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La fira agrícola, que tindrà lloc els dies 1 i 2 d’abril,
estrena marca, nova ubicació i noves dates,
juntament amb una programació més atractiva,
amb més expositors, xerrades i exhibicions
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PASSEIG

DE
FORA DEL FORAT

Dilluns es va presentar la programació de la propera fira
agrícola de Vinaròs, Agromoció 2017, que es durà a terme
al Passeig de Fora del Forat el cap de setmana de l'1 i el 2
d'abril.
El regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi Moliner, ha
explicat que aquest esdeveniment, que estrena aquest any
noves dates i nou emplaçament, arriba acompanyat d'un
cicle de xerrades agràries gratuïtes per a professionals del
sector i públic interessat en general.
Aquestes començaran al Vinalab el dijous 30 de març, a les
18:30 hores, i conclouran el divendres 31 de març a la tarda,
amb una taula rodona. Durant aquesta jornada i mitja,
s'abordaran temes variats com l'apicultura o els cultius
alternatius.
El mateix divendres 31, a les 20:00 hores, es farà l'obertura
de l'espai de Food Trucks, en un annex a la fira, en els quals
se serviran diversos tipus de menjar.

Així serà la nova fira

La inauguració oficial de la Fira, serà el dissabte 1 d'abril
a les 10:30 hores. En aquest acte es comptarà amb la
presència de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián.
"Dels 22.000 m2 de recinte firal, més de 5.000 metres
quadrats seran d'exposició i tindrem també durant
tot el cap de setmana exhibicions de gossos de rescat,
d'obediència i detecció de substàncies, de gos d'atura o
talla en motoserra, entre d'altres". Hi haurà també animació
infantil amb inflables i un circuit d'educació viària a càrrec
de la Policia Local i COCEMFE.
"Els dos dies la fira estarà oberta durant dotze hores
ininterrompudes, de 10 a 22 hores, perquè les famílies
puguen vindre no només a comprar, si no a passar el
dia participant en totes les activitats programades que
desitgen i en un entorn molt agradable a prop del mar ", ha
agregat Moliner.
El regidor ha volgut agrair per endavant a totes les persones
que han treballat en l'organització d'aquesta fira, una nova
aposta que busca, amb la nova marca Agromoció, oferir
una programació més variada i atractiva per atraure més
visitants de tota la regió.
Fins al moment, ha avançat Moliner, hi ha confirmats un
total de 34 expositors, en 161 estands i 8 Food Trucks de
menjar, el que suposa un increment significatiu respecte
a edicions anteriors. En els diferents punts de venda
i exposició es podran trobar des de vehicles d'ocasió
fins a arbres fruiters, maquinària de jardineria, motos o
instal·lacions solars.
Finalment, sota la carpa de l'Atlàntic, també hi haurà
una zona amb 37 haimes, en què petits productors de
mel, bolets, oli, pinsos, productes ecològics i embotits
mostraran els seus articles i estaran també representades
diverses associacions animalistes i agràries, com PRODA, El
Cau, la Taula del Sénia o la Unió de Llauradors i Ramaders.
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ACTUALITAT

La Federación de Cofradías presenta la programación de la Semana Santa 2017

Los pasos volverán a salir todos sólo desde la iglesia Arciprestal en las procesiones del Jueves y Viernes Santos
Redacción

La Federación de Cofradías presentó
el miércoles en el salón de la
Arciprestal la programación de la
Semana Santa de Vinaròs, que se
celebrará del 7 al 16 de abril. La
principal novedad será que en las
procesiones del Jueves y Viernes
Santos los pasos volverán a salir
de nuevo todos desde la plaza
Parroquial –y no también desde la
iglesia de Santa Magdalena como
en los dos últimos años- “Este
año volvemos al origen y todas
las cofradías saldrán únicamente
desde la iglesia Arciprestal. En los
dos años anteriores probamos la
salida desde las dos iglesias con
el objetivo de que las procesiones
no fueran tan largas y no sufrieran
parones, saliendo los costaleros de
un sitio y los pasos con ruedas de
otro, pero hemos visto que no se
gana mucho tiempo y hay gente a
quien no le gusta y por eso hemos
decidido volver a salir solo de la plaza
Parroquial”, explicó el presidente de
la Federación de Cofradías, Salvador
Oliver.
El recorrido de ambas procesiones
varía también en esta edición, y
tras salir de la plaza Parroquial,

continuará por la plaza Jovellar, calle
Socorro, Arcipreste Bono (hasta la
iglesia de Santa Magdalena), avenida
País Valencià, calle santa Magdalena,
plaza San Antonio (por el centro de
la plaza), Travesía Safón, calle Mayor
y Plaza Parroquial.
El pregón, el 7 de abril tras la
procesión de la Virgen de los Dolores
y en la iglesia Arciprestal, va a cargo
este año del obispo de la diócesis de
Tortosa, Enrique Benavent Vidal, acto
que contará con la actuación de la
Coral García Julbe. El 8 de abril tendrá
lugar el XIV encentro de bombos y
tambores que organiza la Cofradía
Cristo de la Paz, a las 20.30 horas, y el
primer toque irá a cargo de Antonio
Sebastiá Prats en el bombo de Maria
Carmen Cabello.
Además, la exposición de los
pasos de las distintas cofradías de
la Semana Santa será en la plaza
Parroquial. También está previsto por
segundo año un toque excepcional
en el campanario el día 13 de abril, a
cargo de la Cofradía Cristo de la Paz.
El Miércoles Santo, 12 de abril,
tendrá lugar otra de las novedades
importantes con el concierto
extraordinario de la Semana Santa, a

las 20 horas en la iglesia Arciprestal,
que contará con la participación del
Orfeó Vinarossenc, la Coral Juvenil
Sant Sebastià y la Coral García
Julbe, bajo la dirección de Rossend
Aymí. Ese día también tendrá lugar
la Procesión de la Madrugada
que organiza la Cofradía de Jesús
Nazareno y Santo Sepulcro.
Además, por tercer año consecutivo
se representará parte de la Pasión de
Ulldecona. Será el 15 de abril a las
19 horas en el santuario de la Virgen
de la Misericordia de la ermita. En
esta ocasión se representará la
parte de la obra del Domingo de
Ramos. Este evento está patrocinado
por la Diputació de Castelló. El

Ayuntamiento de Vinaròs aporta este
año 12.000€ para la Semana Santa, la
misma cantidad que el año anterior, y
desde la concejalía de Turismo se van
a realizar varias actividades. Una de
ellas es la feria marinera de artesanía
y diseño con animación y actividades
infantiles en la pérgola del paseo
Colón, y otra la visita teatralizada
“Carlistas por el centro histórico de
Vinaròs”, con salida frente a la Tourist
Info el día 15 de abril.
Por su parte, el consiliario de la
Federación de Cofradías, mosén
Emili Vinaixa, pidió que vinarocenses
y visitantes no solo disfruten de ver la
Semana Santa de Vinaròs, sino que la
vivan interiormente.

Vídeos promocionales

Durante la presentación de la programación se aprovechó para presentar dos
videos promocionales de la Semana Santa de Vinaròs que han sido realizados por
Mariano Castejón. Ambos han sido confeccionados mediante una recopilación
de sus propias fotografías que ha realizado a lo largo de todos estos años de la
Semana Santa. Uno de
ellos es de un minuto de
duración y recopila 22
imágenes con las que se
da a conocer de forma
rápida y dinámica nuestra
Semana Santa, no sólo
desde el punto de vista
turístico, sino para incitar
también a vivirla con
solemnidad y devoción
y participar en ella
desde el recogimiento
y
la
religiosidad,
disfrutando del valor
artístico y la plasticidad
de procesiones y otros
actos como los Via Crucis
o la representación de la
Pasión. Por otro lado, el
video de 10 minutos ha
sido realizado con una
sucesión ininterrumpida
de
300
fotografías
seleccionadas para que
sirvan de resumen de
nuestra semana santa. La
música central del vídeo
es Crits de Crist, de Carles
Santos.
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Es presenta el Calendari Esportiu i les principals novetats de la Campanya d’Esport Popular 2017
Aquest any el CME aposta per les inscripcions en línia i per oferir
la possibilitat de participar de manera cronometrada a les proves
Dimecres al matí va ser presentat al
Saló de Plens Municipal el Calendari
Esportiu 2017, dins de la Campanya
d'Esport Popular, que organitza el
Consell Municipal d'Esports (CME).
Begoña López, regidora d'Esports,
ha explicat que les activitats
començaran el 8 d'abril, amb les
celebracions pel Dia Mundial de
l'Activitat Física, que coincidiran amb
la I Jornada d'Esport en Família.
Posteriorment, el 7 de maig, es
realitzarà la Marató Popular, un
dels esdeveniments esportius amb
més tradició a la localitat i més
multitudinaris.
Pel 19 de maig està prevista també la
Festa de l'Esport vinarossenc, que es
realitza cada dos anys i on es reconeix
l'esforç i la trajectòria dels esportistes
locals més destacats.
Maig acabarà amb la Festa Final de
les Escoles Esportives E.M.I.A.R.E. 1617, coincidint gairebé amb el final del
curs escolar.
Ja al juny, el dia 11, és quan tindrà
lloc una altra de les activitats estrella
de les que s'organitzen al llarg de tot
l'any a la ciutat: el dia de la Bici.
El 17 de juny continua la programació
amb el 5K Ciutat de Vinaròs, una
activitat organitzada pel Club

Esportiu Vinaròs però que aquest any
també s'integra dins de la Campanya
d'Esport Popular, igual que ocorre
amb la Volta a Peu de Nadal del 24 de
desembre.
Durant els mesos d'estiu també es
desenvoluparan diverses activitats
esportives, com la II Jornada d'Esport
en Família, el 16 de juliol, o la IV 10K
Nocturna Llagostí de Vinaròs, el 12
d'agost.
L'1 d'octubre se celebrarà la III
Jornada d'Esport en Família i el 12
de novembre està programada
la Caminada Popular i Cursa de
Muntanya de l'Ermita, "una proposta
que es va iniciar l'any passat i que
va tenir molt bona acollida, per la
qual cosa tornarà a repetir-se ", ha
destacat López.
Inscripcions en línia, proves
cronometrades i altres novetats
El tècnic d'esports municipal, Ignacio
Chaler, ha avançat també algunes
de les novetats que hi haurà aquest
any dins d'aquesta campanya, que
estrena un disseny de cartells per a
cada activitat amb una mateixa línia
gràfica.
A més d'aquesta millora en la imatge
de la campanya, també s'ha canviat

la forma d'inscripció, que passarà a
ser principalment en línia, a través de
la plataforma hj-crono.es. "D'aquesta
manera es facilitarà a la població
fer les inscripcions, aprofitant els
avantatges de les noves tecnologies
i evitant cues innecessàries", ha
assenyalat la regidora.
El tancament de les inscripcions per
a cada activitat passarà a realitzarse ara els dimecres a les 23:59
hores. Aquest avançament de la
data límit busca evitar problemes
d'organització d'última hora.
El lliurament de samarretes es
realitzarà al Mercat Municipal, i no
en les oficines del CME, els dijous,
divendres i dissabtes al matí previs
als esdeveniments esportius de cap
de setmana.
Pel que fa al preu d'inscripció de
les proves, es manté la donació d'1
euro solidari i s'incrementa de 2 a 3

euros la inscripció per a cada prova
en la modalitat normal, ja que s'ha
inclòs en aquesta edició el cost de
l'assegurança.
Els esportistes tindran també
l'opció de participar en la modalitat
cronometrada, de manera que els
que estiguen interessats en aquesta
opció, podran fer-ho a un preu de 5
euros per prova.
Finalment, ha assenyalat Chaler, es
podran adquirir packs per a diferents
proves, evitant que les persones
que vulguen participar en diverses
activitats hagin de fer les inscripcions
individualment.
Tota la informació detallada i la
programació en format digital es
podrà consultar properament a la
pàgina web del CME, així com en
la pàgina web de l'Ajuntament de
Vinaròs.

Turisme Vinaròs valora molt positivament la seua participació en Sevatur 2017
Al llarg de tots els dies de la fira de turisme, s’ha realitzat un sorteig de dos
caps de setmana gastronòmics entre aquells visitants que s’han apropat a
l’estand de Vinaròs
Turisme Vinaròs ha participat del 17 al 19
de març en la fira de turisme i vacances
Sevatur 2017, que s'ha dut a terme al Palau
de Congressos del Kursaal, a Sant Sebastià,
per promocionar Vinaròs com una destinació
ideal per al turisme gastronòmic i familiar.
La valoració que es fa des de la Regidoria de
Turisme és molt positiva, ja que durant els
dies de la fira, hi ha hagut una gran afluència
de persones que s'han apropat a l'estand
informatiu de la localitat per demanar
informació.
S'ha tractat, majoritàriament, de públic
d'origen basc i del sud de França, interessat
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en conèixer millor l'oferta turística que
ofereix la població. Els visitants s'han
mostrat especialment interessats en el
turisme de sol i platja, buscant el sol i
el bon temps en es platges i cales, la
bona gastronomia, així com excursions
per l’entorn de Vinaròs.
A més, en aquesta edició s'ha
organitzat per primera vegada un
sorteig de dos caps de setmana
gastronòmics a Vinaròs, que inclouen
allotjament, menjar i una visita guiada,
una iniciativa amb la qual també es busca
incrementar el nombre de seguidors a les
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guanyadors es donarà a conèixer la propera
setmana.

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes

25 març de 2017

ACTUALITAT

La regidora d’Educació presenta la sisena edició del Easter English
Redacció

La regidora d'Educació, Begoña López, va presentar
dimecres la sisena edició del Easter English, o
Setmana en anglès, per als alumnes d'infantil i
primària.
La iniciativa es desenvoluparà al col·legi de la
Misericòrdia del 18 al 24 d'abril i en horari de 8.45
a 13.30 hores.
Totes les activitats, classes i tallers que es realitzin
s'impartiran en anglès, de manera pràctica i lúdica,
potenciant el desenvolupament oral, amb classes
participatives amb diferents ritmes i activitats per
potenciar al màxim l'aprenentatge.

La inscripció pot formalitzar-se a la biblioteca
municipal en horari de 9 a 14 hores del 27 al 31 de
març i el preu és de 12 euros per alumne, igual que
en l'edició anterior.
La regidora d'Educació, Begoña López, va assenyalar
que l'objectiu és que els xiquets i xiquetes
“aprenguin i reforcin els seus coneixements de
la llengua anglesa mentre es diverteixen amb les
activitats programades al mateix temps que es
facilita la conciliació de la vida laboral i familiar
durant un període de vacances escolars en què
molts pares i mares estan ja treballant”.

Begoña López

Las presuntas irregularidades detectadas por el Síndic en Vinaròs se refieren a las nóminas
de la brigada y la policía local de julio de 2015
El consistorio alega que se trata de horas extra en fiestas que se hicieron y deben ser pagadas
Acord Ciutadà exige que se presente la auditoría
El Síndic de Comptes ha detectado indicios de
responsabilidad contable en el Ayuntamiento de
Vinaròs y otras 12 poblaciones correspondientes
al ejercicio 2015. La concejala de Hacienda,
María Cano, explicó que se trata de las horas
extraordinarias realizadas durante las fiestas
de San Juan y San Pedro y que fueron incluidas
en las nóminas de Policía y Brigada Municipal
correspondientes al mes de julio de 2015. El
consistorio vinarocense, tal como señaló Cano,
ya ha alegado que estas horas “fueron realizadas,
firmadas por los diferentes concejales y por lo
tanto hay que pagarlas”. Cano recordó que el

Ayuntamiento de Vinaròs “tiene limitaciones de
contratación, y por lo tanto en eventos especiales
o se realizan horas extra o hay cosas que no
pueden hacerse, y más en cuanto a trabajos que
corresponden a la brigada municipal y la policía
local”.
Al respecto, Acord Ciutadà de Vinaròs ha exigido
al equipo de gobierno que muestre los resultados
de la prometida auditoría, tras haberse hecho
pública esta denuncia del Síndic de Comptes.
El portavoz de la coalición, Lluis Batalla, ha
recordado que en 2015 hubo dos gobiernos en
Vinaròs, el del PP hasta el mes de mayo y el del

actual equipo de gobierno a partir del mes de
junio.
“Creemos que es el momento de exigir a quien
gobierna nuestro pueblo que haga pública esta
misma semana los resultados de la auditoría que
calificaron de inmediata, que prometieron en
época electoral y que tantos votos les dio”, exigió
Batalla, para quien “si no lo hacen, estamos ante
un engaño masivo al pueblo de Vinaròs”.
“Es el derecho de todo el pueblo saber y conocer
la contabilidad que ahora el Síndic de Comptes
ha denunciado y queremos saber quién ha sido el
culpable: si el PP o el tripartito”.

Seguiu al Vinaròs.News

www.news.vinaros.net/v10/

www.vinarosnews.net
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Migjorn i Avenord convoquen una 'cacerolada' per protestar contra la retallada de Correos
Les associacions veïnals acusen als equips de govern del PP i l’actual d'haver amagat a la ciutadania
la decisió de l'entitat estatal fins a última hora
Les associacions de veïns Migjorn i Avenord
han convocat als veïns de la localitat per a una
concentració, amb cacerolada inclosa, per al
dissabte 25 de març d'11 a 12 hores davant de
l'oficina de Correus de Vinaròs. Amb aquesta
acció es pretén protestar contra la decisió de
Correus de retallar el servei de correu ordinari
en les costes nord, sud i l'ermita. El president
de Migjorn, Fernando Llambrich, va insistir que
serà “una concentració pacífica, en la qual no
s'impedirà l'entrada a l'oficina de Correus ni es
tallarà el trànsit de l'avinguda País Valencià”, lloc
on se situa aquesta oficina.
De la seva banda, el president de l'associació
de veïns de la costa nord, Avenord, Sebastià
Casanova, va criticar la falta d'informació que
han tingut els veïns afectats tant per part del
govern del PP com de l'actual equip de govern,
i va lamentar que els 21 regidors no es posen
d'acord per defensar els interessos dels ciutadans
de forma comuna. “És molt lamentable que estem
aquí per una història que fa ja més de dos anys que
l’Ajuntament coneixia”, va assenyalar. En aquest
sentit, va criticar “l'actitut per part dels 21 regidors
que volen representar-nos a l'Ajuntament, perquè
fins que els veïns no hem rebut les cartes dient
que ens retallaven el servei de Correus, ens
han amagat la informació”. Casanova també va

lamentar “que tampoc aquests 21 regidors es
posin d'acord per intentar defensar els interessos
del poble. Cadascun va a la seva. Es parla de
transparència, però de transparència res de res. Ni
abans ni ara. Tampoc de posar-nos d'acord tots per
defensar els interessos dels ciutadans. Ni abans ni
ara. Hauríem de sumar entre tots, i no anar uns
contra els altres. Possiblement amb això faríem
que aquest poble puga continuar endavant i no
vaja cap a enrera”, va assenyalar.
Casanova va demanar “que en aquest mes i mig
que queda perquè Correus aplique la seva decisió,
govern i oposició es posen d'acord per intentar
solucionar aquest tema, encara que ho veig molt
difícil”.
També va considerar el president de Avenord

que la proposta de correus d'instal·lar bústies
concentrades pluridomiciliàries no és la solució.
“A part que puguin sofrir actes de vandalisme,
cal abonar 150€ per cada bústia, la qual cosa és
un greuge per a la població que viu en aquestes
zones”, va indicar. Casanova va defensar que les
tres zones on es planteja la retallada a partir
del 2 de maig són urbanes i paguen els seus
corresponents impostos. “Lamentem que una
empresa que compleix 300 anys com Correu ens
lleve el servei de correu ordinari a més de 6.000
persones de Vinaròs”, va subratllar.
D'altra banda, Sebastià Fabregat per part
de Migjorn va considerar que “no ha de ser
l'Ajuntament el que assumisca les despeses que
Correu vol estalviar-se amb aquesta mesura”.

El PP recuerda que sigue sin convocarse la comisión de investigación sobre
los viajes por el programa ‘Path to a Job’
Redacción

El PP de Vinaròs ha recordado que se han cumplido
100 días desde que el pleno aprobara crear una
Comisión Informativa Especial de investigación
en relación con los viajes y gastos asociados a los
mismos realizados a Vitoria, Reino Unido e Italia,

del programa Path to a Job.
El portavoz adjunto de los populares vinarocenses,
Lluís Gandía, ha afirmado que “han pasado ya más
de tres meses y el Alcalde sigue incumpliendo un
acuerdo de pleno y por tanto escondiendo a todos

los vinarocenses como se gastan el dinero público”.
Desde las filas populares también se acusó al
alcalde Enric Pla de estar “bloqueando la comisión
de investigación aprobada por el pleno sobre los
viajes de sus concejales”.

Foment garanteix a Compromís la compatibilitat de les obres de la N-232
amb la futura autovia A-68
La coalició va demanar al ministeri titular d'aquestes carreteres que aclarís que l'actuació prevista de millora seria compatible
amb el desdoblament de la futura A-68
Redacció

El Ministeri de Foment, en una ampliació d'una
resposta a preguntes de Compromís, ha garantit
a la coalició que les actuacions realitzades
en diversos trams de la carretera N-232 estan
coordinades amb la futura autovia A-68, de
manera que en aquelles zones en què s'han dut
a terme variants de població, la nova carretera
convencional s'ha dissenyat per ser la primera
calçada de la futura autovia.
Compromís va preguntar si hi havien garanties
que els treballs que s'estan realitzant a la N-232
serien compatibles "i no es tirarien els diners
en obres que posteriorment no foren vàlides
per als requeriments d'una autovia, per tal
d'optimitzar els diners, temps i recursos, ja que
ens preocupava l'enorme indefinició existent cap
a aquest projecte que pot ser vital per al turisme
6

del nord de Castelló i les comunicacions amb
la cornisa cantàbrica i Aragó", va assenyalar el
senador territorial, Carles Mulet.
La coalició lamenta, no obstant el desesperant
ritme d'execució dels treballs d'aquesta autovia
"que és una de les menys avançades a nivell
estatal". Mulet ha lamentat que mentre "altres
ideen rescats multimilionaris d'autopistes
ruïnoses, altres circulem pel que tenim, uns vials
plens de corbes i amb una alta sinistralitat sense
cap alternativa, el que ens permet veure per a qui
s'ha estat governant i quins territoris han primat".
Compromís ha reclamat sempre en els
Pressupostos de l'Estat partides per aquest vial
que ha patit en primera persona les interrupcions,
restriccions i sacrificis pressupostaris. "Necessita
per tant i és de justícia, una forta injecció

econòmica que pal·lie aquests anys de retallades
en la inversió i de noves possibilitats al territori,
de la mateixa manera que la connexió dels dos
extrems de la futura A-7 que es troben paralitzats",
ha afegit el senador.
En la resposta Foment assenyala que "els trams
en què l'autovia A-68 es troba en obres, s'han
dissenyat sempre que els paràmetres de traçat
exigibles ho han permès com desdoblament
de la carretera N-232, quedant aquesta amb
funcions de via de servei en els trams en què
els condicionants tècnics i / o econòmics no
permetien el desdoblament. D'altra banda, es
troben en fase de redacció d'estudi informatiu
diversos projectes de variants de població, que
estan coordinats amb l'estudi informatiu del
corredor de l'autovia A-68".
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Varias candidaturas presentadas abren la puerta a que haya un rey infantil masculino
en las fiestas de Vinaròs
Aunque ya en varios colegios la suerte
por ahora ha sonreído a las niñas
Emili Fonollosa

La posibilidad aprobada por el Consell de Festes y el
Ayuntamiento de Vinaròs para las próximas fiestas
de Sant Joan i Sant Pere, de que también pueda
haber en la corte de honor infantil representantes
masculinos, ha despertado el interés de varios niños,
con lo que se abre la posibilidad de que incluso
pueda haber un “rey infantil”, si el resultado final del
sorteo recayera en uno de éstos.
En varias entidades y colegios de la ciudad, a la
hora de convocar internamente la elección de
representante infantil, ha habido tanto candidaturas
masculinas como femeninas, aunque con mayor
predominio de las segundas. Cada colegio o entidad
debe elegir a un único representante. En el colegio
público Sant Sebastià, se presentaron tres alumnos
de cuarto: dos niñas, Andrea Cintas Martín y Carla
Amela Gilabert y el niño Dídac Mengual Estévez. El
sorteo ha dado la fortuna a Andrea, así que en este
caso, no habrá representante masculino, aunque
el claustro de profesores opina que debería haber
una representante femenina y otro masculino
por cada colegio con aspirantes de los dos sexos.
Tampoco habrá “damo” infantil por parte del colegio
“Asunción”, aunque no por falta de pretendientes; en
este caso había cuatro candidatos (Arnau, Víctor y los
gemelos Héctor y Lluís), por otras cuatro candidatas
(Mariona, Noa, Andrea y Martina). La dama infantil
del 2016 Alba Gasulla, que además fue la reina
infantil de fiestas, en el sorteo correspondiente, fue
la que dio la suerte a Mariona Roig Miralles y a ella
le impuso simbólicamente la banda como dama
entrante.
En el colegio Manuel Foguet había dos jovencitas
y un jovencito aspirantes y en el sorteo realizado
este viernes, el mismo día que en el anterior colegio
citado, Karina Fibla Tabolova fue la afortunada y
se quedaron “en puertas” Gemma y Héctor. En el
colegio Misericòrdia, hay un par de niñas y ningún
niño interesado, la votación se hará en próximas
jornadas. Mientras, en el colegio Jaume I en breves

días va a hacer la “captación” de candidatos/as y el
sorteo.
Doble dama en las entidades
Aunque abrir la participación al sexo masculino solo
afecta de momento a la corte infantil, para la corte
adulta existe la posibilidad, también como novedad,
de que cada entidad con dama adulta, también
aporte una infantil, cuando hasta la fecha las niñas se
ceñían a la representante que aportaba cada colegio.
Entre las entidades que habitualmente aportan
dama, cabe destacar que en el Círculo Mercantil
y Cultural, hay candidatos infantiles masculinos
dispuestos a representar a esta entidad, éstos
entrarán en el sorteo para ver quien se lleva “el gato
al agua”. Así pues sigue abierta la posibilidad de que
la corte infantil pueda tener algún niño y éste optaría
a ser el máximo representante junto con las niñas
que haya.
En la veterana peña taurina Pan y Toros van a
aprovechar también la posibilidad de aportar doble
dama, ya han escogido a Anabel Arán, como dama
adulta y a Ester Forner, como dama infantil. La
academia de baile Locura que además de contar
con comparsa de Carnaval, aporta últimamente

dama de fiestas, también contará con dama “doble”,
infantil y mayor. En la Penya Barça, se cuenta con
una interesada para dama adulta y otra para dama
infantil. La Colla de Nanos i Gegants presentará
dama por primera vez, es Carla Jovaní Masdeu.
Javier Borrás, patrón mayor de otra de las entidades
que tiene dama mayor de fiestas, la Cofradía de
Pescadores Sant Pere, comentaba que “si en un futuro
se abre la posibilidad de que pueda haber candidato
masculino por la cofradía, nos representaría sin
ningún problema”.
Haya o no representantes masculinos en la corte
de honor o sea niño o niña el rey o reina infantil de
fiestas, lo que queda claro es que desde ahora habrá
una corte infantil más completa, con representantes
de colegios y de entidades.
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La Asociación de Amas de Casa, en las Fallas de Valencia

Disfrutando del sábado en Cas

tellón en el Pregó

Muchos papás
han tenido su
regalito gracias
al trabajo de
sus peques
en el Taller de
Manualidades
para el Día del
Padre

91 Cumpleaños de Teresa. T’estimem molt, ‘abuela’, a pels 92!
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Les Camaraes i les dames, al pregó de les festes de la Magdalena de Castelló

El pasado día 25 de noviembre varios miembros
de HABeCu-Tarragona entre ellos el vinarocense
Pedro Aixalá Giner miembro de ‘La Hermandad
de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil’ HABeCu-Tarragona nos desplazamos a
Baeza (Jaén) en visita concertada entre nuestra
Comandancia y la Academia de Guardias y
Suboficiales de la Guardia Civil en dicha localidad
Jienense.
A nuestra llegada a dichas instalaciones (sobre las
10h. ) fuimos recibidos con gran amabilidad por el
Sr. D. Salvador Villegas Pino Cap. Psicólogo ,el cual,
y después de unas gratas palabras de bienvenida,
nos condujo al despacho del Ilmo. Sr. D. Juan
Miguel Jimenez García Coronel Director de la
Academia , donde intercambiamos unas amables
palabras en un ambiente distendido y cálido , y a
continuación se le hizo entrega de una placa en
recuerdo de nuestro paso por la Academia y en
agradecimiento por todas las atenciones para con
HABeCu-Tarragona.
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Seguidamente, el Cap. Villegas procedió a
enseñarnos las instalaciones de dicha Academia,
sin escatimar ni tiempo ni explicaciones del
funcionamiento de las distintas estancias , aulas de
estudio de múltiples especialidades , despachos
etc. y , como no , visita muy interesante al Museo
de la Guardia Civil sito en la propia Academia ,
precioso.
A las 12h, y en lugar preferente, por deseo explícito

del Coronel Director (a su derecha), tuvimos el
honor de presenciar el desfile y concesión de
medallas y despachos a los alumnos , guardias y
suboficiales que por su trayectoria en los estudios
y desempeño de sus funciones fueron dignos
merecedores de los mismos.
Al finalizar dichos actos , fuimos agasajados con
un vino español por parte del Coronel Director ,
Jefes y Oficiales allí presentes.
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El Carnaval logra 800 euros para la causa solidaria de Dídac
EMILI FONOLLOSA

Un total de 810 euros se recaudaron durante los
pasados carnavales de Vinaròs para ser destinados
a las viviendas denominadas “Casa dels Xuklis”,
de Barcelona, destinadas para niños y niñas con
enfermedades de largo tratamiento. Esta iniciativa
se enmarcaba dentro de las numerosas acciones
solidarias emprendidas en torno a la campaña
“Tots amb Dídac”, destinada a recaudar fondos
para investigar las inmunodeficiencias primarias y
a la que da nombre un niño de Vinaròs, Dídac
Gauxax Fuenllana.
Esta recogida solidaria ha sido posible con la

colaboración de la Comisión Organizadora del
Carnaval (COC) y las diversas comparsas de estas
fiestas. También han ofrecido su ayuda un buen
número de establecimientos de Vinaròs (tiendas
de ropa, peluquerías, zapaterías, cafeterías,
pastelerías, etc). Asimismo, ha sido importante
la participación del IES José Vilaplana, con la
profesora Carmen Torres al frente. También en
estos carnavales se hizo una campaña de venta
de chapas cuya recaudación se destinará al centro
Creixem.
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City Ballet i el Cabaret)

NO
SOMOS EMILIA
MALAS
Companyia New Époque Cabaret

Teatres

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que
Vinaròs està adscrit
Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores /
Companyia de teatre: Producciones del
Preu: 5 €
Barrio
Amb la participació del vinarossenc Anthony Senen
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El Círculo Mercantil y Cultural acoge la exposición de la historia taurina de Vinaròs

El Círculo Mercantil y Cultural acoge hasta el domingo 26 de marzo por la mañana la muestra de seis
mil fotografías reunidas de la historia taurina de nuestra Plaza de toros de Vinaròs 1900 – 2017, de Juan
Chaler.
En este amplio lugar se podrá contemplar todas las imágenes de nuestra fiesta brava que se ha ido
forjando a lo largo de más de un siglo.

Un any més,
la Peña Pan
y Toros va
estar a la Fira
de Falles de
València

Elementos imprescindibles para una buena celebración. Van
dos.... Para el año próximo buscaremos otra excusa

12

Silvino Zafón, ‘El niño de la estrella’, el único
matador de toros que tuvo estas comarcas.
Triunfó en Madrid muchas tardes, ídolo
de Villafranca del Cid, que le dedicó un
monumento en los alrededores de su plaza.
Toreó en Vinaròs tres tardes, una de ellas el 4
de abril de 1936. Por Juan Chaler

COFRADÍA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS VINARÒS
Informa:
Próximo domingo día 2 de abril a las 12h, se convoca a los Cofrades
a una reunión informativa en el Club de Tenis Vinaròs.
A continuación se servirá un aperitivo y se sortearán dos entradas
para la Pasión de Ulldecona.

SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017
25 març de 2017

Un recorrido por nuestras imágenes (3)
Salvador Quinzá Macip

En esta semana, les vamos a mostrar las imágenes de las siguientes Cofradías:

COFRADÍA “JESÚS NAZARENO Y SANTO SEPULCRO”

Imagen Antigua
Imágenes: Esta cofradía tiene dos imágenes, la

de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas que
procesiona el Jueves Santo, y también a partir
concretamente del día 31 de marzo daño 2010,
Miércoles Santo, recuperaron la “Procesó de la
matinada”, la cual sale a las 5 de la madrugada con
la misma imagen de Jesús Nazareno y con el paso
portado a hombros, con un recorrido por diversas
calles de nuestra ciudad. Tradición que siguen
cada Miércoles Santo.
La imagen de Jesús Nazareno es de talla de madera

COFRADÍA “PORTANTES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LOS DOLORES DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

y de “candelero”, adquirida en Barcelona en el año
1.940, esculpida por el artista barcelonés Claudi
Rius i Garrich, y que podría ser la más antigua de
nuestra Semana Santa. Su otra imagen del Cristo
yaciente en el Santo Sepulcro, sale en la procesión
del Viernes Santo.

Hagamos un poco de historia.

Cuando se reanudan de nuevo las procesiones de
Semana Santa en Vinaròs finalizada la guerra civil,
existían dos Cofradías diferentes; por una parte
estaba la Cofradía de “Jesús Nazareno” y por la otra

la del “Santo Sepulcro”. A mediados de los años 40,
y mayormente motivado por lo pocos cofrades
que tenía la Cofradía de “Jesús Nazareno”, se juntan
ambas bajo el nombre de “Jesús Nazareno y Santo
Sepulcro”.
En lo que se refiere al paso del “Santo Sepulcro”, la
Cofradía cambió la imagen anterior por una talla
de los Hermanos Ullastrell de Cervera del Maestre
adquirida en 1.991. La talla con el paso anterior,
se conservan en la ermita de “Sant Gregori” de
nuestra ciudad.

COFRADÍA DEL “CRISTO DE LA PAZ”.

Imagen Antigua
Imagen: La imagen actual de Cristo crucificado en la agonía,

Imagen: Imagen de la Virgen de los Dolores con
precioso manto negro bordado en oro. Es de talla
de madera y de “candelero”.
Hagamos un poco de historia.

La imagen fue adquirida en Barcelona después de
la guerra civil española, gracias a la colaboración
de D. Manuel Foguet Mateu, el cual ejercía como
maestro en la ciudad de Barcelona. El vio la imagen
en el puerto de Barcelona para ser embarcada a
Chile, pero por motivos bélicos y por la falta de
pago al artista que la realizó, entró en contacto con
los fundadores, entre otros; Bernardino Mercader,
Sebastià Bover, Juan Morales y Gaspar Redó,
los cuales se desplazaron a Barcelona, les gustó
mucho la imagen, se ajustaron en el precio con el
artista y la adquirieron.

es de talla de madera de cedro real oloroso brasileño, obra
del artista-imaginero Sergio Saldaña, de Écija (Sevilla). Fue
bendecida por el Rvdo. Emilio Vinaixa Porcar en la tarde del
Jueves Santo día 28 de marzo de 2013.

Hagamos un poco de historia.

La primera imagen con que procesionó la Cofradía, fue
donada en plena guerra civil por el Papa Pío XI a través del
Delegado Apostólico Monseñor Hildebrant Antoniutti, al
entonces Arcipreste de Vinaròs Vicente Enrique y Tarancón,
el 25 de Mayo de 1938, fue por medio de la entrega de 5.000
pesetas de entonces, al que fuera alcalde de la ciudad D.
Domingo Obiol Miralles, con la condición de que tenían
que adquirir una imagen de Cristo crucificado, y colocarle el
nombre de “CRISTO DE LA PAZ”.Esta imagen se encuentra al
primer altar entrando por la derecha de la Iglesia Arciprestal
de “La Asunción” de nuestra ciudad y tiene una gran
veneración. La actual que sale en las procesiones es una
reproducción exacta propiedad de la cofradía.
13
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Iniciación al catecumenado en la Arciprestal de La Asunción
Salvador Quinzá Macip

Los que asistimos a la misa del miércoles día
15 a las 19 horas, en la “Capilla del Santísimo”
de la arciprestal, gozamos de una Eucaristía
completamente distinta, y podríamos decir
incluso que especial. Todos los asistentes y con
una capilla casi llena, nos alegramos de poder
ver y vivir como un par de jóvenes mujeres;
Karen y Rosana, daban el primer paso para el
inicio de su catecumenado.
Al finalizar esta Eucaristía, en que todos
participamos de una u otra forma, me dirigí
al párroco mossen Emilio Vinaixa Porcar, y
le pregunté en que consistía el rito al que
acabábamos de asistir, a lo cual, el muy
gustosamente me comentó lo siguiente:
“Para bautizar a los adultos que desean adquirir
la fe cristiana, deben de seguir unos requisitos
cuales son; asistir durante un tiempo a una
serie de catequesis destinadas para ellos.
La iglesia Católica sigue los siguientes ritos
para incorporar con todos sus derechos a los
adultos en la fe, y son los siguientes:
1º.- Rito de ingreso al catecumenado.
2º.- Rito de elección de los catecúmenos.
3º.- Rito de entrega del Credo.
4º.- Rito de entrega del Padre Nuestro.
y 5º.- Rito del bautismo, comunión y
confirmación.
El rito que acabamos de celebrar ha sido el de
“Ingreso al catecumenado”, ha sido una sencilla
ceremonia que se ha iniciado al principio de la

Eucaristía. He salido a la puerta de la capilla a
recibir a las futuras nuevas catecúmenas; Karen
y Rosana. Les he preguntado que deseaban
de la iglesia, a lo que ellas han respuesto “la
fe”, les he realizado el signo de la cruz en sus
frentes, que es el signo de acogida a la iglesia,
y les ha dado una bendición especial a ambas.
Seguidamente se les da el ingreso dentro de
la iglesia y han entrado siguiéndome a mi, y
ocupando los primeros bancos.
En esta ceremonia diferente, les he dirigido una
homilía especial para ellas como iniciadoras a
su ingreso al catecumenado, y en un acto muy
emotivo, al finalizar la homilía les he hecho
entrega del evangelio. Ellas han seguido hasta
finalizar la Eucaristía.
Por supuesto que las plegarias de esta
Eucaristía han ido dedicadas para ellas. Es un
deseo mío y de la comunidad, que pasando
por todos los ritos y continuando asistiendo
hasta al final a la catequesis y progresando en
su fe, lleguen al último de los ritos, el cual será
cuando reciban el bautismo, la comunión y la
confirmación. Concretamente este último rito
lo imparte el Sr. Obispo de nuestra diócesis, si
bien puede delegar en otra persona.
Como habréis visto todos los que habéis
asistido a la Eucaristía, esta ha sido distinta,
con mucha alegría y con las ganas de que al
final, tengamos a dos cristianas mas en la
ciudad”.

La banda de bombos y tambores de la Cofradia del Cristo de la Paz, como preludio de los actos de Semana Santa 2017, participó en la XVIII
Exaltación provincial del bombos y tambores realizada en la ciudad de Tales (Castellón) el 12 febrero 2017

Y continuando con los actos el pasado 10 de marzo también participaron en la Perkumascletá de Alcalá de Xivert (Castellón)
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Vinaròs i Rossell acolliran el congrés “Joan Coromines i el País Valencià”
Durant el congrés, que se celebrarà al maig, es realitzaran 17
ponències per estudiar l’aportació del lingüista barceloní
en l’àmbit valencià
Redacció

Els dies 25, 26 i 27 de maig, dinou
experts de reconeguda trajectòria
en l'àmbit de la lingüística i de la
filologia analitzaran des de diverses
perspectives l'aportació valenciana
del lingüista i etimòleg Joan
Coromines (1905 - 1997), al congrés
"Joan Coromines i al País Valencià"
que tindrà lloc a Vinaròs i a Rosell,
amb activitats en altres poblacions
de la zona com Benicarló, Traiguera
o la Jana.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha
expressat durant la presentació
que "és un honor per a la localitat
poder acollir un esdeveniment de
tan alt nivell acadèmic". En aquesta
mateixa línia s'ha manifestat l'alcalde
de Rossell, Evaristo Martí, que ha
convidat a estudiants, docents i altres
interessats en el llegat de Coromines
a assistir a aquest congrés.
L’ esdeveniment, que coincideix amb
els 20 anys de la mort de l'estudiós,
autor del Diccionari etimològic
i complementari de la llengua
catalana, l'Onomasticon Cataloniae
i del Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico, està sent
organitzat per tres membres de
la secció filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans vinculats amb el
Maestrat i compta amb el suport
d'aquesta entitat, de l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua, la
Generalitat Valenciana, la Generalitat
de Catalunya, l'Ajuntament de

Vinaròs, l'Ajuntament de Rossell,
el departament de normalització
lingüística AVIVA Vinaròs, a càrrec de
Mª Josep Arayo, la Fundació Huguet
i l'entitat Maestrat Viu.
El professor José Enrique Gargallo,
per la seua banda, ha agregat
que "el congrés ha de permetre
conèixer millor la magna obra de
Coromines, les seues contribucions
a l'onomàstica i la lexicografia
valenciana, però també serà molt
interessant revisar les relacions amb
els lingüistes valencians".

El programa acadèmic
El congrés començarà el dijous 25 de
maig, ha explicat el vicepresident de

Presentació a Vinaròs. Al congrés participaran 19 experts

Maestrat Viu, Josep Meseguer-Carbó,
a les 17:30 hores amb la conferència
"El lèxic del Llibre dels feits i del
Curial i Güelfa, segons Coromines",
del professor Antoni Ferrando, de la
Universitat de València. La cloenda
serà la tarda de dissabte, amb les
intervencions dels professors José
Antonio Pascual, membre destacat
de la Reial Acadèmia Espanyola,
amb la ponència "Corominas y su
enseñanza de la diversificación del
castellano a través de su diccionario".
Mentrestant, el distingit lingüista
i dialectòleg Joan Veny centrarà la
seua intervenció "Sobre d'algunes
interferències lèxiques en valencià".
Una altra de les intervencions
destacades serà la del professor
Germà Colón, professor castellonenc
de la Universitat de Basilea, qui
presentarà la ponència "Joan
Coromines a nord del País Valencià".
A més, divendres al matí el delegat de
l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló
de la Plana, Vicent Pitarch, oferirà una
xerrada a l'institut Joan Coromines
de Benicarló per als estudiants de
batxillerat.
Aquest programa es complementa
amb un altre de caràcter cultural que
el divendres 26 de maig arrancarà

amb la visita al Museu Natural
d'Oliveres Mil·lenàries de la Jana i al
Reial Santuari de la Mare de Déu de
la Font de la Salut de Traiguera. A les
20:00 hores Pep Gimeno Botifarra i
Pere Ródenas actuaran en obert per
al públic a l'Auditori Municipal de
Vinaròs en un concert titulat "De la
mar de dalt a la mar de baix". Per a això
es compta amb la col·laboració de la
regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de Vinaròs, encapçalada per Marc
Albella, que ha destacat “la cohesió
cultural i comarcal amb la cultura
com a eix principal que abandera
aquesta iniciativa”.
Finalment, el dissabte 27 de maig a
les 19:00 hores, també està prevista
a la Casa de Cultura de Rossell un
altra actuació musical a càrrec de la
Coral de Filologia de la Universitat
de Barcelona i de l'Agrupació
Filharmònica Rossellana.
La inscripció a aquest congrés gratuït
es podrà fer fins al 15 de maig a
través d'un formulari habilitat per
a l'ocasió (http://bit.ly/inscripcio_
congres_joan_coromines). A més els
assistents a l'esdeveniment podran
rebre un certificat oficial d'assistència
de l'Institut d'Estudis Catalans o del
Cefire.

Presentada la desena edició del programa “Voluntariat pel Valencià”
Les persones interessades a participar poden dirigir-se a l’Ajuntament, a Maestrat Viu
o al web de “Voluntariat pel Valencià” per inscriure’s
Vinaròs ha presentat la desena edició a la localitat
del programa de voluntariat pel valencià que
organitza l'Escola Valenciana, en col·laboració
amb l'Ajuntament a través del departament de
Normalització Lingüística AVIVA Vinaròs, i de
l'entitat Maestrat Viu.
Aquesta iniciativa busca, un any més, animar
tant a la població que parle en llengua
valenciana com als estrangers nouvinguts o a
castellanoparlants, a que formen parelles per
practicar la conversa en valencià una hora a la
setmana durant almenys 10 sessions.
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha explicat
que "s'ha buscat potenciar aquest programa,
especialment al tractar-se del desè aniversari
d'aquesta iniciativa en la localitat, per la qual
cosa es farà una intensa tasca de difusió a
través de cartells informatius i estands en fires i
esdeveniments pròxims".

La coordinadora tècnica del programa a l'Escola
Valenciana, Dariana Groza, va explicar que el
programa, posat en marxa l’any 2005, té com a
objectiu crear nous parlants en valencià. Durant
aquest temps s’han fet més de 10.000 parelles
lingüístiques al llarg de tot el territori valencià.
“Pot ser voluntari qualsevol persona que parle
valencià en fluïdesa, i pot ser aprenent qualsevol
persona que el vulga aprendre i no el parle”, va
assenyalar, afegint que “és una gran experiència
per aprendre de la millor manera la llengua”.
La tècnica lingüística de l'Ajuntament, Maria Josep
Arayo, ha agregat que totes aquelles persones
interessades a participar podran inscriure tant a
l'Ajuntament, com a través de Maestrat Viu o de la
pàgina web de "Voluntariat pel Valencià".
A més del seguiment que es durà a terme per
part de les institucions que formen part del
projecte, a les parelles del voluntariat se'ls

La desena edició del programa a Vinaròs es va presentar dimarts

lliuraran diversos materials que els serviran de
guia i els facilitarà l’accés a diversos recursos. El
material es completa amb un bloc de notes, un
bolígraf i una xapa.
Finalment, Pau Fabregat, president de Maestrat
Viu, ha felicitat la localitat per aquests 10 anys
de programa i ha explicat la importància que
aquest té per afavorir l'ús del valencià a les
nostres comarques.
15

25 març de 2017

CULTURA
ENTRE GALAXIAS
© Antonio Beltrán Vidal

Durante la ceremonia no dejaba de mirar de reojo a su
consuegra. La verdad era que no le sentaban nada mal
aquellos lazos verdes en las antenas. Incluso mejor que
a ella su pamela. En fin, cosas de las galaxias. Para ser
sincera, hubiese preferido que su hija se casara con
un humano. O, al menos, que no hubiese sido de las
pioneras. Pero, tras el favorable dictamen del Comité de
Bioética sucedió todo tan rápido… Y tampoco es que le
molestara que, de salir al padre, sus nietos pudieran nacer
con los ojos fosforescentes. Hasta le parecía original. Lo
que verdaderamente se le hacía un mundo era pensar
que, con lo cómodo que hubiese sido en tren, cada vez
que fuera a visitarles tendría que hacerlo a través de los
desasosegantes pliegues del espacio- tiempo.
https://eltiempodelnotiempo.wordpress.com/2011/07/13/espacio-tiempo/
Facebook: Microrrelatos Chulvi

Xerrada de Ferran Suay
Associació Cultural Jaume I

El divendres 17 de març de 2017, l’Associació
Cultural Jaume I va organitzar una xerrada de
Ferran Suay i Lerma, Doctor en Psicologia per la
Universitat de Valencià on també és professor
de Psicobiologia. Va nàixer a València el 1959. A
més, és el president de l’ELEN (Equality Language
European Network) i membre de la Junta Directiva
d’Acció Cultural del País Valencià. Forma part del
Consell Consultiu de la Plataforma per la Llengua al
País Valencià i també col·labora amb diaris digitals
com La Veu o Vilaweb.
Suay té diverses publicacions, entre les quals podem
destacar Sortir de l’armari lingüístic o Psicobiologia
de l’esport i de l’activitat física, així com diversos
articles en revistes científiques i col·laboracions
en obres col·lectives que podeu consultar al portal
Dialnet. A més, ha estat guardonat amb premis
com ara el Premi de Sociolingüística Teresa Miquel
i Pàmies de l’Ajuntament de Reus el 2006, el Premi
Sant Jordi (Lupa d’Or) 2011, atorgat per la Societat
Catalana de Sociolingüística, al millor llibre
publicat sobre la matèria per l’obra que acabem
d’esmentar, Sortir de l’armari lingüístic, i el Premi
Baptista Basset 2011 a l’activitat valencianista
de base, atorgat per l’associació cultural Tirant lo
Blanc. Vam tenir, doncs, el luxe de comptar amb

un especialista en la matèria, com darrerament
amb Vicent Pitarch, Carme Junyent o Joan Ramon
Sanchis, entre d’altres.
En la conferència, Suay va explicar diversos tòpics
lingüístics i ens va mostrar maneres d’actuar
per tal de normalitzar el català. Va afirmar que
moltes vegades som més catalanocallants que
catalanoparlants ja que callem davant moltes
situacions en què es discrimina la nostra llengua.
També va mostrar diverses situacions en què la
traducció al castellà de rètols era ridícula i ens va
indicar que canviar de llengua quan l’interlocutor
parla castellà fa un flac favor a la normalització
lingüística. Segons Suay, les llengües romàniques
tenen una intercomprensió que frega el 80% de
manera que és molt difícil que un castellanoparlant
no ens entenga quan li parlem en català. En aquesta
línia, ens va ensenyar estratègies per actuar
correctament en una situació en què l’interlocutor
parla castellà: preguntar-li quina paraula no entén,
per exemple.
La conferència de Suay va ser molt interessant i
enriquidora. Va ser un encert portar-lo a parlar de
llengua, es va demostrar que domina el tema i la
seua exposició va resultar magistral, amb molts
exemples i de manera pràctica i amena. En acabar,

es va dur a terme una torn obert de paraules en
què els assistents van agrair les paraules de Suay i
van intercanviar opinions i coneixements.
Comdeia Montserrat Roig, escriptora i periodista
catalana, la cultura és l’opció política més
revolucionària a llarg termini. I és que hi ha sectors
als quals interessa que siguem incultes, ignorants,
acrítics i fàcilment manipulables. Així doncs, una
vegada més, cal agrair la tasca cultural que duu
a terme l’associació Jaume I de Vinaròs ja que
ens permet cultivar-nos, enriquir-nos i continuar
formant-nos. A més, les seues activitats amplien
la varietat de l’agenda cultural del nostre poble.
Animeu-vos a assistir a la propera: no us decebrà!

Prepara tu lista de Comunión
Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS
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La biblioteca municipal obre el fons bibliogràfic Agustí Comes
Redacción

El regidor de Cultura, Marc Albella, va inaugurar
dimarts el nou espai de la biblioteca municipal
dedicat al Fons bibliogràfic Agustí Comes.
Agustí Comes (1921-2010) va mostrar sempre
una intensa passió pel cinema, la qual cosa
s'evidencia amb la gran quantitat de llibres i
revistes especialitzades que va arribar a atresorar al
llarg de la seva vida. Després de la seva mort l’any
2010, la seva neboda, Carmen Lázaro, va decidir
donar entre 2011 i 2015 una part important de la
col·lecció bibliogràfica del seu tio a la Biblioteca
Municipal.
El lot està conformat per 1.469 exemplars, 119
dels quals són obres anteriors a 1958. A causa del
seu valor patrimonial, han passat a ampliar el fons
antic de la Biblioteca. La resta del material són
obres editades en la segona meitat del segle XX,

de temàtica diversa, com a filosofia, psicologia,
literatura o lingüística, però també gran quantitat
de revistes i llibres sobre cinema.
Albella va explicar que “per posar en valor aquest
llegat i acostar-lo al públic, s'ha decidit crear el
Fons Agustí Comes, que recull totes les obres de la
col·lecció que versen sobre aquest art”.
El lector trobarà des de monografies sobre la
història del cinema, la crítica, la producció, el
cinema en diversos països, directors, actors o
gèneres i també revistes especialitzades.
Agustí Comes, conegut per molts com a Don
Agustí, va ser catedràtic de francès i fundador en
1960 del col·legi privat Liceo Quijote. Durant la seva
trajectòria va ser considerat com tot un referent en
l'àmbit de l'educació i la cultura a nivell local.
També va ser fundador del Cine Club i actualment

El regidor de Cultura, al nou espai de la biblioteca pública

compta amb un carrer en el seu honor i amb un
cicle de curtmetratges de projecció internacional
amb el seu nom, impulsat per la Fundació Caixa
Vinaròs des de l'any 2002.

Derriban la casa del musicólogo Vicent García Julbe

El inmueble tenía un expediente de ruina y sólo se ha podido conservar la pared lateral que da al pasaje de la Arciprestal

Redacción

La casa donde vivió el musicólogo, maestro de
capilla y compositor Vicent García Julbe, situada en
la plaza Sant Valent de Vinaròs y que da a un lateral
del pasaje de la iglesia Arciprestal, está desde esta
semana en plenas obras de derribo. El edificio, de
propiedad privada, tenía un expediente de ruina
desde la pasada legislatura, y el concejal de Cultura,
Marc Albella, explicó al respecto que el actual
equipo de gobierno “contempló las posibilidades
que había, ya que había nacido allí un personaje
relevante de la historia de Vinaròs, de mantener
algunos elementos de su fachada que tuvieran

La casa ha sido ya derribada y se ha conservado la pared medianera que da al pasaje

algún elemento arquitectónico relevante”.
Esta posibilidad fue valorada por los servicios
técnicos y se sometió a votación del Consell
Vinarossenc de Cultura, y se decidió guardar la
placa de mármol conmemorativa de la fachada
y conservar la pared medianera de piedra a vista
que da al lateral del pasaje de la Arciprestal. “Tras
las obras, se tapará la fachada principal y el día
que el propietario decida construir aquí, sabe que
el nuevo inmueble deberá seguir una serie de
patrones arquitectónicos al estar en un espacio
cercano a la iglesia Arciprestal”, explicó Albella.

Vicente García Julbe nació en Vinaròs en 1903 y
murió en 1997. Fue canónigo prefecto de música
sacra de la catedral Basílica de Tortosa y es hijo
predilecto de la ciudad.
El 10 de marzo de 1984, con motivo del concierto
homenaje que le ofreció la Coral Vicent Ripollés
de Castelló, la Coral Vinarossenca pasó a llamarse,
con su consentimiento, Coral García Julbe. El 15 de
agosto de 1999, a iniciativa de la Associació “Amics
de Vinaròs” se descubrió una placa conmemorativa
en la casa donde nació en la plaza Sant Valent, obra
del escultor Agustí Roso.
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OPINIÓ
Castigats sense tren de rodalies

Fernando Juan -

Per Hugo Romero
Aquesta setmana hem triat parlar
des d'aquest racó del Diariet d'un
tema que el Partit Popular de
Vinaròs, amb les seues contínues
campanyes de desprestigi en
contra de l'alcalde i el seu equip de govern,
intenta amagar als vinarossencs de totes les
maneres possibles. Ni més ni menys es tracta de
la postura en contra de la millora del servei de
trens entre Castelló i Tortosa. És normal tindre
un poquet de vergonya sobre que la gent
s'assabente que absolutament tots els càrrecs
electes del Partit Popular a Madrid, van votar
en contra de què s'invertixque un euro al nostre
territori perquè tinguéssem el serveix de trens
que mereixen els nostres estudiants, gent amb
malalties i treballadors que han de desplaçar-se
molt sovint lluny del nostre poble. Potser és un
"castic" perquè els vinarossencs ens hem atrevit
a parar els peus a la vella política a les últimes
eleccions locals, però segurament no serà el
cas. La realitat és que des que el Partit Popular
va decidir, i així va declarar, que el Corredor
Mediterrani ha de passar per Saragossa i
Madrid, la gent del nostre país ja ens podem
esperar qualsevol cosa d'ells.
Però naturalment que a Som Vinaròs
continuarem amb la feina per a la qual els
nostres veïns ens van votar i que evidentment
no és una altra que treballar per al profit del
nostre poble i no el d'un partit i jefes a Madrid.
Fa ben poc, ens vam reunir a Valencià amb
els ajuntaments, diferents administracions,
empreses i universitats que formen l'EURAM.
Aquesta institució de defensa dels interessos de
les regions de l'arc mediterrani, des de França
fins a Alacant, és un dels instruments amb el
qual farem tota la força que poguéssem perquè
les necessitats en matèria ferroviària de Vinaròs
siguen reconegudes a Madrid i Brussel·les.
També el normal servei de correus ara anul·lat
per a la meitat del nostre poble, és un altre dels
assumptes amb el qual el partit que governa a
la capital de l'Estat i fa oposició a la capital del
Maestrat ha decidit "castigar-nos". Com també
estem segurs que amb el treball d'alcalde,
equip de govern i tècnics de l'Ajuntament
aconseguirem solucionar-lo.
Ja per acabar, recordeu que ja arribat "lo
caloret de l'estiuet" i que avui dissabte a les
dues seran les tres. D'aquí no res donara gust
muntar a l'Ermita a pegar una volteta i prendre
alguna cosa, igual que pel passeig i pel poble.
Les nostres platges començaran a omplirse de banyistes i des de l'Ajuntament farem
tot el possible perquè així siga. Encara que
als vinarossencs també ens hagen "castigat"
sense diners per arreglar-les després dels grans
temporals d'aquest hivern.

Prepara tu

Executiva local PSPV-PSOE

Un dels temes prioritaris del
PSPV-PSOE de Vinaròs és la
recuperació i generació de
llocs de treball. Treball que
es va endur la crisi i que encara no ha retornat,
treball que es va perdre i va generar problemes
individuals, familiars i socials, treball que en faltar,
ha reduït la despesa familiar a mínims no conegut
en molts anys, treball que, en faltar, ha provocat
la fugida de molts vinarossencs a altres indrets, al
voltant i no tant al voltant, treball que no només
ha deixat treballadors a l’atur, també ha provocat
el tancament d’empreses i negocis, i pèrdues
d’empresaris que, amb la seua emprenedoria,
generaven llocs de treball. Només els més rics, de
fora de Vinaròs, diguem que s’han recuperat i han
transformat la crisi en oportunitats, oportunitats
per a uns pocs.
Els socialistes de Vinaròs, formant part de l’equip
de govern, estem treballant per a fer possible que
aquesta recuperació es face palesa en les persones
que busquen recuperar el nivell de vida perdut
per la desaparició del treball, amb la reconversió
mitjançant la formació i fent que la nostra ciutat
sigue un pol d’atracció per a noves empreses.
La nostra regidora, María Cano, al front de la
regidoria d’hisenda i ocupació, i amb una agenda
carregada, ha aconseguit, amb l’ajut dels companys
de l’ajuntament i d’altres institucions, prioritzar la
facilitació de d’inserció laboral. Així, l’ajuntament
ha cedit l’espai Vinalab en els processos de selecció
de personal de dues empreses, Aki i Worten, que
han obert a Vinaròs i han generat un total de 45
llocs de treball, i al llarg de l’any obren també Foster,
La Citrícola que es trasllada des de Catalunya a
Vinaròs, i Aetna Group, una multinacional que
inaugura el proper 30 de març.
En temes de formació, mitjançant un conveni amb
la Cambra de Comerç de Castelló, es desenvolupa
el Programa de Qualificació i Treball, dins del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adreçat a
menors de 30 anys, i on ja participen 23 joves.
Amb l’Agència de Col·locació, durant l’any 2016 i el
que portem de 2017, ja s’ha gestionat 45 ofertes
de treball.
I pel que fa a polítiques actives de treball que
l’ajuntament desenvolupa amb el SERVEF, s’ha
aconseguit el programa EMCORP, amb tres
informadors turístics i un auxiliar, el programa
Salari Jove amb un contracte en pràctiques, i un
agent de treball i desenvolupament local per al
projecte Vinaròs Impulsa. Per últim, el pla de treball
municipal, amb un pressupost de 25.000 euros per
a la contractació de 4 persones durant els mesos
de novembre i desembre.
No ens aturem, fem feina, i en volem fer més.
Per cert, agrair l’adhesió del PVI a la lluita per a
mantindre el servei de Correus a la nostra ciutat,
ens congratulem que pensen el mateix que
nosaltres i ho manifesten en el seu article de la
passada setmana. Només un petit detall, un “corta i
pega” queda millor si es posa la font...
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Pujar al tren dels DNI

Treball

Carrer de Sant
Plaza Jovellar, 15
Vinaròs

Per Jordi Navarrete,

senador per Castelló de Compromís

No tenim cap dubte
que ha estat gràcies
a
les
preguntes
i interpel·lacions en el Ple del Senat per part de
Compromís al Ministre d’Interior, -que li va fer la cara
roja i va provocar l’enuig del ministre Juan Ignacio
Zoido com es va poder veure en televisió-, que s’ha
desbloquejat la penosa situació de l’oficina del DNI a
Vinaròs. Quedar malament davant 300 senadors, que
televisions com a Antena 3 dediquen una notícia al
problema dels retards amb el DNI i ho solapen amb
imatges d'aquest senador reclamant mesures a aquest
maltracte que patim i que venim denunciant des de la
passada tardor, juntament amb les denúncies de cada
vegada més alcaldes, no haurà agradat als dirigents
del PP.
Dirigents que son tan culpables d'aquesta situació,
ja siga per acció (la impossibilitat de contractar nous
treballadors públics i cobrir places de policia) com
per omissió (per deixar que prop de 1.600 persones
entre Vinaròs i Benicarló amb veritables problemes
per renovar els seus documents). Es decidisquen per
l'opció que es decidisquen, són uns irresponsables
i així ho denunciarem de forma clara el passat 21 de
febrer durant la pregunta oral al ministre d'Interior:
“solo vienen los martes. Seamos justos, Ustedes
gestionan mal y nos están maltratando. Arréglenlo”,
li vaig dir en veu alta i clara. El ministre tan sol va saber
contestar que havia reforçat amb 500 hores extres les
oficines de Vila-real i Castelló, una millora inapreciable
pels qui han de renovar-se els seus documents i viuen
en aquestes terres. Desconeixia de què estavem
parlant.
Després de mesos en els quals a l'oficina de Vinaròs
no es movia ni una mosca i després de la meua
intervenció, el passat 8 de març els treballadors i
sindicats de la policia, ens informen que s'ha fet
pública una convocatòria per a l’oficina del DNI de
Vinaròs i que els interessats poden inscriure's fins al
dilluns 20. Quinze dies després de quedar malament
el ministre algú pregunta que nassos passa en les
oficines de Vinaròs i .... es mouen els engranatges.
Fa riure que el exalcalde del PP, ara establert a la plaça
de les Aules, que ha estat en silenci sepulcral amb
els rodalies i els DNI que ens mereixem en aquesta
comarca, diga ara a la premsa que ens volem pujar al
carro. Al carro de què?, al que van robar? Hem fet el que
ens van encomanar els qui ens van votar i recollit les
demandes de molts veïns del Maestrat i les comarques
de Castelló. Res més. L’exalcalde ha de ser humil i
admetre que estem reunint-nos amb gent (Renfe, Adif,
Costes…) per millorar la qualitat de vida dels nostres
conveïns i tenim sol·licitades reunions en Foment i
Interior des de fa mesos a les quals tenim previst anar
amb l'alcalde de Vinaròs. No és política d'aparador,
sinó rigorosa i efectiva. La passada setmana vam votar
crear un nucli de rodalies a Castelló que ens permetria
portar trens amb qualitat, millors freqüències i preus,
fins a Vinaròs, la qual cosa redundaria en benefici de
la nostra comarca. El PP va votar en contra i és quedar
sol, una altra vegada. D’ací els seus atacs i les seues
excuses de nous estudis per als trens.
Aprofito aquest espai per a convidar a l’exalcalde
popular a acudir a la reunió que no ens concedeix el
ministre de Foment. Anem a reclamar de nou Rodalies
als Pressupostos de l’estat per 2017, ja que el PP tampoc
ens els dóna en Ple. Tal vegada puguen i vulguen ara
remar amb nosaltres per aconseguir alguna cosa, en
comptes de tractar de desprestigiar-nos.
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OPINIÓ
Una ciudad paralizada
Por Lluís Gandia
Pasan los meses y
Vinaròs sigue siendo una
www.ppvinaros.es
ciudad paralizada por
culpa de un tripartito que se unió pactando sus
sueldos y dedicaciones pero olvidándose de los
vinarocenses, de aquellas promesas que realizaron
en campaña electoral cuando su objetivo era ganar
votos utilizando la demagogia y la mentira.
Prometieron que gobernarían pensando en los
más necesitados y por lo visto algunos de ellos
necesitaban un sueldo para vivir. A Podemos, PSOE
y Compromís les molesta que se lo recordemos
pero es que ellos cobran sus 14 pagas anuales ¿y
si las cobran todos los meses porque no vamos a
poder recordárselo?.
Prometieron un plan de emergencia social y lo que
hemos visto hasta el momento es una concejala
de Bienestar Social que dimitió a los seis meses
porque las prioridades del tripartito no eran las que
prometieron, una segunda concejala de Bienestar
Social que está imputada pero no dimite y un plan
de emergencia social que ni está ni se le espera.
El engaño en política social es de dimensiones
espectaculares y lo sorprendente es que ni siquiera
se sonrojan en el tripartito cuando se les recuerda.
Prometieron más democracia y lo que aprobaron
fue la censura en el Diariet. Prometieron menos
impuestos y nos subieron el IBI un 10% a todos
los vinarocenses. Prometieron apoyar el comercio
y lo que hicieron fue eliminar la bonificación a los
locales comerciales, oficinas y restaurantes en el
pago del IBI.
Urbanísticamente la incapacidad es la marca del
tripartito. Ni una sola obra, ni un solo proyecto,
ni una señal de algo que se está moviendo para
preparar el futuro. Con promesas las ciudades no
avanzan y por ahora es lo único que nos ofrecen
desde Podemos, PSOE y Compromís.
¿Recuerdan la auditoría ciudadana? En noviembre
de 2015, hace ya 16 meses el Alcalde afirmó
en rueda de prensa que tenía la auditoría, que
conocía sus resultados y seguimos igual que el
primer día. ¿Saben el motivo? No han encontrado
nada reprochable. Aquellos que afirmaban
que los escándalos eran la tónica general en el
Ayuntamiento han visto como el Partido Popular
gobernó con sentido común, moderación, eficacia
y eficiencia, con austeridad, garantizando los
servicios públicos y apostando por las políticas en
pro de los necesitados.
No hay excusas, Vinaròs necesita un gobierno
que deje de aprender y empiece a actuar, unos
gobernantes que sin excusas den respuesta a los
problemas de los vinarocenses.

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles
Tal com vam prometre
en campanya electoral, la
regidora del PVI

de Vinaròs

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de febrer a
l’ajuntament, a CRUZ ROJA VINARÒS donació
per compra de material de higiene personal.

10/03/2017

compra de material de higiene personal

CRUZ ROJA DE VINARÒS

Banco Santander S.S.
Enrique Granados, 30

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
www.canal56.com
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ACRA no olvida el proyecto Castor

Antonio L. Rosado

Retrocedan en el tiempo y sitúense
en los meses de marzo y abril de
2015, a las puertas de las últimas
elecciones municipales. Compromís
propone
una
comisión
de
investigación sobre el proyecto Castor en su fase de
trámites y licencias concedidas por el ayuntamiento
de Vinaròs gobernado por el PSOE. El pleno aprueba
crear esa comisión de investigación que se cierra
semanas después porque el PSOE abandona la
comisión al no presentarse a las reuniones los
concejales de Compromís que la habían exigido.
Compromís se pasa la campaña electoral
municipal anunciando que su primera
propuesta en la nueva legislatura será exigir
de nuevo crear una comisión de investigación
sobre el proyecto Castor, pero el pacto con
Podemos y socialistas les ha provocado el

olvido repentino y el interés sobre el proyecto
Castor se les ha esfumado.
La Asociación de vecinos y cívica Raimundo
d’Alós ha presentado en dos ocasiones escritos
en el registro del ayuntamiento solicitando la
creación de esa comisión de investigación y
en ambos casos la petición ha sido ignorada
por los opacos gobernantes del tripartito de
izquierdas. Este tripartito de izquierdas se
niega a investigar el proyecto Castor porque su
tramitación fue de espaldas a los ciudadanos y
el principal afectado es el PSOE.
Migjorn se posicionó al principio en contra del
proyecto Castor pero un viaje pagado a Bermeo
por la empresa del Castor y un puesto de trabajo
en la oficina del Castor fueron suficientes para
darles la vuelta y desde ese día Migjorn se calló
y apoyó el proyecto Castor hasta que llegaron

los temblores y sin ningún reparo ni vergüenza
se pusieron frente a los micrófonos para decir
lo contrario de los que habían callado. Callaron
desde 2008 a 2013, cinco años de silencio de
Migjorn respecto al Castor.
No vamos a ceder ni nos van a callar. ACRA ya no
exigirá más veces la comisión de investigación
sobre el proyecto Castor en el ayuntamiento de
Vinaròs porque mientras gobierne la izquierda
será imposible conocer la verdad pero no nos
podrán negar los documentos que aporten
luz a una tramitación urbanística opaca y que
sigue generando muchas dudas. El trabajo
que el tripartito de izquierdas no hace y que
Compromís quiere enterrar seremos nosotros
quienes lo realizaremos. El proyecto Castor
fue, es y será una calamidad y así lo vamos a
demostrar.

PREDICAR NO ÉS DONAR BLAT (2017)

Manuel Villalta

Ja ha passat el dia Internacional de la Dona i els
actes celebrats durant la setmana dedicats a la
dona. I ara què? Haurem d'esperar un any per a
recordar-nos dels problemes que inclús continua
patint la dona en tots els aspectes i perquè
alguns polítics amb responsabilitat es facen la
foto utilitzant dit dia i después durant la resta de
l'any,”si t'he vist no em recorde.”
Perquè no es pot oblidar que en ple any 2017
la desigualtat entre l'home i la dona en tots
els aspectes continua sent d'una considerable
diferència. En alguns països més que en altres. Com
tampoc es pot oblidar que en els últims 10 anys
s'han duplicat les denúncies per abusos sexuals
a les dones. Que només 2 de cada 10 dones que
patixen violència de genere ho denuncien. Que
l'any 2014 van ser assassinades 59 dones.L'any
2015- 64, l'any 2016- 53 i en el que portem del 2017
en data del 4-3-2017 ja són 20. Açò significa que
algo falla. Que que algo no funciona i de celebrar

una vegada a l'any el dia Internacional de la Dona
no és suficient. Com també és clar que:”Predicar no
és donar blat.”
Hem de ser conscients que este problema no és
només de la dona, és un problema de tots i és entre
tots els que cal buscar soluccions per a millorar i
soluccionar el dit problema.
Per tal motiu la pregunta és:On esta l'Església en
este tema.? Que passa que és un problema que
no li preocupa.?No té res a dir sobre el mateix.?
O segurament estarà més ocupada amb recolzar
a altres associacions que es gasten milers d'euros
per a informar-nos que els xiquets tenen pene i les
xiquetes vulva. Clar perquè no se'ls veja el plomall
és millor:”Predicar que donar blat.”
I continuant predicant però sense donar blat ha
sigut el portaveu de sanitat en les Corts Valencianes
del Partit Popular que la setmana passada va visitar
Vinaròs per a informar-nos que l'actual govern
autonòmic en 19 mesos de l'actual legislatura no

ha fet res per la sanitat en la comarca. És cert, no
es pot negar que poc o molt poc s'ha fet en sanitat,
sobretot a Vinaròs en estos últims 19 mesos de
govern autonòmic.
Però la pregunta és:Que ha fet el Partit Popular en
els 20 anys de govern autonòmic en la comarca i
sobretot a Vinaròs.? En quines condicions ha deixat
la sanitat en la comarca després de 20 anys de
govern del Partit Popular.?
Esta molt be ara en l'oposició reivindicar millores
en deficiències i necessitats que s'estan patint en
este cas en sanitat.Però també haguese estat bé
que durant 20 anys que són 240 mesos s'haguesen
ocupat i preocupat d'un millor funcionament i de
deixar en millors condicions sanitàries Vinaròs
i comarca. Ja que han sigut moltes les promeses
incomplides,les mentides utilitzades i moltes
deficiències i necessitats sense soluccionar.
Per tant els he de recordar que:”Predicar no és
donar blat.”
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PESCA
ESPORTS
Tritó pelut

Andrés Albiol

Aguas con nuevo clima primaveral
La entrada a principios de semana de la primavera llevó consigo una mar
tranquila y con nieblas, que las disipaba el sol. Luego hubo sólo una jornada
algo inestable. La producción pesquera fue buena en todas las modalidades y
las cotizaciones aceptables.
La pesca de arrastre subastó a diario buena variedad de pescado y marisco, como
langostino, cigala, gamba, calamar, gallo, pescadilla, salmonete, pez de S. Pedro, peluda,
rape, caracol, galera, maira, caballa, penegal, pulpo roquero, p. blanco, canana y morralla.
El cerco pescaba únicamente aquí una traíña. El lunes arribó con 100 cajas de boquerón
(6 Kg/caja) y 30 de sardina. El martes llevó 550 cajas de seitó y 20 de sardina. El miércoles
desembarcó 200 cajas de ‘oro azul’ y 40 de sardina. Y el jueves regresó de caladero por la
marejadilla nocturna.
Los artes menores, varias barquitas trasmalleras calaron a la sepia y mabre. Un par caló al
pagel, lubina, sorella y corva. Dos llevaron lenguado, rombo y raya. Y una pescó langosta,
cabracho, déntol y mamona.
El palangrillo de costa pilló con anzuelo dorada, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; Salvamento Marítimo Español
A veces recala en nuestro puerto alguna embarcación de diversos tipos que hay en sus
cercanas bases de S. Carles de la Rápita y Castellón.
Ésta sociedad estatal también llamada Sasemar, dependiente del Ministerio de Fomento,
es la encargada de cubrir un millón y medio de Km2 de aguas limítrofes españolas, con la
misión de coordinar el salvamento de la vida humana en el mar, prevención y lucha contra
la contaminación, vigilancia y control del tráfico marítimo y apoyo e información a otra
instituciones marítimas. Para ello cuenta una plantilla de 1.600 profesionales que dan
servicio las 24 h. todos los días del año. Hay 20 centros de coordinación repartidos por
todo el litoral español. Tiene 73 embarcaciones de múltiples tamaños. De helicópteros 11
y 3 aviones. Durante el año 2016 hubo casi 5.700 actuaciones marítimas (un aumento del
4% respecto a 2015). Sobre el 60% de los casos eran emergencias de barcos de recreo. De
pesqueros fue el 14%. De buques mercantes el 10%. Y el 16% a varios como pateras, etc.,
para rescatar 464 personas en estado crítico, y se dio asistenta sobre 6.700 personas en
su intento de llegar a las costas. En total se atendió a 17.921 personas. Se realizaron 743
intervenciones para garantizar la seguridad marítima y 472 relacionadas con la protección
del medio ambiente.

En castellà li diuen cimátido, tritón gigante i trompeta
peluda. El seu nom científic és Cymatium parthenopus.
La seva petxina ha estat utilitzada per bufar i fer-la sonar.
Aquest mol·lusc de la classe Gasterópoda i de la família
Ranellidae dels corns té una petxina amb forma cònica,
fortament esculpida, gruixuda, amb parets resistents.
Posseeix bandes espirals granuloses i costelles radials
que giren cap a l'esquerra. Els anells en espiral són
sortints amb amplis espais intermedis. El canal sifonal
és llarg i tosc. L'obertura de la petxina per on es reclou el
carnós animal és àmplia i té sis plecs dentats en la vora
exterior. Aquesta entrada quan està tot dins la tanca
amb una tapa còrnia ovalada.
Talla 18 cm.
La petxina està recoberta per ocels blavosos vorejats de
color groc i el fons porpra grisenc, a més de tenir fins
pelets marrons de camuflatge.
La part tova del caragol té un peu molt desenvolupat,
per desplaçar-se reptant com una planta plana per mitjà
d'ones que recorren la sola, que infla enormement amb
reg sanguini. Segrega un mucus per lliscar-se millor
sobre el substrat. En el seu extrem té el cap amb dos
tentacles i a la seva base els ulls. En la boca hi ha una
llengua rasposa per rosegar l'aliment. El sac visceral
està enrotllat en espiral, en la cavitat paleal hi ha una
brànquia per a la respiració i els òrgans com el cor,
ronyó, etc. I el mantell, que és l'embolcall corporal que
construeix la petxina, i ho fa a força de carbonat càlcic
que obté del 90% d'acumulacions inorgàniques i la
resta de substàncies orgàniques.
De sexes separats. Per a la reproducció després de
l'acobli, la femella dipositen els ous en càpsules.
Posteriorment eclosionen larves amb vida planctònica
durant 10 mesos. Després ja baixen a viure sobre el jaç
marí, per profunditats de 10 a 100 m. en mars temperats
i càlids. Molt voraç. Menja musclos, eriçons, carronya,
etc.
Les seves carns són bones. I la seva petxina una vegada
neta serveix per decorar.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER D’ARROSEGAMENT DEL MES DE FEBRER DEL 2017 (I)
PEIXOS
Seitò (Boquerón)
351 Kg.
Maira (Mare del lluç))
1.365
Escrita (Raya)
729
Besuc (Besugo)
1.040
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
555
Burros (Gobios)
439
Caballa (Verdel)
709
Veta (Pez cinta)
180
Congre (Congrio)
531
Gall (Pez de S. Pedro)
69
Orà (Dorada)
3.963
Móllera (Fanéca)
1.592
Gallineta (Cabracho)
53
Sorells (Jureles)
4.240
Asparrall (Raspallón)
492
Palá (Lenguado)
83
Sard (Sargo)
85

Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Aranya (Araña)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Espet (Espetón)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Serviola, Pez limón)
Bacoreta
Llises (Lisa, Mújol)
Biso (Bis, Estornino)

3
421
98
341
780
477
7.915
2.254
70
159
6.590
2.213
101
2
5
10
33
13

Gatet (Pintarroja)
52
Roncador (Roncón)
30
Rata (Miracielo)
54
Miseria (Gallo)
409
Peix de rei (Pejerrey)
68
Mamona (Brótola de fango)
8
Saboga (Alosa)
10
Reig (Corvina)
51
Vidrià (Mojarra)
135
________
Total.............................
38.773
CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)

441
49
186
3.861
9

Gamba (Camarón, Quisquilla)

225
______
Total...................................... 4.770
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sipia (Sepia, Choco)
Pop roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón)
Cargol punxent (Cañailla)

348
134
737
814
1.349
1.734
250
1
60
______
Total……………….…….. 5.123
Total extracció...................... 48.671
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Jornades d'esport i salut Vinaròs. Els beneficis de l'activitat física
qual passaràs bé i podràs aconseguir objectius com ara
desenvolupament muscular, pèrdua de pes o reducció de
greixos. L'esport també beneficia la regulació hormonal i
el reforç del sistema immunològic més de contribuir a un
adequat descans i a reduir la fatiga.
Els beneficis de l'esport no són només físics, sinó que també
afecten la salut mental, reduint l'aparició de depressió
i l'estrès, millorant l'autoestima i, fins i tot, les relacions
socials, quan es practiquen esports d'equip. En definitiva,
l'esport et fa sentir bé!
N'hi ha prou amb 30 minuts d'activitat física moderada al dia
per assegurar-se aquests beneficis? Pot qualsevol persona
practicar activitat física o esport? Quina importància té la
nutrició en l’esport? Per que fem esport?
Durant les jornades marcarem les bases per saber que esport
és saludable, respondrem a aquestes i altres qüestions.
Recordeu que les inscripcions son gratuites i tindrem servei
de monitors per als mes menuts.
Aquí teniu l'enllaç per poder-vos apuntar als tallers i a les
ponencies.
http://jesvinaros.blogspot.com.es/2017/03/els-beneficisde-lactivitat-fisica.html

I JORNADES
D’ESPORT I SALUT

INARÒS
25 de març de 2017
Vinalab
Les bases d’un esport saludable
MATÍ › TALLERS
TARDE › PONÈNCIES

ASSOCIACIÓ

Repte

10K

VINARÒS

COL·LABEN

info: www.facebook.com/reto10kvinaros
blog: jesvinaros.blogspot.com.es

COORDINA

La pràctica d'esport és un dels pilars per a una vida saludable
a qualsevol edat. Ja sigui sortint a córrer o jugant un partit
de futbol amb els amics, practicar algun esport et farà estar
més sa i més feliç gràcies als beneficis de l'activitat física. En
aquest article explicarem la importància de l'esport per a
una vida saludable.
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) descriu l'activitat
física com qualsevol moviment corporal produït pels
músculs esquelètics que exigeixi despesa d'energia. L'OMS
ens explica que la manca d'activitat física és el quart factor
de risc de mortalitat a nivell mundial. A més, la inactivitat
física és la principal causa d'un alt percentatge dels càncers
de mama i còlon, diabetis i cardiopaties.
En la societat contemporània els treballs que exigeixen
una activitat física són cada vegada més escassos, per això
l'esport cobra una importància cada vegada més gran. Un
nivell adequat d'activitat:
Redueix el risc d'hipertensió, cardiopaties coronàries,
accidents cerebrovasculars, diabetis, càncer de mama i
còlon i depressió.
Millora la salut dels ossos i la capacitat funcional del cos
És determinant per la despesa energètica i, per tant, ajuda a
tenir equilibri calòric i un pes saludable.
L'esport és una excel·lent forma d'activitat física amb la

Vinaròs
és turisme

CICLISME. Unió Ciclista Vinaròs

Lliga provincial de BTT de Castelló

La escuela de ciclismo de la Unió Ciclista Vinaròs participó el
sábado 18 de marzo en la segunda prueba de la Lliga provincial
de BTT de Castelló celebrada en Castellón por el Club Ciclista
Costa De Azahar Castellón. Con una gran participación de niños
de la provincia, un circuito llano y rápido entre los pinos del
Grao, nuestros corredores demuestran en cada carrera una gran
progresión y unas ganas enormes de mejorar.
Dar las gracias a los nuevos colaboradores de las escuelas JGarau,
Projecal, Cicles Fandos y Granja Boverals por apoyar a la base del
ciclismo local.

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

CRÓNICAS C.B GIL COMES VINARÒS
Fin de semana donde algunos de nuestros equipos
han descansado porque han adelantado sus
partidos por tema fallas.
ALEVÍN FEMENINO
C.B CANTAIRES 35 – C.B GIL COMES VINARÒS 57
Partido igualado en los primeros minutos, pero
supimos jugar en equipo, muchas canastas fáciles
y muy buenos pases, canastas del contrincante sin
defensa, pero aun así supimos seguir en racha solo
con 7 jugadoras que asistieron al partido. Muy buen
trabajo, a seguir entrenando día a día para mejorar
algunas cosas.
ALEVÍN MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 62 – L´ALCORA 61
Partido emocionante de nuestros jugadores
acabado en victoria por 1 punto.
El equipo rival estuvo dominando el partido hasta
la primera parte finalizando ésta con un parcial de
19-35. La mejora de la intensidad en defensa y los
aciertos en ataque hizo que nuestros jugadores
plantaran cara recuperando un marcador de 16
puntos en contra y consiguiendo así la victoria.
Hay que continuar con la intensidad mostrada en
la recta final del partido durante lo que resta de
temporada con el fin de mejorar y pasarlo bien.
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CADETE FEMENINO
C.B GIL COMES VINARÒS 35 – C.B BURRIANA 30
Muy buen partido de las chicas sobre todo en
defensa. Le pusieron la intensidad que venía
faltando en partidos anteriores y se luchaba por
todos los balones divididos. Se llegó con empate a
la media parte y las chicas en la segunda salieron a
por el partido y se llevaron una victoria importante
para coger confianza y darse cuenta de que con
intensidad se puede competir. A seguir por este
camino.
CADETE MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 53 – B.C PEÑÍSCOLA 39
Mal partido de los cadetes del Vinarós ante un buen
Peñíscola que hizo un muy buen partido y compitió
hasta el final. El equipo local con una defensa muy
débil y muy fallón en ataque sufrió para ganar a un
equipo que jugo muy bien.

JÚNIOR MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 54V – C.B BANIMACLET 63
Partido igualado con dominio visitante durante
casi todo el partido. Al equipo local le falto más
calma y más acierto de cara a canasta para poder
ganar un partido con un equipo que va arriba en
la clasificación. A partir de ahora calendario muy
complicado para los de Vinarós ya que juega contra
los 3 primeros clasificados.
SENIOR MASCULINO AUTONÓMICO
C.B GIL COMES VINARÒS 88 – C.B ALMASSORA 59
Partido cómodo a partir del segundo cuarto para
los locales ya que en el primero el acierto de los
visitantes hizo que se llegara al final de este cuarto
19/17. A partir de ahí los locales apretaron en
defensa y ganaron sin complicaciones.
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FUTBOL AMERICÀ. Club Ironmans Vinaròs

Fin de semana perfecto
Esta frase resume lo que ha ocurrido
este fin de semana en las dos jornadas
que enfrentaban las categorías Sub15 y Open(+16) del club de fútbol
americano y fútbol Flag Ironmans
Vinaròs. 4 partidos se disputaron
y 4 partidos se ganaron escalando
posiciones en la tabla y acercándose
a los cuatro primeros puestos para
entrar en las “final four” y poder optar
por el título.
El sábado iniciaba la ronda de
partidos la categoría sub-15 con una
baja muy importante por la baja de
su Quarterback titular Gerardo y cuya
posición se hacía responsable David.
IRONMANS 33 - 6 EAGLES
El primer partido enfrentaba a los
de vinaròs con unos Eagles que
se presentaron muy cortos de
jugadores y no tuvieron opciones
de entrar en el partido ya que
Ironmans muy concentrado ejecutó
un buen partido tanto en ataque
como en defensa dejando un claro

marcador a favor. Primer partido con
Quarterback titular ganado y con
muy buenas sensaciones.
IRONMANS 25 - 6 PAGESOS
Segundo partido contra unos
Pagesos que se encuentran en la
parte baja de la clasificación y no
dieron muchas complicaciones a los
jugadores de Vinaròs que supieron
solucionar el encuentro con un buen
resultado que les sitúa en la quinta
posición de la tabla acariciando las
cuarta posición para entrar en la
“final four” con un partido menos
que los tres primeros clasificados.
Muy buenos ajustes realizados por
el entrenador Sub-15 Alejandro
Messeguer que culminaron con dos
victorias en una complicada jornada.
El domingo tocaba el turno a la
categoría Open (+16) en una jornada
dura con mucho calor y sol, en el
que se enfrentaba a dos rivales por
encima de la tabla, tocaba ganar para
escalar posiciones en la clasificación.

IRONMANS 40 - 38 WOLVES
YELOWW
Primer partido intenso contra
Wolves Yellow, en el que ambos
ataques anotaban prácticamente
todas sus posesiones. El terreno
de juego era ancho y corto, lo que
permitía a ambos equipos avanzar
con facilidad. Llegamos al descanso
con dos puntos de ventaja, renta
que se mantendría hasta el final del
encuentro, en el que Wolves dispuso
de un extra point de 2 puntos (sin
éxito) para empatar el partido en el
último drive. Partido muy intenso y
competitivo decidido por los puntos
extra a favor de los visitantes en el
que cabe destacar la deportividad
habida en todo momento por parte
de ambos equipos.

IRONMANS 38 - 34 BUCANNERS
El segundo encuentro del día era
contra Bucaners. Este fue muy
parecido al primero: muchos puntos
anotados y pocos errores en ataque.
En esta ocasión el partido se ganó
con un touchdown más, pero con
menos conversiones en los puntos
extra, lo que hizo que se sufriera
durante todo el partido. Se llegó a
los últimos minutos con una renta
de 10 puntos, que fue recortada a
4 por el equipo rival en el último
drive. Cabe destacar las actuaciones
de Alejandro y Alberto. El primero
consiguió muchas yardas de carrera
y 3 TD liderando así al equipo hacia
la victoria. Por su parte, nuestro QB
Alberto supo leer el partido en todo
momento y escogió las jugadas
adecuadas.

Crónica partido Paterna Ciencias 15 - Barbarians Vinaròs-Taus 34
Llegamos al campo del antiguo
cauce del río Turia (Valencia), con
buenas sensaciones y con muy buen
ambiente en el equipo.
Delante un equipo desconocido para
nosotros ya que no nos habíamos
enfrentado nunca.
Empezamos ensayando y pisando
fuerte, pero el equipo local ensayo al
instante para darnos a entender que
no iba a dejarnos las cosas fáciles.
Con minutos ya en el cuerpo, el

míster vio claro que el partido no
estaba en la lucha de delantera, si
no en abrir el juego con los rápidos
y jóvenes 3/4.
Así fue, el juego empezó a fluir y
llegaron los ensayos.
Difícil destacar a un jugador, ya que lo
jugaron todo al 100%. como negativo
las fases estáticas ... chicos tenemos
que entrenar más si queremos dejar
un partido con buenas sensaciones.
Ensayos de Dani, Sebas, Cristo, Pau,

Alex "papel" ....
Destacar el buen ambiente entre los
dos equipos que culminó en un gran

tercer tiempo rodeado de "fallas y
pólvora"

CAMPEONATO DE PETANCA
Clasificatorio para el Trofeo Ciudad de Alicante

El pasado domingo, día 12 de marzo
de 2017, se celebró en Vinaròs dicho
campeonato, Tras toda una jornada
agradable, y muy competitiva por parte
de todos los equipos participantes.

El equipo femenino del Club Petanca
Barranquet de (Benicarló) quedaron
finalistas para participar en dicha
Ciudad.

El próximo 15 de abril el bicampeón de España de fuerza y
potencia ,el vinarocense Manel Miralles disputara el título
mundial en la localidad alicantina de Alfas del Pi Para la ocasión
contara con el apoyo de Gloria y Rafa y de Chema Grau de Grau
Locució
23
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Sergi Castell y Jordi Ribera triunfan en el campeonato de España FEDDI de natación
Acabó el Campeonato de España FEDDI de
natación para personas con discapacidad
intelectual celebrado en Dos Hermanas
(Sevilla), del 15 al 19 de Marzo de 2017, con una
destacada actuación en categoría junior de los
jóvenes vinarocenses Sergi Castell y Jordi Ribera.
Sergi logró un oro en 50 libre (con mejor marca
personal), tres platas en 100, 200 libre (con
MMP) y 50 braza, y un bronce en 100 espalda.
Jordi alcanzó el bronce en 100 braza (con MMP),
además de dos cuartos en 50 braza y 50 espalda,
y dos quintos en 50 libre y 100 espalda (con
MMP). Ambos deportistas compiten con el Club
Natación Castalia, compartiendo su preparación
técnica y física con los entrenadores de la Piscina
Servol de Vinaròs.

TENIS. Club de Tenis Vinaròs la Closa

Joanna Miralles logra su primer título absoluto en el C.T.Benicarló
La jugadora vinarocense Joanna Miralles Cardona,
del C.T.CLOSA de Vinaròs, ha logrado su primer
título absoluto a los catorce años, derrotando en la
final a Claudia Sorni, cabeza de serie número 2 del
cuadro. En semifinales hizo lo propio venciendo a
la castellonense Idoia Huerta, que a su vez había
logrado la victoria ante Anabel Arán. Joanna tiene
también pendiente la final cadete, que disputará
esta semana frente a la vilarrealense Lara Marco, la
cual estaba disputando el Mutua MADRID sub-16.
También destacar la victoria en el TORNEO CATVAL
2017 de la prebenjamina Sofía Hiraldo Bel, que con
tan solo cinco años se proclamó campeona.
En infantil masculino, Joan Padilla logró el título
de campeón, en un encuentro trepidante, donde

el jugador de LA CLOSA demostró, en la repesca el
gran progreso de su tenis.
En cadete masculino, subcampeonato para Sebas
Chaler, y en benjamín, subcampeonato para
su hermana Carmen Chaler, que han hecho un
fantástico torneo.
No pudo disfrutar la semifinal cadete Mar Vidal, por
culpa de una inoportuna gripe, que hizo imposible
su participación.
Próxima etapa C.T.TORTOSA
Esta semana también da inicio en el C.T.
CASTELLÓN, el Campeonato de España Infantil,
donde cuatro de nuestros jugadores lo disputarán
en su fase provincial: Didac Chalé, Joan Padilla,
Carla Mª Matei y también en Valencia Álvaro Fuster.

Nuestra más cordial felicitación y suerte para todos
ellos.

Seis medallas en el campeonato infantil de Cataluña

De 9 competidores 6 medallas para el club Taekwondo Atencia en el campeonato infantil de Cataluña. Un buen resultado para los nuevos
guerreros: Berta Agusti (plata) David Raúl (plata), Agusti Ferran (bronce) Itziar Sanchidran (bronce), Raul Flaviu (bronce) y Pol Panisello (bronce)
Y como no, felicidades a EDGAR éerez , ADRIAN Mereuta y ADRIA REVERTE por su buen trabajo.
El passat diumenge 12 de Març vam viure
una jornada plena d'alegries amb dos dels
esdeveniments esportius als quals els nostres
triatletes van representar-mos.
Per una banda, Alex Barreda, Sebastian Ribera
Miralles i Sebastian Quixal van disputar el
Duatló d'Almassora puntuable per al circuit
de Duatlons de Castelló. Alex va fer 5e en la
seva categoria sub23, Sebastian Ribera va
aconseguir creuar la línia d'arribada en un
meritori temps de 1:08:09 i Sebastian Quixal
va fer que, una vegada més, el Club Triatló
JijiJaja Vinaròs muntes al podi aconseguint la
24

segona possició en la seva categoria.
Per l'altra banda, els nostres triatletes Julio
Ferrer, Marc Garcia i Noe Chaler van disputar
la Marató de Barcelona. Jose Julio Ferrer
Codina va aconseguir finalitzar la marató en
un temps de 3h26', Noe ho va fer en 3:58 i
Marc Garcia ho va aconseguir amb un temps
de 4:02.
Des d'aquestes línies volem agraïr-vos la
dedicació i la voluntat que poseu setmana
rere setmana per deixar el vostre Club i equip
en el millor lloc possible.
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DIA:

DISABTE, 25,03,17

HORA

LLOC

ESPORT

PAVELLÓ POLIESPORTIU
CATEGORIA

ENCONTRE

10,30

PISTA SINTÈTICA

HANDBOL

INFANTIL

CBM VINARÒS – C.H BENICARLO 2004

12,00

PISTA SINTÈTICA

HANDBOL

CADET

CBM VINAROS – H.ONDA

19,00

PISTA PARQUET

BASQUET

SENIOR

CB GIL COMES VINARÒS NEGRO –
HOTEL LOS DELFINES PEÑISCOLA

HORA

DIUMENGE,
26,03,17
LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,00

PISTA SINTÈTICA

BASQUET

INFANTIL MASC

12,00

PISTA SINTÈTICA

BASQUET

CADET MASC.

12,00

PISTA PARQUET

BASQUET

JUNIOR FEM

DIA:

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ENCONTRE
C.B. GIL COMES VINARÒS – CB
TORREBLANCA
CB GIL COMES VINARÒS – EB VILAREAL B
C.B. GIL COMES VINARÒS – UBF
TORRENT

DIA:

DISSABTE 25,03,17

ESTADI

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,15

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL B

CF UNITED VINAROS - BENICENSE B

11,00

CAMP 3

FUTBOL

BENJAMÍ C

12,15

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMÍ B

12,00

ESTADI 1

FUTBOL

PREBENJAMÍ C

12,00

ESTADI 2

FUTBOL

PREBENJAMÍ D

CF UNITED VINAROS - CASTELLON
CF UNITED VINAROS - ULLDECONA
ROIG
CF UNITED VINAROS - AMPOSTA
NEGRE
CF UNITED VINAROS - AMPOSTA
NEGRE

16,00

ESTADI

FUTBOL

SENIOR

18,15

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL A

ENCONTRE

FORTÍ – RAFALAFENA
VINARÒS EFC – VILLARREAL CF SAD

DIA:

DIUMENGE 26,03,17

ESTADI

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,00

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL A

VINARÒS EFC – NULES CF

12,00

ESTADI

FUTBOL

CADET A

VINARÒS EFC – NULES CF

DIA:

DISSABTE, 25,03,17

ENCONTRE

CIUTAT ESPORTIVA

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

INFANTIL B

VINARÒS EFC – CF UNITED VINARÒS

ENCONTRE

12,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

CADET B

VINARÒS EFC – CF UNITED VINARÒS

16,00

CAMP 3

FUTBOL

BENJAMÍ B

VINARÒS EFC – BENICASSIM

16,30

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

JUVENIL B

VINARÒS EFC – RIBESALBES

17,15

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMÍ A

TERTÚLIA
Club de lectura

LITERàRIA
ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 7 d’abril ,18h.30

Lloc : Llibreria Espai Mariola Nos

“L a c a r n e ”

PRESENTA L’OBRA : CARMEN LLOPIS

VINARÒS EFC – CF VALL DE UXO

Cursos monogràfics de cuina
LLOC: Espai Gastronòmic del Mercat

Cuina àrab
Dimecres 17 de maig de 17.15 a 20.15h
Professora: Zhara Karouiti

Preu General: 10 € / Socis: 9.20€

Rosa Montero (Madrid ,1951) .

Escriptora de novel·les i llibres de
relats . Periodista que des dels anys
70 escriu per El País reportatges ,
entrevistes i columnes d'opinió .

“La Carne”,

Una nit d'òpera,
Soledad contracta a un gigoló
perquè l'acompanye a la funció i
així poder donar gelosia a un
amant anterior.Un succés ho
complica tot i marca l'inici d'una
relació inquietant, volcànica i tal
vegada perillosa. Ella té seixanta
anys; ell , trenta-dos .
“La carne” ens parla del pas del
temps, de la por a la mort, del
fracàs
però
també
de
l'esperança, de la necessitat
d'estimar i de la gloriosa tirania
del sexe, de la vida entesa com
un llanci fugaç en el qual devorar
o ser devorat sembla ser l’única
raó de vida.
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Taller d’elaboració de
cervesa artesana
Dijous 18 i 25 de maig, de 17.15 a 20.15h

Professor: Hernán Serrat (CERVESA BADUM)
Preu General: 20 € / Socis: 18.4€

Inscripció oberta!

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià www.epa.vinaros.es

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h
Tardes: dijous de 17 a 20h

· 964 401 912

25 març de 2017

ESTÀS BUSCANT

treball?

1. TALLER COM ACONSEGUIR I SUPERAR AMB
ÈXIT UNA ENTREVISTA PERSONAL
Del 5 al 7 d’abril (Inscripcions fins al 27 de març)

•
•
•
•

PROGRAMA:
Els secrets de la comunicació entre persones
L’entrevista de selecció: enfoc pràctic
Normes a seguir en una entrevista: presència, puntualitat, to de
veu, llenguatge no verbal, ...
Fases de l’entrevista: preparació, realització...

2. CURS CERTIFICAT DIGITAL PER A LA
RECERCA D’OCUPACIÓ

Del 17 al 19 de maig (Inscripcions fins al 8 de maig)

•
•
•
•
•

PROGRAMA:
Obtenció, descàrrega, instal·lació i desinstal·lació del certificat
digital
Tràmits i serveis en la Seguretat Social
Tràmits i serveis en el SERVEF
Tràmits i serveis en el SEPE
Altres tràmits mitjançant certificat digital

3. TALLER APRÈN A UTILITZAR EL TEU MÒBIL
EN LA RECERCA D’OCUPACIÓ
Del 1 al 5 de juny (Inscripcions fins al 22 de maig)

•
•
•
•

ROGRAMA:
CV en línia
Enviament del cv des del mòbil com a adjunt o compartint l’enllaç
Aplicacions de cerca d’ocupació: Infojobs, Job Today, Corner Job,
Indeed, Jobeeper, Linkedin...
Calendari en el mòbil: gestió d’avisos i recordatori

4. TALLER MILLORA LES RELACIONS
PROFESSIONALS A TRAVÉS DE LA
COMUNICACIÓ

Del 14 al 15 de juny (Inscripcions fins al 5 de juny)

•
•
•
•

PROGRAMA:
Principis, procés i dimensions de la comunicació
Comunicació verbal i no verbal
Barreres i habilitats per a una comunicació eficaç
Llenguatge corporal

Requisits: per als tallers 2 i 3 es requerix coneixement
mitjà d’informàtica, així com per al taller 3 hauran de tenir
un smartphone/tablet
Lloc de realització: Centre del Coneixement VINALAB
C. Galícia, 12
Horari: De 9:30 a 13:30h
MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Pl. Sant Telm. Ed. Pirulí, 3ª planta
Tel. 964407700

INSCRIPCIONS
OIAC Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
Pl. Jovellar, 2
SEU ELECTRÒNICA
https://vinaros.sedelectronica.es/

www.jjcinema.es

Día:31
Día:1
Día:2
Día:3
Día:4

22:00:h
22:15:h
20:30:h
21:15:h
21:30:h

Classificació: + de 12 anys

www.jjcinema.es

''CRUDO''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:31
20:00:h
Día:1 18:30:h – 20:15:h
Día:2
18:30:h
Día:3
19:15:h
Día:4
19:30:h

Classificació: + de 12 anys
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(no s'apliquen els dies festius)

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Dia de l’espectador: 4'50 euros

''EL BAR''
www.jjcinema.es

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

1%72#%+¯

Tauler Municipal
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Regidoria d'Urbanisme:
Ajudes a la reforma de banys i cuines per
adequar-los a les condicions actuals i adaptarlos a la normativa vigent i obres d'accessibilitat
per adaptar els habitatges a persones amb
diversitat funcional.
Termini de presentació de sol·licituds d'ajuda
per a la convocatòria 2017: des del 15 de març
al 15 de maig.
-Subvenció: Les obres subvencionables han
de tenir un pressupost mínim de 2.000 euros i
un màxim de pressupost protegible de 12.000

euros. El percentatge d'ajut serà d'un 35% amb
un màxim de 4.200 euros per obra.
-Beneficiaris: Propietari / a, usufructuari / a o
arrendatari / a de l'habitatge.
Condicions de l'habitatge:
• Ha de ser residència habitual del seu propietari
/ a, llogater / a o usufructuari / a.
Habitatge anterior a 1996, excepte en cas de
persones amb diversitat funcional.
Més informació: 6ªplanta del Pirulí, en horari de
9 a 14 hores.

Mercado del Jueves

Se informa que el próximo jueves dia 30 de marzo no se celebrará el mercado
ambulante por motivo de la celebración de la feria agrícola Agromoció 2017

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ
DE
LA
TARGETA
DAURADA
Es comunica a les persones interessades a
obtenir la targeta daurada per poder accedir
al transport públic urbà de manera gratuïta,
que el proper dia que es durà a terme la seva
tramitació serà el dia 7 d’abril de 2017

Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i
Discapacitat Pl. de Sant Antoni, 19-planta
baixa Horari: de 10’00h. a 13’00h.

INFO CME:

publicació.
- Convocatoria de SUBVENCIONS ESPORTIVES
CME 2017. Pròxima publicació.
- Clubs Esportius
- Associacions esportives
- Esportistes d'elit no professionals
Més INFO a: www.cmevinaros.es

-

ATENCIÓ! EL CME informa de:
- Convocatoria Borsa MONITORS ESPORTIUS. Ja
publicades.
- Convocatoia Borsa MONITOR-CONSERGE
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES.
Pròxima

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 17/03/2017
HASH: 9b25e42119619be37312d5831e828a52

ANUNCIO DE COBRANZA

En el BOP de 5 de noviembre de 2016 se publicó por la Diputación de Castellón el
calendario fiscal y el anuncio de cobro para 2017 de los ingresos de derecho público
municipales cuya gestión les ha sido delegada.

Siendo que el Ayuntamiento de Vinaròs tiene delegada en la Diputación de Catellón el
cobro de determinados tributos, por la presente se traslada los periodos de cobranza
establecidos por ésta y que han sido publicados en el citado BOP, asi como el establecido
para los tributos directamente gestionados por el Ayuntamiento.

PRIMER COBRO

SEGUNDO COBRO

TERCER COBRO

CUARTO COBRO

DEL 15 DE MARZO AL
15 DE MAYO

DEL 5 DE MAYO AL 5 DE
JULIO

DEL 5 DE JUNIO AL 5
DE AGOSTO

DEL 5 DE JULIO AL 5 DE
SEPTIEMBRE

IVTM (VEHICULOS)

50% IBI URB/IBICES

VADOS

50% IBIU URB/ IBICES,
IBI RUS, , IAE, TASA
CONSORCIO
VALORACION Z I, TASAS
(basura)

En cuanto a la modalidad, lugar, días y horas de pago de los tributos gestionados por la
Diputación conforme a lo establecido en el citado anuncio.
C

Los documentos de ingreso se remitirán a los domicilios fiscales de los sujetos pasivos

tengan domiciliado el pago, recibirán en su domicilio de su entidad bancaria, el adeudo
efectuado en su cuenta. En el supuesto de que algún contribuyente que sin tener
domicialiado el pago, no reciba el documento de ingreso en su domicilio o lo hubiera
extraviado, deberá realizar el ingreso con un duplicado que solicitará en las oficinas del
Ayuntamiento o Diputación, donde tambien se deberán comunicar los posibles errores en
los datos que aparezcan en los documentos de ingreso.

Se advierte que la no recepción del documento de ingreso no exime de la obligación de
efectuar el pago en los plazos establecidos para el periodo voluntario. Transcurrido dicho
plazo sin haberse hecho efectivo el ingreso, se inicia el periodo ejecutivo que determinará
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M

que no hayan efectuado la domiciliación bancaria de los recibos. Los sujetos pasivos que

el devengo de los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y en su caso las
costas que se produzcan.

Y

CM

MY

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley

CY

53/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 24 del Reglamento General de

CMY

Recaudación aprobado por RD 939/2005 de 29 de julio.

En Vinaròs, a 16 de marzo de 2017.

EL ALCALDE

Enric Pla Vall.

K

Tauler Municipal
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CAMPANYA DE DIFUSIÓ I CAPTACIÓ DE FAMÍLIES ACOLLIDORES
La Generalitat Valenciana té la responsabilitat
d'atendre els infants i adolescents amb mesures
de protecció, procurant, tal com assenyala el marc
normatiu, la seua atenció en família i evitant la
institucionalització. Consideració especial tenen
els infants de sis anys, per als que la importància
de créixer en un ambient familiar adquireix una
especial rellevància, ja que es troben en una fase
decisiva en la construcció de la seua personalitat.
Per tot això la Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives s'ha plantejat com a objectiu prioritari
treballar des de dos vessants: per un costat dur a
terme una campanya de desinstitucionalització
d’infants i adolescents acollits en centres, i per un
altre, procurar que mai hi hagen d'ingressar; i és
aquí on entrem nosaltres.
Des de l’any 1995 els Ajuntaments de Vinaròs
i Benicarló han estat implicats directament en
l’acolliment familiar. La creació d’una residencia
comarcal a Vinaròs, va evidenciar la necessitat
de molts infants i adolescents, amb mesures de
protecció, de disposar de famílies que pogueren
substituir temporalment la seua pròpia. Els tècnics
dels Equips de Serveis Socials, conjuntament
amb la Residencia Comarcal “Baix Maestrat”, van
ser pioners a la Comunitat Valenciana en posar
en marxa un programa de captació, selecció i
formació de famílies educadores que pogueren
acollir els xiquets, xiquetes i adolescents de la
comarca. De fet, els primers acollidors van ser dos
famílies a Vinaròs i una a Benicarló.
Continuant amb aquesta iniciativa, Vinaròs i
Benicarló s’uneixen a la Direcció Territorial de
Castelló, per potenciar una sèrie d'iniciatives,
accions i activitats que tenen dos objectius
essencials: informar als professionals, agents locals
i comarcals, que són qui realment coneixen el teixit
social, les entitats potencialment interessades i la
realitat humana de la nostra ciutat. En segon lloc
es pretén captar famílies d’aquestes comarques
amb l’objectiu de procurar que aquests infants i
adolescents mai hi hagen d'ingressar.
És per això que s’han organitzat diferents activitats
d’informació sobre el Programa d'Acolliment
Familiar amb Famílies Educadores, que tindran com
a protagonistes d'especial consideració les famílies
educadores de la zona i comptaran amb el suport
de l'entitat subvencionada per la Conselleria,
encarregada de la difusió del recurs i de potenciar
la captació de famílies acollidores (AVAF), així com
la col·laboració de la Direcció Territorial en els actes

Desde julio de 2015, los operadores de
telefonía móvil están desplegando su red 4G
en la banda de 800 MHz en toda España

Nuevo estándar para
conexiones móviles a Internet
más veloces y con mayor
cobertura

organitzats:
PUNTS D’INFORMACIÓ
Dia 2 d’abril: en la Mostra Local d’Entitats Socials.
Benicarló.
Dia 5 d’abril: al Mercat del dimecres. Benicarló.
Dies 1 i 4 d’abril: de 10:00h a 14:00h, a la Plaça de
Sant Agustí (Mercat) de Vinaròs.
6 d’abril: de 10:00h a 14:00h, a l’entrada del Mercat
del dijous, Passeig de Fora del Forat de Vinaròs.
XERRADES INFORMATIVES
02/04/17. Micro-xerrada en la Carpa de la Mostra
d’Entitats. Benicarló.
04/04/17. A les 18:30h. Xerrada informativa per
professionals educatius, socials, ONG's i sanitaris al
Centre del Coneixement Vinalab de Vinaròs.
06/04/17. A les 19:00h, a la Biblioteca Municipal,
xerrada informativa a la població en general amb
la participació de testimonis de famílies d'acollida
i la presència d'un representant de la Direcció
Territorial autoritzat.
A la Plaça Horts dels Escrivans, de 17:00h a 20:00h,
Mini parc infantil per als més menuts (entrada
lliure).
Qui pot acollir?
Qualsevol persona major d’edat, siguen
matrimonis amb fills o sense, persones que viuen
a soles i parelles de fet del mateix o diferent sexe...
Què és necessari per poder acollir?
Proporcionar un ambient familiar estable i afectiu,
cultural i socialitzador, que participe en activitats
d’oci i temps lliure, que faciliten les relacions socials
del xiquet o xiqueta...
Proporcionar comprensió i estima, oferint unes
expectatives de futur diferents.
Busquem famílies que siguen capaces
d’acceptar aquest repte. ACOLLIR ÉS CRÉIXER!
La Regidora Política Social, Igualtat i Discapacitat
de l’Ajuntament de Vinaròs
Mamen Ruiz

La nueva tecnología 4G
en la banda 800 MHz extiende
la cobertura geográfica y mejora el servicio en
interiores de edificios pero puede afectar a la
señal de televisión digital terrestre (TDT)
de edificios y viviendas individuales

Los ciudadanos
afectados pueden contactar con

Registra tu
incidencia
Llama o rellena
el formulario
en la web
www.llega800

.es

tel. 900 833 999
www.llega800.es
Servicio gratuito

Resolución
de incidencia
El Centro de
Atención al Usuario
se encargará de
resolver de manera
totalmente gratuita
las afectaciones
producidas por el
despliegue 4G en la
banda de 800 MHz
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ESQUELES

PUBLICITAT

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

30

agenda
FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
pl. Parroquial, 11
25
març
GUIMERÀ

26

març

ADELL

27

març

SANZ

28

març

VALLS

zona turística nord, 11

29

març

MATEU

c. Sant Francesc, 103

30

març

TORREGROSA

31

març

PITARCH

1

març

MARTÍNEZ

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

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

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

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

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30
08,00
15,10

16,00
22,35

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

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

Plaza Jovellar, 15
12500 VINARÒS

