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Nou gran desprendiment a Sòl de Riu
Afecta a gran part de la cala nudista i una nova esquerda amenaça amb noves caigudes del penya-segat

Carnaval d’estiu, els dies 4,5 i 6 d’agost
Drag Sethlas repetirà a Vinaròs l’actuació
que la va proclamar guanyadora al
carnaval de Canàries

La nova campanya d’excavació del poblat del Puig
Es documenta la estructura defensiva del jaciment i abans
de concloure l’any es farà una nova intervenció
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Vinaròs es queda sense la cala nudista de Sòl de Riu
després d'un gran despreniment
Apareixen noves esquerdes que amenacen amb més risc de caiguda del penya-segat

El regidor de Serveis, Guillem Alsina, mostra una imatge del desprendiment. La platja pràcticament ha desaparegut

L'Ajuntament de Vinaròs va tancar el divendres 7 de juliol al
migdia al públic la cala nudista situada en el paratge natural
de Sòl de Riu. El motiu, un important despreniment del seu
penya-segat la nit anterior. Per fortuna, no han hagut de
lamentar-se danys en persones, però hagués pogut passar,
ja que el dia anterior al despreniment es va veure gent en la
cala prenent el sol i banyant-se durant tot el dia.
El despreniment ha estat tan gran que ja pràcticament no
queda platja, com explicava el regidor d'Obres i Serveis, el
socialista Guillem Alsina. “És la pèrdua definitiva de la platja
perquè el que ha quedat és molt menut, i és una llàstima
perquè tota la zona de Sòl de Riu està desapareixent, sense
que tinguem el suport del Ministeri” va dir Alsina.
I és que fa tan sol uns mesos ja va haver-hi un altre
important despreniment a Sòl de Riu a causa de la regressió
marina i els efectes de l'últim temporal i la direcció general
de Costes va decidir no actuar en tractar-se d'un paratge
natural. Tampoc està previst, per tant, que s'actuï en este.
Pocs dies després del desprendiment noves i grans
esquerdes han sorgit en la servitud de pas, com es va poder
constatar dilluns després de la visita a la cala del propi edil
socialista, l'enginyer d'obra civil i el cap de la Policia Local.
"Han aparegut més esquerdes i la cova que ha quedat és
enorme, per la qual cosa hi haurà nous despreniments", va
explicar Alsina, que va assenyalar que s'ha hagut de tornar
a acordonar la zona més cap a l'interior per evitar riscos als
vianants. La zona és privada i els sis primers metres, que
és la servitud de pas, depèn de Costes. L'Ajuntament de
Vinaròs tornarà a remetre a la direcció general de Costes
l'informe que els tècnics municipals van realitzar al gener
d'aquest any, on està tota la quantificació de danys i les
zones amb el risc d'ensulsiada més imminent. D'altra
banda, tal com va informar Alsina, la Policia Local realitzarà
un altre informe de la perillositat imminent a la zona de Sòl
de Riu, que també es remetrà a Costas perquè realitzi les
accions oportunes.
Alsina va explicar que hi ha dues zones més amb perill
imminent de desprendiments després dels passats
temporals, “sense que des del Ministeri s'hagi fet res sobre
aquest tema”. Aquests dos punts són els de Cala Puntal i el
barranc de Salines. “A Cala Puntal hi ha hagut una pèrdua
de secció del vial que impedeix a quatre o cinc xalets entrar
els seus propietaris amb els seus vehicles, existeix un risc

important que se’n vagi tot a baix” va explicar. Quant a
Salines, “el pont s'ha quedat tot el forjat a vista, i per això
vam traslladar el trànsit rodat cap a l'interior i vam fer una
passarel·la per als vianants”. També va haver-hi una pèrdua
important de formigó en el pont del Saldonar i s'han format
grans cavitats al llarg de tota la costa.
Alsina va recordar que s'han reclamat tots els danys
produïts pel temporal al Ministeri. Ell mateix va anar amb
altres regidors i un tècnic de l'Ajuntament a presentar a
Madrid dos dossiers dels danys del temporal i el projecte
dels espigons del Fortí. No obstant això, la resposta de
Raquel Orts, directora general de Sostenibilitat de la Costa
va ser “que Vinaròs no havia sofert danys estructurals, no
era prioritari i sí Almenara pel que aquí s'anaven a invertir
pocs diners”. També va recordar que en l'última visita a la
costa del subdelegat del govern a Castelló David Barelles,
“es va posar un cartell on s'anunciava una inversió de
190.000 euros però només se’n van invertir 32.000 euros”.
Alsina, a més, va lamentar que l'Ajuntament porta més d'un
any sol·licitant la renovació de la concessió per actuar en la
carretera de la costa sud, i que segueixen sense aconseguirho.
L'edil socialista va explicar que l'Ajuntament ha hagut
de realitzar reparacions urgents de la costa que no li
corresponien. Entre les inversions, 10.000 euros en la
reparació de tres cales, 40.000 euros en aportació de sorra
a les platges Fora Forat i Fortí extreta dels barrancs de
Salines i Saldonar, la instal·lació de tanques de fusta, i altres
reparacions.
El portaveu de Compromís en la Comissió de Medi ambient
i Canvi Climàtic, Jordi Navarrete, va denunciar al dia següent
la inacció de la Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i
Medi ambient (MAPAMA) i el seu departament davant el
mal estat de la costa valenciana. “Aquesta mateixa setmana
la platja nudista de Sòl de Riu de Vinaròs ha viscut un nou
despreniment mentre Costes segueix sense invertir en ella
després del temporal del passat hivern, la qual cosa ocorre
en altres punts de la localitat, per no ser prioritària en
considerar que la seva costa no tenia danys estructurals”,
va lamentar.
D'altra banda, des del PSPV exigeixen a Miguel Barrachina
que pressioni perquè el Govern redacti un pla integral per
a tota la costa de la província.
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Vinaròs acollirà el 15 de juliol la seua I Fira de la Cervesa Artesana del Territori
Es podrà visitar a partir de les 11:30 hores fins a la mitjanit a la Plaça Sant Antoni
El proper 15 de juliol, a partir de les 11:30 hores i
fins a la mitjanit a la Plaça de Sant Antoni, es durà
a terme la I Fira de la Cervesa Artesana del Territori.
En aquest esdeveniment participaran aquest
primer any un total de 6 productors de la zona,
que donaran a conèixer al voltant d'una vintena
de cerveses elaborades de forma artesanal amb
productes propis de la regió, com la carxofa, les
cireres, la mel o la pell de taronja.
El regidor de Comerç i Turisme, Domènec
Fontanet, ha explicat que després de valorar
la proposta, l'Ajuntament va decidir organitzar
aquest esdeveniment, en considerar que pot ser
de gran interès tant a nivell turístic com comercial.
"Neix com una fira modesta, però esperem que
tingue continuïtat i que pugue anar creixent any
rere any, dinamitzant no només la petita empresa
sinó també un espai com La Mera", ha assenyalat.
Durant la roda de premsa de presentació, Raúl
Villada, un dels expositors, ha explicat que hi haurà

productors tant de Vinaròs, com d'Alcanar, Tortosa
o Peníscola, entre altres poblacions, donant a
provar les seues elaboracions artesanals que
abasten un ampli ventall d'opcions.
"Convidem a tota la població i visitants a participar
i a que vinguen a la fira a passar una jornada
agradable. A més de degustar els diferents tipus
de cervesa, podran conèixer més de prop el món
de la cervesa artesanal, que cada vegada desperta
més interès", ha assenyalat.

Noves millores en l’enllumenat de diversos punts de la localitat
L'Ajuntament invertirà més de 17.000 euros en instal·lar nous
focus i fanals en llocs com el nou aparcament davant de
l'Hospital Comarcal o el parc infantil en Hort dels Escribans
Des de la Regidoria d'Obres i Serveis
s'estan duent a terme una sèrie de
millores en l’enllumenat de diversos
punts de la localitat, el que suposarà
una inversió de més de 17.000 euros.
Una d'elles ha estat a la zona lúdica
infantil en Hort dels Escribans, on
s'han instal·lat dos fanals nous
perquè els xiquets i xiquetes puguen
jugar en aquest espai fins més tard.
Al nou aparcament davant de
l'Hospital Comarcal també s'han
instal·lat cinc bàculs amb dos llums
cadascun, per poder il·luminar
aquesta zona i que els professionals
i usuaris que arriben a primera
hora puguen estacionar en millors
condicions.
Finalment, també s'han destinat

4.000 euros per a il·luminar, a
petició dels mateixos veïns, un punt
que resultava problemàtic per a la
circulació amb vehicles per la falta
de llum prop de la Urbanització
Vistabella.
A més de tots aquests treballs, el
regidor d'Obres i Serveis, Guillem
Alsina, ha confirmat que en les
pròximes setmanes també es
substituiran per fanals alguns punts
de llum de pedra en la zona de pineda
del Passeig Fora Forat, els quals van
quedar trencats pels actes vandàlics.
"Esperem amb totes aquestes
actuacions guanyar il·luminació
en punts clau del municipi i també
en seguretat per als nostres veïns i
veïnes", ha conclòs el regidor.

La zona lúdica de l'Hort dels Escribans ha rebut millores
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L’Ajuntament renova els rentapeus del passeig marítim de Vinaròs
Des de la Regidoria d’Obres i Serveis s’han invertit
en aquestes millores prop de 18.000 euros
El regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, informa que ja
s'estan duent a terme nous treballs
de millora al Passeig Marítim de
Vinaròs, amb la renovació d'onze
rentapeus situats en una de
les zones més turístiques de la
localitat.
"La prioritat era canviar les reixetes
de ferro oxidades dels rentapeus,
tant per motius estètics com per
seguretat, i substituir-les per altres
de pedra. Ja l'any passat es va fer
una prova i va donar molt bons

resultats, per la qual cosa es va
decidir dur a terme aquest canvi",
ha assenyalat Alsina.
En total s'han invertit en aquesta
primera fase uns 18.000 euros,
que es sumen a altres reparacions
i millores que s’han dut a terme
els darrers mesos en els escocells
del passeig. Properament, en
la mesura que el pressupost ho
permeti, es planeja seguir amb la
renovació dels rentapeus antics
fins a completar tot el tram de la
façana marítima de la localitat.

La renovació de 11 rentapeus, ja realitzada

Un portal inmobiliario califica la calle de Sant Francesc como la más valiosa
Emili Fonollosa

Según el último 'Informe de precios de todas las
viviendas en el municipio de Vinaròs, elaborado por
Precioviviendas.com, la calle de Sant Francesc sería
la vía del municipio con un mayor valor, ya que las
398 viviendas que la componen suman un total de
42.632.245 euros. El estudio permite destacar cuáles
son las calles del municipio con un mayor valor de su
parque de viviendas, o lo que es lo mismo, las calles
cuyas viviendas suman un valor total más alto. Entre
las viviendas plurifamiliares de hasta 700 m2, el precio
más elevado lo encontramos en Av Pais Valencià, con
un precio de 295.608 euros. Según el referido informe

precio de la vivienda en cada lugar.
Precioviviendas.com ofrece gratuitamente a todos
los vecinos de Vinaròs la consulta del valor de su
vivienda o de cualquier otra del municipio, es pionera
en la valoración completa del parque inmobiliario
de la ciudad, cuyas 17.900 viviendas suman un
valor de mercado de 1.309 millones de €. De esta
forma, y gracias a este exhaustivo estudio, podemos
conocer dónde se encuentran los pisos más caros
del municipio. El precio de la vivienda por zonas
se puede consultar enwww.precioviviendas.com/
mapas/mapaevoluciondeprecios
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VINARÒS
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de precios elaborado a partir de los datos de mercado
de todas las viviendas de la ciudad, la variación del
precio de la vivienda en Vinaròs se ha situado en el
primer trimestre de 2017 en el 1,90%, frente al 1,58
por ciento a nivel nacional. Precioviviendas.com
recoge el precio de todas las viviendas de Vinaròs lo
que permite conocer en qué barrios y distritos se han
producido las principales subidas y bajadas del precio
de la vivienda durante el primer trimestre de 2017. En
ese sentido, el portal acaba de poner a disposición
de todos los vinarocenses el mapa interactivo de la
ciudad en el que podrán consultar la evolución del
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L’UJI i l’Ajuntament de Vinaròs treballen en la primera edició
del “Destaca en ruta” a Vinaròs
La fira tindrà lloc a finals de setembre i
serà presentada a empreses i entitats de
Vinaròs el pròxim 21 de juliol
La Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Vinaròs,
juntament amb el Centre Europeu d’Empreses
Innovadores de Castelló, CEEI Castelló, treballen en
la que serà la primera edició de la fira «Destaca en
ruta» a Vinaròs, una versió de la Fira Destaca que,
a finals de setembre, aproparà a les comarques
del nord el coneixement i tecnologia produïts i
distribuïts per la Universitat i pel sector empresarial.
El programa d’activitats de «Destaca en ruta»
serà presentat a empreses i entitats de Vinaròs
el pròxim 21 de juliol en un acte que tindrà lloc
al Centre de Coneixement Vinalab de Vinaròs.
Destaca obri un espai de trobada per a l’intercanvi
de coneixements, per al diàleg i per a la reflexió
conjunta de professionals, investigadors, docents
i estudiantat d’edats i nivells diversos al voltant
de la investigació científica, el desenvolupament
tecnològic i la innovació.
Impulsat per la Càtedra d'Innovació Ceràmica
Ciutat de Vila-real amb l'Ajuntament de Vila-real, el
projecte Destaca s’organitza per primera vegada
l'any 2014 amb un format de Fira Biennal de
Transferència Científica, Tecnològica i d'Innovació,
amb un considerable èxit de participació. En la
segona edició la Fira Destaca 2016 va rebre més de
7.000 visites de professionals acreditats i va arribar
als més de 20.000 visitants únics a la web.
Destaca en línia
La web oficial feriadestaca.es compta amb més
de 42.000 visitants distints des de la seua creació i
supera els 9.000 aquest any. La Càtedra d'Innovació
Ceràmica, amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Vila-real, prepara nous continguts, així com una
sèrie de vídeos que començaran a llançar-se a
finals d'any.
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El Carnaval d'estiu tindrà lloc els dies 4,5 i 6 d'agost
Drag Sethlas portarà a Vinaròs la seua polémica actuació amb la que va
guanyar el Carnaval de Canàries
El president de la Comissió Organitzadora del
Carnestoltes (COC) Jordi Febrer, acompanyat
dels regidors de Festes, Marc Albella i de
Turisme, Domènec Fontanet, van presentar
dimecres al mercat municipal la programació
del Carnaval d'Estiu, que tindrà lloc els dies 4,5
i 6 d'agost.
El divendres 4 destaca la celebració del sopar
a la fresca, acte que posteriorment iniciarà una
Festa Petarda que comptarà amb l'actuació de
la drag queen Sethlas, que amb el seu nombre
transgressor amb els seus vestits de Verge i de
Crist crucificat va conquistar la vintena edició
de la Gal·la Drag del Carnaval de Las Palmas
de Gran Canaria. A Vinaròs, està previst que
realitzi la mateixa actuació –també una de
2015-, que va estar al seu moment envoltada
de polèmica per les seves referències
religioses a la Verge i a la crucifixió de Crist.
“És un espectacle transgressor que pot ferir la
sensibilitat d'algunes persones, però pensem
que Vinaròs està capacitat per poder apreciar
aquest tipus d’actuacions”, va assenyalar
Febrer. La festa continuarà amb el Dj Carlos
Martorell fins a les 5 del matí.

Pintant al mercat

El dissabte 5 tindrà lloc la Gala de Reines,
que serà presentada per Dj-J-Nathan i
Keunam –finalista del programa ‘Tu cara
no me suena todavía’-. I en concloure se
celebrarà la festa Summer Carnestoltes.
A més, a la tarda es podrà apreciar una
exposició dels vestits de les reines que
sortiran aquesta nit. La gala d'aquest any
l'obriran les reines infantils, i després
actuaran les majors.
El diumenge a partir de les 18.30 es farà
la batalla de globus d'aigua en la carpa de
l'Atlàntic, i a les 19.30 hores la masterclass
de zumba en l'àgora del passeig marítim. La
jornada conclourà amb la carrera Summer
Carnaval, aquest any amb temàtica hawaiana
i amb sortida des de la Tourist Info.
El regidor de Festes, Marc Albella, i el de
Turisme, Domènec Fontanet, van destacar
l'esforç realitzat per la COC per preparar
els actes i van destacar la col·laboració
del consistori en els mateixos. “Pretenem
mostrar als turistes el carnavalde Vinaròs
perquè s'acostin a gaudir-lo al mes de
febrer”, va assenyalar Albella.

Drag Sethlas portarà a Vinaròs l'actuació que la va proclamar
guanyadora del Carnaval de Canàries

Els alumnes del curs de pintura ràpida de l'Escola Municipal d'Art van estar dimarts al matí practicant diverses tècniques al Mercat de Vinaròs, amb
l'assessorament de les professores d'art.
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El Hospital comarcal de Vinaròs pone 5 vehículos a disposición de la Unidad
de Hospitalización a Domicilio
Hasta ahora los desplazamientos a los 5 municipios
cubiertos por este servicio se realizaban con los vehículos
personales y/o donados por los ayuntamientos
El Hospital Comarcal de Vinaròs ha
puesto a disposición del personal
de la Unidad de Hospitalización
a Domicilio un total de 5 nuevos
vehículos, que se suman a los
cedidos por los ayuntamientos de
Alcalà de Xivert y Peñíscola. Con esto,
la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública pone fin al uso de los
automóviles personales para los
desplazamientos a los domicilios
de los pacientes ingresados en esta
unidad hospitalaria.
La Unidad de Hospitalización a
Domicilio del Departament de Salut
de Vinaròs amplió a principios de este
año 2017 su cobertura asistencial
hasta llegar a una población de
46.820 habitantes de un total de
5 municipios: Vinaròs, Benicarló,
Alcalà de Xivert, Peñíscola y Santa
Magdalena de Polpís.

La UHD del Departament de Salut
de Vinaròs está compuesta por
3 facultativos, 5 enfermeros y 1
auxiliar de enfermería, que asumen
la totalidad de la población asistida,
en coordinación con los equipos de
atención primaria de los centros de
salud de los municipios afectados.
Entre ambos equipos se establece
una planificación de cuidados y un
calendario asistencial, además de
la gestión de avisos urgentes por
parte del Centro de Información y
Coordinación de Urgencias.
Pacientes crónicos,
postquirúrgicos y paliativos
Entre sus funciones, la UHD
realiza
el
seguimiento
domiciliario de pacientes con
patologías
crónicas,
agudas,
postquirúrgicas
y
paliativas

que tras un diagnóstico médico
precisan cuidados hospitalarios
que pueden ser dispensados en
sus propias viviendas. De esta
forma, los pacientes derivados a
este servicio son valorados en un
primer momento por el personal
de la UHD atendiendo a criterios
clínicos, sociales y geográficos
y, según los resultados de la
valoración, se opta por su ingreso
hospitalario o por su ingreso en

la Unidad de Hospitalización a
Domicilio, hasta su alta definitiva.
La población atendida por la UHD
corresponde a 24.973 vecinos
mayores de 14 años de Vinaròs;
11.453 de Benicarló; 3.597 de
Alcalà de Xivert; 6.160 de Peñíscola
y 637 de Santa Magdalena. En
total, una población estable de
46.820 habitantes, que se ve
incrementada
notablemente
durante el periodo estival.

Acord Ciutadà demana que el govern municipal “lluite a València
per a que vinguen empreses abans que per rentats de cara dels polígons existents”
Davant l’anunci dels 1.100.000 € que el govern
valencià ha concedit a l'Ajuntament de Vinaròs per
a millores en polígons industrials, Acord Ciutadà
ho ha qualificat de bona notícia, però ha demanat
que l’equip de govern demane al Consell que

facilite
la instal.lació d'empreses a Vinaròs. “Sent bo rebre
aquesta quantitat, entenem que des de València
haurien d'haver distingit entre el rentat de cara
de polígons ja desenvolupats i polígons que

necessiten desenvolupament”, ha indicat el
portaveu de la coalició, Lluis Batalla, que s’ha
preguntat “si ha transmès l'equip de govern a
Conselleria què necessita vertaderament Vinaròs i
si ha demanat facilitar que vinguin empreses”.

Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife denuncian que en el Hospital de Vinaròs
se ha destruido la mayor zona de cría de avión común del municipio
Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han asegurado
en un comunicado que en el Hospital Comarcal
de Vinaròs se ha destruido la mayor zona de cría
de avión común del municipio, dado que han
sido derribados más de 200 nidos de esta especie
protegida, por lo que han interpuesto una denuncia,
según ha informado este organización.
SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción han comprobado
que no consta autorización de la Conselleria de

Agricultura, Medi Ambient, Desenvolupament
Rural i Canvi Climàtic para su destrucción y han
interpuesto las pertinentes denuncias ante las
autoridades competentes -Conselleria de Medio
Ambiente, Seprona, Fiscalía de Medio Ambiente de
Castelló y Ayuntamiento de Vinaròs-, para "investigar
y paralizar estas actividades y buscar soluciones para
que no se vuelvan a repetir".
El Hospital Comarcal de Vinaròs, al menos desde

2014, alberga la principal colonia de cría de avión
común de este municipio castellonense, con más
de 300 nidos censados a principio del período
reproductor. En junio de 2015, el centro hospitalario
ya fue denunciado ante las autoridades competentes
por el derribo de nidos de esta especie protegida
por la legislación autonómica y beneficiosa para
la población, según han recordado estos grupos
ecologistas en un comunicado.

A Estiu Jove'17 es continua treballant la cuina amb els joves. Aquesta vegada amb Valeria i Tània del Restaurant La Carabassa. Pa "brioche", "salmorejo", tonyina i pastís de formatge.
Un menú complet!
8

fotonotícies

José Luis Callau y Amadeo tras coronar la subida a la
ermita de Santa Lucía en Alcossebre
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El incombustible Paco Castell
cumplió el 9 de julio ....
¡38 años! ¡Felicidades!

En l'Estiu Jove 17 aquest any el voluntariat està molt present. Joves involucrats en l'ajuda social.
Joves bolcats amb els que vetllen per la nostra societat.

9

15 juliol de 2017

SOCIETAT
Nova concentració de “Mi Mano es tu Apoyo”
contra la violència de gènere

El grup feminista Femme Força Vinaròs va donar suport, el dimecres 5 de juliol a la tarda, l'Associació Mi mano
es mi apoyo, en la concentració que cada dimecres de mes es du a terme davant de l'Ajuntament contra la
violència de gènere. A 3 de Juliol ja en són 30 les dones assassinades per les seues parelles, o siga 5 dones
mortes cada mes, una xifra esgarrifosa. A l'acte es va llegir el nom de totes aquestes víctimes

Con motivo de las fiestas de San Joan i San Pere,
el día 22 de junio se celebró el inicio de las fiestas
con la recepción en Ayuntamiento de la Ciudad por
parte del Sr. Alcalde Enric Pla y toda la corporación
municipal y otras Autoridades de la Ciudad de
Vinaros, la Penya Barça Vinaròs estuvo representada
con sus dos damas, en categoría infantil la Sta.
Martina Torres Vizcarro, y en categoría juvenil la Sta.
Lara Sebastià Mancisidor, que Acompañadas por el
Presidente de la Penya realizaron el recorrido desde
la Plaza del Ayuntamiento hasta la Carpa donde se
proclamaron Damas de estas fiestas, después con las
autoridades desfilamos hasta el recinto de Ferias y
se realizó la inauguración, terminado con un cena
picoteo obsequio del Ayuntamiento de Vinaròs.

La pesca
Con la caña y la silla,
me voy para el malecón,
con las ganas de llenar
mi cesta, con ilusión.
No quiero peces, sino llenarla
de ideas y vivencias,
observando a las personas
que se acercan a mi vera.
Hay de cualquier condición.
El señor, muy educado,
que pregunta ¿Cuántos van?
Le contesto -que ningunoy tan tranquilo se va.
Otro, me dice, que el cebo
no es el que mejor le va
yo le replico que es bueno
¡Él acaba de picar!
Una mujer, muy curiosa,
con ganas de bromear,
me dice ¡qué bien la cena,
la acaba usted de ganar!
Eso es señora, le digo,
yo no la busco en el mar.
Mi fin es pescar ideas
y ustedes, si me las dan

Exposició de vehicles clàssic i antics, per Motor Clàssic Vinaròs. E.Fonollosa

Trobada i Sopar de Quintos del 67
Tots els Coles de Vinaròs
Dia 29 de Juliol Contacte: Pili 605 852 994
10

La cena que yo prefiero,
no es sacarla de la mar,
sino buscar con esmero
otras formas de mirar;
conocer otras personas,
comparando su pensar.
Es así, llenar mi cesta
y extractar lo principal;
La condición de las gentes
y su forma de actuar
Carlos García Gallardo. Lemona 14/3/2014
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Festa de Sant Cristòfol. E.Fonollosa

Dentro de los Actos por las Fiestas de San Joan y San Pere,
el pasado día 23 de Junio celebramos la Cena de Gala en
honor a nuestras Damas infantil Martina Torres Vizcarro y
juvenil Lara Sebastià Mancisidor, el acto fue muy emotivo
ya que contamos con la réplica de las copas Champions,
Liga y del Rey que nuestra Federación tiene en propiedad,
y no faltaron las fotografías con las Copas, además de una
gran asistencia de socios y simpatizantes, que llenamos el
comedor del Restaurante Club Náutico de Vinaròs. Antes de
la Cena se procedió a la entrega de un Ping de Plata a la Sta.
Martina Torres Vizcarro y un Ping de Oro a la Sta. Lara Sebastià
Mancisidor. Además de una propina económica a cada una
de ellas.
y un Ramo de Flores para ellas, otro para Marina Soler Cardona
Dama Saliente y Reina de Fiestas el año Pasado, para otras
Damas que nos acompañaron en la cena también hubo sus
ramos de flores y a todas las Señoras y Señoritas asistentes
una Rosa.
Las mamás de las Damas regalaron un detalle a cada asistente.
La fiesta terminó con la tradicional Verbena de San Juan que el
Restaurante había contratado.
11
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Estiu Jove'17

Els joves de l'Estiu Jove'17 van gaudir de l'activitat de Paddle Surf amb Paddle Van. Conéixer el material i les normes de seguretat,
van ser els punts claus d'aquest primer dia.

Stacking amb la Campiona del Món, Cristina Valdés. Una activitat esportiva on el cervell juga el paper més important.
Destresa i intel·ligència s'uneixen al grup.

Els joves aborden el tema del Bullyng utilitzant l'anglès com a eina principal i amb la plataforma educativa "Kahoot" per tal de gamificar l'aprenentatge. Un taller
divertit, educatiu i participatiu de la mà de Laura Gargallo.

L'Associació d'Exalumnes del Col·legi
'Nuestra Señora de la Consolación'
de Vinaròs, lamenta la pèrdua de
'Pili' Viver i agraeix la seua tasca com
a alumna i membre fundador de
l'associació d'Exalumnes.
Descansa en pau.
El nostre condol a la família.
12

Agradecimiento

Dice un refrán que "de bien nacidos es el ser agradecidos". Pues bien,
nosotros lo somos.
Por ello y desde estas líneas, queremos agradecer a DAVIMA MOTORS
VINARÒS, y en su nombre a Vicente Bort y a su hijo Sergio, su DESINTERESADA
colaboración con nuestra Entidad, prestándonos sus vehículos siempre
que los hemos necesitado, incluso en ocasiones, un camión que el mismo
Vicente conducía, para recoger alimentos en Castellón.
En nombre de todos los que hacemos Cáritas Vinaròs.....MUCHÍSIMAS
GRACIAS.

La actualidad desde todos
los puntos de vista
www.infomaestrat.com
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Comença la XIII edició del Cicle de Concerts
al Santuari de la Misericòrdia
Al llarg de vuit setmanes visitants i locals podran gaudir d'un ampli
ventall d'actuacions en un entorn molt especial. Aquest any es vol
potenciar aquest cicle de concerts amb una imatge renovada.
Des del 7 de juliol, i fins al 25 d'agost,
Vinaròs celebrarà el ja tradicional Cicle de
Concerts al Santuari de la Misericòrdia, que
enguany arriba a la seua tretzena edició
amb una imatge renovada per potenciar la
difusió d’aquest esdeveniment cultural.
Aquesta iniciativa, impulsada des de la
Regidoria de Turisme com un atractiu més
tant per a visitants com per a locals durant
el període estival, es durà a terme tots els
divendres a partir de les 21:00 hores en
aquest emplaçament tan especial que
ofereix la nostra ermita.
El grup de música afroamericana, jazz
llatí i brasilera Jàssera, que neix el 2013
entre Vinaròs i Benicarló, ha estat el
primer a estrenar-se en aquest nou Cicle
de Concerts. El seguirà, el 14 de juliol,
l'agrupació Tropical Crew Vinaròs, per
donar-nos a conèixer els sons del reggae,
l'ska, el rocksteady, la música caribenya o el
rythm & blues.
El 21 de juliol actuarà el duo de marimba
i piano Black & White Keys, format
pels músics valencians Andreu Soler i
Lola Martínez, tots dos llicenciats del
Conservatori Superior de Castelló. El seu
repertori inclou peces de totes les èpoques
i es combina amb obres escrites per ells
mateixos.
Per finalitzar el mes de juliol, el dia 28,

podrem veure en directe a Tresmall, un
grup format el 1996 per recuperar la figura
tradicional del joglar en les festes populars
de Vinaròs. El cicle continuarà durant el
mes d'agost amb quatre actuacions més.
D'aquesta manera, el 4 d'agost serà el torn
de Fabián Barraza Django 's Trio, un grup
que neix el 2007 amb la il·lusió de tres
músics d'interpretar música de jazz gitano.
I sense deixar anar la guitarra, el 11 d'agost
podrem tornar a vibrar amb Ferran Talarn,
que ha participat en nombrosos festivals i
concursos internacionals i ens interpretarà
diverses peces de guitarra clàssica i
contemporània.
Finalment el 18 d'agost tindrem a Vents a
Cinc amb l’espectacle Danses del Món, un
quintet de vents clàssics, i el 25 d'agost
a Alcyon, un duet de música barroca
medieval amb tocs àrabs i celtes que busca
submergir el públic en un ambient èpic i
històric.
"S'ha dissenyat una programació original
i variada perquè pugue ser del gust de
tots i totes. Animem a tota la població i als
estiuejants que es troben a la localitat en
aquestes dates a que gaudeixin d'aquests
concerts totalment gratuïts que es duran a
terme en un entorn tan especial com és el
del Santuari de la Misericòrdia ", ha conclòs
el regidor de Turisme, Domènec Fontanet.
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Un verano asiático para la compañía Tian Gombau-Teatre de l’home dibuixat
La compañía representará su última producción “Screen man” en China, Mongolia y Corea del Sur
Tian Gombau, el actor vinarocense de la compañía El
Teatre de l’Home Dibuixat, ha emprendido este mes
una gira por Asia con “Screen Man”, un espectáculo
de teatro de objetos, títeres y proyecciones
recomendado para niños y niñas a partir de los 3
años y público familiar. Aterrizará primero en la
ciudad de Beijing, capital de China, para actuar en
el Millennium Museum. Estas representaciones se
enmarcarán dentro del programa de actividades
que este emblemático espacio dedica a España,
en colaboración con la Embajada de España en la
R.P. de China. Tian Gombau actuará en inglés, con
traducción consecutiva grabada en chino mandarín.
También realizará un taller de teatro titulado “El
teatro por dentro”, con un grupo de profesionales

del sector.
El siguiente destino será Ulan-Bator, capital de
Mongolia, donde le esperarán para realizar dos
representaciones y un taller. Actos enmarcados en
el 40º aniversario de las relaciones diplomáticas
entre Mongolia y España. Las actuaciones, esta vez,
se acompañarán de una traducción consecutiva
grabada en mongol.
A continuación, “Pomodoro”, el protagonista de esta
tierna historia que habla sobre la realización de sus
sueños y la importancia de creer en ellos, volará de
Mongolia a Corea del Sur, país en el que la compañía
actuará por quinta vez. Tian Gombau participará
en el Gyeonggi International Puppet Festival de
Suwon y en el Kid’s World Festival de Bucheon,

Locura
'Rouge'
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dos festivales de teatro dedicados a la primera
infancia. Realizará un total de 11 representaciones,
en inglés, con traducción simultánea grabada en
coreano. Estos festivales reunirán a compañías de
teatro procedentes de todo el mundo, una manera
estupenda de intercambiar, compartir y aprender.
Con más de 3.000 representaciones y 16 premios
nacionales e internacionales, los espectáculos
propuestos por la compañía Tian Gombau-Teatre
de l’Home Dibuixat, disponen de versiones en
valenciano, castellano, euskera, italiano, francés,
inglés, portugués, alemán, japonés y hebreo.
Después de haber actuado en 4 continentes y más
de 46 países, la compañía sigue emocionando a
miles de espectadores en todo el planeta.
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Vinaròs documenta l'estructura defensiva del poblat
del Puig en una nova campanya d'excavació

L'arqueòleg de la Diputació, Arturo Oliver, explicant la campanya d'este estiu. Fotos: M.Castejón i X.Flores

Entre les troballes s'ha trobat un dipòsit de ritual de corder
datat del segle VI a.c.

X.Flores

El poblat ibèric del Puig de la Misericòrdia de Vinaròs
ha iniciat la seva campanya d'excavació d'estiu per
continuar amb la seva posada en valor. En aquesta
intervenció, realitzada conjuntament entre la
Diputació i l'Ajuntament de Vinaròs, i que conclou el
21 de juliol, participen sis estudiants universitaris i
arqueòlegs de la Diputació.
L'Ajuntament aporta l'allotjament i la manutenció
d'aquests estudiants i la Diputació col·labora amb els
mitjans tècnics. La setmana passada es va realitzar una
visita guiada als mitjans per informar d'aquesta nova
intervenció, en la qual van estar presents l'arqueòleg
de la Diputació, Arturo Oliver, el regidor de Cultura,
Marc Albella i els regidors de Medi ambient, Jordi
Moliner i Obres i Serveis, Guillem Alsina.
Oliver va explicar que en aquesta campanya s'estan
realitzant dues accions bàsiques. “D'una banda,
estem treient el que quedava del mirador de la creu
que es va desmuntar i que va ser construït el segle
XX i també documentem i investiguem l'estructura
defensiva del poblat més antic, dels segles VI i VII a.c.”,
va explicar.
Fins al dia 21 de juliol està previst que es documenti
almenys tot el tram nord d'aquesta fortalesa
defensiva, encara que quedarà pendent la resta
per investigar. En aquests primers dies d'excavació
s'han realitzat troballes pròpies d'aquests nivells,
entre ells ceràmiques fragmentades i fauna que
ajuda a conèixer la dieta que tenien i els animals que
caçaven. Com a curiositat, s'ha trobat un dipòsit ritual

de corder del segle VI a.c. que està contra una de les
parets interiors.
D'altra banda, s'han modificat ja els cartells explicatius
que contenien errors de toponímia en el poblat.

Dues campanyes en un any

El poblat ibèric del Puig tindrà aquest any una nova
campanya d'excavació que havia d'haver-se realitzat Els regidors de Cultura, Obres i Serveis i Mediambient
van visitar les excavacions
al maig i havia de durar dos mesos, però per qüestions
administratives no va poder dur-se a terme, encara
que es farà abans de concloure l'any i suposarà una
inversió de 34.000 euros, tal com va informar Albella.
Aquesta intervenció estarà finançada íntegrament
per la Diputació i consistirà en la contractació d'una
empresa perquè condicioni tot el jaciment, es
desmunti tota la part més moderna del mateix i es
dugui a terme una consolidació on les estructures
estiguin més afectades. “La idea és que el poblat quedi
a punt perquè en successives campanyes puguem
dur a terme els treballs més delicats de coneixement
del poblat en les seves fases més antigues, dels segles
VI i VII a.c”, va assenyalar Oliver.

Tasques pendents

Després d'aquestes fases realitzades, en el poblat
encara quedarà descobrir tot el sistema del poblat
del segle VI a.c, del que en aquest moment solament
s'ha documentat la seva part defensiva, les muralles
exteriors, i falta ara conèixer els ambients domèstics,
és a dir, allí on els pobladors feien la vida. “Est és
potser el treball més delicat”, va concloure
15
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Els Premis Fundació Princesa de Girona, presidits pels Reis, amb assistència vinarossenca
Emili Fonollosa

Dues escoles públiques de Vinaròs van ser
convidades als actes d’entrega dels Premis
Princesa de Girona., celebrats Ees dies 29 i 30 de
juny a Girona Ses Majestats En Felipe VI i Na Letizia
Ortiz, van fer entrega dels premis a 5 emprenedors
i emprenedores per haver destacat en el seu camp.
El CEIP Misericòrdia i El CEIP Assumpció van assistir
a l’acte d’entrega i l’endemà van participar en les IV
Jornades COM S’EDUCA UN TALENT EMPRENEDOR.
En aquestes jornades els dos centres vinarossencs
van exposar un mural amb projectes emprenedors
i activitats basades en les pedagogies àgils per a
l'emprenedoria que s’hi realitzen. Diversos mestres
de tots dos col.legis van compartir amb ponents
de nivell mundial les seues experiències als centres
educatius. Van escoltar Mark Stevenson, divulgador,
emprenedor i expert; Marc Sanz, educador de
google; Maria Batet, experta en creativitat; Carmen
Pellicer, experta en intel·ligències múltiples i
presidenta de la fundació Trilema; Francisco
Ballarini, fundador de l’ONG Educando el Cerebro;

Carl Jarvis guanyador de l’escola innovadora 2013
i David Calle, finalista en el Global Teacher Prize.
També van escoltar les experiències contades per
alumnes, periodistes, còmics, directius d’altres
centres i professorat motivat en treballar a través
de projectes emprenedors.
“Venim renovats, amb idees, aportacions i carregats
d’energia per compartir amb la resta de companys
les pedagogies àgils i les experiències que hem
viscut en aquests actes, que de segur, ajudaran
els nostres alumnes a afrontar aquest món que va
canviant tant ràpidament que costa d’entendre”
deien aquests mestres en tornar de Girona. Així
mateix han vingut reconfortats de veure que “anem
per bon camí amb la tasca feta durant aquest curs
de formació amb la Fundació Trilema”. “Ha estat un
plaer poder assistir i exposar el nostre treball en
aquests actes i compartir aquesta experiència amb
un altre centre de Vinaròs. El talent cal entrenarlo per esdevenir eficaços, creatius, responsables,
autònoms i tenir capacitat de lideratge, elements
claus per afrontar la vida en la societat actual i
l'escola del segle XXI” comentaven finalment.

La Muixeranga de Vinaròs Brilla durant les Festes de Sant Joan i Sant Pere 2017

La seva actuació en la vespra de Sant Joan i la
Coorganització i Participació del V é Seguici
Popular de Danses de Vinaròs reviuen el millor de
la Muixeranga Vinarossenca, en una Temporada on
al nivell tècnic en que es troba la colla i la implicació
vital dels seus components, es vislumbra amb
un clímax perfecte per a la posada en comú de
Grans èxits encaminant-se cap a la IIª Trobada
de Muixerangues de Vinaròs a Finals d’Octubre.
Ara, el fet de que a principis d’estiu pràcticament
la totalitat de les Figures ja siguen de 4 altures fa
mostrar un camí esperançador i amb força per a
continuar aspirant a fer de la Ciutat de Vinaròs una
Capital Cultural en Potencia.

La participació de la Muixeranga a la Fira i Festes va
començar la vespra de Sant Joan, on acompanyats
per la colla de dolçaina i tabal vam realitzar figures
com el Castell abans de iniciar la Cercavila i en
tornar a la plaça del Mercat una marieta de 3, un
Banc i una Torre, ambdues de 4 altures i una Sènia
per a rematar l’actuació i fer participar als nous
integrants de l’Entitat. Dies desprès amb gran
participació acudirem al sopar a la fresca així com
als habituals assajos de Divendres de 20:00 a 22:00.
Per altra banda L’actuació Important per a Nosaltres
fóu el dia de sant Pere amb el Seguici Popular de
Dances en la seua 5a edició. Aquesta vegada amb
un recorregut nou que començava des del Reial

de la Fira i acabava a la plaça de l’ajuntament vam
poder demostrar de nou una gran força de colla
amb 3 figures de 4 altures. A més vam compartir
espai cultural com ja es habitual amb les excel·lents
actuacions del Grup Folklòric les Camaraes de
Vinaròs, El Centro Aragonès i la Colla de Dolçaina
i Tabal de Vinaròs, així com també els dansants i
Dimonis.
Amb molt d’esforç preparem la resta de la
temporada i ara ja amb el recien estrenat Estàndard
oficial amb els colors de Vinaròs, el Roig i el Blanc
que ja portàvem també al Nostre Uniforme, amb
un esforç més per apropar-nos al que representa
Vinaròs per a Nosaltres y nosaltres.

El passat diumenge 18 de juny ESMUVI, escola de música i dansa de Vinaròs, va oferir l'audició de final de curs on els alumnes de música i dansa van poder
mostrar-nos el treball que han fet durant el curs. El públic que va anar a l'auditori, que estava tot ple, va poder vorer als alumnes de bateria, percussió, dolçaina,
guitarra, violí, piano, la Coral de l'ESMUVI, els alumnes de sensibilització a partir de quatre anys i els batukids i batujoves. A més, els alumnes de ballet, dansa i
zumba també ens van fer disfrutar de les seues coreografies i moviments. Els professors, públic i alumnes van quedar molt satisfets del treball fet. Ara venen les
vacances i a recomençar a setembre. Bon estiu!
16
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Peixateria Isabel quiere agradecer a todos sus clientes la confianza demostrada todos estos años y desea seguir
animando a todos sus clientes y los que todavía no lo son, a que vengan al Mercat de Vinaròs y sigan degustando
los buenos productos del mar de la Lonja de Vinaròs.

Así se come el
Langostino de Vinaròs

Y para concluir esta serie de
decicatorias, lo quisiéramos
hacer con un bonito poema.
Autor: José González Parada.

Así se come el langostino tiene que ser pelado con los dedos.
Tiene que ser comido con las manos. Tiene que ser paladeado sí, mas nunca devorados.
Antes de comenzar la gran faena es necesario recordar al mar, brindar con una copa
-¡ Manzanilla !- y dar gracias a Dios por la maná. Cumpliendo el ritual prefacio con ternura sutil se
decapita dejando la cabeza a buen recaudo pues, al fin, viene a ser la golosina. Luego se monda el manto
con cuidado y se secciona con primor la cola, si algún trozo quedase adherido es el primer bocado que
se toma. Se inicia formalmente la manduca del sonrosado cuerpo desvestido. Bastarán dos bocados
suculentos para ser degustado y deglutido. Liba con pansa un sorbo de buen vino en paréntesis breve y
digestivo que antes de faenar en la cabeza el eructo conviértase en suspiro. A la testa le llega su turno.
Es la succión sonora inevitable. Un sorbetón, murmullo del deleite, pone lengua a prueba deleitante.
Segregando el calcáreo capirote y el superfluo bigote desasido aplíquese la lengua con fervor ingiriendo
total su contenido. Te has tragado un pedazo de la mar. Te has jamado un océano de gusto. Te ha quedado
el cielo en la boca un decápodo es el rico langostino. Dicen que diez por barba es lo correcto,
mas yo prefiero una ración más larga catorce es mi guarismo predilecto.
Catorce langostinos medianitos. Catorce gulas o catorce versos.
Catorce es la medida en mi condominio.
La dimensión exacta del soneto, deje marinero y en su punto.

ENCARGOS

665 174 963
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OPINIÓ
Ens roben les platges
Per Mamen Ruiz
Les persones tenim molta mala
memòria per a recordar-nos de
l'oratge: tots els anys ens pareix
que a l'agost faça més calor
que mai en la vida i al març més
mestral que cap any. Però els vinarossencs sí
que recordàvem el temporal d'aquest hivern. I el
recordàvem perquè va arrasar les nostres platges
i va deixar tremolant moltes timbes de les nostres
cales.
Tampoc oblidem com el govern del Partit Popular a
Madrid ens va dir que protegir les costes del nostre
poble no era prioritari. Tots sabem que el prioritari
per a ells és salvar Castors, bancs i autopistes, però
esperàvem alguna cosa més d'un govern que
ofega als ajuntaments per poder rescatar als seus
amics. Ja ens vam queixar d'això quan tocava, com
també no hem deixat des d'aquell dia de reunirnos davant del Servei de Costes i del Ministeri
de Medio Ambiente perquè reconsideres la seua
postura.
Però al final el que ha passat, com tots menys
ells sabíem que passaria, és que la Mare Natura
ha sigut més rapida que l'enteniment dels
tècnics del ministeri. I el resultat és que aquesta
setmana passada la cala naturista de Sol de
Riu ha desaparegut baix d'una allau de roques.
Un dels símbols del nostre patrimoni natural i
turístic ha sigut esborrat per mai més per culpa
de la deixadesa, i perquè no pel menyspreu, del
que ha fet gala un partit polític i els seus socis
de les necessitats de la nostra ciutat. En tot cas,
és significatiu per a nosaltres que justament
l'afectada haja sigut una platja amb tanta història
d'ànim col·lectiu i ciutadà com ha sigut aquesta.
Podríem parlar també del recent vot en contra del
Partit Popular a la implantació d'un millor servei de
rodalia amb Castelló o de l'últim intent de retallarnos el servei de Correus, tema solucionat gràcies
a l'esforç de ciutadania, tècnics de l'Ajuntament i
polítics amb ganes de lluitar per l'interès del nostre
poble. I és aquest esperit d'inconformisme i el no
deure res a ningú, el que ens dóna ales a la gent de
Tots i Totes Som Vinaròs per anar a trucar portes, a
protestar a qui faça falta i a fer força on faça falta
per aconseguir que se'ns reconegue la necessitat
de protegir les nostres costes i platges, abans que
la pròxima llevantada torne a fer desaparèixer un
altre tros del nostre entorn natural.

www.canal56.com
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De què anem, Costes?
Per Fernando Juan

Executiva local PSPV-PSOE

La nit del dijous 6 de juliol al
divendres es va produir un nou
despreniment a la nostra costa,
aquesta vegada a Sòl de Riu, concretament a la platja
nudista, de manera que ens n’hem quedat sense.
Afortunadament no s’han de lamentar desgràcies
personals. Això són els fets. Conseqüència d’un
procés natural de regressió que pateixen les costes
de la nostra localitat i, de fet, de tot el mediterrani.
En data de 16 d’octubre ja vam fer un escrit al
diariet explicant tot el que havia fet, i està fent
encara, l’ajuntament de Vinaròs. Amb els temporals
d’aquest hivern i les destrosses que van causar al
llarg de la costa, el nostre regidor Guillem Alsina,
juntament amb els equips tècnics, van elaborar un
informe detallat dels problemes detectats a tota
la costa, des de Sòl de Riu a Aiguaoliva, a la fi de
presentar-lo a la institució que té COMPETÈNCIES
per a donar solucions al problema de despreniments
a les nostres cales i platges. Aquest informe es va
presentar a la Dirección General de Costas, a Madrid.
I la resposta va ser decebedora: No hi ha diners per
a aquestes actuacions. Com a argumentacions que
ens van exposar:
En el cas concret de Sòl de Riu, en tractarse d’un paratge natural, no és convenient fer cap
actuació, per a no alterar els processos naturals.
Els diners resten per a actuacions de
protecció d’entorns urbanitzats, on hi ha prioritats
de salvaguardar edificis, urbanitzacions, etc.
Les actuacions es realitzaran en aquelles
zones de costa més castigades pels temporals.
Vinaròs no és una zona prioritària.
Actualment no hi ha diners per a aquesta
zona de costa!!!!!!!
És a dir, nosaltres fem la feina que ens pertoca, un
estudi detallat de totes les carències i problemes
detectats a la costa, i fins i tot es valora en més d’un
milió i mig d’euros el cost d’aquestes actuacions.
Aquí ja estava inclosa l’actuació, entre d’altres, a la
platja de Sòl de Riu, on hi va aparèixer una esquerda
de grans dimensions (i és que fins i tot la natura ens
avisa!!!).
Ara, després d’aquest despreniment, i després de
tornar a analitzar a peu de terra com ha quedat
aquest espai, es detecta una nova fissura de grans
dimensions, amb una nova cova per on es pot
produir un nou despreniment, i l’ajuntament torna a
delimitar la zona prohibint el pas i tornant a demanar
solucions a COSTES que, repetim, és qui té les
COMPETÈNCIES per a actuar. Des de la subdelegació
de Govern, l’argument per a negar per enèsima
vegada la solució és:
Es tracta de terrenys privats i, per tant, no es
pot actuar.
Com diríem de manera barroera, “pa cagar-se i no
torcar-se”. Ni més ni menys que un menyspreu total
als vinarossencs i als visitants del nostre terme. Un
present decebedor i un futur que fa pensar molt.
S’han produït despreniments al llarg de la nostra
costa sempre, però amb una periodicitat molt
més gran, és a dir, només després de temporals
que es produïen cada 5-10 anys. Però en aquests
últims 15 anys els despreniments han augmentat
en freqüència, i l’espai que queda entre vivendes
o carreteres i la línia de costa s’ha reduït de forma
substancial. Aquí ja no parlem de previsió a mig
termini, és prevenció immediata i pràcticament a
tota la costa. Què esperem, que hi hagin morts????.

No volem més promeses.
Volem fets
Per Anabel Matamoros
Ja estem en plena
www.ppvinaros.es temporada d’estiu, una
època per a disfrutar al
màxim del nostre poble que té moltes qualitats
tant per al turista que ens visita com per als
vinarossencs que tenim la sort de poder disfrutarles durant tot l’any. A pesar d’això als membres
del Partit Popular ens dol veure com aquest equip
de govern, el tripartit, no s’ha preocupat en els
dos anys de govern que porten de cuidar aquest
aspecte tant important per a tots i que sens dubte
és el motor econòmic de la nostra ciutat.
La deixadesa en totes les àrees es pot comprovar
en el dia a dia. Lamentablement els rentapeus
en ple mes de juliol han estat dies i dies sense
funcionar, els contenidors plens de fem sense
recollir, el enllumenat sense funcionar en algunes
zones del nostre municipi, i així una llarga llista
de fets que la ciutadania comprova atónita que es
queden sense solució durant dies i dies… aquesta
desídia fa que el nostre Vinaròs tinga un aspecte
que no es l’adequat ni per als vinarossencs ni per a
qui ens visita i en conseqüència qui surt perjudica
tés el comerç i l’hostaleria per una falta de treball
alarmant per part dels regidors que ocupen una
regidoria amb dedicació remunerada en nòmina
pero que no fan la feina que es te que fer i per la
que cobren 14 pagues a l’any.
Una mostra palpable de la desídia és que el Consell
de Turisme ni tan sols s’ha constituit, el regidor
responsable no vol escoltar als sector implicats ni
vol que ningú l’assesore. Parlaven molt d’escoltar a
la gent però la realitat és que cada regidor va a la
seua i els molesta que algú els diga que no tot ho
fan bé. Segur que molts comerciants o restauradors
tenen propostes i idees per millorar Vinaròs però
tenen davant seu un regidor que ni escolta ni vol
escoltar.
Per altra banda l’alcalde, Enric Pla, que se mostra
tant satisfet de la “mobilització” que han tingut
en aquests dos any, deuria saber que “mobilitzar”
no és el mateix que fer, per lo tant ja és hora de
veure fets, de pasar de les promeses a les realitats
perquè dos anys vivint de promeses no és el que
va dir que faria. Ja estè bé de tantes mentides al
ciutadà, hi ha projectes enquistats que no tenen
sortida, que están encallats per culpa d’un tripartit
que cada dia s’inventa una excusa per tal de no
cumplir amb el que van prometre. Estem en ple
estiu i molt ens temem que aquells projectes que
avancen lentament pels despatxos del tripartit
comencen ara un periode de vacances que encara
els retarde més. Vinaròs no mereix un govern que
està de vacances tot l’any.
de Vinaròs

Subscriviu-vos a

El Diariet
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OPINIÓ
QUIN DESGAVELL
Per Maria Dolores Miralles
Els regidors que formem part
del consistori municipal som
representants electes amb
unes obligacions, i la més important és donar veu
a aquelles persones que, en el seu moment, ens
van dipositar la seua confiança.També tots tenim
l'obligat compliment d'assistir a les convocatòries
dels plens, comissions, taules de contractació, i
en cas de no poder, hi ha que justificar-se davant
la presidència, per a que se'ns excuse davant la
ciudadania.
Aquest dilluns passat, estàvem convocats a la
comissió d'infraestructures, i un dels punts de
l'ordre del dia era l'aprovació de les qüotes de
l'enllumenat de la Costa Sud, una demanda del
veïns des fa molts anys. En l'expedient estaven
arreplegades les al.legacions dels veïns afectats,
on una gran majoria van ser desestimades per part
de l'ajuntament , encara que molts demanaven
rebaixar el pagament perquè ja fa molts anys que
esta pagant contribució urbana per uns terrenys
que no estàn urbanitzats i tenen una mancança de
serveis urbans.
Quan es va aprovar aquest expedient en plenari,
el PVI ja va manifestar públicament si s'aplicarien
contribucions especials, on una part va a càrrec de
l'ajuntament i l'altra a càrrec dels propietari o si les
qüotes d'urbanització correrien al 100% a càrrec
dels propietaris. Aquesta última mesura creiem
des del PVI que era un greuge comparatiu vers
altres zones que s'han urbanitzat a Vinaròs.
La comissió ha estat un desgavell, perquè no puc
entendre de cap de les maneres com es pot passar
a votació un punt amb tanta controvèrsia on la
majoria la tenia l'oposició. Ja que hi han faltat dos
membres de l'equip de govern, un que pertany al
gurp de TOTS i TOTES i l'altre de Compromís. La
votació ha estat guanyada per l'oposició perquè
el tripartit ha decidit passar contribucions el cent
per cent a càrrec del propietari, quan han fet públic
que disposen d’un milió d’euros per inversions que
es podrien destinar a rebaixar els impostos dels
contribuents.
La tasca de regidora no és gens fàcil, perquè hi ha
que compaginar-la amb la vida professional. Però
vostés senyors del tripartit, on una gran majoria
estan a mitja jornada, amb dedicacions parcials,
no tenen que tindre cap problema per assistir. De
veritat, és increïble.
No és la primera vegada que això passa. En el ple
extraordinari que es va convocar al mes de gener
del 2016 a les 8 del matí, per aprovar la renúncia d’
una regidora de l'equip de govern, quatre membres
del seu equip no acudiren. L'oposició no va voler
posar cap entrebanc a la decisió de la regidora, i
la recolzarem per sentit de responsabilitat, perquè
en cas contrari, s'hauria d'haver convocat un altre
ple. Encara esperem explicacions, només se'ls ha
excusat. Només ens conten mentides per tapar les
seues vergonyes.
No tenen temps per acudir a fer els seu treball
(pel qual cobren uns diners), amb un horari a la
carta que van aprovar-se per acomplir les seues
funcions, però no tenen cap problema per anar
al mercat, inauguracions…i fer-se la foto. Tots
vostés ens costen una grapat de diners a tots els
vinarossencs, hi ha que tindre la cara molt dura
per cobrar i no acomplir amb les seues funcions de
regidors.

CURSA DE CAMBRERS
Associació de veïns Migjorn

D’aquestes festes
ens va cridar
l’atenció un esdeveniment especial recuperat
d’èpoques passades: la carrera de cambrers.
Recordada com a esdeveniment simpàtic d’uns
vells temps (que afortunadament no tornaran).
Els cambrers de bars del poble enlairaven la seua
eina de treball plena amb gots i botelles i corrien
per un carrer cèntric mirant que no els caigués
al damunt els líquids que contenien. Calia anar
molt de pressa per guanyar aquesta carrera que
comportava un prestigi davant dels seus clients
quotidians i al mateix temps un premi pecuniari.
Els senyorets animàvem als seus sol·lícits cambrers
i reien amb les ensopegades i vessaments de
líquids.
Quina bona idea!, Cal recuperar velles tradicions!,
els hauran dit. El que no sabem si allò de recuperar
les tradicions era pels cambrers o pels senyorets. En
aquest temps on la professionalitat de cambrers/
eres és de curta durada i on una gran part dels
jovents han passat per aquesta experiència el que
lamentem és que sols hi hagués una categoria
doncs pensem que el ventall de possibilitats és
molt gran. Per l’any que ve, si els senyorets els ve
de gust tornar a organitzar-ho, els suggerim que
poden fer diferents categories.

www.avmigjorn.org

Las Delicias de la Amistad
Estimado pueblo de Vinaròs:
En vísperas del Día de la Amistad, he considerado
que son buenas fechas para manifestar en este
semanal mi agradecimiento, dándole las gracias
más sinceras a este pueblo en general y, en
particular, a esos vinarocenses conocidos por la
mayoría de todos Uds., como son nuestros amigos
Vicente Benet Meseguer, Pedro Aixala Giner, etc.
entre otros, ofreciéndome con su benevolencia,
su buen hacer y saber a lo largo de tres lustros,
homenajeando al “Genio que Revolucionó la
Copla”, donde un servidor de Uds. (Antonio Alías)
siempre me he sentido rodeado de una aureola
positiva, venciendo mi estado agraz intelectual y
mi timidez de lugar. Mi estimación hacia todos los
vinarocenses.
El próximo 30 de julio se cumplirán cincuenta y
nueve años de la Campaña en favor de la Amistad,
por lo que no estaría nada de mal, recordar este
sentimiento de sensibilidad hacia nuestros
amigos.
El sujeto que cultiva una inclinación sentimental
de estima hacia otra persona está profesando el
arte de la amistad, que desemboca en la asunción,
acción y efecto de ser buenos amigos, sin exceder
los límites de lo justo y lo honesto.
Unos de los tres grandes deseos de la persona

S.Fabregat

Primer començaríem per la de cambrers/eres amb
llicenciatura. Una altra podria ser amb experiència
adquirida “allende nuestras fronteras”. Altra més
d’aquí seria la de contractats a temps parcial tot
i que aquesta també admetria subdivisions (per
dies, per hores, de temporada,...). Altra categoria
que podria donar molt de prestigi seria la de
cambrers en experiència però sense feina (majors
de 40/45 anys). A estos caldria dedicar-los més
temps: tarden més a fer la cursa i a més caldria
deixar-los la safata. Segur que no en tenen. I a més
a més, vés a saber si pel temps que porten aturats
i sense opcions, pot ser ni se’n recorden. Pot ser
fins i tot que queden ben xops. Amb aquesta edat
ni corren ni tenen el pols ferm. Millor no comptar
amb ells. Com ara. Fora de la cursa del treball, fora
de la cursa de la vida.
Els senyorets no cal que porten barrets de Panamà
per ser reconeguts, no cal. Sabem qui són. Però,
si per acabar de pintar el decorat i retrobar-se
amb aquella època tan daurada per alguns no se
priven, també els podrien lluir. Per arrodonir el
decorat i els vells temps podrien recuperar també
el paper de “limpiabotas”. Seria el punt culminant!
Perdonen però, tot i el gran quadre que poden
formar, nosaltres segur que no anirem. Vinaròs,
15.07.2017

Antonio Alías Sáez

en su vida son: la salud, la familia y la amistad.
Este último es uno de los más difíciles de cultivar.
Confucio, por el año 550 a. C., nos hablaba de
las delicias de la amistad y enseñaba a perdonar
las ofensas recibidas, la justicia y la humanidad
como deberes de los monarcas entre otras cosas.
El asiduo y sustento de la amistad es solamente
sentimiento y estima, y sus principales enemigos
son dos: 1º) preterir (olvidar) por la distancia, la
que produce el desafecto y este desemboca en la
pérdida de estima, produciendo un estado aciago
de torvos sentimientos y de pereza por esta; 2º)
los sudores del trabajo (fatigas), su componente
químico puede producir una animadversión para
diluir la estima, haciendo que la amistad no se
manifieste, apareciendo el otro “yo” del individuo,
por el efecto de esquiroles, trápalas, o falta de
destreza laboral, etc. En fin: “In Extrema Res”, ¡igual
que empieza acaba! Cultivemos y alberguemos
la estima, porque esta es la mejor evaluación de
nuestra vida (Hasta los grandes buques tienen su
“punto de estima”).
La Cruzada en favor de la amistad se fijó el 30
de julio de 1958 en Puerto Pinasco (Paraguay),
presidido por el cirujano D. Ramón Artemio Bracho,
y en el año 2011 fue declarado Día Internacional
de la Amistad por las Naciones Unidas.
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OPINIÓ
UN POC MÉS DE LES FESTES I SE HA ACABAT
Es enten que quan algú fa algun treball siga el que
siga i el que ho ha fet no escatima en alabances
sobre el seu propi treball se sol fer referència al dit
que diu: “Es nota que no tens iaia.”
Bueno pues açò és el que ha passat la setmana
passada amb dos dels articles d'opinió publicats
en el Diariet. Un del mateix partit polític que el
del regidor de festes i l' altre d' un soci de l'equip
de govern, que els dos han fet el paper de la iaia.
Un exposa diverses coses i qualifica les festes
de:”Unes bones festes:” L'altre les qualifica de:
“Espectaculars.”
Bueno pues este que escriu accepta,!polp com
a animal de companyia. Però he de continuar
recordant que totes les activitats mencionades
en els dos articles any rere any i durant molts anys
siga del color polític que siga l' Ajuntament de
torn ja es mencionaben.
El que escriu, ni enguany ni cap any he passat
per alt l' esforç de molta gent que, mentres uns
disfruten de les festes estaven ocupats fent el que

es puga perquè tot funcione.
No puc passar per alt als treballadors de
l'Ajuntament, comerciants, associacions, als
artistes a les dames i els seus familiars…
No puc passar per alt el civisme dels vinarosencs.
Ni de bon tros que Vinaròs és un poble especial.
Un poble obert que deixa clar que qualsevol
persona que ens visite des d' on siga i com siga
que es trobarà com a casa. Això ho tinc molt clar.
Com també així i tot tinc molt clar que les festes de
Sant Joan i Sant Pere necessiten un bon canvi i una
bona dosi d'imaginació i col·laboració.
L'altra iaia, la del mateix partit polític que el del
regidor de festes també fa les seues alabances en
el seu article del Diariet amb referència a una sèrie
d'actuacions de diverses activitats que com ja s' ha
dit altres vegades la ciutadania vinarosenca des
de fa molts anys d'altres programes ja les recorda.
No per això en absolut es desmereix en cap sentit
el seu treball, entrega il·lusió i es qüestiona la seua
presència en les festes ja que entenc que són peça

Manuel Villalta

clau en les mateixes.
El que si he notat a faltar en el llistat d'activitats
de les festes exposades en l' article del Diariet
és la foto del regidor de festes anunciant i
promocionant la correguda de bous del dia 25.
Entenc que se 'ls haurà oblidat. És una llàstima ja
que és un acte cultural i tradicional a Vinaròs.
El que no se li ha oblidat a la iaia de l' article és
agrair en nom de l' agrupació local del PSPV—
PSOE és donar les gràcies a tots els participants
i en nom dels regidors del mateix partit que han
sigut els que s'han deixat la pell per a fer possible
estes festes !Espectaculars.
Els altres regidors dels altres partits de l' equip de
govern no s'han deixat la pell, s' han deixat l'os,
per a tan sols ser,! Unes bones festes.
Un motiu més per aquè este que escriu entenga
que és necessari un bon canvi, imaginació i
col·laboració en les festes.
Però bo ja he:”Parlat un poc més de les festes i se
ha acabat.”

Ya puedes

reservar

LOS LIBROS DE TEXTO
infantil, primaria y secundaria
bachillerato y ciclos formativos

para el próximo
curso escolar
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Coca de paret

Abundantes albacoras y bacoretas desembarcados por marrajeros foráneos

Aguas estivales con la Virgen del Carmen

Mar calmado y fin de semana celebrando la festividad de la Estrella de los Mares. En general
las extracciones de pescados y mariscos en las modalidades que están operativas resultaron
normales, a excepción de la llum que no trajo peix blau. Las cotizaciones fueron elevadas.

La pesca de arrastre de la provincia de Castellón, sus puertos pesqueros se encuentran en veda los
meses de julio y agosto. Ahora, los armadores aprovechan éste par de meses para sacar a varadero a los
bous y efectuar las anuales limpiezas de fondos y proteger la obra viva del buque con pintura especial.
Ni que decir que los carpinteros de ribera, mecánicos navales, rederos, etc., hacen sus trabajos a bordo y
en tierra para preparar a la embarcación de cara al mes de septiembre que saldrán a faenar.
El cerco, el lunes la única traíña que teníamos aquí partió hacia aguas de Valencia, ya que por el litoral
vinarocense no encontró pescado azul.
La flota artesanal de artes menores, sobre la mitad de barquitas se dedica a calar los trasmallos en busca
del langostino, pues éstos día hubo el pleno de la luna y es cuando más se captura nuestro emblemático
crustáceo rey. Conjuntamente atrapan galera y sepia. Un par lo hacen tras el lenguado, rombo y raya.
Una pesca mabre, pagel, corba y sorella. Y dos trabajan por las inmediaciones de las islas Columbretes
para llevar langosta, bogavante, cabracho, dentón, rape y mamona.
El palangrillo costero una embarcación pilló con anzuelo lubina, dorada, pargo, sargo y congrio. Y cuatro
barquitas también atraparon con anzuelo bacoreta.
La pesca de la marrajera, dos barcos (de Murcia y Almería) arribaron con 3.000 kg. de albacora (atún
blanco, atún de aleta larga o bonito del norte), siendo piezas de 10 kg., de pez espada 200 kg., de listado
200 kg. y de marlín 100 kg.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo ha comenzado la campaña., de manera que los pescadores
depositan sobre el lecho marino dicho recipientes de arcilla para que entren los pulpos y hagan su
morada. Luego sólo tienen que izarlos sobre cubierta y sacar de dentro a los pulpos. Son ejemplares de
4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Auge del sector conservero español

España es una referencia mundial en la producción de pescados y marisco en conserva, con una
productividad de 348.436 toneladas el pasado año.
Según el informe presentado por la asociación de fabricantes Anfaco, las empresas conserveras españolas
no sólo enlataron mas en el 2016, sino que sus ventas alcanzaron mayor valor. Las exportaciones totales
en conserva, preparados y semiconservas de pescados y mariscos, se han incrementado el año anterior
un 5,99% en volumen, llegándose a un total de 178.559 tons. y un 9,98% mas en valores económicos,
para llegar a exportar a 117 países.
En concreto, las exportaciones totales de pescados secos, salados o en salmuera, han aumentado en
2016 un 47,16% en volumen, para ascender a las 22.117 tons., y en valor un 14,91% más.

Pertanyent al grup de les alges roges.
El seu nom científic és Peysonnelia
squamaria.
Este vegetal marí un tant calcificat,
sol viure sobre pedres prop de la
superfície i en especial en llocs amb
poca il·luminació, que bé poden ser
coves o llocs on la latitud del sol no els
aconseguix, i en profunditats fins a 50
m.
Té un tal·lus cel·lular foliforme eixamplat
horitzontalment, que se subjecta al
substrat amb rizoides. La seua forma és
retallada, lobulada en el bord amb zones
radials o concèntriques superficialment
compostes per files verticals de cèl·lules.
Són autòtrofes, o siga, que utilitzen la
clorofil·la i altres pigments fotosintètics.
És d'un color roig fosc i terrós.
La seua dimensió oscil·la sobre els 10
cm.
La seua reproducció és a l'hivern.
Forma part de la flora mediterrània
perenne i a vegades se la pot apreciar
fixada en la franja sotmesa a les
permanents envestides de l'onatge
sobre la costa.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE MAIG DEL 2017 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
Maira (Mare del lluç)
Escritas (Rayas)
Totina (Mantes)
Besucs (Besugos)
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Móllera (Faneca)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguados)
Sards (Sargos)
Lliri (Anjova)

6.438Kg.
615
1.253
21
958
306
10
150
974
536
264
356
1.520
40
1.306
542
7.873
2.668
267
286
11

Llobarro (Lubina)
Penegal (Boca negra)
Mabre (Herrera)
Aranyes (Salvarriego)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Raps (Rapes)
Espet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Molls (Salmonetes)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Llises (Mújol, Lisa)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Gatets (Pintarroja)
Roncador (Roncón)

153
75
92
536
15.272
383
4.420
2.442
506
2
182
6.816
2.209
2.570
10
16
225
2.692
92
1.573
118
13

Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejereyes)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos, Lábridos)
Rom (Rèmol, Rombo)
Varis (Varios)
Total ..................
CRUSTACIS
Cranc (Cangrejo)

140
115
90
44
404
202
62
6
61
25
6
19
9
47
14
2
30
26
_______
68.108
1.486

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)
Total
..........................
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito picudo)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón, Pulpo patudo)
Caragol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)
Total
TOTAL

283
1.697
996
150
163
2
_____
4.776

275
220
856
1.241
2.021
1.790
11
10
277
5
_______
.............................. 6.706
EXTRACCIÓ…...
79.592
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II JORNADA ESPORT EN FAMÍLIA
- 16 JULIOL
PLATJA FORTÍ - ZONA DE VÒLEI PLATJA
10:00 A 13:00 HORES
NO ÉS NECESSARIA LA INSCRIPCIÓ PREVIA.
ACTIVITATS GRATUITES PER A XIQUETS DE TOTES LES
EDATS: vòlei platja, futbol, platja, padel platja, pales, jocs
d'aigua, etc...
COL·LABORA DECATHLON - Vine a gaudir del seu material
per a activitats de platja!
AIGUA I OBSEQUIS PER A TOTS ELS PARTICIPANTS!
VINE A GAUDIR D'UN DIUMENGE MOLT ESPORTIU A LA
PLATJA!!

IV10K NOCTURN LLANGOSTÍ
DE VINARÒS - 12 AGOST

ARRIBADA I SORTIDA AL PASSEIG FORA DEL FORAT.
21:00 HORES
ESPECTACULAR RECORREGUT PEL CENTRE URBÀ I TOTA
LA COSTA.
AMPLIA ZONA D'APARCAMENT I DUTXES AL PAVELLÓ
POLIESPORTIU.
INSCRIPCIÓ OBERTA A MYCHIP.ES, BASE MOLINER
BERNAT, DJ SPORTS, DE VINARÒS, I ESPORTS ARIN, DE
BENICARLÓ.
SAMARRETA, AVITUALLAMENT, REGALS PER A GRUPS,
TROFEUS I FIDEUÀ FINAL PER A TOTS ELS PARTICIPANTS
I ACOMPANYANTS!
VINE A GAUDIR DE LA CURSA DE L'ESTIU A VINARÒS!!

JOVE
SPORT

2017
EDATS
NASCUTS 2002/2003/2004
HORARI
DE 10.00H A 13.00H
PREU
40€ PER QUINZENA

1A QUINZENA DE JULIOL DEL 3 AL 14
2A QUINZENA DE JULIOL DEL17 AL 28
PLACES LIMITADES 30 PER QUINZENA
INSCRIPCIONS 5 I 6 DE JUNY DE 9:00H A 14.00H
I DE 16.30H A 19.00H A LES OFICINES DEL CME
ACTIVITATS MOLT VARIADES!! VELA, PADDLE SURF,
FUTBOL 7... ETC

Més info a: www.cmevinaros.es

UPCCA

UNITAT PREVENCIÓ COMUNITÀRIA
EN CONDUCTES ADICTIVES

Aquesta setmana el servei d'esports de l'Ajuntament de Vinaròs va ser convocat pel servei d'esports de
la Conselleria per poder realitzar una valoració de les Jornades d'Esport comarcal 2017, organitzades
conjuntament pels ajuntaments de Vinaròs, Benicarló, Peníscola i Alcalà de Xivert. La trobada, a la
qual va assistir la regidora d'Esports de Vinaròs, Begoña López, i el tècnic municipal d'esports Nacho
Chaler, va servir també per començar a treballar en l'organització de les jornades comarcals de 2018.

Totes les imatges de Vinaròs a

www.fotospai.com
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Comunicado de la
Plataforma simpatizantes
y exjugadores Vinaròs C.F.
Como es bien sabido, por nuestra parte se solicitó al
club mediante requerimiento notarial lo siguiente:
‐Convocatoria de asamblea para votar una moción
de censura en contra del
Presidente y su junta directiva., avalado con la
presentación de firmas que
superaban el 34% de socios del club.
‐Entrega del estado económico actual del Club.
‐Entrega listado actualizado de socios.
‐Copia del acta de la última Asamblea.
Todo ello los Estatutos del Vinaròs CF ampara al
socio que lo solicite.
Pues bien pasado el tiempo máximo que estos
estatutos indican, tanto el Presidente como su
junta directiva, han hecho caso omiso a todo lo
solicitado, habiendo solo remitido una carta de
contestación en donde se inventan sus escusas y
no aclaran ninguno de los puntos solicitados.
Se excusan en que el socio ya aprobó su gestión
y proyecto en la Asamblea, cosa evidentemente
cierta, pero que nada tiene que ver el negar la
convocatorio de otra donde se trate una moción
de censura que los estatutos permiten.
Se inventan que hay socios que no saben lo que
han firmado porque se les presenta una hoja donde
nada se indica, cuando claramente se específica en
el encabezamiento que las firmes son para una
moción de censura al presidente y junta directiva
del Vinaròs CF.
Que si las firmes no todas son válidas porque
hay firmantes que ya no son socios, ni indicando
cuantos, quien, etc., por lo que no es cosa creíble.
Además si hubieran entregado el listado se podría
comprobar fácilmente.
En cuanto a la entrega del estado económico del
club, listado socios y acta de la última asamblea,
nada dicen en el escrito.
Por tanto creemos que no se están cumpliendo
lo que dice los Estatutos del Vinaròs CF y que
realmente lo que están haciendo es riéndose de
una gran parte de la masa social y simpatizantes
del Vinaròs CF. Pero allá ellos.
¿Cuál va a ser nuestra postura a partir de ahora?
Evidentemente se podría judicializar el tema,
empezar una batalla de la palabra de unos contra la
de los otros, etc., coses que en definitiva no llevarían
a ningún lado y simplemente perjudicarían aún
más al Vinaròs CF.
Por eso creemos que para el Vinaròs CF ahora es
mejor dar un paso al lado, dejar que el Presidente
y su junta realicen su trabajo tranquilamente.
Nosotros seguiremos trabajando en la sombra
por el Vinaròs CF e intentar llevar a cabo un buen
Proyecto para su futuro que se podrá llevar a cabo
en las próximas elecciones.
Sí que solicitamos que la gente que quiera al
Vinaròs CF y crea que las coses hay que cambiarlas
en un futuro no muy lejano, se haga socio/a del
equipo, ya que al final se hacen las coses que
quiere el socio/a y si no se es nada se puede hacer.
No queda más que agradecer el apoyo de tanta
gente, las cuales sino lo sabían ahora ya lo saben
(porque así lo manifiestan) de quien/es están al
mando del Vinaròs CF.
Vinaròs, de Julio de 2017

Els participants del Repte 10k continúen posant-se a punt per la prova

ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

CLUB ESPORTIU VINARÒS-FACSA Aigües de Vinaròs
CAMPIONAT AUTONÒMIC ABSOLUT.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat a la pista del
Turia, València, el Campionat Autonòmic Absolut
de Pista Aire Lliure on els atletes del Club Esportiu
Vinaròs han obtingut molts bons resultats.
En la prova del 1500m.ll. va participar Guillem Adell
on va aconseguir la plata amb una bona marca de
3:55.24.
En la prova de 800m.ll. els germans Monfort, Adria
amb 2:00.95 i Hugo amb 2:01.48 es van ser amb la
sexta i séptima posició.
La marxadora Andrea Cabré, es va fer amb el títol
de campiona autonòmica en els 10km marxa.
Agraïments al nostre patrocinador FACSA
Aigües de Vinaròs i les col·laboracions de Nova
Nutrició i Sports Arin.
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Final Benjami dels Jocs Esportius
Els dies 8/9 de juliol es va celebrar la Final dels Jocs Esportius Benjamí,
en dues sedes el dissabte en Castelló i el diumenge en Benicarló,
amb un total de 120 nadadors de diferents clubs de la província.
L'equip vinarossenc va estar format per Júlia Muñoz, Sara Garcia,
Daniela Muñoz, Lluna Bordes, Gema Fibla, Ariana Mara, Vera
Pérez, Ona Leciñera, Arancha Canalda, Mar Garcia, Joan Chavarria,
Santi Matamoros, Iker Mas, David Constantin, Dylan Martin i
Franc Jaime tots ells baix la direcció del tècnic Isidro Martorell.
Les proves dels relleus les van dominar totes tant en masculí com
en femení, fent medalla d'or en les quatre proves disputades,4x100
estils masculí, fent una marca de 5'20''83 i l'equip femení 6'07''59; en
4x100 lliures, l'equip masculí van fer 4'45''37 i el femení 5'26''09.
Les proves individuals també van anar prou bé ja que van aconseguir
fer un total de 8 medalles,4 d'or, 2 de plata i 1 de bronze.
Andreu Jovani va fer or en 100 braça en 1'20'88 i 200 estils 2'40''87.
Daniela Muñoz, or en 100 braça 1'26''00 i 200 estils 2'57'58.
Mar Garcia va fer or en 100 papallona en 1'34''09 i plata en 400 lliures
5'53''82.
Ona Leciñera en 400 lliures va fer bronze en 6'11''29.
Joan Chavarria en 100 papallona, plata en 1'21''47.
En acabar la competició com a premi es van desplaçar fins al parc
aquàtic Acualandia de peñiscola, on van dinar els nadadors i pares.

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco
TEATRE I DANSA PROFESSIONAL
Dissabte, 4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

Campionat Autonòmic Infantil d'Estiu
El cap de setmana del 8/9 de juliol, es va 1500 lliures fent un temps de 17'23''54, en
celebrar a Sedaví (Valencià), el campionat una progressió excel·lent, per descomptat,
autonòmic infantil de natació amb també destacar els relleus femenins
piscina de 50 metres descoberta i crono de 4x100 lliures 4'12''30 i 4x200 lliures
electrònic, amb la participació de 35 9'05''62, quedant en segona posició en les
clubs de la comunitat i un total de 230 dues proves, en una bonica lluita amb el
C.N.Castalia (cs). Els altres integrants van
nadadors.
L'equip dirigit per el tècnic Albert estar a un nivell molt alt durant tot el cap
Delmonte va estar format per: Clàudia de setmana, amb la pena de l'accidentada
Matamoros, Paula Paga, Irina Sebastià, prova de Ian Calvo en 100 esquena, que
TEATRE
DANSA
Àngels Messeguer,
Àngels IFerrer,
Miquel PROFESSIONAL
va estar quasi tota prova en tercer lloc,
però/ un
xochores
fatal al/viratge
Segarra i Ian Calvo.
Dissabte, 4 de març
22.30
Preu: 5amb
€ la corxera
Destacar les tres medalles individuals el va relegar al 5 lloc.
Valorarem
molt positivament el tercer lloc
de plata aconseguides per
Llum Serret
Companyia
de teatre
Ornitorincs
en 200 lliures 2'10''60,400 lliures en en la classificació total femenina, que és
Divendres,
17 i dissabte
18 de
/ salut del club, tot i
4'33''09 i 800 lliures en 9'24''97,
totes molt
una mostra
de març
la bona
divendres a les 22.00 hores i dissabte a les
ajustades amb les primeres
classificades,
la
manca
d'instal·lació
publica i de 50 mts.
20.00 hores / 12 €
també destacarem la formidable actuació Donar
l'enhorabona
als
nostres
de Miquel Segarra, que va obtenir una esportistes, així com als pares desplaçats
pel/bon
ambient
meritòria segona plaça enDissabte,
la prova29ded’abril
22.30
horesi /ànims
Preu:mostrats.
5€
· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

MECBETH

BCN CITY BALLET

EMILIA
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que
Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Divendres, 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores /
Preu: 10 €

NO
SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret
Auditori Municipal
d’Izco
Amb la participacióAyguals
del vinarossenc Anthony
Senen
Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

TEATRE I DANSA
PROFESSIONAL
CARINYO

Pérez & Dislà
Dissabte,
4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

Divendres, 6 d’ octubre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

LOS ESCLAVOS DE
Divendres,
17 i dissabte 18 de març /
MIS
ESCLAVOS
Meridional Producciones

divendres a les 22.00 hores i dissabte a les
20.00
hores /312
Divendres,
de€
novembre / 22.30 hores /

BCN
CITY BALLET
LA MEJOR
CANCIÓN
Preu: 5 €
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Dissabte,
d’abril / 22.30 hores / Preu: 5 €
DEL29MUNDO

Divendres, 17 i dissabte 18 de març /
divendres a les 22.00 hores i dissabte a les
20.00 hores / 12 €

BCN CITY BALLET

Dissabte, 29 d’abril / 22.30 hores / Preu: 5 €

EMILIA
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que
Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

Divendres, 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores /
Preu: 10 €

NO
SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret

Amb la participació del vinarossenc Anthony Senen

Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

CARINYO
Pérez & Dislà

Divendres, 6 d’ octubre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

LOS ESCLAVOS DE
MIS
ESCLAVOS
Meridional Producciones
Divendres, 3 de novembre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

LA MEJOR CANCIÓN
DEL
MUNDO
Saw Comedy Show
Companyia de teatre “El punto de la i”

Venda anticipada a l’auditori de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 hores
“ABONAMENT A PARTIR DE 3 OBRES DE TEATRE” (Queden exclosos el BCN
City Ballet i el Cabaret)
Teatres

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

15 juliol de 2017
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TAPA DE LLAGOSTÍ + BEGUDA = 5 €
RESTAURANTS PARTICIPANTS

Bergantín, La Isla, L’Olivera, Miramar, Nou Parada, Rafel lo Cristalero, Vinya d’Alòs

VIII LLAGOSTÍ DE VINARÒS

TAPA TOUR
De l'1 al 30 de juliol
Vinaròs 2017

Visita 4 establiments, vota la teua tapa preferida
i participa en el sorteig d’originals regals
Fullets disponibles a TOURIST INFO VINARÒS
Ps. de Colom. Tel. 964 453 334
Més info
www.turisme.vinaros.es

Vinaròs
és turisme

Turisme Vinaròs

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

PATROCINA
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COL·LABORA

''LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS''

SIMIOS
DIVENDRES: Día:14
DISSABTE: Día:15
DIUMENGE: Día:16
Día:17
DILLUNS:
Día:18
DIMARTS:
DIMECRES: Día:19
Día:20
DIJOUS:

17:40:h – 20:00:h – 22:30:h
17:40:h – 20:00:h – 22:30:h
17:40:h – 20:00:h – 22:30:h
18:00:h – 20:15:h – 22:40:h
18:30:h
18:30:h
18:30:h

Classificació: + de 12 anys
Gènere:Acciò,Fantàstic
Duràda:123 min
www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros
(no s'apliquen els dies festius)

15 juliol de 2017
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Dimarts, 18
Hora: 19.00
ACTE D’APERTURA DEL FESTIVAL
EXPOSICIÓ basada en la pel·lícula Der
Himmel über Berlin (Las alas del deseo o El
cielo sobre Berlín) artistes de l’Espai Mariola
Nos: Román Doménech, Garcia Bel, Núria
Mónico, Carlos Elorduy, Blueedelweiss art, Rosa
Soriano i Joan Gil.
PERFORMANCE a càrrec de la gimnasta
i ballarina Sara González, escenografia de
l’artista García Bel i declamació de l’artista
Núria Mònico.
SORTEIG d’un atrapasomnis (Blueedelweeis) i
d’una obra “Cuervos” de Carlos Elorduy.
Degustació i copa de vi
Lloc: Espai Mariola Nos. Carrer de la Puríssima,
21 Gratuït Públic adult
Hora: 22.00
INAUGURACIÓ FESTIVAL DE VINARÒS i
PROJECCIÓ DE 4 CURTS FINALISTES
Festival Internacional de Curtmetratges de
Vinaròs Agustí Comes
Lloc: JJ Cinema. Carrer de l'Àngel, 10
Preu: 1 € Públic adult

acompanyants Durada: 1 hora
Lloc: Sala d’actes Biblioteca Municipal. Plaça
de l'Hort dels Escribano, 9 Gratuït
(Per a assistir és necessària la inscripció prèvia de
9 a 14 hores a la Regidoria de Cultura. Biblioteca
Municipal, 1r pis)
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i
xiquetes de 6 a 8 anys. Fem entre tots una
setmana de cinema!
Hora: 20.00
CONFERÈNCIA
Música de cinema: El procés creatiu
A càrrec d’Òscar Senén
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs. Carrer del
Socors, 64 Gratuït Públic adult
Hora: 22.30
TEATRE MUSICAL
NUEVE adaptació cinematogràfica i teatral
de la pel·lícula i musical Nine
Sinopsi: Conta les peripècies d'un director de
cinema enmig d'una crisi creativa i la influència
que les dones de la seua vida han tingut en el seu
treball. Música i veus en directe
A càrrec del grup POKER de Puro Teatro
despatx d’arts escèniques. Director: Toni
Guillot Preu: 9 €
Lloc: Auditori Municipal Ayguals d’Izco. Plaça
de Sant Agustí Públic adult

Dimecres, 19
Hora: 18.30 hores. Inauguració
EXPOSICIÓ
.
"Una Marilyn Monroe quotidiana":
Fotografies d’Ed Clark i Eve Arnold.
Degustació i còctel
Lloc: Conceptes. Carrer de la Mare de Déu del
Pilar, 4 Gratuït Tots els públics
Hora: 19.30
CONCERT DE BANDES SONORES DE PEL·LÍ
CULES
A càrrec de la Banda Infantil i Juvenil de LA
ALIANZA
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom Gratuït
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i
xiquetes. Fem entre tots una setmana de
cinema!
Hora: 22.00
PROJECCIÓ DE 4 CURTS FINALISTES
Festival Internacional de Curtmetratges de
Vinaròs Agustí Comes
Lloc: JJ Cinema. Carrer de l’Àngel, 10 Preu: 1 €
Públic adult
Hora: 22.30
CINEMA SOTA LES ESTRELLES
NUNCA ES TARDE
Recomanada per a majors de 16 anys.
Lloc: Envelat de l’Atlàntic Gratuït
Recomanació: Cinema jove, a partir de 16
anys. Fem entre tots una setmana de cinema!

Dissabte, 22
Hora: 22.30
..
TEATRE MUSICAL
NUEVE adaptació cinematogràfica i teatral
de la pel·lícula i musical Nine
Sinopsi: Conta les peripècies d'un director de
cinema enmig d'una crisi creativa i la influència
que les dones de la seua vida han tingut en el seu
treball. Música i veus en directe
A càrrec del grup POKER de Puro Teatro
despatx d’arts escèniques. Director: Toni
Guillot Preu: 9 €
Lloc: Auditori Municipal Ayguals d’Izco. Plaça
de Sant Agustí Públic adult
Diumenge, 23
Hora: 20.30
TEATRE MUSICAL
NUEVE adaptació cinematogràfica i teatral
de la pel·lícula i musical Nine
Sinopsi: Conta les peripècies d'un director de
cinema enmig d'una crisi creativa i la influència
que les dones de la seua vida han tingut en el seu
treball. Música i veus en directe
A càrrec del grup POKER de Puro Teatro
despatx d’arts escèniques. Director: Toni
Guillot Preu: 9 € Lloc: Auditori Municipal
Ayguals d’Izco. Plaça de Sant Agustí
Públic adult

Dijous, 20
Hora: 18.00
TALLER “Juguem i cantem”
Apropament dels xiquets i xiquetes al món
de la música de cinema infantil.
Taller dirigit a famílies amb xiquetes i xiquetes
de 3, 4 i 5 anys.
Grup màxim 10 xiquets i xiquetes, amb un
acompanyant per xiquet i xiqueta
Durada: 1 hora
Lloc: Sala d’actes Biblioteca Municipal. Plaça
de l'Hort dels Escribano, 9 Gratuït
(Per a assistir és necessària la inscripció prèvia de
9 a 14 hores a la Regidoria de Cultura. Biblioteca
Municipal, 1r pis)
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i
xiquetes de 3 a 5 anys. Fem entre tots una
setmana de cinema!
Hora: 22.00
PROJECCIÓ DE 4 CURTS FINALISTES
Festival Internacional de Curtmetratges de
Vinaròs Agustí Comes
Lloc: JJ Cinema. Carrer de l'Àngel, 10
Preu: 1 € Públic adult

Dilluns, 24
Hora: 18.00
TALLER INFANTIL
Basat en el curtmetratge d’animació
MONSTERBOX
A càrrec de Cultural Routes
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal.
Plaça de l'Hort dels Escribano, 9
Gratuït
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i
xiquetes de 8 a 12 anys. Fem entre tots una
setmana de cinema!
Hora: de 20.30 a 22.00
TAST DE L’OBRA DE TEATRE MUJERES
PURO TEATRO ens desvetlarà un petit tast de
l’obra Mujeres que respresentaran el dies 28 i
29 al Casino. Versió lliure de la pel·lícula Mujeres
al borde de un ataque de nervios.
A més a més al Despatx d’Arquitectura
de Javi Sorlí, hi haurà una exposició de
fotografies sobre el disseny i espai escènic
en la filmografia de Pedro Almodóvar.
Fotogrames que han inspirat el director Toni
Guillot. Lloc: Espai Sant Joan, 29
Públic adult. Gratuït

Divendres, 21
Hora: 18.00
TALLER “Juguem i cantem”
Apropament dels xiquets i xiquetes al món
de la música de cinema infantil.
Taller dirigit a xiquets i xiquetes de 6, 7 i 8 anys.
Grup màxim de 15 xiquets i xiquetes, sense

Dimarts, 25
Hora: 18.00
TALLER PER A ADOLESCENTS
Basat en el curtmetratge KIRIKÚ HABLA

CON EL SABIO
A càrrec de Cultural Routes
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal.
Plaça de l'Hort dels Escribano, 9 Gratuït
Recomanació: Adolescents de 13 a 16 anys.
Fem entre tots una setmana de cinema!
Dimecres, 26
Hora: 22.30
CINEMA SOTA LES ESTRELLES
GRANDES FAMILIAS Lloc: Envelat de l’Atlàntic
Gratuït
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i
xiquetes! Fem entre tots una setmana de
cinema!
Dijous, 27
Hora: 22.00
MACEDÒNIA DE CURTS
Lloc: JJ Cinema. Carrer de l'Àngel, 10
Preu: 1 € Públic adult
Hora: 22.30
CINEMA SOTA LES ESTRELLES
EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS
PECULIARES Subtítols per a persones amb
discapacitat auditiva
Lloc: Plaça de Bous
Gratuït
Recomanació: Porteu els vostres xiquets i
xiquetes a partir de 7 anys. Fem entre tots
una setmana de cinema!
Divendres, 28
Hora 20.00
INTERVENCIÓ ARTÍSTICA
Homenatge al vestuari del cinema a càrrec
dels artistes de la GALERIA LA ESTRELLA:
Carmen Guillemot, Joan Gil, Philipe Guillemot,
Antonio Ruiz, Pepa Hernández Mompó, José
Martí, Ira Vonnegut, María Giner Mira, Mayesa
Mira i Rosa Gallego.
Lloc: Galeria d’Art La Estrella. Plaça de la
Constitució, 2 Gratuït Tots els públics
Hora: 22.30
TEATRE
TOC TOC, una adaptació de la comèdia
teatral i cinematogràfica de Laurent Buffie
i Vicente Villanueva
A càrrec de l’Escola d'Arts Escèniques Guirigall
Teatre (Grup d'adults)
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
Gratuït Públic adult
Hora: 22.30
TEATRE
MUJERES, versió lliure de la pel·lícula de
Pedro Almodóvar Mujeres al borde de un
ataque de nervios. Aquest treball és fruit del
taller que l'any 2015 va iniciar Puro Teatro al
mateix Casino. Director: Toni Guillot
Lloc: CMC. Casino. Carrer de la Mare de Déu
del Pilar, 30 Preu: 5 € Públic adult
Dissabte, 29
Hora: 22.00
CLOENDA DEL FESTIVAL DE VINARÒS
Entrega dels premis als curts finalistes.
Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació
Caixa Vinaròs. Carrer del Socors, 64
Gratuït. Aforament limitat
Públic adult
Hora: 22.30
TEATRE
7 ENANITOS, una adaptació teatral de la
novel·la i pel·lícula Deu negrets d’Agatha
Christie i René Clair
A càrrec de l’Escola d'Arts Escèniques Guirigall
Teatre (grup de xiquets i xiquetes)
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez
Gratuït Tots els públics
Hora: 22.30
TEATRE
MUJERES, versió lliure de la pel·lícula de
Pedro Almodóvar Mujeres al borde de un
ataque de nervios. Aquest treball és fruit del
taller que l'any 2015 va iniciar Puro Teatro al
mateix Casino. Director: Toni Guillot
Lloc: CMC . Casino. Carrer de la Mare de Déu
del Pilar, 30 Preu: 5 € Públic adult

ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret de l’Alcaldia de data 6 de juliol de 2017, va aprovar
l'expedient i plecs per a la contractació del SERVEI D’IMPARTICIÓ DE CURSOS DEL CONSELL
MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS DURANT
ELS CURSOS 2017-2018 I 2018-2019. (EXPT. 1333/2017).
Obtenció de documentació i informació: Pl. Sant Telm, n.º 6, 3º, de dilluns a divendres de 9 a
14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 24 de juliol de 2017, a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores.
L'Alcalde		
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Enric Pla Vall

Tauler Municipal
REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
PROGRAMA DE VACANCES SOCIALS PER A MAJORS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. ANY 2018
Requisits per a accedir:
- Ser major de 65 anys, o tenir complits els 60 sent pensionista del
sistema públic, a 31 de desembre de 2017
- Estar actualment empadronat en algun dels municipis de la
Comunitat Valenciana.
- Poder valdre’s per si mateix i no patir transtorns o alteracions de
comportament que puguen alterar la normal convivència
- Poden ser beneficiaris del programa els familiars a càrrec amb
discapacitat igual o superior al 45% que formen part de la unitat
familiar del sol·licitant.
Serveis
-Transport des de la capital de la província d’origen al lloc de
destinació i tornada.
- Allotjament i manutenció en règim de pensió completa,
durant 8 dies (7 nits) en hotels de 3 i 4 estreles de la Comunitat
Valenciana.
- L’estada inclou activitats culturals d’animació i recreatives.
Termini de presentació de sol·licituds: 15 de juny fins al 15
de juliol de 2017. Oficines PROP
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 4 d’agost 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.

15 juliol de 2017

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD INFORMA:
PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS QUE NO PUDIERON
RECOGER EL LOTE EL DÍA 23 DE JUNIO, SE LES INFORMA QUE PUEDEN
PERSONARSE EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES HASTA EL
DÍA 20 DE JULIO DE 2017 Y SE LES HARÁ ENTREGA DEL TICKET. (HORARIO DE 9
A 14 HORAS)
RECOGIDA DEL LOTE:
CENTRO MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD DE LUNES A VIERNES DE 16 A 18
HORAS (BIBLIOTECA)HASTA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2017
REQUISITOS:
- ESTAR EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE VINARÒS
-TENER CUMPLIDOS LOS 70 AÑOS O CUMPLIRLOS A LO LARGO DEL AÑO 2017
- IMPRESCINDIBLE PRESENTACIÓN DEL DNI

Horaris de la biblioteca, la biblioplatja i el bibliomercat

La Regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal informen que, dintre de les
polítiques d’universalització de la lectura pública i utilització d’aquest espai cultural,
la Biblioteca Central, com a novetat, romandrà OBERTA per les tardes el mes de juliol
com a sala d’estudi. Els prèstecs i devolucions s’hauran de realitzar durant els matins.
Així mateix, durant el mes d’agost, la Biblioteca Central romandrà TANCADA per les
tardes, sent la Biblioplatja l’espai de referència.
BIBLIOTECA CENTRAL
- Horari d’hivern. D'octubre a maig:
De dilluns a divendres 9.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.00 hores. Dissabtes de 10.00
a 13.00 hores
- Horari del biblioestudi durant els mesos de desembre, gener i febrer, així com
maig, juny i juliol: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 21.00
hores. Dissabtes i diumenges de 9.00 a 21.00 hores.
- Horari d’estiu. Juliol i agost:
Del 8 al 31 de juliol: de dilluns a divendres de 9 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.
Dissabtes tancat. De l'1 al 31 d'Agost: de dilluns a divendres de 9 a 14.00 hores.
tardes i dissabtes, tancat.
BIBLIOMERCAT
- De dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:30 hores. Dissabtes de 08:00
a 14:00 hores. Diumenges tancat.
BIBLIOPLATJA
De dilluns a diumenge de 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 hores. Els dies amb
programació per la tarde-nit, romandrà oberta fins les 23.00 hores.
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PUBLICITAT

ESQUELES

En memoria de

Domingo Chaler López
“Mingo”
Que falleció en Vinaròs
el dia 3 de julio de 2017
a la edad de 44 años

D.E.P.

Jamás te olvidaremos

No t’oblidarem mai

La família Chaler-López agradece la atención recibida y todas las
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado.
La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres d’afecte
i condolença que ens han mostrat.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

Subscriviu-vos a

El Diariet
www.vinarosnews.net

964 450 085
30

agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
nord, 83
11
18
desembre
VALLS
c. Pont,
15
juny
SANZ
19
16
20
17

desembre
juny
desembre
juny

23
20
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21
18
22
19
21
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desembre
juny
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MATeU
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MARTÍNeZ
PITARCH
FeRReR
MARTÍNEZ
FERRER

TELÈFONS D’INTERÉS
juliol
ROCA
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

22

c. Sant
Francesc,
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11
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Pilar, 120
9
av. País
Valencià,
15
c. del
Pilar, 120
Sant
Antoni, 15
39
av.pl.
País
Valencià,
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
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Vinaròs
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Biblioteca
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45 77
95 67
90
Ambulatori
964
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03 00
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627 45
84957392
Biblioteca
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45
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90
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45 03
47 14
52
Cerrajero
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Cultura 24h · La solución rápida
964 849
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61
Cerrajero
24h
·
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60
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Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Contribucions
964
Ecoparc / Recollida de mobles
964 45
40 47
78 52
03
Cultura
964 40 79112
61
Emergències
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Escola d’Art
964 40
45 78
38 03
02
Ecoparc
/ Recollida de mobles
964
Escola
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964 45 62112
03
Emergències
Centre de
Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Escola
d’Art
964 45 38 02
Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes: 964
964 45
40 62
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93
Escola
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Gas
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964 40
45 56
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Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964
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Hospital Civil
(centraleta i habitacions)
964 40
47 71
70 40
00
Guàrdia
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Hospital (cita prèvia)
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Infodona(centraleta i habitacions)
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social)
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Patronat d’Esports
964 12
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Participació
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Policia Local
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40 46
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d’Esports
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PROP de Turisme
964 456
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Patronat
964 234
45 52
53
Ràdio Taxi
964 40
45 77
51 04
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Policia
LocalVinaròs
Recollida d’animals perduts
964234
45 00
07
PROP
964 456
/ 012
Registre
Ràdio
Taxicivil
Vinaròs
964 45
45 51
28 51
77
964
Recollida
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perduts
964
Registre de
la propietat
964 45
45 00
18 07
14
Registre
964
SERVEFcivil
(Oficina d’ocupació)
964 45
45 28
05 77
16
Registre
de la propietat
Serveis Socials
964
964 45
45 18
00 14
75
SERVEF
d’ocupació)
964
05333
16
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
60045
600
Serveis
Socials
964
00700
75
Taxi Arcadi
(adaptat per a discapacitats)
67445
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Lorcade(Vinaròs)
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016
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
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Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h.
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

 VINARÒS - BARCELONA
a divendres:
5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
De dilluns
VINARÒS
- BARCELONA

Dissabtes:
6.55,7.35,
13.158.25,
i 17.15
4.25,
5.55, 6.55,
8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35
i 19.45.i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
Diumenges

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

*4.25,
5.55, 6.55,
7.35, 8.25,
9.45,
10.45,
10.45,
12.45,
13.45,
15.20,
17.15
De dilluns
a divendres:
10.00,
13.00,
15.00,
16.30,
18.00,
19.30
i 21.30.

i Dissabtes:
19.45.
7.45, 11.00, 16.30 i 21.30

Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.


VINARÒS-CASTELLÓ
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30,
8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00

Perque
autopista
8.30,surten
15.00des
i 22.00
Llibertat
i Hospital)
Els
van perdiari:
la AP-7
de la(Av.
parada
del riu
Servol,
Per de
N-340
de dilluns
a dissabte:
8.20,
13.20 i 19.05
(Av. Picasso)
des
l'avinguda
Llibertat,
Picasso
i l'Hospital
Comarcal
Per N-340 diumenges
i festius:
13.20
i 18.50
(Av. Picasso)
*Confirmeu
l’horari al 964
40 19 36
· AUTOS
MEDITERRÁNEO
TotsCASTELLÓ-VINARÒS
els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20,
8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
Per autopista
19.00
i 20.10 diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340
a dissabte:
Sortida
desde
dedilluns
Castelló
Renfe 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
*Confirmeu
Picasso). l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
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


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs DIUMENGES
00,30
10,30 16,00
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30
22,35
Madrid
07,00
17,30 22,35

MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI
EXPRÉS
 MADRID-VINARÒS
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid DIUMENGES
01,00
08,00 15,00
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
Parada:
Av. Llibertat
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

(continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
VINARÒS-TORTOSA

De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45,
19.45, 20.45
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45,
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
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només
dissabtes)
dissabtes)
 TORTOSA-VINARÒS
TORTOSA-VINARÒS

De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00,
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
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
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon:
902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
VINARÒS-ULLDECONA-STA.
BÀRBARA-TORTOSA

De dilluns a divendres: 8.45
8.45, 12.30 i 16.45
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA
VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL

SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45
12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


Diari:VINARÒS-SARAGOSSA
7.00 i 15.30
Diari:SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
Parada: Passeig 29 Setembre
*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
(AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
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
8.00
8.05
8.20
8.25
8.30
8.45
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
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
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
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
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
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

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

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

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

(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,
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,
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,
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
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
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(*)
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

