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Un milió d’euros per millorar
els 3 polígons industrials
Polígon Capsades (63 empreses, 600.000€ d’inversió)

Els projectes ja estan decidits i han d’estar conclosos abans de final d’any

Polígon Portal Mediterráneo (64 empreses, 100.000€ d’inversió)

Polígon N-238 (27 empreses, 300.000€ d’inversió)

9 setembre de 2017

Abans de final d'any es realitzaran millores en els tres polígons per facilitar l'aparcament,
la mobilitat i la seguretat, entre altres aspectes.

Els tres polígons industrials rebran substancials millores

Després de la subvenció concedida recentment pel IVACE,
es duran a terme en els propers mesos diverses actuacions
en els tres polígons industrials de la localitat: Capsades, el
de la part alta del Portal del Mediterráneo i el situat en el
camí a Ulldecona.
El regidor d'ordenació del Territori, Jan Valls, ha explicat
que, després de realitzar els tràmits corresponents i
reunir-se amb els empresaris, ja es poden concretar les
obres i accions que es realitzaran a cada zona.
D'aquesta manera, en l'apartat de mobilitat, es marcaran
carrils bicis per connectar la ciutat amb cada un dels tres
polígons. Quant a l'aparcament, s'adequarà una nova
zona en una parcel·la municipal a la zona de Capsades i un
altra més a la cruïlla amb l'Av. Papa Wojtyla i Projecte 17.
A nivell mediambiental, Valls ha afirmat que s'arreglaran
totes les rotondes dels polígons industrials i algunes
zones verdes que formen part dels mateixos.
D'altra banda, ha assenyalat que estan pendents d'una
reunió la setmana que ve a València per parlar del projecte
de millora plantejat en el front de la N-340, per al qual es
necessita una autorització de Carreteres. Aquesta inversió,
des de Pío XII al Carrer Puig, tindria un cost aproximat de
300.000 euros.
Altres actuacions necessàries, per millorar la seguretat dels
polígons, serà la instal·lació de càmeres de videovigilància
connectades amb la Policia, així com millores en l'asfaltat,
la finalització d'algunes voreres en el camí vell de Rossell,
la instal·lació de fibra òptica i millores en la visibilitat de
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les empreses mitjançant senyals i una pàgina web.
Tot això beneficiarà, ha detallat Valls, a un total de 63
empreses instal·lades actualment al polígon de Capsades,
a les 27 que hi ha al d'Ulldecona i a les 64 que es troben a
la part alta del Portal del Mediterráneo.
Les actuacions previstes en Capsades, Ulldecona i la part
alta de Portal del Mediterráneo, d'altra banda, hauran de
finalitzar-se abans del 31 de desembre de 2017.
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agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
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sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
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Ordenació del Territori detalla les properes actuacions
en els polígons industrials de la localitat
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L'edifici de Governació torna a ocupar-se després de la seva rehabilitació
La planta superior de l'edifici que acull a la Policia Local
de Vinaròs ha estat ja rehabilitada i torna a estar ocupada
després d'haver-se reparat la coberta, el deficient estat
de la qual va provocar un despreniment a l'estiu del
passat any, la qual cosa va obligar al trasllat de diverses
dependències municipals. L'Ajuntament ha invertit
140.000 euros en aquesta rehabilitació, en unes obres
que han estat realitzades entre els mesos de gener i
agost d'aquest any i que han consistit en la restauració
de tota l'estructura de fusta, la col·locació d'una coberta
nova i el seu correcte aïllament, a més de la instal·lació
d'habitacles perquè les aus puguin anidar.
L'edil d'Urbanisme, Jan Valls, ha explicat que després
d'aquestes obres s'ha reestructurat els departaments que
ocupen el pis superior d'aquest edifici. Així, la primera
planta l'ocupen el departament de Recursos Humans i
Comerç, així com l'Agent de Desenvolupament Econòmic
ADE, mentre que el departament de Contractació passa
a ocupar un despatx situat en la segona planta de la Casa
Consistorial. La planta baixa de l'edifici adequat segueix
estant ocupada per les dependències de la Policia Local.
Valls tambien va informar que s'han invertit al voltant
de 8.000 euros en la remodelació de la distribució de
despatxos a l'edifici dels Serveis Socials, després d'haverse incrementat la plantilla. L'edil d'Urbanisme també va
apuntar que durant els propers cinc anys l'Ajuntament
invertirà una quantitat propera al milió d'euros
procedents dels fons DUSI per millorar l'eficiència
energètica de tots edificis municipals després d'haver
realitzat prèviament un diagnòstic de tots ells.
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Obras y Servicios pidió a Elecnor la revisión de la potencia en 753 puntos
lumínicos tras las quejas ciudadanas por el cambio a luces led
El consistorio también solicitó que el horario de reducción del flujo empezara más tarde tanto en invierno como en verano
La empresa Elecnor, encargada desde
el mes de septiembre de 2015 de la
gestión integral del alumbrado público,
realizó a petición de la concejalía de
Obras y Servicios del Ayuntamiento una
revisión de la intensidad de 753 puntos
lumínicos de 39 calles del municipio tras
las quejas ciudadanas recibidas por el
cambio que esta adjudicataria realizó a
luces led.
El edil responsable del área, Guillem
Alsina, explicó que especialmente al
principio de este cambio el consistorio
recibió quejas de comerciantes,
hosteleros y vecinos en cuanto a una
posible bajada de esta intensidad
lumínica.
Obras y Servicios también solicitó a la
empresa que la reducción del flujo de la
luz, que según lo firmado empieza a las
21.30 horas en invierno y a las 23.30 en
verano, se realizara en algunas zonas a

partir de la 1 de la madrugada en el estío
–teniendo en cuenta a restaurantes,
tránsito peatonal y de vehículos- y
actualmente se está negociando para
que en invierno se realice a partir de
las 22 o las 22.30 horas; es decir, una
hora más tarde de lo estipulado. Desde
esta concejalía se pidió también la
realización de una auditoría, posibilitada
por contrato, que certificara el correcto
funcionamiento de la instalación de
alumbrado y si se cumplían lo pactado,
según las condiciones establecidas
en la oferta presentada al consistorio
vinarocense por Elecnor. El resultado
general fue de cumplimiento de las
condiciones y se destaca también que
Elecnor ya ha intervenido sobre 609
puntos de luz de los 836 totales del
municipio, es decir, un 73% y que se
prevé que se cumpla con los plazos
previstos.

El PP acusa al equipo de gobierno de “tirar” la inversión realizada en el visor presupuestario
El PP de Vinaròs ha denunciado que el visor
presupuestario la concejalía de Gobierno Abierto
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Vinaròs presentó a finales del mes de enero
y que permite a cualquier ciudadano consultar
de una forma muy sencilla y entendible la
distribución de los presupuestos municipales,
será sustituido en las próximas semanas. El
motivo, según señalaron, es la incompatibilidad
de formatos de trabajo del visor con los del

departamento de Intervención, lo que retrasa su
actualización. Los populares han criticado que el
servicio “fue contratado a dedo por el tripartito
a la fundación Civio, próxima a Podemos”. El
concejal popular en el Ayuntamiento de Vinaròs,
Miguel Ángel Vidal, señaló que “el propio
concejal de Gobierno Abierto, Hugo Romero,
tuvo que reconocer en comisión informativa
que solo se había solicitado un presupuesto a
una empresa que era la que conocían y que tras

pagar más de 12.000 euros se dieron cuenta
que no era funcional y que por ello debe ser
sustituido por otro”. Vidal ha señalado que “en
este asunto observamos de nuevo la verdadera
forma de actuar del tripartito que está basada
en contratos a dedo e improvisación y que acaba
costando mucho dinero a los vinarocenses que
ahora verán cómo se contrata con una segunda
empresa la realización de un segundo visor
presupuestario”.

El regidor de Participació Ciutadana respon al PP que "el tripartit no tira res a la basura,
inverteix en transparència"
Respecte a la Nota de Premsa del Partit Popular de
Vinaròs, en quant al visor pressupostari, el regidor
de Govern Obert i Participació Ciutadana, Hugo
Romero ha volgut matisar alguns dels assumptes
que es tracten en aquesta:
El cost; el Partit Popular de Vinaròs, menteix, no
ha costat 15,000 euros a les arques municipals la
instal·lació d'aquest visor pressupostari, el preu és
de 12,402,50 euros. Únic pagament efectuat a la
fundació ciutadana CIVIO.
El PP també desvirtua la realitat i fa demagògia
quan diu que és una fundació propera a Podemos,
és una fundació independent, que treballa per la
transparència i que ha treballat per a Ajuntaments,
institucions i Comunitats Autònomes de tots els
partits polítics, també del Partit Popular.
Si la vinculació que vol destacar el Partit Popular
és el fet que entre els seus col·laboradors hi hague
gent relacionada en política, creiem que és una
visió molt sesgada i de us partidista que fa el PP.
No jutgem les empreses o tercers que treballen
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amb l'ajuntament pel fil ideològic dels seus
treballadors o col·laboradors, el que volem es
garantia de treball i bon treball i en aquesta
línia es va contractar a aquesta fundació.
Respecte a la contractació, és cert que en el
moment de la contractació no hi havia altres
empreses que oferien aquest servei com Civio,
es va contractar ja que oferia unes garanties
de treball i una legitimitat que obtenia al
haver treballat amb comunitats autònomes i
ajuntaments de tots els colors i arreu de l'estat
espanyol.
Ara que aquest tipus de eines de transparència
s'han desenvolupat i han sortit al mercat
en diferents desenvolupadors, ha sortit un
concurs públic al que qualsevol empresa
podrà optar. La inversió inicial ha servit per a
tenir una eina de transparència com és el visor
pressupostari durant més d'un any, una eina
on tot ciutadà de Vinaròs ha pogut observar
i conèixer el pressupost municipal dels últims

anys.
Eines que ajuden i faciliten al ciutadà a tindre
un millor coneixement de l'administració
i de la organització econòmica d'aquest
ajuntament i de les administracions en general,
possiblement així s’evite l'espoli a lo públic que
el Partit Popular en moltes administracions
d’arreu de l’estat ens té ja acostumats.
Respecte a la subvenció per al foment de la
participació i de la transparència d’aquest
any 2017, només dir que el Partit Popular de
Vinaròs, ni les sol·licitava, no mostrant ni el
més mínim interès en aquests assumptes.
Critiquen la transparència del tripartit, quan és
aquest el primer govern a la història de Vinaròs,
que ha fet públics sous i dietes dels regidors i
alcalde, quan és el primer govern de la història
que publicita el pressupost municipal i allò a
que es destinen els diners dels vinarossencs
i si ho diem en la boca ben plena el tripartit
compleix amb la transparència.
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Vinaròs mostra el seu rebuig al recurs del Govern contra el Decret
del Consell sobre l'ús del valencià
El ple ordinari de l'Ajuntament de
Vinaròs corresponent al mes d'agost
va aprovar amb els vots a favor de
Som Vinaròs, PSPV, Compromís i
Acord Ciutadà, l'abstenció del PVI i el
vot en contra del PP, una proposició
presentada per Acord Ciutadà de
rebuig al recurs del Govern d'Espanya
contra el Decret del Consell de la
Generalitat Valenciana sobre l'ús del
valencià.
El debat entre les formacions en
aquest punt va ser extens, i iniciat
pel regidor d’Acord Ciutadà, Lluis
Batalla, que va argumentar que
“és una nova intromissió del PP en
matèria de política lingüística amb
finalitats electoralistes”. “La moció és
per donar suport al govern valencià,
perquè entenem que té legitimitat
democràtica i amb un ampli consens
planteja un projecte que millora el
pla lingüístic. És de sentit comú el
que demana el decret”, va assenyalar
Batalla.
Per la seva banda, l'edil de
Compromís, Domènec Fontanet, va
argumentar que el Decret garanteix
els drets de la ciutadania valenciana
quant a l'ús i ensenyament del

valencià. “El Decret diu la realitat
que es palpa al País Valencià i el que
planteja és tot molt lògic”, va dir
Fontanet. També van mostrar el seu
rebuig el PSPV al recurs presentat pel
Govern, mitjançant el seu portaveu,
Guillem Alsina, que va assenyalar
que “el decret només vol acabar amb
la desigualtat d'una llengua respecte
a una altra, encara que el recurs
presentat pel PP no sorprèn i només
busca avivar el conflicte lingüístic
una vegada més”, mentre que per
part de Tots i totes Som Vinaròs,
Hugo Romero va dir que “hi ha qui
està obsessionat a separar territoris i
aquest recurs del Govern espanyol és
una mostra més” i que “el decret del
Consell és el del sentit comú”.
Per part del PP, Juan Amat, va indicar
que “no entenem quin problema
tenen que la justícia dirimeixi
la legalitat d'aquest decret”. I va
matisar que “estem a favor en què
s'incentivi el valencià, però això no
és compatible amb imposar-lo. La
llibertat de cadascú per expressar-se
és fonamental”.
Va tancar el punt l'alcalde, Enric Pla,
que va recordar que el TSJCV va

denegar el contenciós del PP perquè
se suspengués de forma cautelar
el Decret Autonòmic que regula
els usos de les llengües oficials en
l'administració i a les institucions
valencianes, i va dir que aquest és un
decret que ja hauria de fer anys que
hauria d'estar vigent.
Factures
D'altra banda, es va aprovar
també en el ple un reconeixement
extrajudicial de crèdits per un
import de 6.068 euros, per pagar set
factures. Aquest punt també va ser
molt debatut, ja que una d'aquestes
factures corresponia al mes d'abril
de l'any 2011, i era per un import de

més de 5.300 euros per a la redacció
d'un projecte per part d’una empresa
d’arquitectura. Des de l'oposició es
va posar en dubte si aquesta havia
de ser pagada, en considerar que
no està justificada al no constar
en l'expedient cap ordre per a la
realització del treball i que per això
no va ser abonada en exercicis
anteriors. No obstant això, tant la
regidora d'Hisenda María Cano, com
l'alcalde, Enric Pla, van assegurar que
el treball va ser realitzat malgrat no
haver-hi cap proposta de despesa,
després d'haver-ho consultat i
confirmat el que va ser responsable
de l'àrea l'any 2011.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
Històries d'avui en dia
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Després de l'època estival, s'inicien de nou els
treballs de neteja i desbrossament de barrancs
Amb això es busca minimitzar els danys que poden ocasionar
possibles inundacions durant els mesos de tardor i hivern.
En previsió abans de l'arribada de la
tardor, han iniciat aquesta setmana els
treballs de neteja i desbrossament de
barrancs al terme municipal vinarossenc.
Aquestes actuacions, que es duen
a terme dues vegades a l'any, estan
establertes dins de l'actual contracte
de neteja viària de l'Ajuntament amb
l'empresa concessionària.
Guillem Alsina, regidor d'Obres
i Serveis, ha explicat que el que
es busca amb aquests treballs és
"tenir nets els barrancs per afrontar
la temporada de pluja i evitar així
danys majors en cas d'inundacions".
Per a això, s'inspecciona cada zona
i es retiren els embalums de majors
dimensions, per tal de deixar els
barrancs sense d'escombraries i sense
perill d'obstruccions.
A més, també s'eliminarà aquella
vegetació que pugue suposar un

perill per al tapament dels ponts o
dificultar el pas natural de l'aigua.
Posteriorment, aquests treballs de
neteja es tornaran a realitzar de cara a la
primavera, en aquest cas enfocats cap a
la prevenció d'incendis.
Les zones en què s'estarà treballant en
els pròxims dies, ha detallat Alsina, són
les següents:
- Desembocadura del riu Sénia (Sòl de
Riu)
- Desembocadura del barranc del
Triador
Desembocadura del barranc de la
Barbiguera
Desembocadura del barranc del
Saldonar
Desembocadura del riu Servol.
Desembocadura del barranc de les
Salines
Desembocadura
del
barranc
d'Aiguadoliva
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El PP dice que el equipo de gobierno de "ocultó" que el Consell archivó en abril
el Plan Especial del Polígono Soterranyes
El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, ha
acusado al equipo de gobierno de “ocultar” que
la Generalitat informó en abril de este año que
procedía a archivar el el documento de referencia
del Plan Especial de Polígono Industrial de
les Soterranyes y las actuaciones referentes al
expediente de evaluación ambiental estratégica
relativo a dicho Plan. Amat explicó que después el
Ayuntamiento lo recurrió presentando un recurso
del alzada. “A expensas de que se resuelva este
recurso del Ayuntamiento es lamentable que ni el
alcalde ni el edil de Urbanismo ni el PSPV, que fue
el partido impulsor del proyecto, hayan salido a dar
ninguna explicación”, señaló. El concejal del PP de
Vinaròs recordó que el Ayuntamiento de Vinaròs
deberá pagar por el proyecto de suelo industrial
público en Soterranyes un millón de euros anuales

hasta el año 2022. “Es un proyecto inviable que
está hipotecando el futuro de los vinarocenses.
Lo único que quedará para Vinaròs de Soterranyes
es un pago de un millón de euros hasta el 2022”,
señaló.
Desde la Generalitat se argumenta para proceder
a caducar el expediente que con fecha 14 de
junio de 2010, el Ayuntamiento de Vinaròs
remitió el documento de inicio para proceder
a la evaluación ambiental de Plan Especial del
Polígono Soterranyes. En junio de 2015 se advirtió
al Ayuntamiento de Vinaròs que se produciría
la caducidad de dicho documento si antes del
20 de agosto de 2016 no se hubiese recibido la
documentación o solicitase justificadamente
la prórroga de este plazo. El Ayuntamiento,
según esta resolución del Consell, ni remitió esta

documentación ni solicitó la prórroga.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Vinaròs ha
pedido al Consell que continúe con el trámite
porque se ha remitido la documentación al
órgano ambiental, recordando en su recurso
que para evitar la caducidad del expediente,
el 20 de abril de 2016 mediante resolución de
alcaldía se acordó someter la versión inicial del
Plan Especial, incluyendo su estudio ambiental,
a participación pública con las administraciones
públicas afectadas y las personas interesadas.
También argumenta que el 27 de mayo de
2016, la Dirección General de Ordenación y
Territorio, Urbanismo y Paisaje emitió el informe
en materia de ordenación del Territorio, sobre la
versión inicial y el estudio ambiental y territorial
estratégico de Soterranyes.

L’Ajuntament presenta recurs a la proposta d’arxiu del polígon de Soterranyes
per part de la Generalitat
El consistori alega al Consell que la seua ressolució no ha tingut en compte el tràmit ambiental
que l’Ajuntament va fer a l’abril de 2016, com demanava la nova llei urbanística
L’Ajuntament de Vinaròs està seguint amb el procés
i els tràmits pertinents quant al projecte de creació
de sòl públic amb destinació a polígon industrial a
les Soterranyes, segons han afirmat l’alcalde, Enric
Pla, i el regidor d’Ordenació del Territori, Jan Valls,
en resposta a la roda de premsa del PP de Vinaròs.
Valls va explicar que la conselleria ja va proposar
el 2015 l’arxiu de Soterranyes i donaven fins agost
de 2016 per a que l’Ajuntament continués amb els
tràmits. El consistori, va explicar Valls, va fer l’abril
de 2016 la exposició al públic del tràmit ambiental
per al que es van presentar diverses alegacions, i al
maig de 2017 la Generalitat va tornar a informar al

consistori que procedia a arxivar-lo. “Però en aquesta
resolució, el Consell no va tindre en compte el tràmit
ambiental que requeria la nova llei urbanística i que
l’Ajuntament de Vinaròs havia fet el 2016, i per això
vam optar per interposar un recurs, del que encara
no hem obtingut resposta”, va indicar Valls.
“Sempre hem continuat el procediment i hem
informat als membres de la corporació del passos i
l’estat en que es troba l’expedient”, va assegurar.
Ara s'està a l'espera d'una nova reunió amb la
Conselleria d'Economia Sostenible i Indústria per
poder veure quines opcions reals hi ha per evitar
caure en un punt mort en aquest projecte.

"Es tracta d'un projecte complexe, que ve ja des
de l'any 2010 i actualment estem fent les gestions
per veure cap a quina direcció hem d'anar.
Mentrestant, aquest equip de govern aposta per
la millora dels polígons ja existents, en els que
encara hi ha espai per instalar-se noves empreses
i fan falta diverses inversions", ha comentat Pla,
pe a qui “Soterranyes ha estat i és una enorme
inversió que ha fet Vinaròs i per això estem
obligats a explorar tots els camins fins al final”.
Des de l'Ajuntament, ha conclòs, s'està informant
de forma transparent dels avenços i gestions que es
realitzen respecte a aquesta qüestió.

Vinaròs News aposta per la continuïtat renovant-se
Es la revista digital més veterana del nord de la província
Emili Fonollosa

Nou mesos després d’arribar als 20 anys
i acabar les edicions quinzenals amb la
número 500 i com si d’un part es tractara,
aquest dilluns 4 de setembre a la tarda
s’estrenà a la xarxa d´internet el nou
format de la revista digital d’actualitat
Vinaròs News.
Tot i la seua veterania i la proliferació
de diaris digitals comarcals, Vinaròs
News aposta per continuar “online”, però
renovant disseny per fer-la més actual
i intentar aportar encara un granet
de sorra a l’extensa oferta informativa
internàutica. “Històries d’avui en dia”
és el sobrenom que adopta ara, a la
direcció http://www.vinarosnews.net/
ja que no pretén arribar a cobrir tota
l’actualitat però sí temes, persones i
fets que puguen interessar a un sector
ampli dels seus més de 5.000 seguidors.
Així que, continuarà donant prioritat
a les col·laboracions desinteressades
d´un bon nombre de gent de Vinaròs
8

i poblacions veïnes. Es mantenen els
dos correus electrònics setmanals, que
són el “vaixell insígnia” de la revista, així
com la presència en xarxes socials com
facebook, twitter i youtube.
La web adopta un disseny més modern,
amb un menú senzill i facilitat de
lectura i visualització, tot gràcies al
tècnic Guillermo Encinas que s’ha
responsabilitzat d’aquesta renovació, de
forma també totalment altruista.

9 setembre de 2017

ESTANDS + TAULES DE TREBALL + NETWORKING
Una trobada entre investigadors, professionals i empresaris.

DESTACA en Ruta. Fira tecnològica per a Vinaròs
Destaca, la primera Fira de Transferència Científica, Tecnològica i d’Innovació de la Comunitat Valenciana, presentarà unes jornades
científiques i tecnològiques, amb el compromís d’activar el teixit econòmic mitjançant la innovació i es fica en Ruta, arrivant a Vinaròs
per a tot el nostre entorn.
T’apropem a la Fira Tecnològica
ENTREVISTANT els seus participants

Susana Caballer

Enginyera de planta
Ashland Chemical Hispania

entrevista en video

Companyia global de productes químics de primera qualitat

I+D+i

· És una component bàsica i essencial que ens permet a les empreses competir en
un mercat tan saturat; si no innovem, no progressem i ens quedem fora del joc.

Al nostre entorn

· En la Comunitat Valenciana encara tenim molta feina a fer, les dades ens diuen
que la despesa en investigació, desenvolupament i innovació respecte al PIB, estan
sobre l’1% molt, molt lluny de l’objectiu de la Unió Europea que marca sobre un
3% cap al 2020.

Empreses i universitats

· Ha de ser una relació de transferència del coneixement científic, treballant de
forma conjunta i enfocat cap al sector productiu, de tal manera que les empreses

ens puguem nodrir dels coneixements, recursos, de les universitats per fer feines
de recerca -per exemple- i la universitat per la seua part també pot obtenir altres
formes de finançament alternatiu.

Fira Destaca

· La veritat que en una comarca en tant de potencial com aquesta, el seu sentit
dinamitzador pot ser el que més ens crida l’atenció. Aquesta comarca precisament
sempre ha tingut un historial industrial molt fort, i esperem que en iniciatives com
aquesta, poguéssem tornar a ser un referent en aquest sector.

Innovació

· Progrés sostenible.

+info: http://feriadestaca.es

fira científica, tecnològica i d’innovació

29-30 SETEMBRE 2017
PASSEIG DE COLOM
#VINARÒSDESTACA

Organitzen:

Patrocinen:

Participa:
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Despidiendo en verano con alegría
Disfrutando de las vacaciones en Vinaròs y refrescándose en
establecimientos marítimos

L’Acadèmia de Ball Locura va fer disfrutar
a

París de les seues coreografies en un cap

de setmana a Disneyland

¡S em pr e
le s
ú lt im es
n ov et a ts !

Tel.: 964 45 17 38 Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS
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TODOS LOS CÓDIGOS ACTUALIZADOS AL 2017

fotonotícies
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La reina de festes de Vinaròs Blanca Jiménez Esteller i el
regidor David Adell participaren en la inauguració de les
festes d'Alcanyís, ciutat agermanada amb Vinaròs

Neus i les seues filles Ainhoa i Edurne van ser les guanyadores del
sorteig de la Impremta Castell d'adhesius per al 'cole' i un segell de
fusta especial per a la roba.
Moltes felicitats!

El mercat, preparant les tapes el passat dia 1 de setembre
El viernes 1 se celebró en el almacén de Juan Subirats la fiesta
de su 65 aniversario con una veintena de amigos, esperemos
podamos celebrar pronto la jubilación.

11
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Seguint amb la temporada gegantera, aquest dissabte 2 de setembre, el Tio Gori i la Tia Caballera es van desplaçar a la província de Lleida, concretament
a Les Borges Blanques, per participar en la 35ª trobada de Gegants, Grallers i Correfocs. Van gaudir d'una magnífica vesprada rodejats de més de 80 colles
geganteres que es van reunir a la capital comarcal de Les Garrigues.

Mireu lo bé que ens ho hem passat al centre de dia municipal
L’Onada al ritme de cúmbia, salsa, boleros i ranxeres. Per a començar,
hem fet una bona sessió de ball on tots junts hem cantat i ballat fins
arribar afer gana. Després, i ben merescut, hem tret un pastís que
nosaltres mateixos vam preparar i hem bufat les espelmes desitjant
lo millor a Leonor, Adolgo i Maria. Felicitats!! Que sigueu molt feliços!
I al juliol també vam celebrar els aniversaris de Campayo, Francisca,
Sebastià i la nostra directora Sara

Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
Mínima
Màxima
Día + calorós
Día + fred

25,6
16,7
35,3
28,9
21,9

-10
3
8
10

RESUM CLIMATOLÒGIC AGOST 2017 A VINARÒS
Hora
-4:45
19:30

Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total Mes

Pluja
l/m2

Dia

Hora

19,3
85,6
35,6

9
9
--

-1:30
--

Mitjana
Màxima

Km/h

Vent
Dia
Hora

3,1
38,6

-30

-1:15

Direcc.
dominant
SE
SO

La diferència de temperatura pel que fa a l'agost de l'any passat ha estat de 0,5 ºC superior.
El dia mes calorós (de moment) d'any ha estat el 8 amb 28,9 ºC, però el de temperatures mes altes ( el dia que mes es deixo sentir la calor) el 3, amb 35,3 ºC de
màxima a les 19,30 i un índex de calor de 43,9 a les 19,25.
Ens queixàvem el mes passat que la pluja no apareixia, doncs aquest mes ha aparegut amb 16,33 % per sobre de la mitjana dels mesos, això ha contribuït que
pugi la diferència pel que fa a l'any passat que ja aquesta en 38,60 % mes.
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Festival Dança 2017 de
l’escola Maribel Ruiz

Ba ll et

&

MATRÍCULA

ABIERTA
Nuevo Curso

Modern J azz
· Iniciación a la Danza
· Danza Jazz
· Ballet
· Aerodance
Clases
a partir
de 4 años

Gimnàs Study 54 (Sport Woman)
c/Camí Fondo n. 1
Info: 605 461 9 1 6

(Maribel)
964 401 296 (Gimnasio)
13
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El passeig acull la Fira d’artesania i disseny

Redacció/ Fotos: E.Fonollosa

El Passeig Marítim de Vinaròs, en el seu
tram de la pèrgola del Passeig Colón, va
acollir de dijous a diumenge una nova
edició de la Fira d'artesania i disseny,
dins de les activitats programades per
la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament
de Vinaròs amb la finalitat de oferir
alternatives d'oci per al turisme
familiar. Els llocs d'artesania i disseny
concentraren una àmplia oferta
d'articles que van des dels productes
d'alimentació,
a
articles
tèxtils,
marroquinería, decoració, perfumeria o

artesania en fusta i productes naturals.
En aquesta ocasió per a les activitats es
va escollir la temàtica fantàstica. La fira
va comptar amb atractius d'activitats
com a música, animació i activitats
infantils entre les quals es van realitzar
teatre itinerant, espectacles de màgia
i de foc o contacontes. A més, tots els
dies va haver-hi música a càrrec de Dj
Membrana.
Aquesta fira porta celebrant-se amb èxit
a Vinaròs des de fa diverses temporades,
tant en les dates de Setmana Santa com
a l'agost.

La asociación de Fibromialgia AFIVINA, en el anuncio de Morella
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Tian Gombau arranca temporada teatral a la Xina
La companyia castellonenca del vinarossenc Tian
Gombau, Teatre de l’Home Dibuixat, arrenca amb
molta energia la nova temporada 2017-2018.
Visitarà amb les seues premiades obres “Pedra a
Pedra” i “Screen Man” els llocs més diversos a nivell
local, nacional i internacional.
Xina serà la seua primera cita al setembre, amb
una gira de 32 representacions previstes entre
Shanghai i Kunshan, amb l’espectacle “Screen Man”.
Les actuacions es faran en anglès, amb traducció
consecutiva gravada en xinès mandarí. L’obra,
escrita per Tian Gombau, es una proposta en què
la manipulació d’imatges, titelles i objectes, situa
l’espectador en un univers màgic, per explicar una
història reconeixible per a totes les edats i per això,
universal. Un tendre espectacle que parla sobre
la realització dels seus somnis i la importància de
creure en ells.
El següent destí d’aquest muntatge serà Vilafranca
de Bonany (Mallorca), a l’octubre, per participar a la
XV edició de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les
Illes Balears-FIET.

Sense descans, l’obra continuarà les seves gires
viatjant cap a Hernani i Zarautz (Euskadi) i Larressore
(Iparralde-França). Totes aquestes actuacions es
realitzaran en basc. El mes de novembre també té
dates importants ja que “Screen Man” participarà
a la XXXIII edició de laMostra de Titelles de la Vall
d’Albaida, actuant a Ontinyent.
El següent destí serà Romania, on el Impuls del
Festival de Bucarest espera amb impaciència al
“Pedra a pedra”, altra obra de la companyia. Després
de tornar d’Europa de l’Est, la companyia formarà
part de la especial programació “30 anys al Raval”, del
Teatre del Raval de Gandia. Per a l’ocasió, representarà
10 funcions escolars i 2 funcions familiars de la seua
última producció “Screen Man”.
L’any 2018 també estarà carregat de cites importants.
“Screen Man” actuarà de nou al País Basc francès,
al llarg del mes de gener, amb més de 20 funcions
realitzades entre les ciutats de Louhossoa, Ascain i
Hasparren.
Un altre esdeveniment destacable i que espera amb
molta il·lusió la companyia, es la programació de

“Screen Man” al TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA,
a Barcelona, amb més de 15 funcions previstes entre
el 27 de gener i el 4 de febrer.
A continuació, la companyia viatjarà cap al nord,
carregada aquesta vegada del seus dos espectacles
“Screen Man” i “Pedra Pedra”, per actuar en el Festival
Solstice de la Marionnette de Belfort (França).
Al mes de març, L’Home Dibuixat té prevista una
gira de 18 funcions a Occitània (Sud de França), de
nou amb els seus dos espectacles, actuant per a un
públic familiar i escolar en català.

La Orquesta de Cámara Filarmonía de Colonia de nuevo en Vinaròs
Tras sucesivas y exitosas giras en Escandinavia, Alemania, Reino
Unido, Irlanda, Francia y España, sin olvidar su paso por Australia
en los meses de Enero y Febrero, la “Kammerphilharmonie Köln
” (Orquesta de Cámara Filarmonía de Colonia), presenta su
programa en Vinaròs, incluyendo esta ciudad en su tradicional
gira de Otoño bajo el lema: “Klassik überall” (La Música Clásica en
todas partes) con obras de compositores como Vivaldi, Mozart,
Tschaikowsky …
Será el Domingo 8 de Octubre a las 19:00 en el Auditori Municipal
V. Ayguals d’Izco
Venta anticipada de entradas: Els Diaris Plaza Jovellar 15,
12500 Vinaròs
Tlf: 964451738 Horario: Lunes a sábado de 8:30 a 14:00 y 17:00 a
20:30, domingo de 8:30 a 14:00

15

9 setembre de 2017

CULTURA

Apunteu-vos a la Muixeranga de Vinaròs!

La base i els dosos diuen que sí. «Soltem, soltem! A La muixeranga és una activitat perillosa?
terra!». La pinya solta la figura, que belluga suaument, Són més segures del que sembla. Nosaltres hem fet
i la gent s'acotxa fins quedar de genolls a terra. 683 figures al llarg de 4 anys, i només ens han caigut
Tothom es fixa en el xic que està de base i aguanta 6 així que tenim un 99% d'èxit. Entrenem molt i quan
quatre persones damunt seu; està concentrat però una figura està malament la fem baixar. Si caiem, la
tranquil. «Amunt, agafem suaument». La pinya s'alça pinya para el cop. Els xiquets porten casc, etc...
i agafa la figura, el banc. La xiqueta baixa primer i Què es necessita per a fer millors muixerangues?
Què és la muixeranga?
La muixeranga és una tradició Cultural i festiva després els altres, el que estava de base es posa dret. Dues coses: gent i assaig. Nosaltres tenim una tècnica
que s'ha conservat en diferents pobles valencians: Hi ha algunes abraçades, es xoquen algunes mans, molt bona, però encara som poquets.
La gent4s'apunta
muixeranga?
Dissabte,
de marça /la22.30
hores / Preu: 5 €
Algemesí, l'Alcúdia, Titaigües, Peníscola i Forcall. feliciten a la xiqueta.
El
banc
és
la
nostra
especialitat
-diuen
amb
orgullEncara
hi
ha
algunes
persones
que desconeixen la
En cada poble és diferent, però totes tenen torres
En
les
actuacions
l'hem
fet
52
vegades
i
no
ens
ha
muixeranga
o
creuen
que
és
perillosa.
Però cada
humanes, ball, elements religiosos i burlescos.
Companyia
de teatre
Ornitorincs
caigut
mai.
vegada
la
gent
ens
coneix
més
i
s'apunta.
És el mateix que els castells de Catalunya?
Qui pot participar
en la18
muixeranga?
Divendres,
17 i dissabte
de març /
Tenen punts en comú, però no són el mateix. Les També el feu als assajos?
Sí,
una
o
dos
vegades
a
cada
assaig,
però
no
els
Tothom
qui
vulgui,
des
de
d'un
any fins a
divendres
a
les
22.00
hores
ixiquets
dissabte
a les
muixerangues són valencianes i més antigues.
20.00
/ 12 €i xiquetes van a dalt, les persones
vells.hores
El xiquets
Suposem que de les muixerangues va sorgir el ball de comptem.
més forçudes van a la pinya, els que son baixets van
valencians, que encara es balla en alguns pobles de Quantes figures feu?
Fem
unes
30
muixerangues
diferents,
cadascuna
de bases, etc... Tothom té un lloc a la muixeranga,
Catalunya. A quest ball de Valencians va evolucionar
amb
la
seva
forma
i
particularitat:
el
banc,
la
torre,
ja que tenim
persones
méshores
majors
que cuiden
Dissabte,
29 d’abril
/ 22.30
/ Preu:
5 € del
cap a el que son els castells de Catalunya.
l'aixecat,
etc.
Quasi
totes
són
tradicionals
de
la
xiquets,
fotògrafs,
músics
i
famílies
senceres
de les
Antigament, hi havia muixeranga en Vinaròs?
muixeranga
d'Algemesí,
però
també
fem
la
campana
quals
no
tots
els
membres
participen
de
les
figures
No ho sabem. Només hem trobat una foto de
Delperò
Cicle de
“Mujeres
que se atreven” al que
totes
les activitats que fa la Muixeranga
1960 on es veuen alguns joves de Vinaròs fent dels Negrets de l'Alcúdia i el castell de Peníscola.
Vinaròssiestà
adscrit
de Vinaròsde
que
no son
poques. Sobretot,
Companyia
teatre:
Producciones
del el més
torres humanes en la platja, com a joc. Vam poder Es poden inventar figures noves?
Mai
es
tard
per
a
inventar
una
figura
nova,
però
les
important,
no
tenim
barreres
per
a
ningú,
ho vam
Barrio
entrevistar un testimoni que hi havia participat.
tradicionals
tenen
més
història
i
més
simbolisme.
Per
demostrar
treballant
amb
COCEMFE
l’any
passat
i ho
Tots sou de Vinaròs?
Divendres,
12 de maigtenint
/ 20.00
i Muixeranguers
22.30 hores / que
exemple,
un
diari
de
l'any
1853,
que
parla
de
la
festa
seguim
demostrant
dos
TEATRE
I DANSA
PROFESSIONAL
No. La muixeranga
és de Vinaròs,
per açò portem
Preu: 10 €
major de Torredembarra, explica que el «castell» van en cadira de rodes i hem adaptat figures per a
l'uniforme amb els colors deDissabte,
la bandera4 de
Vinaròs.
de març / 22.30 hores / Preu: 5 €
Però també hi ha gent de Benicarló, de Càlig i d’arreu tenia tres persones en cada pis, com el que fan els ells, ja que tots hem de poder tenir l’oportunitat de
Companyia
New Époque Cabaret
fer Muixerangues.
del Maestrat, per això molts ens anomenen la Dansants de Peníscola. Els castellers de Catalunya Amb
la participació
del vinarossenc Anthony Senen
vénen
d'aquí.
Tots
sou
valencians?
Companyia
de
teatre
Ornitorincs
Muixeranga del Maestrat.
En de
lesmarç
actuacions
teniu acompanyament de Divendres,
Som gent8variada,
i ens agrada.
Tenim
inclús
de setembre
/ 22.30
hores
/ diverses
Ara el mestre demana silenci,Divendres,
perquè ara van
17ai assajar
dissabte 18
/
Preu:
5
€
música,
no?
nacionalitats
dintre
la
colla
però
això
fa
que
fem més
divendres
a
les
22.00
hores
i
dissabte
a
les
una figura que es diu «el banc». Un d'ells s'estira a
20.00 hores / 12 €
Sí,
amb
dolçaines
i
tabals.
Normalment
ens
pinya
al
trobar-nos
als
assaigs
i
actuacions.
Hi ha
terra, aguantant-se només amb les mans i els peus.
acompanyen
alguns
músics
de
Vinaròs.
Fins
i
tot
gent
que
parla
valencià
i
altres
castellà
mai
això
ha
Dos pugen damunt dels seus genolls i muscles. Tota
Pérez & Dislà
Pere
García,
un
dels
nostres
dolçainers
habituals
i
estat
ni
serà
cap
problema,
sinó
més
enriquidor.
la pinya els aguanta pels braços i les faixes. Damunt
Dissabte, 29 d’abril / 22.30 hores / Preu: 5 €
6 d’l'assaig,
octubre
/ 22.30
hores
/ a beure un
Quan s'acaba
sempre
anem
junts
d'eixos dos puja una xica jove i, al remat de tot, una membre de la Muixeranga, va compondre tres peces Divendres,
Preu:
5 € altres dies es va a la platja o d'excursió a la
per
a
la
Muixeranga
de
Vinaròs
i
això
ens
fa
molta
refresc,
xiqueta menuda. La xiqueta es planta, tira un beset
il·lusió.
muntanya en pinya.
Cicle “Mujeres
que se
atreven” al que
i obri els braços. El mestre Del
pregunta;
«Esteu bé?»
Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

Molts ens haureu vist al passeig, a l'àgora, vestits
amb una camisa vella i uns texans estirant una
lona a terra. Després ens posem unes faixes
negres i pugem els uns sobre els altres. Són de
la Muixeranga de Vinaròs.

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

MECBETH

BCN CITY BALLET
EMILIA

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

NO SOMOS MALAS

MECBETH

CARINYO

BCN CITY BALLET
EMILIA

· 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
16

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

BCN CITY BALLET
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
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La Muixeranga de Vinaròs clausura les Festes Majors d’Ulldecona
Aquesta 2ª edició de la Diada
Muixeranguera i Castellera de Festes
Majors d’aquest passat diumenge va
comptar també amb la presencia de
les colles Castelleres de Catalunya
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta i Torraires de
Montblanc.
Sota la música de la dolçaina i el Tabal a
les portes de l’ajuntament va donar inici
la cercavila cap a la plaça de l’església,
plaça on tindría lloc la Diada. Una
vegada allí i distribuïdes en 3 rondes es
van muntar les diverses figures de les
colles castelleres fins a ser el torn de la
Muixeranga de Vinaròs. La primera figura
que vam realitzar tenia un regust especial
ja que era la Primera “Desplegada” que
realitzem al llarg d’aquesta temporada.
Aquesta figura té l’estructura de la ja
coneguda Torre de 4 altures. Aquesta
compta amb quatre bases dos “dosos”,
una alçadora i una xiqueta totalment
plantades, però la Desplegada té una
particularitat. Com el seu nom indica, en
la Desplegada, els dosos, l’alçadora i la
xiqueta estan acotxats i la figura es munta
completament acotxada, i en el moment
en que l’alçadora ho indica, cada pis es
comença a alçar un darrere l’altre i fins a
quedar completament desplegada i recta
i la xiqueta puga alçar la cameta. L’any
passat ja l’havíem fet diverses vegades
però encara no l’havíem portat a plaça
enguany per la diversitat de figures de 4
que ja tenim al repertori.
En la següent ronda varem realitzar un
banc, que es una de les nostres figures
per excel·lència i que més vegades hem
realitzat en les actuacions, i per a acabar,
en la última ronda, vam rematar amb una

Torre de 4, la figura que ens representa i
el nostre símbol com a colla.
No obstant haver acabat amb les
diferents rondes de la Diada encara hi van
haver més sorpreses. En acabar totes les
figures de les 3 colles, les altres dos colles
castelleres van voler muntar una figura
castellera de germanor entre totes les
colles, el que se’n diu un “Frankenstein”.
Nosaltres partíem d’experiència 0 en
castells ja que Muixerangues i Castells
tindran un origen comú però s’assemblen
poc pel que fa a figures. Així i tot ens
vam atrevir a intentar-ho amb un castell
complicat com es un 4 de 6 on tot una de
les columnes era composta per membres
de la Muixeranga de Vinaròs i a pesar
de la enorme dificultat a la que vam
estar sotmesos ja que ben avançada la
construcció tot el castell s’ensorrava cap
a la nostra part i sobretot cap a la nostra
alçadora fent de “dos” en aquest cas, el
vam saber aguantar amb gran força de
voluntat i el vam carregar i descarregar
com si portéssim fent castells tota la
vida. Per a acabar amb aquesta eufòria
desfermada vam relaxar-nos i fer un pilar
de comiat però com sempre nosaltres
el substituïm per una sènia, figura que
es composa pel pilar de 3 central amb
pinets de 2 on fem pujar i participar a
xiquets i grans de la figura fent-los girar
al voltant del pilar central. Finalment,
amb balls i música de dolçaines i tabals
finalitzava l’acte carregat de moments
simbòlics i de grans moments entre les
Colles, demostrant una vegada més que
la Muixeranga de Vinaròs està en plena
forma i preparada per a la Nostra Trobada
de finals d’Octubre a la Ciutat de Vinaròs.

Concierto coral del Orfeó Vinarossenc

El alcanarense, residente en Vinaròs durante 35 años, Joan
Gil Raga, colaborador gráfico de Vinaròs News, ha ganado el
apartado de naturaleza de la II Liga Española de Fotografía
organizada por la Confederación Española de Fotografía.
Durante ocho meses ha ido presentando fotografías realizadas
en distintas partes del mundo, como las que aquí vemos, cuya
calidad le han hecho acreedor a este premio. El concurso ha
sido un éxito de participación y de calidad, algunas de sus
imágenes.

El Orfeó Vinarossenc ofreció el domingo 3 de septiembre un concierto de canto
coral en la ermita santuario de la Virgel del Socrro de Càlig. Dirigido por Carlos
Vives y Agustín Casanova, el Orfeó Vinarossenc interpretó un amplio repertorio de
once piezas musicales en dos partes.
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Pressupostos participatius:
on vols invertir els diners?
Per Hugo Romero
Aquesta setmana passada va ser
presentada la segona edició dels
pressupostos participatius de
l'Ajuntament de Vinaròs. Des del
29 d'agost al 22 de setembre, els
veïns que ho desitgen podran
proposar aquelles petites inversions que creuen
que falten al poble o al seu barri. En aquesta ocasió
doblàrem el pressupost de l'any passat, fins a
arribar als dos-cents mil euros que seran repartits
entre aquelles idees que els tècnics del consistori
certifiquen com tècnicament i econòmicament
realitzables. Ja ens hauria agradat poder destinar
més diners a aquest pla, però com tots sabem el
senyor Montoro i el Partit Popular a Madrid ens
tenen amarrats de peus i mans respecte a l'ús social
dels diners públics: el romanent dels ajuntaments
són per a rescatar castors, bancs i autopistes.
Serà a través de les assemblees veïnals, de les
busties a l'Ajuntament, Biblioteca i Poliesportiu o
a la web participa.vinaros.es on tots podrem fer
arribar els nostres suggeriments, que seran votats
per tot el poble a partir del mes d'octubre. Totes
les persones i associacions que han vist realitzades
durant aquest any 2017 les idees que van aportar
l'any passat, són el testimoni del fet que els
pressupostos participatius funcionen i que són una
ferramenta ciutadana per fer realitat aquells petits
projectes que sempre hem pensat que feien falta a
Vinaròs, però que no havia manera de fer arribar als
polítics i de què es concretessen.
La participació ciutadana en aquelles preses de
decisions que permeta la Llei, és un dels eixos del
nostre programa polític i que esperem que haja
arribat per quedar-se a Vinaròs. També un dels
altres és emprar els diners dels vinarossencs amb
honestedat i seny, i creiem que amb els projectes
de participació s'aconsegueixen reunir aquestes
dues prioritats. Dona igual les campanyes de
difamació "anònimes" a les xarxes contra l'alcalde,
regidors o veïns que en un moment donat van
voler fer alguna cosa pel seu poble donant suport
a Som Vinaròs: nosaltres continuarem treballant
per intentar fer les coses de la manera que vam
prometre que faríem una vegada a l'Ajuntament.
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Renovació de la contractació
de la zona blava
Per Fernando Juan

La inactividad del tripartito

Ombres i llums

Por Anabel Matamoros

Per Juan A Blanchadell

Pasan los meses y todo
www.ppvinaros.es sigue igual, el equipo
de gobierno tripartito
sigue sin emprender sus labores de gobierno y los
vinarocenses observan como no se está haciendo
nada nuevo en el municipio.
Ya estamos en septiembre y, retomando el ritmo
después de la vacaciones, las comisiones siguen
sin contenido relevante para hacer de Vinaròs una
ciudad más cosmopolita, referente como fue y que
siga siendo la capital de comarca del Baix Maestrat
en todos los ámbitos.
Las iniciativas que presumían tener en periodo
electoral se han quedado ahí, en los panfletos
que hicieron para presentarse a las elecciones. En
cambio otras acciones que no anunciaron fueron
las primeras que tomaron, como la subida de
sueldos, que eso lo pusieron en marcha el mismo
mes que llegaron al gobierno, olvidándose de
todos los vinarocenses y sus necesidades.
La ayuda a las personas con menores recursos, ese
plan de emergencia social que tanto anunciaban
se ha evaporado esta legislatura. Nos dirán que
aún les queda un año y medio pero la verdad es
que ya han pasado más de la mitad de la legislatura
y no han hecho nada. Aunque en lo negativo cabe
recordar la pérdida de ayudas de la Generalitat por
no hacer su trabajo de forma eficaz, un trabajo que
ellos decidieron tener y que lo tienen desatendido
exceptuando el día de paga que ese sí que lo
atienden bien, todos los meses a cobrar pero la
faena por hacer.
La legislatura está llena de incongruencias. Venían
a salvar personas pero eliminaron la bajada de
impuestos en el IBI del 10% y con ello han logrado
que todos los vinarocenses, incluso quienes peor
lo están pasando, paguen más impuestos para
que los concejales del tripartito tengan más dinero
para gastar.
El tripartito que decía que remunicipalizaría todo
lo que se había externalizado sigue renovando
los contratos y con cláusulas nuevas que no
representan mejora alguna para el municipio
sino que en muchos casos es un detrimento para
las personas. Ejemplo de ello es el alquiler del
edificio de la OIAC con un contrato nuevo por
inspiración del tripartito y que supone para los
bolsillos de todos los vinarocenses pagar más
por el alquiler de lo que se pagaba antes y perder
la opción de compra tasada por los técnicos
municipales. Quienes se ponían las manos en la
cabeza por el alquiler con opción de compra del
edificio realizado por el PP han acabado subiendo
lo que se paga de alquiler y perdiendo la opción
de compra. Menudos gestores están al frente del
Ayuntamiento.

Cierto que agosto es un
mes vacacional en el que la
actividad del país se detiene
por completo, pero de ahí a que en el Pleno de
agosto, el equipo de gobierno haya presentado
en el orden del día solamente dos puntos
deliberativos, y que uno de los dos sea una moción
elaborada por el grupo municipal de la oposición
Acord Ciutadà, no deja de ser un signo de la más
que escasa actividad municipal y de la falta de
impulso del actual gobierno que lamentablemente
se repite ya durante demasiados meses.
Y más todavía cuando el primer punto fue un
puro trámite por tratarse de un reconocimiento
extrajudicial para el pago de pequeñas facturas de
proveedores, siendo la de mayor importe una de
5310 € hace de seis años por un supuesto estudio
de reforma en el mercado que, en la anterior etapa
de gobierno de socialistas y PVI, dejamos aparcada
al no contar con la firma del concejal responsable
de haber encargado el servicio. Durante la siguiente
legislatura los populares tampoco tramitaron su
pago y de hecho no la incluyeron en la línea de
crédito del Estado a los Ayuntamientos para el pago
de facturas atrasadas a proveedores. Y es durante
la actual alcaldía, en que inexplicablemente un
concejal de aquel equipo de gobierno de entonces
– no del PVI - hoy, al cabo de seis años, declara que
es conforme y hace posible con ello su pago. Algo
que no nos negarán que suena a raro y razón por
la cual nuestro voto ha tenido que ser en contra,
coherentemente con nuestra actitud de entonces,
afectando al resto de las facturas, puesto que el
alcalde no ha querido disgregar la factura de la
polémica de las otras que sí que eran conformes.
Respecto de la moción del Sr. Batalla instando al
Gobierno de la nación a retirar el recurso interpuesto
contra la Generalitat por el decreto de utilización
del valenciano dentro de la Administración, nuestra
abstención se fundamenta en que si bien estamos
de acuerdo en que se siga avanzando en el uso
del valenciano en cualquier Organismo público
radicado la Comunidad Valenciana, pensamos
que no tenemos que interponernos en asuntos
que van a ser juzgados en los Tribunales. El resto
de los puntos fueron los habituales de trámite de
cada mes: Dación de cuentas y ruegos y preguntas
y luego, todos para casa…..
Cambiando de tema, nos ha sorprendido la
decisión de retirar las luces de recarga solar
instaladas hace pocas semanas en el paseo de
ribera de la costa sur. La decisión la han tomado
porque algún desaprensivo, soltando los tornillos
que las fijaban, había robado más de una docena
de lamparitas y coincide con una denuncia que
interpuse personalmente a través de la web “sigogestión” que no hice para que las retiraran, sino
para que buscaran alguna forma de ponérselo
más difícil a los enemigos de lo ajeno, como por
ejemplo poniendo tornillos antirrobo. Ahora ya
no están ni las luces antiguas ni las nuevas. Una
forma de resolver los problemas francamente
desconcertante, porque a las quejas de vecinos
y de visitantes por los apagones en el alumbrado
y por la poca intensidad lumínica que tras la
privatización del servicio tenemos en Vinaròs,
solo hace falta que el equipo de gobierno vaya
retirando puntos de luz que, por poca que hagan,
distinguían perfectamente la zona peatonal de la
rodada.

Executiva local PSPV-PSOE

Avui toca parlar de la zona blava
i de la renovació de la concessió.
La zona blava es va establir a
Vinaròs amb la finalitat principal
de millorar la mobilitat al casc
urbà, en un principi a la zona més propera als
edificis administratius i als comerços del centre. La
nostra ciutat anava creixent, sobretot a les zones
nord i sud, i cada cop hi havia més vinarossencs
vivint a l’extraradi i que, per tant, agafaven i agafen
l’automòbil per a apropar-se a comprar, anar als
bancs o resoldre paperassa administrativa.
Amb el govern del PSPV-PSOE amb Jordi Romeu,
en coalició amb el PVI i EU, es va fer una aposta
decidida per incrementar les places d’aparcament
al centre, construint el pàrquing de La Mera i el del
passeig, i també el del Pilar. En la primera concessió
que es va realitzar, es va decidir, amb bon criteri,
que la primera mitja hora fora gratuïta, per tal
d’afavorir el comerç local. També es va procedir a
negociar amb els propietaris de diferents solars
la permuta del permís d’aparcament en aquests
solars, habilitant-los com a aparcaments gratuïts.
Per tant, s’ampliava la possibilitat d’augmentar el
nombre de places per a aparcar al nucli urbà i es
millorava la mobilitat. Però amb el govern següent
del PP, la renovació de la concessió ens va deparar
sorpreses desagradables: s’eliminava la mitja hora
gratuïta en els pàrquings de La Mera i del passeig i
s’ampliava la zona blava i la taronja.
Fins ara, any 2017, no finalitzava la concessió, i és
ara al nou contracte quan es presenten de nou
les mesures que havien estat beneficioses per al
comerç vinarossenc en altres èpoques. És ara quan,
de nou, un govern municipal on es troba el PSPVPSOE, encapçalat per Guillem Alsina, recupera
l’esperit inicial dels aparcaments i de la zona
blava: millorar la vida de tots els vinarossencs, els
que viuen al centre i els de la perifèria, i potenciar
de nou el comerç. És ara quan es poden desfer,
encara que poc a poc, les conseqüències de les
privatitzacions i concessions dutes a terme amb un
gust recaptatori i beneficiós només per a uns pocs.
És ara quan es pot retornar poc a poc a la justícia i a
l’equitat social. Per a altres concessions ens tocarà
esperar un poc més...
Per cert, senyores i senyors del PVI: de la piscina en
parlarem aviat...

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

de Vinaròs
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Peluqueta

Andrés Albiol

Una de las visitas guiadas a la lonja conducidas por Elena Iglesias, este verano

AGUAS CON TODAS LAS CAMPAÑAS OPERATIVAS

La mar estuvo tranquila. Se faenó bien al bou y la xarxa. La llum, el peix blau
desapareció de nuestra costa. Y el resto de modalidades se iban defendiendo.

La pesca de arrastre tras la abierta de la veda nueve embarcaciones están realizando normales
extracciones de pescados y mariscos, siendo propios de ésta época del año, como principalmente
el típico salmonete o mollet. El resto de especies subastadas por dichos arrastreros fueron
calamares de diversos tamaños, pescadilla, sepió de la punxa, rape, sepia, móllera, canana, galera,
rubios, peluda, dorada, pagel, caballa, galera, jurel, lisa y morrallas.
El cerco cuando salió el lunes, al no ver bancos de pescado azul por nuestra costa, puso rumbo
hacia aguas alicantinas.
La flota de artes menores, cuatro barquitas trasmalleras siguen operando tras el langostino. Otras
lo hacen en busca de lenguado, rombo y palaí. Una se dedica a la corva, lliri y sorella.
El palangrillo costero faenaron varias embarcaciones, unas pillaron con anzuelo lubina, dorada
y sargo. Otra se dedicó a la llampuga y como las cotizaciones de este pez eran elevadas hacía el
jornal.
La recolecta de pulpo roquero con los recipientes de arcilla llamados cadufos efectúan subastas
de ejemplares de 1 a 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; La Marina Mercante Española

La industria de la construcción naval sigue la buena tendencia general de los grandes astilleros
españoles. El presente año entraron en vigor los contratos para construir 9 nuevos buques
mercantes.
En el 2016 fuimos el 2º país a nivel mundial en la construcción de grandes embarcaciones
pesqueras, el 3º en barcos oceanográficos y el 4º en botar buques ferri.
En junio del 2017 los navieros de España controlaban una flota de 215 unidades con un total de
4,16 millones de GT, siendo buques mercantes destinados al transporte de petróleo, gaseros, roros, pasaje, contenedores, carga en general, etc.

És de la classe de les algues verdes i coneguda
pel nostre litoral en castellà com a peluca,
alga candelabro, i fideos quan parts d'ella es
desprén i apareixen trossos de branques en la
xarxa dels pescadors.
De la família de les Caulerpales, el seu nom
científic en Codium vermilara. Esta planta que
forma part de la nostra flora marina té una
forma estructural arborescent, vellutada, amb
tota la ramificació esponjosa. El seu tal·lus
consistix en un trenat de filaments fins que
els que ixen branquetes curtes, engrossides
a manera de maça, distribuïdes radialment i
denominades vesícules.
Es fixa al substrat per mitjà d'un disc basal
com a arrel.
És una espècie visible tot l'any, dreçada, però
la seua esplendor és a la primavera i estiu.
La seua dimensió arriba als 40 cm.
És de color verd herba pel contingut de
pigments de clorofil·la. Pot ser de sexes
separats. La seua reproducció és sexual i
asexual.
Per a viure i créixer produïxen substàncies
orgàniques que són sintetitzades (Co2, sals,
etc.) amb l'ajuda de la font energètica de la
llum, la fotosíntesi. Preferix habitar en llocs
tranquils i ombrius prop de la superfície amb
bases pedregoses, inclús mixtes i fins als 50
m. de profunditat. A vegades els onatges
tardorencs les tiren a les platges.
És molt apreciada per al consum humà, ja
que és saborosa i gelatinosa amb fortes
aromes marítimes. Bé es menja a trossets crua
acompanyant a salses i ensalades, o bullida
per a sopes i caldos, guisada amb tubèrculs,
etc. A més posseïx mes propietats que els
vegetals terrestres, superant-los en minerals,
en olis grassos, proteïnes.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES D’AGOST DE L’ANY 2017 (I)
PEIXOS
Seitò (Boquerón)
22.590 Kg
Llampuga (Lampuga)
1
Orà (Dorada)
198
Alatxa (Alacha)
1
Asparall (Raspallón)
9
Caballa (Verat)
1
Sard (Sargo)
4
Boga i xucla (Bogue i Picarel)
1
Lliri (Anjova)
3
Llobarro (Lubina)
2
Mabre (Herrera)
97
Pagell (Pagel, Breca)
10
Aspet (Espetón)
1
Sardina
30
Lletxa (Verderol, Pez limón)
5
Sorella (Jurel real)
6
20

Reig (Corvina)
Mújols (Lisas)
Salpa (Salema)
Varis (Varios)
Total Cèrcol…………
PEIXOS
Albacora (Atún blanco)
Escrita (Raya)
Totina (Mantas)
Llampuga (Lampuga)
Rallat (Bonito)
Japuta (Palometa negra)
Pez espasa (Emperador)
Aspet (Espetón)
Congre (Congrio)

1
4
1
2
_______
22.958

945
1
1
47
1
4
128
51
1

Orà (Dorada)
Sorell (Jurel)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Reig (Corvina)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
Letxa (Verderol, Pez limón)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Pagre (Pargo)
Roncador (Roncón)
Biso (Estornino)
Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Déntol (Dentón)

435
1
273
65
1
9
1
4
1
547
126
2
1
2
1
1
3

Palomida (Palometa blanca)
Vidriá (Mojarra)
Tords (Tordos)
Varis (Varios)
Total……………………….
MOL·LUSCOS
Polp roquer (Pulpo roquero)
Canana (Pota, Volador)
Total…………………………

2
5
1
45
_____
4.845

2
1
====
3

Total Palangre y Marrajera ….4.848
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DIA
de la

BICI

24 DE SETEMBRE 2017
10.00 hores

INSCRIPCIONS
Inici: 6 de
setembre.
Tancament:
21 de
setembre.
NOVETAT!
Inscripció
on-line a:
hj-crono.es
NOU
RECORREGUT!
Activitats al Passeig
Fora Forat, Av. 29 de
setembre i Carpa
l’Atlàntic.
Obligatòri ús de casc
Més info a: www.cmevinaros.es i hj-crono.es

NOTA: els ja inscrits només han de confirmar la participació al CME.

UPCCA

UNITAT PREVENCIÓ COMUNITÀRIA
EN CONDUCTES ADICTIVES

DIA:
HORA
11,00
12,00

DISSABTE, 9,09,17
LLOC
PISTA SINTÈTICA
PISTA SINTÈTICA

17,30
17,30

PISTA PARQUET
PISTA SINTÈTICA

DIA:
HORA

DISSABTE, 9,09,17
LLOC

10,00

CAMP 1-2

FUTBOL 11

BENJAMÍ A

10,15
11,30
11,30
16,00
16,00
17,15
17,15
18,30
18,30

CAMP 3
CAMP 1-2
CAMP 3
CAMP 1
CAMP 2
CAMP 1
CAMP 2
CAMP 2
CAMP 1

FUTBOL 8
FUTBOL 11
FUTBOL 8
FUTBOL 8
FUTBOL 8
FUTBOL 8
FUTBOL 8
FUTBOL 8
FUTBOL 8

PREBENJAMÍ C
CADET
PREBENJAMÍ B
BENJAMÍ A
BENJAMÍ B
ALEVÍ C
ALEVÍ D
ALEVÍ B
ALEVÍ A

DIA:
HORA
10,30
11,30
15,30
17,30

DISSABTE, 9,09,17
LLOC
ESTADI
ESTADI
ESTADI
ESTADI

ESPORT
FUTBOL 8
FUTBOL 8
FUTBOL 11
FUTBOL 11

ESTADI
CATEGORIA
BENJAMÍ
PREBENJAMÍ
CADET
INFANTIL

ENCONTRE
VINARÒS EFC A – AMPOSTA A
VINARÒS EFC B – ALCANAR
VINARÒS EFC A – AMPOSTA B
VINARÒS EFC B – AMPOSTA

ESPORT
FUTBOL 8
FUTBOL 8
FUTBOL 8

ESTADI
CATEGORIA
ALEVÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ

ENCONTRE
VINARÒS EFC A – BAIX MAESTRAT
VINARÒS EFC A – SANT JAUME
VINARÒS EFC C – BAIX MAESTRAT

DIA: DIUMENGE, 10,09,17
HORA
LLOC
10,30
ESTADI
11,30
ESTADI
11,30
ESTADI

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
F.SALA
ALEVIN
F.SALA
INFANTIL
F.SALA
HANDBOL

JUVENIL
SENIOR

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA

ENCONTRE
CD VINAROS FS - CABANES
CD VINAROS FS - CABANES
CD VINAROS FS - SAN CARLOS
CBM VINAROS - ALMAZORA

ENCONTRE
CF UNITED VINAROS - ESCOLA DELTA
LA CAVA
CF UNITED VINAROS – BENICARLÓ
CF UNITED VINAROS – BENICARLÓ
CF UNITED VINAROS – BENICARLÓ
CF UNITED VINAROS - AMPOSTA C
CF UNITED VINAROS – BENICARLÓ
CF UNITED VINAROS – BENICARLÓ
CF UNITED VINAROS – BENICARLÓ
CF UNITED VINAROS – BENICARLÓ
CF UNITED VINAROS – BENICARLÓ
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Vinaròs C. F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

El pasado domingo, 3 de Septiembre, hubo una gran
fiesta en nuestra ciudad deportiva. Una primera parte
en que se realizó la presentación de la plantilla del
Vinaròs C. F. la cual nos representará esta temporada
2017-18. Adjunto las fotografías más relevantes del
evento, destacando los jugadores más valiosos en el
partido que se realizó después; y sobresaltar la figura
de la elegante y competente concejal de deportes
que transmitió un emotivo discurso de ánimo para
todo el club y destacando la persona del entrenador
Santi.
Paso a detallar los nombres de los jugadores con sus
respectivos dorsales:
*Lluc 1 *Borrás 16 *Poche 20 *Andreu 5 *Sergi
18 *Cristian Jorge 8 *Carlos Maura 17 *Franco 2
*Juanjo 9 *Manolo 6 *Miguel Ángel 15 *Raúl 7
*Camí 3 *Dani Segarra 4 *Javi García 10 *Jordi
Esteller 22 *Santi 11 *Guindi 12 *Polet 21 *Jony
19.
Y la gran segunda parte del evento que se realizó
este día en la fabulosa cancha, todavía bastante
vacía, de nuestra localidad, fue el amistoso que
nos enfrentó a un todo poderoso BENICARLÓ B,
de una categoría superior a la nuestra y que ya en
su feudo nos demostró de su gran potencial. Pero
esta vez no aconteció lo mismo que entonces…
Tarde calurosa. Vinaròs comienza a mi izquierda. Yo
al sol, frente a la enorme grada. Arbitro de color,
de robusta corpulencia, asistido de sendos linieres.
Fueron correctos señalando numerosos fuera de
juegos para ambas partes. El encuentro finalizó con
el resultado de:
VINARÒS C.F. 3; BENICARLÓ B. 1

El conjunto local hizo un encuentro super-serio,
siempre bien posicionado en el campo, de manera
que los vecinos tan apenas nos pusieron en apuros en
todo el encuentro, salvo un tiro lejano en el inicio que
rozó nuestra cruceta y el primer gol del encuentro en
que ellos nos roban un balón en defensa, batiendo a
Lluc de cerca y con facilidad. Pero nosotros no nos
desanimamos, jugando balones largos desde atrás y
siempre esperándolos en nuestra parcela. Así que en
tres mortíferos contraataques en que intervinieron
el dorsal 20, POCHE volante derecho y el delantero
Raúl, 7;les superamos. Dos dianas de RAÚL y una
de Poche, con algo de fortuna pero fruto de su
preciosa labor durante todo el encuentro. Nombrar
al portero que sustituyó a Lluc roto tras una doble e
impresionantes intervenciones suyas en una misma
jugada, aún en la primera parte. Fue fuertemente
ovacionado y le esperamos pronto totalmente

Padel Kids Tour Mac Donalds en el club Bahia Mar
Esta semana los alumnos de la escuela de padel y tenis
La Closa Vinaròs, se desplazaron hasta San Carlos de
la Rápita para disputar la jornada 11 del Padel Kids
Tour Mac Donalds en el club Bahia Mar.
Jornada intensa de calor y partidos duros, por la
mañana jugaron en categoría benjamin Leyre y Sara
que no encontraron su juego en un grupo duro ,al final
mejoraron su juego,una lástima que no lo pudieron
transformar en victoria .
Al mediodía empezaron los alevines donde Iker Vital
y Miguel Roca jugaron un torneo muy bueno con
puntos de gran calidad.
Se quedaron a un paso de llegar a la final, una lástima
en semifinales que llegaron cansados después de
4 partidos seguidos del grupo muy intensos y no
pudieron realizar su mejor juego en un partido duro,
luchado e intenso.
Felicitar a los jugadores Sara,Leyre, Iker y Miguel por su
esfuerzo, deportividad , sacrificio y su lucha constante.
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recuperado. El sustituto muy bien, pero con poco
trabajo que realizar. Buen partido nuestro…
*Esta tarde, sábado, 9 de Septiembre nos
enfrentamos al Rosell en su feudo, a las 6 de la tarde
y…
*El día 17 de septiembre, domingo, comenzamos
la liga, jugando en casa contra el CINCTORRES, a
concretar todavía la hora del encuentro.
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ESPORTS

El campió Triatló JijiJaja Vinaròs, provincial per equips
del Circuit de triatlons de Castelló

El passat dia 2 de setembre i disputant el
Triatló Sprint de Benicàssim i última prova
classificatoria, el club local de Triatló JijiJaja
Vinaròs, després de ser lider virtual en la última
competició, s'ha proclamat campió provincial
per equips del Circuit de triatlons de Castelló.
Constància, tenacitat, esforç i germanor han
aconseguit que competició rere competició, el
club de triatló JijiJaja Vinaròs encapçalés, en la
classificació de clubs, la provincia de Castelló.
Sense oblidar-mos de Gisela Sanz Adell que s'ha

proclamat, per primera vegada en la història
del triatló local, campiona provincial en la seva
categoria V1-F.
Tot això no hagués sigut possible sense el
suport de tots els sponsors, patrocinadors,
socis, familiars i simpatitzants del club i del
equip.
Estem segurs que no és la única alegria que
gaudirem en els pròxims temps, degut al treball
diari de tots els nostres corredors i socis.
Enhorabona!

Ray Santana consigue la medalla de
bronce con la selección de El Salvador
contra Costa rica en el centrobasquet u
17. El Centrobasquet se jugó en Aguada,
Puerto Rico
También se clasificaron para el premundial que se jugara en Estados
unidos el próximo verano.
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Pacte Territorial
per l'Ocupació
Maestrat Litoral

Parlem
d'ocupació

´ EL TEU FUTUR!
PARTICIPA-HI, ES
HORARI:
9.15 Presentació del Pacte Territorial per l'Ocupació
Maestrat Litoral i dels resultats del Diagnòstic Territorial
10.45 Grups de treball participatius
Grup 1. Sistema productiu
Grup 2. Capital humà
12.15 Presentació de les conclusions dels grups i
exposició de propostes

19 de setembre de 2017
Vinaròs
Lloc. Centre VINALAB Carrer de Galícia
Inscripció prèvia:
bit.ly/inscripcio_parlem_ocupacio

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

EXPOSICIÓ DE PINTURES
Mª JESÚS ANDREU LARROSA
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d’Art Isabel Serrano
EstudiEstudi
d’Art
Isabel
Serrano
Estudi d’Art
Isabel Serrano
Arteterapia
Arteterapia
Arteterapia
Dibujo · Pintura · Manualidades · Papier Mache · Modelado
Dibujo · Pintura Niños
· Manualidades
· Papier
Mache · Modelado
y adultos (Grupos
reducidos)
Niños y adultos (Grupos reducidos)

Del 5 de setembre fins l’1 d’octubre de 2017
ujo · Pintura · Manualidades · Papier Mache · Modelado
Inauguració el dimarts, 5 de setembre a les 19.00 h
Cursos monográficos
Cursos monográficos
Exposiciones
Exposiciones
Charlas
Cursos monográficos
Coloquios...
Charlas
Exposiciones

INFORMACIÓN :

Niños y adultos (Grupos INFORMACIÓN
reducidos)
643 324 833

Coloquios...
Charlas
Coloquios...
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Cursos monográficos

652 691
546Santos,
- 608 572
240
C/ Músico
Carles
1 - 7º-1ª
INFORMACIÓN
En el centro
de Vinaròs
Matrícula
gratuita
652 691 546
- 608 572
240
Matrícula gratuita
En el centro de Vinaròs
Matrícula gratuita

De dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 hores

9 setembre de 2017

Ya puedes

reserva
La Vu elt a

a l C o le
Tu librería de siempre ELS DIARIS

te aconseja:
No esperes al último momento para recoger
tu pedido de libros y material escolar.
Así evitaras
aglomeraciones
de gente y colas.
¡Ahorrarás tiempo!
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(no s'apliquen els dies festius)

Dia de l’espectador: 4'50 euros

www.jjcinema.es

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

9 setembre de 2017
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Tauler Municipal
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 15 de setembre 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.

9 setembre de 2017

ESCOLA DE MÚSICA
MATRÍCULA SETEMBRE
CURS 2017-2018
L’Escola de Música de la Societat Musical “La Alianza” informa que queda
obert el segon periode de matriculació: del dilluns 4 al 15 de setembre.
Començament de les classes:
*Classes de llenguatge musical: el dia 11.
Classes d’instrument: el dia 18.
**Durant la setmana del 4 al 15 queda exposat al tauler d'anuncis de l’escola,
els dies de reunió i repartiment d'horaris d'instruments amb els professors de
cada especialitat.

ESCOLA DE MÚSICA
Informació matrícula

Curs 2016/17

REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

NOVES
TARIFES!

PER ALS ALUMNES ENTRE 3 I 6 ANYS.

SERVEI D’ATENCIÓ AGENT D’IGUALTAT
-Informació i assessorament personalizat a dones:
recursos i servicis, orientació sociolaboral, creació
d’empreses i millora d'activitat empresarial, etc.

PREU

3 - 6 anys

10€

1 hora setmanal

Matrícula : 35€

7 anys
1R-6è curs
ADULTS

Pre-solfeig
2 hores
setmanals

30€

LLENGUATGE MUSICAL

20€

Tots els preus són mensuals / la matrícula només es paga una vegada al curs

-Informació i assessorament a dones víctimes de
violència de gènere
-Informació i assessorament a empreses o entitats per a
l'elaboració i implantació de plans d’igualtat
Atenció i assessorament a associacions de dones per a la
seua constitució, accions, etc.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. Sant Antoni, 19-planta baixa. Tel. 964450075
/964407700 ext. 214
Horari d’atenció amb cita prèvia: dilluns i dimecres de 9
a 14 hores.

COMISSIÓ D'AGRICULTURA
La Comissió d'Agricultura comunica als llauradors dels terme
Municipal de Vinaròs que s'inicia la Campanya Contra la
Mosca de la Fruita (CERATITIS CAPITATA WIED 2016), per
a les varietats tempranes de cítrics (Navelina, Tomatera,
Orogrande, Clementina fina, Washington Navel, Nave
Foyos, Clemenules, Nulessin, Newhall, Caracara, Salustiana
y Nova), les persones interessades en aplicar aquest tractament
hauran de presentar els escrits amb la següent informació:
1.- Instància amb les dades del propietari ( Cognoms i nom del
llaurador, DNI, adreça, telèfon, etc)
2.- Varietats citrícoles a tractar
3. - HA. de la finca i terme municipal on es troba
4.- Situació (polígon-parcel·la) dins del terme municipal.
5.- Antiguitat de la plantació
El termini de presentació d'instàncies serà des del 6 de
setembre el 18 de setembre de 2017 (ambdós incloses),
s'hauran de presentar a les dependències de l'Oficina
d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) (Plaça Jovellar, 2),
dirigides a la Comissió d' Agricultura.
Vinaròs a 5 de setembre de 2017
28

Novetat instrument
curs 16/17:

Dolçaina

Per més informació :
 Escola de Música (Passeig Colón s/n)
 Telèfon: 964. 45.62.03
 facebook: La Alianza Vinaros.

Tauler Municipal

9 setembre de 2017
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PUBLICITAT

ESQUELES

Rogamos a Dios por el alma de

Rosa Ribera Batiste
La Cofradía “El Descendimiento”, lamenta comunicar a
todos sus asociados, la defunción de nuestra
Hermana-Cofrade Dña. ROSA RIBERA BATISTE,
fallecida el día 2 de septiembre de 2017.
Acompañamos en el sentimiento de dolor a todos sus
familiares y amigos y rogamos una oración por el eterno
descanso de su alma

Subscriviu-vos a

El Diariet

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
zonapl.turística
nord, 39
11
desembre
VALLS
Sant Antoni,
918
setembre
FERRER
19
10
20
11

desembre
setembre
desembre
setembre

23
14

desembre
setembre

21
12
22
13
15

desembre
setembre
desembre
setembre
setembre

MATeU
ROCA
TORReGROSA
GUIMERÀ
PITARcH
ADELL
MARTÍNeZ
SANZ

c. Sant
Francesc,
103
c. Sant
Francesc,
6

av. Llibertat,119
pl. Parroquial,
c. del Picasso)
Pilar, 120
av. Pius XII (cant.
av. País Valencià,
15
c. Pont, 83

FeRReR
VALLS

Sant Antoni,
39
zona pl.
turística
nord, 11

MATEU

c. Sant Francesc, 103

TELÈFONS D’INTERÉS
setembre
TORREGROSA
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

16

av. Llibertat, 9

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
57
Aigües
de
Vinaròs
964
Biblioteca
964 40
45 77
95 67
90
Ambulatori
964
Casal Jove(cita prèvia)
964 47
40 75
03 00
14
Ambulatori
(urgències)
964
57
Cerrajero 24h
· La solución rápida
627 45
84957392
Biblioteca
964
45
95
90
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Casal
Jove
964
Contribucions
964 40
45 03
47 14
52
Cerrajero
627
Cultura 24h · La solución rápida
964 849
40 79392
61
Cerrajero
24h
·
Vimar
667
60
70
86
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
de
Música
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
74 03
93
Escola
de Música
Gas
butà
964 40
45 56
11 15
24
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964
Gruas Municipal
y taxis Jaime
Bas, S.L.
· 24 horas
96440
4074
11 93
11
Consell
de Formació
de Persones
Adultes: 964
Guàrdia
964 45
40 11
71 24
40
Gas
butàCivil
964
Hisenda
964 40
40 11
22 11
11
Gruas
y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964
Hospital Civil
(centraleta i habitacions)
964 40
47 71
70 40
00
Guàrdia
964
Hospital (cita prèvia)
964 40
47 22
71 11
60
Hisenda
964
Infodona(centraleta i habitacions)
964 47
45 70
64 00
52
Hospital
964
Informació
i Turisme/OMIC
964 47
45 71
33 60
34
Hospital
(cita
prèvia)
964
INSS (Seguretat social)
964 45
45 64
13 52
50
Infodona
964
ITV
902 45
12 33
00 34
13
Informació
i Turisme/OMIC
964
Participació
Ciutadana
900 45
50 13
63 50
76
INSS
(Seguretat
social)
964
Patronat d’Esports
964 12
45 00
46 13
08
ITV
902
Patronat de Ciutadana
Turisme
964 50
45 63
52 76
53
Participació
900
Policia Local
964 45
40 46
77 08
04
Patronat
d’Esports
964
PROP de Turisme
964 456
/ 012
Patronat
964 234
45 52
53
Ràdio Taxi
964 40
45 77
51 04
51
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
d’animals
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
700
Taxi
Lorcade(Vinaròs)
600 600 333
Víctimes
la violència de génere
016
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
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

LA COSTUMBRE

del Fin de Semana

Por calidad, servicio, rapidez, ambiente y profesionalidad.

Si eres hombre, tu barberia es

Tian Stil Home
T. 9 6 4 4 5 0 5 4 4 · C / P U E N T E , 6 · V I N A R Ò S

