 
Són cursos que començaran a partir de gener, i 
acabaran just abans de les proves, al mes de maig/ 
juny. L’oferta inclou els nivells oral (A2), elemental 
(B1), mitjà (C1) i superior (C2). En el cas del mitjà 
i el superior n’hi ha dos horaris possibles.  A més 
a més estos dos nivells tindran un suplement amb 
una sèrie de sessions dedicades exclusivament a la 
preparació de la part oral gràcies a la col·laboració 
d'Aviva Vinaròs, l’Agència de Promoció del Valencià 
de l’Ajuntament de Vinaròs.
El nivell oral també acull a les persones nouvingudes 
que vulguen tindre el primer contacte amb la 
llengua. 
Les persones interessades poden inscriure’s a les 
oficines del Consell Municipal FPA, a l’antic col·legi 
Sant Sebastià (964 40 74 93) a partir del dimarts 13 
de desembre i fins al 22, i després de vacances, a 
partir del 9 de gener. La inscripció es tanca quan 
s’esgoten les places. La taxa d’inscripció és de 20 €. 

NIVELL DURADA CALENDARI HORARI PROFESSORAT
ORAL (A2) I PER A 

NOUVINGUTS
40h De l’1 de febrer al 22 de maig

Dilluns i dimecres            
de 19 a 20.30h

Pepi Queralt

ELEMENTAL (B1)

60 h

Del 12 gener al 16 de maig
Dimarts i dijous               
de 15.15 a 17h

MITJÀ (C1) – Grup A

Del 10 de gener al 8 de juny

Dimarts i dijous               
de 9.15 a 10.45h

Pili Guardino

MITJÀ (C1) �– Grup B
Dimarts i dijous               
de 15.30 a 17h

SUPERIOR (C2) – Grup A Del 13 de gener al 16 de juny
Dilluns i divendres           

de 9.15 a 10.45h Joan Guzman

SUPERIOR (C2) – Grup B Del 12 de gener al 13 de juny
Dimarts i dijous               
de 15 a 16.30 h

Alexandra Solsona

CURSOS DE VALENCIÀ 2017 Inscripció oberta

Caixa Vinaròs informa:
Del 12 al 16 de desembre es repartirà l’ampolla 
de moscatell i el calendari del 2017 que Caixa 
Vinaròs reparteix entre totes aquelles persones 
sòcies de l’entitat.
Els horaris seran de les 8:30 h a les 13:30 h i de les 
17:00 h a les 20:00 h a la pça. Cardenal Tarancón 
(darrera Caixa Vinaròs). 
És imprescindible presentar el DNI.
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Apnal Ecologistas en 
Acción- Actividades para 
el mes de diciembre 2016

-Sábado 10....ANILLAMIENTO 
CIENTÍFICO DE AVES EN SOTERRANYES 
BAIXES (VINARÒS). Nueva cita invernal 
para marcar aves en el paraje natural de 
Soterranyes en Vinaròs en horario de 
7,30 h a 11,30 h. Es un buen momento 
para aprender sobre nuestras especies 
invernantes.

-Sábado 10.....REPOBLACIÓN EN 
DIFERENTES PUNTOS DEL BAIX 
MAESTRAT. Desde las 12,00 h y hasta 
que oscurezca, crearemos nuevas 
zonas de arbolado autóctono gracias 
a los plantones de almeces y encinas 
que nuestro vivero forestal tiene 
listos para su trasplante.   Los puntos 
de repoblación, en zonas públicas y 
privadas, aún están pendientes de fijar 
con exactitud. Será un buen momento 
para crear futuro forestal y hermandad 
entre los socios y simpatizantes. 

-Sábado 17.....CENSO NACIONAL DE 
GRULLAS. Participaremos, un año más, 
en el censo nacional de grullas (Grus 
grus) que se desarrolla en todo el 
ámbito de la Península Ibérica del 16 
al 18 de diciembre. Recorreremos, de 
7,30 a 10,30 h, corredores interiores 
(desde San Rafael del Río a Salzadella), 
zonas donde es más probable que se 
queden algunas grullas a invernar o 
descansar. 

-Domingo 18....COLOCACIÓN DE CAJAS 
NIDO EN EL PUIG DE LA MISERICORDIA 
(SIERRA DE LA ERMITA) EN VINARÒS. 
Con la colaboración del Ajuntament 
de Vinaròs y en horario de 8,00 a 13,00 
h., nos acercaremos a colocar cajas 
nido experimentales [para páridos 
(carboneros y herrerillos)] y refugios 
para murciélagos, a la sierra de la 
Ermita de Vinaròs.

2801428014
y estarás colaborando con la investigación en 
inmunodeficiencias primarias en Vall d’Hebron

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

Didac tiene 4 años y una enfermedad

Gracias a la generosidad de personas como tú, la 
investigación ha conseguido acercarse a la cura de 
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

rara que afecta a su sistema inmunológico

www.yoinvestigo.org

envía un SMS con la
palabra DIDAC al
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ESQUELES PUBLICITAT

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS

¡Sempre 
les 

últimes 
novetats!

ANIVERSARIS

CARMEN 

GAVALDÁ 

FRESQUET

Volem agrair a familiars i amics les mostres d'afecte 
i  comunicar que hi farem una missa a la Parròquia 

de Santa Magdalena de Vinaròs el proper 
dia 17 de desembre a les 19:30 h.

Llámame por el nombre que me has llamado siempre,

háblame como siempre lo has hecho, no lo hagas con

un tono diferente ni de manera solemne o triste.

Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos.

Volverás a encontrar mi corazón . Volverás a encontrar mi 

ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. 

San Agustín 



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

10 desembre TORREGROSA av. Llibertat, 9

11 desembre PITARCH c. del Pilar, 120

12 desembre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

13 desembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

14 desembre ROCA c. Sant Francesc, 6

15 desembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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



Del 12 al 16 de desembre de 8.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h.
LLIURAMENT ALS SOCIS DEL TRADICIONAL REGAL NADALENC

al passatge del Cardenal Tarancón.
Imprescindible presentar carnet identitat original a la recollida de la botella.


