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La regidora d'Educació visita la nova aula per a alumnes de dos anys al CEIP Jaume I

Aquest 11 de setembre ha començat el nou curs escolar
als centres d'educació de la localitat, on milers de xiquets i
xiquetes s'han incorporat a les classes amb total normalitat.
En total, hi ha 844 alumnes d'infantil matriculats enguany a
Vinaròs, dels quals 718 rebran la seua formació en centres
públics i 126 en centres concertats; de primària hi ha més
de 1.500 alumnes matriculats en els cinc col·legis públics
locals.
A més, com a novetat, el municipi participa aquest any en
el pla pilot de la Conselleria d'Educació i s'ha habilitat al
CEIP Jaume I un aula de P2 per acollir xiquets i xiquetes
de dos anys, donant prioritat a la famílies que més ho
necessiten.
"Estem satisfets amb la resposta que ha tingut aquesta
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iniciativa. De moment, aquest curs, seran 18 els xiquets i
xiquetes que formaran part d'aquesta aula experimental",
ha indicat la regidora d'Educació, Begoña López, durant
una visita. La directora del centre, Olga Mulet, ha
acompanyat a López en aquest recorregut.
Des de l'Ajuntament, ha agregat, "el suport és total i hi ha
una bona coordinació entre la regidoria i el centre, que
està duent a terme la incorporació d'aquest nou alumnat
de dos anys de forma progressiva".
López ha afegit que tant a Infantil com a Primària, les ràtio
d'alumnes per classe són les adequades i que segueix
funcionant també aquest curs la iniciativa Xarxa Llibres,
perquè els escolars disposin de llibres de text gratuïts per
a la seua formació.
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L’Ajuntament torna a repartir agendes escolars gratuïtes
i en valencià per a l’alumnat de primària
Enguany s’ha afegit la nova bandera oficial aprovada,
per a que els alumnes la coneguen i la identifiquen
L’Ajuntament de Vinaròs, a través de la Regidoria
d'Educació i de l'Agència de Promoció del Valencià de la
Regidoria de Cultura, ha tornat a editar l'agenda per al curs
escolar 2017-2018.
Per segon any consecutiu, tot l'alumnat de primària de
les escoles públiques de Vinaròs, 1.540 xiquets i xiquetes,
tindran la seua agenda, obsequi de l'Ajuntament, igual per
a tots però amb la personalització de la seua escola.
En l'agenda, ha explicat la regidora d’Educació, Begoña
López, “hi ha informació sobre els departaments
municipals que més directament promouen iniciatives
adreçades a l'alumnat escolaritzat, el calendari escolar
amb dates d'inici i final de curs, vacances i festius escolars
i dies que, encara que no sempre siguen festius, convé
recordar”.
A més a més, enguany, ha afegit el regidor de Cultura,
Marc Albella, des de l'Ajuntament s’ha volgut recordar que
Vinaròs ja té una bandera oficial aprovada i reconeguda
“que esperem que tots identifiquem en veure-la onejant
en celebracions de festes i actes oficials”.
“Desitgem que l'agenda complisca amb eficàcia la seua
funció d'enllaç entre l'escola i les famílies perquè no se'ns
oblide res i que siga una eina més al servei de l'educació
dels vostres fills i filles”, ha conclòs Albella, que ha recordat
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que aquestes agendes són sostenibles amb el medi
ambient.
De fet, les cobertes protectores d'aquestes agendes
són biodegradables i les fulles i la cartolina procedeixen
d'explotacions forestals sostenibles. S'ha buscat un format
el més eficient possible per aprofitar el paper i s'han imprès
en indústries gràfiques de la comarca en les que utilitzen
tintes basades en olis d'origen vegetal. Finalment, han
estat muntades manualment per personal d'un Centre
Especial d'Ocupació.
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Vinaròs invertirà 170.000 € en el col·lector del Camí Fondo
La construcció d'un col·lector d'aigües pluvials en
el Camí Fondo de Vinaròs suposarà una inversió de
170.000 euros, cofinançats per la Diputació dins
del Pla d'Obres i Serveis -aporta 150.000 euros- i
20.000 euros que van a càrrec de l'Ajuntament.
Aquest col·lector parteix del Camí Fondo i
connecta amb l'avinguda Llibertat i evitarà
acumulació d'aigua i inundacions quan hi
hagi fortes pluges als carrers Carreró, Sant
Cristóbal o la plaça Tres Reis. Les obres podrien
començar ja aquest mes de novembre.
Aquest va ser un dels punts dels quals va
informar l'edil d'Ordenació del Territori Jan Valls
en la assemblea veïnal celebrada la tarde nit del
dimecres passat al carrer Camaraes, en la qual es
van tractar altres problemàtiques relatives als veïns
d'aquesta zona, com el fet que el canvi proposat
de la zona blava suposi que una part de l'avinguda
de la Llibertat deixi de ser-ho. Això es traduiria a
guanyar unes 50 places d'aparcament lliure, a més
de destacar altres canvis com la tarifa dels primers
minuts i la primera mitja hora gratuïta en els
aparcaments subterranis. En aquesta assemblea,
els veïns van expressar la seva preocupació pels
excrements i els orins d'animals, que danyen el
mobiliari i provoquen olors molestes i es van

expressar algunes deficiències en el carrer Pintor
Puig Roda, a més de sol·licitar la neteja d'alguns
solars.
El regidor de Govern Obert, Hugo Romero, va
resumir les accions dutes a terme en l'entorn
després de les peticions veïnals de l'última reunió
celebrada el passat any.

La reunió veïnal va tindre lloc al carrer Camaraes
a haver-hi llavors 20 propostes i s'ha millorat la
potència lumínica als carrers, s'han reagrupat
contenidors, redistribuït alguns passos de zebra i
s'han ampliat zones de càrrega i descàrrega, entre
altres accions, i va reconèixer que hi ha assumptes
pendents com solucionar el paviment relliscós de
voreres.

L'Ajuntament de Vinaròs col·labora amb la Cámara de Comercio en l'organització
de la fira d'ocupació GOJOBDAY!, amb la participació de Raúl Resino, estrella Michelin
El centre Vinalab acollirà el 21 de setembre la primera jornada d'ocupació per a joves Gojobday!, amb la participació del xef Raúl
Resino, Santi Gimeno de Cuatroochenta i l'especialista en inserció sociolaboral Víctor Miralles.
Un complet programa per aprendre de l'experiència
de casos d'èxit i d'experts en inserció laboral de
joves, amb la possibilitat de fer networking amb
empreses. Així han presentat aquest matí Javier
Valls, Secretari Adjunt en Funcions de la Cámara
de Comercio de Castellón, i Maria Cano, regidora
d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs, la primera
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edició de Gojobday!, una jornada d'ocupació per a
joves que acollirà el Centre de coneixement Vinalab
el dijous 21 de setembre.
Aquesta activitat, ha explicat Cano, ha estat
organitzada per la Cámara de Comercio de
Castellón i amb la col·laboració de l'Agència de
Desenvolupament Local (ADL) de l'Ajuntament
de Vinaròs. La jornada,
adreçada especialment als
joves de Garantia Juvenil,
està cofinançada pel Fons
Social Europeu, emmarcat
dins el Programa Operatiu
d'Ocupació Juvenil 20142020 (POEJ).
Entre els participants en
el primer Gojobday! de
Vinaròs, Valls ha destacat la
presència de Raúl Resino,
prestigiós xef madrileny
amb un restaurant a
Benicarló que compta
amb una Estrella Michelin.
Sota el títol "De rentaplats
a Estrella Michelin. La
formació com a clau de
l'èxit professional", Resino
exposarà l'evolució dels
seus 24 anys de trajectòria
professional, passant de
treballar en restaurants
modestos a formar part
dels equips de Martín
Berasategui, Racó de Can

Maria Cano i Javier Valls

Fabes, Celler de Can Roca o el Suzaku de Tòquio.
El panell d'experts de la jornada, que arrencarà a les
9:00 a Vinalab, també comptarà amb la presència
de Santi Gimeno, soci director de Cuatroochenta,
qui parlarà de la transformació d'un negoci
tradicional al comerç en línia, prenent com a
exemple gimenopiquer.com, empresa familiar
dedicada a la venda de materials de construcció i
sanejament. Finalment, Víctor Miralles, treballador
social especialista en inserció sociolaboral de joves,
oferirà una xerrada motivacional per accedir al
mercat laboral.
La jornada conclourà amb una taula rodonanetworking que, sota el títol "Què perfils es
busquen, capacitats i actituds valorades", posarà en
contacte els joves participants amb les empreses:
Restaurante Raúl Resino, Olis Cuquello, Agro
ITEAF i Dodici Mitjana. Per participar en aquest
esdeveniment gratuït és indispensable inscriure
prèviament al web www.gojobday.es/inscripcion.

ACTUALITAT
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Nous cursos per promoure l'ocupació i l'emprenedoria durant el segon semestre de 2017
Tots els tallers seran gratuïts i en horari de matí. Les persones interessades poden inscriure a l'OIAC o a través de la seu electrònica
Des de la Regidoria d'Ocupació i a través de
l'Agència de Desenvolupament Local, s'han
programat una sèrie de cursos gratuïts per
a promoure l'ocupació, l'emprenedoria i la
promoció econòmica, els quals es duran
a terme en el Vinalab durant els mesos de
setembre, octubre i novembre.
El primer taller previst, ha explicat la
regidora d'Ocupació, Maria Cano, és el de
“Mindfulness i emocions saludables en
la recerca d’ocupació. Nivell inicial", que
es durà a terme els dies 18, 20, 25 i 27 de
setembre.
Posteriorment, el 20, 25 i 27 d'octubre, es
durà a terme el taller "Descobreix les teues
competències laborals i dissenya la teua
marca personal" i el de "Informàtica bàsica
i portals de recerca d'ocupació", que es
realitzarà el 20, 21 i 22 de novembre.
A més, com a novetat, els dimarts i dijous

del 3 d'octubre al 23 de novembre es durà
a terme l’ "Acceleradora d'ocupació", un
programa en el qual un grup de persones en
situació d'atur es reuniran setmanalment per
millorar les seues habilitats, coneixements i
motivació.
"Al llarg de 15 sessions els participants
aprendran a fixar objectius laborals i
treballaran amb eines per a la recerca de
llocs de treball, analitzant els seus punts
febles i els seus punts forts per preparar-se
millor per al món laboral", ha explicat Cano.
Tots aquests tallers es realitzaran en horari
de matí, de 9:30 a 13:30 hores. Les persones
interessades es poden inscriure a l'Oficina
d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) o a
través de la Seu Electrònica. Les inscripcions
es realitzaran per ordre de registre fins
a esgotar les places disponibles. Més
informació a l’ADL (carrer Sant Ramon s/n).

La regidora d'Ocupació, Maria Cano, va informar dels nous cursos

Es presenta el proper Fòrum Ciutadà del Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral
Aquest fòrum, que forma part de la tercera fase del Diagnòstic Territorial que s'està
elaborant, es durà a terme el proper 19 de setembre al Vinalab
El proper 19 de setembre es durà a terme al Centre
de Coneixement Vinalab el Fòrum Ciutadà del
Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral,
del qual formen part els municipis de Vinaròs,
Benicarló, Peníscola, Alcalà de Xivert, Sant Jordi,
Santa Magdalena de Pulpís, Sant Rafel i Càlig, a
més de les organitzacions sindicals UGT i CCOO.
En roda de premsa la regidora d'Ocupació
de Vinaròs, Maria Cano, acompanyada per la
responsable de l'Agència de Desenvolupament
Local (ADL), María Jesús Miralles, ha presentat
l'ordre del dia de l'esdeveniment, que és una de
les accions previstes com a part de l'elaboració
d'un diagnòstic territorial per conèixer millor
la realitat socioeconòmica del territori i definir
així polítiques més eficients per a l'estímul de
l'economia i de l'ocupació.
El programa d’aquest fòrum començarà a les 9:15
hores amb la recepció dels assistents i a les 9:30

està prevista una sessió conjunta. Posteriorment,
fins a les 12:00 hores, es conformaran dos grups
de treball per abordar temes relatius al territori,
com infraestructures, recursos i xarxes. Per
finalitzar es realitzarà una última sessió plenària
amb les conclusions dels grups i l'exposició de
propostes.
"La realització d'aquest Fòrum Ciutadà, al qual
pot assistir tota persona, empresa o entitat
interessada en conèixer més sobre aquest
projecte i aportar les seues idees, forma part de
la tercera fase del Diagnòstic Territorial en què
treballen els diferents actors del Pacte Territorial.
Aquesta fase finalitzarà amb una proposta
d'acció per al desenvolupament i definició de
projectes tractors", ha assenyalat Cano.
Per a més informació i per realitzar la inscripció
prèvia, es pot visitar el següent enllaç: bit.ly/
inscripcio_parlem_ocupacio

Inscripció prèvia:
bit.ly/inscripcio_parlem_ocupacio

La regidoria de Medi Ambient promou la signatura d'un conveni
de col·laboració entre PRODA i Corralet
Aquest conveni estarà vigent fins a l'abril i permetrà l'esterilització de 30 gats anuals de les colònies
El passat divendres es va signar un conveni de col·laboració
entre Corralet i PRODA, promogut per la Regidoria de Medi
Ambient.
A través d'aquesta acció, PRODA serà l'organització
encarregada de dur fins al centre Corralet aquells gats de les
colònies que necessiten una esterilització.
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Corralet deurà esterilitzar un total de 30 gats anuals, servei
que s’engloba dins el contracte que aquest centre té amb
l’Ajuntament per al control de les colònies d’animals.
"Creiem que és un acord molt útil i que es mantindrà fins
a abril de 2018. Si tot va bé es renovarà el pròxim any", ha
indicat el regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner.
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El 17 de setembre, nova edició de Les Botigues al Carrer
L’Associació de Comerciants en col·laboració amb la
regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Vinaròs han
organitzat per al 17 de setembre una nova edició
de Les Botigues al Carrer. És la trentena edició d’esta
iniciativa comercial que comptarà esta vegada amb una
participació d’al voltant de 40 establiments i que tan bona
acollida té entre el públic. En esta ocasió els productes
són principalment de la temporada d’estiu, però també
hi haurà comerços que treuran la temporada d’hivern.
Calçat, textil, puericultura, moda skate, roba interior, pell,
menatge de la llar i també productes immobiliaris hi haurà
a disposició de la gent que s’hi aprope. Tot, com sempre,
al millor preu. Per als més menuts, s’han preparat tallers
de pintacares. L nova edició va ser presentada dimarts
al consistori per part de la presidenta de l’associació de
venedors, Maria Angeles Pereda i el regidor de Comerç
Domènec Fontanet.

El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, i la presidenta de l'Associació de Comerciants,
Maria Angeles Pereda van presentar la nova edició de les botigues al carrer

Vinaròs obre la cort d'honor adulta als representants masculins
El Consell de Festes de Vinaròs
ha aprovat amb 14 vots a favor, 7
abstencions i cap vot en contra que
la cort d'honor major de les festes
pugui tenir per primera vegada en
la historia representants masculins.
Ho va informar dimarts el regidor de
Festes, Marc Albella, per qui d'aquesta
forma “es culmina el canvi que es
va iniciar aquest any amb la cort
d'honor infantil per part de l'equip
de govern de l'Ajuntament”. I és que
a les passades festes ja van poder
optar xiquets per a la cort infantil,
encara que la sort va ser esquiva per
a aquells que es van presentar. No va
haver-hi per tant en aquesta edició
representació masculina infantil,
encara que n’haguera pogut haver, ja
que en dos col·legis es van presentar

xiquets per optar a la cort d'honor,
però el sorteig no els va resultar
favorable.
Albella va explicar que pròximament
“s'elaborarà un protocol que
reglamentarà tots els aspectes
i dubtes, com la vestimenta el
protocol o el terme a utilitzar, que
puguin sorgir respecte a aquesta
nova figura a les festes i que haurà
de ser aprovada pel propi Consell
on estan representades entitats,
ciutadans i partits polítics de la ciutat.”
Una vegada s'hagi confeccionat
aquesta reglamentació, la Regidoria
de Festes es posarà en contacte amb
les entitats per explicar tots els canvis
i resoldre qualsevol dels dubtes que
puguin aparèixer.
Albella avançava que la manera

d'elecció dels i les representants de
la cort d'honor major, previsiblement,
serà el mateix que pels i
les
representants infantils.
En els últims anys, la cort d'honor de

la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere
de Vinaròs s'ha revitalitzat. Aquest any
ha estat formada per 34 dames -17
dames majors i 17 d'infantils-, la més
nombrosa de tota la seva història.

Podem pregunta en Corts en quina fase
es troba la construcció del col·legi
Jaume I de Vinaròs
El portaveu adjunt del grup
parlamentari Podemos-Podem, César
Jiménez, ha preguntat a la conselleria
d'Educació respecte a la construcció
del CEIP Jaume I de Vinaròs, (Castelló),
conformat de forma íntegra per
barracons.
Jiménez ha destacat que aquest
centre constitueix “una excepció
que hauria de resoldre's de manera
urgent” i ha recordat que en els plans
inicials de la conselleria, aquesta
infraestructura
s'havia
d'haver
començat a construir en el primer
trimestre de 2017.

Així mateix, ha indicat que, en
resposta a pregunta escrita al diputat,
el Consell va informar que el Projecte
Bàsic es trobava en fase de redacció.
Jiménez ha indicat que “no ens
podem dormir, les necessitats dels
xiquets i xiquetes del CEIP Jaume I de
Vinaròs són peremptòries i no s'entén
la falta de diligència de la conselleria
atenent a criteris objectius”.
El parlamentari ha preguntat al
Consell respecte a la fase exacta en la
qual es troba la construcció d'aquest
col·legi i per la data prevista de
finalització d'obres.
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Aquest 15 de setembre comencen a Vinaròs les VII Jornades de la Cuina del Ranxo Mariner
Fins el 8 d'octubre locals i visitants podran gaudir dels menús especials que ofereixen els restaurants inspirats en les receptes
més tradicionals dels pescadors locals.
Seguint amb el calendari gastronòmic de la
localitat, aquest 15 de setembre comencen a
Vinaròs les VII Jornades de la Cuina del Ranxo
Mariner, que es duran a terme fins al proper 8
d'octubre.
El regidor de Turisme i Comerç, Domènec
Fontanet, ha explicat que aquesta és una
gran oportunitat per poder degustar els plats
tradicionals dels pescadors, com el suquet de peix
del ranxo, l'arròs a banda o els fideus del suquet.
Carlos Albiol, en representació del gremi
d'hostalers local, ha animat també a la població
a degustar els menús especials que s'oferiran
aquesta edició en els sis restaurants de la
Associació d’Hosteleria de Vinaròs que participen
en aquestes jornades; tots tenen un preu fix de
28 euros.
Concretament, aquests restaurants són: el
restaurant Bergantín, La Isla, Nou Parada, Rafel
Lo Cristalero, Hotel Teruel i Vinya D'Alòs. "Tots ells
ofereixen en primer lloc un aperitiu típic com és
la bicicleta, diversos entrants, un plat principal a
escollir, postres, vi i cafè", ha detallat Albiol.
La regidoria de Turisme també ha avançat, aquest
mateix dimarts, que aquest 2017 no se celebraran
les activitats que s'han dut a terme altres anys

per a la celebració del Dia Mundial de la Tapa, al
no haver pogut omplir la quota mínima de bars i
restaurants participants.
"Malgrat això tenim una àmplia gamma
d'activitats gastronòmiques per al gaudi de
locals i visitants, especialment aquest mes, en
què a més de les jornades del Ranxo Mariner, el
22 de setembre tenim el concurs de Cuina per

Cultura presenta la programació del 776 aniversari de
l'Atorgament de la Carta de Poblament de Vinaròs
Hi ha unes 25 activitats programades, moltes d'elles relacionades amb la figura de
Mn. Vicent García Julbe o la nova bandera de la localitat
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha presentat
aquest dimecres a la Biblioteca Municipal
la programació d'actes per commemorar el
776 aniversari de l’Atorgament de la Carta de
Poblament de Vinaròs.
"Aquesta celebració anirà del 15 de setembre al
9 d'octubre i, aproximadament, hi ha unes 25
activitats previstes. Moltes d'elles giren al voltant
de la figura de Mn. Vicent García Julbe, amb motiu
del XX aniversari de la seva mort, i de la nova
bandera de Vinaròs", ha assenyalat Albella.
Concretament, aquest últim acte es durà a terme el
divendres 29 de setembre, a les 20:30 hores, quan
s'hissarà la nova bandera de la ciutat a la Plaça
Parroquial, en companyia de la Societat Musical La
Aliança, la Coral García Julbe, l’Orfeó Vinarossenc,
la Coral Juvenil Sant Sebastià i Les Camaraes.
A més d'això, en els dies previs i posteriors es
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duran a terme multitud d'activitats culturals com
tallers sobre la Carta Pobla, Concerts i actuacions,
trobades i passejos històrics guiats al poblat iber i
al cementiri municipal.
Es realitzaran també diverses xerrades, sobre les
construccions de la pedra en sec o sobre l'ordre
de Montesa i Vinaròs. El dilluns 9 d'octubre,
s'acabarà aquesta programació amb una ofrena
floral al monument de Jaume I (a les 12:00 hores)
i una dansa col·lectiva amb els Nanos i Gegants de
Vinaròs a les 19:15 hores al passeig de Colom.
"Esperem que la població gaudeixi de tot el
que hem preparat i participe en totes aquestes
activitats gratuïtes", ha destacat Albella, que ha
explicat que el programa d'activitats, que imita
una publicació antiga, podrà trobar-se a partir de
demà a la Tourist Info o en la seu a versió digital a la
pàgina web de l'Ajuntament.

Amateurs, Mercatxef i el 25 el Concurs Nacional
de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs", ha
conclòs el regidor.
A més, el dimecres 20 de setembre a les 18:30
hores, hi ha previst també un nou Tast del Territori
al Mercat Municipal, amb showcooking de Vicent
Guimerà i presentació dels olis mil·lenaris de la
Taula del Sénia.

16 setembre de 2017

E S TA N D S + TAU L E S D E T R E B A L L + N E T W O R K I N G
Una trobada entre investigadors, professionals i empresaris.

DESTACA en Ruta. Fira tecnològica 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, arribant a Vinaròs per a tot el nostre entorn.
T’apropem a la Fira Tecnològica
ENTREVISTANT els seus participants

Ricardo Castell
Managing Director en España y Portugal

Robopac Ibérica

entrevista en video

Especialistas en fabricación de máquinas para el packaging,
dedicadas a la formación de packs y a la envoltura de palets.

I+D+i

· La innovación, el desarrollo... innovar nuevas tecnologías es básico, de hecho,
nosotros en nuestra empresa, dedicamos el 6% de la facturación a este departamento. No puedes quedarte clavado en el pasado y cada día tienes que ir dando
más y mejores servicios. En nuestro caso, sobretodo buscando nuevos ahorros
que le aporten al cliente esas mejoras.

Empreses i universitats

Al nostre entorn

· Lo que me llama la atención es que se pueda hacer una feria sobre desarrollar
esta innovación. Espero que se siga haciendo y se potencie ese nivel de I+D.

· Hemos apostado por que la empresa participe en la Feria, siendo nosotros de
la zona y así potenciarla. De hecho, ahora tenemos montado un laboratorio de
pruebas de estabilidad de carga, según las normativas europeas. Son procesos
que se tienen que impulsar ya, y estamos atrayendo a todos los clientes para hacer estas pruebas tecnológicas en el laboratorio, con lo cual se demuestra que la
zona hace falta potenciarla.

· La relación tiene que ser muy fuerte, y desarrollar y trabajar conjuntamente. Las
posibilidades de la tecnología deben dar esas opciones.

Fira Destaca
Innovació

· La Innovación es el futuro.

+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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Las instalaciones del Pou de Mangrano son demasiado
pequeñas para realizar formación

ACTUALITAT

16 setembre de 2017

Las instalaciones de centro especial de empleo del Pou de Mangrano
no podrán ser homologadas para formación
COCEMFE Maestrat efectuará en Vinaròs unas jornadas formativas para personas con diversidad funcional
Cocemfe Maestrat espera desde hace años la
puesta en marcha del centro especial de empleo
de jardinería y horticultura del Pou de Mangrano.
Sin embargo, aunque no está totalmente
descartado, el Ayuntamiento de Vinaròs ya sabe
que sus instalaciones no podrán ser homologadas
para realizar formación. Así lo confirmó la edil de
Hacienda y Empleo María Cano, que señaló que
desde la Generalitat “se nos ha informado que son
demasiado pequeñas y tienen problemas en cuanto
a su acceso y distancia respecto al casco urbano,
por lo que no son aptes para realizar formación
certificada”. El equipo de gobierno deberá entonces
buscar otras opciones, como por ejemplo la
posibilidad de realizar la formación en el Vinalab.
Las instalaciones del centro especial de empleo
en el Pou de Mangrano fueron realizadas a
mediados de 2011 con una inversión de 173.000
euros procedentes del segundo Plan E. Fue
pensado como centro ocupacional de jardinería y
horticultura y se gestó para emplear a una decena
de personas con discapacidad en un entorno de
alrededor de 6.500 metros cuadrados. Una iniciativa
que, en un principio, tenía que ampliarse con más
puestos de trabajo gracias al convenio firmado
entre el ayuntamiento y Escal UGS por el que se
cedía la explotación de 6.000 naranjos del entorno
de la planta terrestre del proyecto Castor a este
centro especial de empleo. Pero la parálisis de

Castor también frenó este convenio y el problema
de la gestión del centro sigue sin ser resuelta
desde entonces, a pesar de que tanto el equipo
de gobierno del PP como el actual han realizado
gestiones al respecto estudiando la viabilidad
del proyecto. Prueba de ello es que incluso una
empresa privada que cuenta con tres centros
especiales de empleo en Huesca y Zaragoza, se
dijo en su día que podría ser la encargada de llevar
adelante el proyecto con la supervisión y el auspicio
de Cocemfe y el ayuntamiento de Vinaròs, pero
finalmente no se llegó a ningún acuerdo.
Con estos problemas, se decidió entonces apostar
por diversificar las funciones de este centro especial
de empleo, empezando sus tareas asumiendo
trabajos de limpieza en varias dependencias
municipales, realizando siete contrataciones.
Sin embargo, Cocemfe sigue considerando
fundamental la puesta en marcha de este centro
de jardinería para aumentar la creación de empleo
para el colectivo de discapacitados.
Jornadas
Por otro lado, destacar que COCEMFE Maestrat
efectuará en Vinaròs unas jornadas formativas para
personas con diversidad funcional con el objetivo
de formarlos porque puedan enfrentarse al gran
reto que supone buscar ocupación. Las jornadas,
de carácter gratuito, tendrán lugar los días 11,12,13

18, 19 y 20 de septiembre en Vinaròs y el 28 de
septiembre y el 2 de octubre en Benicarló. En la
capital del Baix Maestrat el programa se desarrolla
mayoritariamente en la biblioteca pública, con
varias charlas para mejorar las habilidades en la
investigación de ocupación, derecho laboral y
también prácticas laborales en un huerto ecológico
y el huerto solidario que Cocemfe tiene en la ciudad.
Las jornadas están subvencionadas por la Diputació
de Castelló y coordinadas por Cocemfe Maestrat, y
cuentan también con el apoyo de Ayuntamientos
como el de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola. El
presidente de Cocemfe Maestrat calificó estas
jornadas de “muy importantes para fomentar el
empleo en la comarca, dado que tenemos más de
120 personas en la bolsa de empleo”

El PP de Vinaròs critica “permisividad” del equipo de gobierno con los okupas
Según los populares los vecinos se quejan de una ocupación en la calle Palangre,
pero el equipo de gobierno asegura que no hay ninguna denuncia al respecto

El PP de Vinaròs ha criticado la “permisividad” que
tiene el equipo de gobierno “ante las numerosas
ocupaciones de vivienda en la ciudad”. El concejal
popular Miguel Ángel Vidal, puso como ejemplo
que los vecinos de la calle Palangre, en la costa
norte “preguntaron en la última reunión vecinal
con el Ayuntamiento por las ocupaciones en esta
calle y tan solo han obtenido el silencio por parte
del tripartito cuando han denunciado el problema”.
Vidal recordó también que ya el 4 de junio de 2016,
“tras numerosos avisos de nuestro grupo municipal,
haciéndose eco del malestar de otros vecinos de la
costa norte, tuvo que intervenir la Guardia Civil en
una de estas ocupaciones con el resultado de la
incautación de más de 1.000 plantas de marihuana”.
Según Vidal, “las viviendas ocupadas conllevan
problemas de convivencia con los vecinos y pueden
llegar a ser, en múltiples ocasiones, puntos de
delincuencia”.
El edil popular señaló que “además de poner en
peligro la salud y seguridad de los vecinos con
conexiones eléctricas sin ningún tipo de protección,
este problema perjudica gravemente una de las
principales fuentes de ingresos de nuestra ciudad
como es el turismo”.
En este sentido, concluyó que “muchos turistas, ante
la disyuntiva, prefieren invertir en municipios que
tengan una postura firme ante el problema ocupa
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y prefieren localidades con una actitud clara ante la
protección de la propiedad individual, por parte de
sus dirigentes”.
Sin embargo, el edil de Obras y Servicios y primer
teniente de alcalde, Guillem Alsina, aseguró que
asistió a las reuniones vecinales y que no hubo
tal queja ciudadana. Alsina también señaló que
tras haberlo consultado con la policía local no
hay ninguna denuncia vecinal sobre posibles
ocupaciones en la calle Palangre, aunque
aseguró que van a realizar las averiguaciones
oportunas para verificar si realmente existen estas
ocupaciones tras la denuncia realizada por el PP de
Vinaròs.
Santa Victoria
Por otro lado, el PP de Vinaròs también ha criticado
que el Ayuntamiento de Vinaròs "ha vuelto a perder
una nueva subvención de la Generalitat Valenciana
y de nuevo lo ha ocultado a los vinarocenses".
Según dijo el portavoz adjunto del Partido Popular,
Lluís Gandía, la Conselleria de Educación y Cultura
publicó en el DOGV del pasado 5 de septiembre
la resolución de concesión de subvenciones
destinadas a actuaciones de conservación y
protección del patrimonio cultural de la Comunitat
y Vinaròs "se quedó fuera, sin obtener ninguna
ayuda para el proyecto solicitado de restauración
de la capilla de Santa Victoria, anexa al auditorio

municipal".
El portavoz popular ha señalado que “en la anterior
legislatura pusimos en valor e iniciamos los trabajos
de acondicionamiento de la capilla de Santa
Victoria pero con este tripartito y esta Generalitat
deberá seguir esperando mientras observamos
como otros municipios sí hacen los deberes y
están cuidando y mejorando su patrimonio”.
Al respecto, el alcalde, Enric Pla, contestó al PP que
su crítica es "una cortina de humo" para tapar la
inversión conseguida para mejorar los polígonos
industriales. "El tema de la restauración de la capilla
está pendiente desde hace tres legislaturas, y a la
subvención a la que optamos participaron más de
200 poblaciones. Se han concedido una treintena
y se descartó al resto, no porque estuvieran
mal hechos, sino por falta de disponibilidad
presupuestaria". En este sentido, criticó la anterior
gestión del PP en la Generalitat. "El PP debería ser
mucho más prudente a la hora de hablar de temas
como subvenciones perdidas. Hemos conseguido
cinco millones para el EDUSI, un millón para
mejoras en polígonos industriales, un taller de
empleo para 14 jóvenes y la crítica del PP es una
cortina de humo porque es un partido incapaz de
reconocer el buen trabajo de los demás", concluyó.

fotonotícies
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El vinarossenc Miguel Marmaña Arbiol, cabo de bomberos del parque de Amposta, va ser un dels
efectius que van rebre la medalla d’honor del Parlament, en la categoría d’or, per la seua dedicació,
esforç i valentia davant els atemptats terroristes del passat 17 d’agost

Joaquin Peñarroya Giner ha complit 100 anys el passat 9 de setembre de 2017
junt a la seua família a Vinaròs

COFRADÍA DEL CRISTO DE LA PAZ VINARÒS
La banda de bombos y tambores, invitados
por la Asociación de tambores y bombos
de la ciudad de Caspe( Zaragoza) participo
en la III Tamborada amiga, que se celebró el
pasado sabado 9 Septiembre 2017, durante
todo el díía.
Los actos fueron, recepción de las bandas y
posterior pasacalle, comida de hermandad
Por la tarde, pasacalle y para finalizar el toque
de exhibición y entrega del correspondiente
detalle por haber participado.
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SOCIETAT

Entrenos, tallers, xarrades, jornades, les cuinetes...la gran família del Repte 10k va despedir una gran edició

Per commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer del proper 21 de setembre, avui s'ha dut a terme al Centre Baix Maestrat, l'Olimpíada del Dia Mundial de l'Alzheimer.
Acompanyant a les famílies i als monitors, ha estat també la regidora de Política Social, Mamen Ruiz, el regidor de Cultura, Marc Albella i el primer tinent d'alcalde,
Guillem Alsina, així com el President d'AFA, Emilio Marmaneu, i la directora del centre, Laura Melià

12 de setembre: Manuel, Juanma i
Manoli, celebrant un dinar familiar a
l'ermita de Vinaròs

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
Cena playa 2017
12

16 setembre de 2017

SOCIETAT

El Club de la Vida Vinaròs ja ha començat de nou les seues activitats i ho ha fet amb un taller de reciclatge molt interessant

MENOS DE CIEN DÍAS, para tener plena igualdad…
Manolo Celma Campanals
Expresidente de Cocemfe Maestrat

Quedan menos de cien días para que los
poderes públicos garanticen a las personas con
discapacidad y/o con movilidad reducida el uso
de los elementos comunes en edificios públicos y
privados en condiciones de igualdad con el resto
de la ciudadanía. Así lo recoge el Real Decreto
Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Derechos de las
personas con discapacidad. Hemos tenido diez
años para que a ninguna persona se le discrimine
por falta de accesibilidad o, también se puede
afirmar o decir de otra guisa, hemos tenido
diez años para que a ninguna persona no se le
discrimine porque otra persona no cumple la Ley
en materia de accesibilidad.
La pregunta es evidente: ¿Estamos en disposición
de cumplir los plazos?... Lamentablemente,
y llueve sobre mojado, tengo que responder
que estamos seguros que no se cumplirán los
tiempos que nos cedieron ni las expectativas
que se generaron. Será de las pocas veces de que
antes de que entren en vigor una serie de criterios
que se han debido de cumplir y que así lo indica
una Ley, sabemos de antemano que no se van a
consumar estas pautas ni ese mandato. Será de
las pocas veces o no, pero el caso es que parece
que esto de la accesibilidad es una cuestión de
baladí, que no se trata o no lo abordamos como
un asunto prioritario, como una deuda o un
deber histórico, que hay otros rompecabezas más
importantes que resolver y que requieren todo
la atención de aquellas personas que tienen la
posibilidad y el deber de resolverlos. Con estas
razones y con otros argumentos inconfesables,
como la falta de asignaciones presupuestarias para
el cumplimiento de una Ley, o la misma desidia o
carencia de conocimiento que en ocasiones nos
caracteriza al ser humano, tendrán que pasar,
vete a saber cuántos años más, para que ninguna
persona más se vea en inferioridad de condiciones
que otra por un problema de accesibilidad. Y es
que aún a día de hoy nos es más fácil entender y
nos será más cotidiano ver a una persona pasear

en una nave espacial alrededor de la tierra que
ver a otra persona, que tenga un problema de
movilidad o una discapacidad, disfrutar de un
concierto en un festival de música o en las fiestas
de su pueblo o presenciando una obra de teatro o
visitando una iglesia o un monumento o ver a esta
persona contemplar una exposición o disfrutar
con sus amigos o con su familia de un musical o
de una competición deportiva o reflexionando en
la orilla del mar. Cosas cotidianas que nos hacen
sentir bien, o al menos uno más. Nos es más fácil
asimilar que no tardando mucho podremos estar
a miles de kilómetros en cuestión de minutos
que comprender que a ninguna persona le
puede suponer un esfuerzo supremo ejercer su
derecho a votar por falta de accesibilidad en su
colegio electoral o que a ninguna persona le debe
suponer un ejercicio de aventura desplazarse de
su pueblo a la cuidad porque no todas las paradas
de tren son accesibles, ni todos los autocares
o autobuses tampoco lo son. No nos parece
que sea un problema muy grave ni tampoco
nos parece que haya que echarse las manos a la
cabeza porque haya personas que tengan serias
dificultades para acceder a su puesto de trabajo o
a su centro escolar o que puedan ir a una excursión
con sus compañeros o a un campamento por
insuficiencias de accesibilidad en las instalaciones
o en el transporte. No nos parece relevante que
estemos construyendo una sociedad que sigue
sin contemplar ni atender a la diversidad, que es
un criterio que configura y caracteriza esa misma
sociedad. Puede resultar paradójico, pero es que
primero están las necesidades de la mayoría y luego
están las del resto y las personas con discapacidad
o movilidad reducida formamos parte de este resto
o estamos ubicadas en ese córner de la sociedad,
el de la invisibilidad, pero lo cierto es que gracias
al tesón y a la perseverancia de muchas personas
con discapacidad y/o movilidad reducida, gracias
a su ejemplo, paciencia y sacrificio durante todos
estos años atrás, en la actualidad las personas que
necesitamos accesibilidad en nuestras vidas para
ser uno más, y que no solo somos las personas con

discapacidad y/o movilidad reducida, sino también
las personas mayores, las familias, las mujeres
embarazadas, las personas que ocasionalmente
tienen una lesión, entre otras, podemos
desenvolvernos mejor en nuestras vidas. Mejor nos
iría a todos, sin duda, porque la accesibilidad es
beneficiosa para todas las personas sin excepción,
si no esperamos a sufrir en nuestras carnes y
en nuestra dignidad directamente una mala
experiencia derivada de la falta de accesibilidad. Y
es que siempre esperamos hasta el final, el típico
tópico de que siempre lo dejamos todo para
última hora, y solo empatizamos o prevenimos
para nuestro propio beneficio cuando ya nos ha
ocurrido algo. Lo he revindicado o afirmado en
otras ocasiones, la falta de accesibilidad es una de
las formas más ignominiosas de discriminar a las
personas. No te sientes parte de la sociedad cuando
no puedes hacer lo mismo que hacen los demás o
cuando tienes que soportar miradas displicentes
cuando no puedes entrar en un comercio y
tienes que esperar en la puerta y te encorajinas
cuando tienes que desembolsar más dinero que
los demás y más de lo que te puedes permitir
cuando tienes que coger un taxi u hospedarte
en un hotel. Sin embargo, formamos parte de
esta sociedad y no moramos en ningún arrabal
de esta sociedad y, a partir del 4 de diciembre
exigimos un trato igualitario para poder acceder
a los elementos comunes de espacios públicos o
privados y recomendamos a todos los ciudadanos
que no esperen a que les acurra un infortunio y
les sugerimos, porque somos muy prudentes, que
no caigan en el error de creer que la accesibilidad
es algo que no les incumbe, que es una cuestión
secundaria o del resto. Hagamos nuestro, de todos,
el deber y la posibilidad de exigir accesibilidad en
nuestras vidas, denunciemos incluso cuando las
circunstancias lo requieran, escojamos aquellos
espacios, recursos, eventos o negocios que son
responsables con las personas y consecuentes con
la Ley y consideremos pasado a aquellos que no lo
son. Quedan menos de cien días es en beneficio
de todos.
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El grup de puntaires de Vinaròs no faltà a la trobada de Santa Magdalena
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Disfrutando en Vinaròs de los últimos coletazos del verano para
regresar a Zaragoza

Com tots els anys, els Amics i Amigues del carrer Sant Josep, “Carrer de l’Astisoreta”, ens
hem reunit en un dia de germanor rememorant la nostra infancia. La benvinguda als nous
i un sentit record als que ens han faltat

Dissabte dia 9 de setembre vam anar al 20 aniversari del Drac Tallot ,
Drac que pertany a la ciutat del Vendrell. Vam participar amb el nostre
drac Galifardeu d’origen calijó. Dimonis de Vinaròs
Les jardineres del passeig Fora Forat utilitzades com aparadors pels venedors del
dijous. Qui falla? No hi ha vigilancia? AAVV Migjorn

El viernes 8 de septiembre, el centro Meiwakan abrió sus puertas con exhibiciones de Aikido y Kendo así como ponencias de Pilates y Yoga.
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EXPERIENCIA, EXCELENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Recientemente, el Ateneo de Madrid acogía la gala Premios Excelencia Educativa 2017, cita dirigida este año por la periodista Patricia
Betancort en la que se reconoce a las mejores universidades, escuelas de negocios y centros de formación públicos y privados de toda la
geografía española. En esta ocasión, Autoescuelas García Sorlí recogió la estatuilla más cotizada en el mundo de la formación: el premio
a la mejor Trayectoria como Centro de Formación Vial de 2017. Los hermanos Ildefonso y Héctor García recogían el galardón que reconoce
la experiencia, la innovación y la excelencia formativa dirigida a mejorar la formación vial de los alumnos que acuden a sus centros.
Y es que, actualmente, Autoescuelas García Sorlí cuenta en nuestra comarca con la tercera generación de formadores de conductores que
combina trayectoria -con más de 60 años dedicados a la educación vial- con sangre joven y dinamizadora que está impulsando nuevos y
revolucionarios itinerarios de aprendizaje que potencian la preparación de la formación teórica de los alumnos de manera rápida y amena.
Para que nos detallen en qué consiste Médodo 10, el nuevo programa que está cambiando la manera de formar a los nuevos conductores
en el Baix Maestrat, hemos hablado con Héctor García, director junto a Ildefonso, de los centros García Sorlí.

En primer lugar, enhorabuena por el galardón. ¿Qué supone para
Autoescuelas García Sorlí?
Es el máximo reconocimiento a nivel nacional a nuestra labor, el único
centre de toda España que ha recibido este premio en su categoría... Para
nosotros es muy importante y aporta visibilidad a un trabajo diario que normalmente, no se ve. Estamos muy contentos y agradecidos.
Método 10 es el nuevo programa que ha puesto en marcha Autoescuelas García Sorlí, un nuevo sistema de aprendizaje que mejora
la preparación teórica de vuestros alumnos… ¿Cómo surgió la idea
de ponerlo en funcionamiento en vuestros centros?
Con el afán de que la teórica no resulte "farragosa" y poco atractiva, hemos creado un material propio personalizado para que el alumno, en muy
poco tiempo, apruebe la teórica. En diez clases, el alumno puede presentarse
y aprobar el teórico.
Imágenes de la zona, esquemas y reglas mnemotécnicas al servicio de un aprendizaje rápido, entretenido y sobre todo, funcional,
que se adapta a las nuevas maneras de enseñar y aprender en el
mundo de la educación. Explícanos un poco más detalladamente en
qué consiste Método 10.
Utiliza imágenes y videos de la zona muy visuales, como plazas, rotondas,
calles... Esas imágenes se 'quedan' en la retina del alumno de manera que
luego puede superar muy fácilmente el examen teórico, y eso le permite
conducir posteriormente con los conceptos muy claros y de manera segura.

Otra de las mejoras introducidas recientemente en vuestros centros es la puesta en marcha de jornadas prácticas gratuitas para
mejorar las técnicas de la conducción de los nuevos conductores.
¿En qué consisten?
Desde siempre apostamos por una enseñanza de calidad y queremos que
el alumno no sólo obtenga el permiso sino que se sienta seguro al volante,
por eso hemos incluido a la parte práctica, de manera gratuita, un curso de
mejora de las técnicas de la conducción en nuestras pistas de prácticas, realizando frenadas de emergencia con y sin ABS, y conducción en situaciones
adversas simulando hielo y nieve con el sistema Easydrift.
En los años 50 del pasado siglo, José Sorlí incio su labor estableciéndose como profesor en el sector de la enseñanza de la conducción. Ildefonso ha sido el impulsor de la constante formación para
ofrecer la máxima profesionalidad y ampliar el abanico de posibikidades a toda clase de permisos ordinarios y profesionales, y tras
más de 15.000 Alumnos y 60 años después, sois uno de los centros
de referencia de toda España y seguís apostando por la innovación
y el perfeccionamiento de vuestros métodos de enseñanza… ¿es el
espíritu inicial o es aportación de las nuevas generaciones?
Desde pequeñitos hemos vivido esta profesión y nuestros padres nos han
inculcado la profesionalidad y calidad en la enseñanza, es esta mezcla de
experiencia e ideas nuevas lo que posiblemente nos da tanta energía para
mejorar en el día a día.
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“Curso Senior en Ciencias Humanas y Sociales. Seu del Nord”
Durante el mes de septiembre se abre el plazo
para formalizar las matriculas del Curso Senior en
Ciencias Humanas y Sociales de la Seu del Nord.
Curso ofrecido en el Programa de Formación
Permanente de la UJI el cual tiene como objetivo
principal acercar los conocimientos académicos
a todo el territorio de nuestra provincia así como
favorecer el entorno y encuentro cultural que a
su vez ayudará a mejorar la calidad de vida de los
seniors.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los
mayores de 55 años de la Seu del Nord, donde
las clases se imparten en Vinaròs y Sant Mateu y
donde con facilidad pueden acceder estudiantes
seniors de otras poblaciones limítrofes: Benicarló,
Peñiscola, Salsadella, Xert, la Jana, Calig, Traiguera,
etc. para que se unan a este proyecto educativo,
cultural y formativo.
¿Por qué? por la gran diversidad de temas que

abarcan las asignaturas troncales, que nos ayudan
a entender las sociedades de las que venimos al
igual que la sociedad a la que vamos. Además, por
los interesantísimos talleres que se irán haciendo
a lo largo del curso, y el proyecto “reconstruye un
momento histórico”.
Por la posibilidad de participar en encuentros con
otros estudiantes, visitar museos, poblaciones
con valor cultural y patrimonial, realizar talleres
prácticos, como los de Aspectos prácticos de tu
Salud, Cursos de Informática o Seminarios de
Literatura y Cine.
Porque más allá de las clases, hay jornadas
de convivencia en las que se acentúa el papel
socializador de estos cursos, con el que se
promueve la comunicación y la convivencia entre
los alumnos y la transmisión de conocimientos a
las generaciones más jóvenes. Porque el ejercicio
mental e igual o más importante que el ejercicio

físico dentro del proceso de hacernos mayores
saludablemente.
Y porque para aprender, divertirse, hacer nuevos
amigos, ampliar vuestras miras, y ejercitar la
mente… no hace falta que os desplacéis decenas
de kilómetros hasta la Universidad, sino que la UJI
trae la Universidad hasta vosotros, hasta vuestros
pueblos.
¿Cómo decir que no a semejante oportunidad?
Las clases se desarrollan los miércoles por la
tarde de 16h a 19h en la Biblioteca de Vinaròs y el
Salón de Actos de los Jubilados de Sant Mateu y
se complementan algunos martes con el mismo
horario.
El día 4 de octubre empezará la docencia en
la Seu del Nord, no lo dudes y aprovecha esta
oportunidad. Puedes informarte en la página web:
mayores.uji.es, a través del correo electrónico
majors@uji.es o en el teléfono 964729321.
· 964 401 912

ProgramacióCultural2017

Actes programats 20é. aniversari
mort Mn. Vicent García Julbe

Auditori Municipal Ayguals d’Izco
TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

LaMECBETH
vuelta
al

cole

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

all

MARTÍNEZ

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

es

100 Pegatinas 9 €
1 Sello 30 €

BCN CITY BALLET

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

Francesc Rocamora Riquelme (profesor i musicòleg)
TEATRE
I DANSA
PROFESSIONAL
tema: Mn. Vicent
García Julbe
en el Seminari
de Tortosa
Rossend Aymí i Escolà (profesor
i
musicòleg)
Dissabte, 4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €
tema: Composició en Mn. Vicent García Julbe

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

EMILIA
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que

P A R A L I B R E TA S , L I B R O S , B O L I S , T U P P E R S

Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

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

PA R A T E L A , M A D E R A , PA P E L , CA RTÓ N

eric

noa

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

20:30 h. - Capella de Santa Victòria (Auditori Municipal)
17 i dissabte 18 de març /
Inauguració i presentacióDivendres,
exposició monogràfica
divendres a les 22.00 hores i dissabte a les
20.00 hores / 12 €
Dissabte 30 setembre 2017
20:00 h. – Esglèsia Arxiprestal
Missa en memòria de Mn.
Vicent 29
García
Julbe,
amb
la / Preu: 5 €
Dissabte,
d’abril
/ 22.30
hores
participació de la Coral, interpretant la seva música.
Nota.- L’horari de visites a la Capella de Santa Victòria
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que
coincidirá amb el de l’Auditori
Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

Preu: 964
5 € 45 00 85

CARINYO
Pérez & Dislà
Dr. Fleming, 6
Vinaròs

BCN CITY BALLET

Artes Gráficas Castell Impresores

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

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 €

a
ParSOMOS
NO
MALAS
o Époque Cabaret
a
Companyia
Marc rlNew
Amb la participació del vinarossenc Anthony Senen
todo
Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores /

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

Bea
ir

m

Divendres 15 setembre 2017
19:00 h. – Fundació Caixa Vinaròs – Auditori Carles Santos
Charla-col.loqui amb la participació dels ponents:

CARLOS

g

mir

Paula

oi

bea

Companyia de teatre Ornitorincs

alles r
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Cant coral de l’Orfeó Vinarossenc

L’Orfeó Vinarossenc va participar en un cant coral dins del XIV programa de concerts d’intercanvis musicals 2017, juntament amb la Coral Gent Gran de Benicarló.
Sota la dirección de Carlos Vives, l’Orfeó Vinarossenc va interpretar cinc peces, Signore delle cime, de Giuseppe de Horzi, Ojos de España, de Bert Kaempfert, La
Gavina, de J.Gustems, la popular vinarossenca Varem lo llaüt i Esta Tierra, de Javier Busto. El concert va concloure amb el cant comú del Sanctus de Schubert i
Nabucco de Verdi.

Exposició de pintures de Maria Jesús Andreu Larrosa

L’auditori municipal acull una exposició de pintures
de Maria Jesús Andreu Larrosa, inaugurada el
passat 5 de setembre i que romandrà oberta al
públic fins al 1 d’octubre. L’horari de visites és de
dimarts a diumenge de 18 a 21 hores.
L’autora va estudiar dibuix i pintura a la Escuela de

Artes Aplicadas de Zaragoza, ciutat on va néixer,
i anys més tard va continuar els seus estudis a
Reus, al taller de Pere Calderó, alternant la pintura
en les seues diverses disciplines amb restauració i
procediments pictòrics. Artista multidisciplinar, ha
treballat en escultura, ceràmica, vidriera i també

en audiovisuals, formant-se a més en el disseny
gràfic.
La seua primera exposició individual la va fer a
Reus (Tarragona) l’any 1980.

Otoño
El sol va perdiendo fuerza;
ya se soporta el calor,
van acortando los días,
y casi sin darnos cuenta,
se ha cambiado la estación.
¡Otoño! Largo significado;
es madurez y reposo
si a la vida es aplicado.
Así como cae la hoja,
y cambia el color el campo,
la vida toma otros tonos,
de seriedad y encanto.
El otoño reposado-menos vigorsin embargo, en su clima,
se crea y, sin notarlo,
otra forma de actuación;
tranquila, sin sobresaltos.
¡El otoño que no vaya!
¡Que se quede aquí parado!
Carlos G.G 16/05/2017
17
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Per a quan unes bones
taronges de la Plana?

La piscina Z

Per David Adell

Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

Per Toni Zaragozá

El dimarts d'aquesta setmana
algú ens va avisar del fet que
l'alcalde Enric Pla sortia a la
primera plana d'un diari de la
capital de la nostra província, allí
on la Diputació del Partit Popular
fa i desfà sense mirar cap enrere ni per a tindre un
trist record per a tots els seus predecessors jutjats i
tancats per corrupció. Per un moment vam pensar
que seria per donar-li una "taronjadeta" gràcies al
milió d'euros aconseguits per arreglar els nostres
polígons industrials; o per l'oficina del DNI tan
desitjada; o pels 14 joves del nostre poble en atur
acabats de contractar per l'Ajuntament; o per la
distinció de la Generalitat Valenciana que reconeix
a Vinaròs com el poble millor gestionat de tota
la Comunitat; o, vam pensar il·lusos de nosaltres,
potser han vist que els nostres finats continuen
sent enterrats sense problemes i rectifiquen per la
notícia que van publicar fa un temps, on afirmaven
sense miraments que per culpa de l'Alcalde no
quedaven nínxols al cementeri de Vinaròs.
Però no, resulta que era una "guindilla" atorgada
per no haver aconseguit una de les dotzenes de
subvencions que l'Ajuntament de Vinaròs demana
cada mes i que evidentment, ni la tercera part són
concedides. Suposem que per culpa de la crisi i de
les retallades en les plantilles de les redaccions,
és una manera fàcil omplir els diaris amb notícies
sobre totes i cada una de les subvencions que
són demanades per tots i cada un els pobles de
la província i que òbviament, no se'ls acaben
concedint. I si alguna se'ls escapa, no passa res.
Segurament algun partit polític local els podrà
enviar la novetat i fins i tot la crònica tal com ha de
sortir publicada.
Però en fi, la setmana que ve ja aprofitarem aquestes
poques línies per a tornar a informar els lectors de
la feina que fem, que és l'únic que interessa als
veïns i a nosaltres. Per exemple de com quedarà
definitivament el contracte de la nova zona
blava, de la pròxima Fira científica, tecnològica i
d'innovació de la Comunitat Valenciana que es
realitzara al passeig i en definitiva de tot allò per al
qual ens han elegit els vinarossencs: per gestionar
els seus diners públics amb honestedat i bon criteri.

Ja portem un any i mig a voltes
amb la piscina municipal. Com
a petit recordatori i grosso
modo, la necessitat de la
piscina es posa damunt la taula
amb el concepte de model de ciutat que té el
PSPV-PSOE de Vinaròs, un model que contempla
diverses ordenacions i on es preveu la construcció
d’una Ciutat Esportiva, a la fi d’unificar a llarg
termini les principals instal·lacions esportives i
establir sinèrgies que faciliten l’esport a tots els
vinarossencs i veïns que ho desitgen. És el nostre
projecte, socialista, encapçalat per Jordi Romeu
com a cap, i compartit amb consens amb els abans
socis de govern PVI i EU, i amb el qual, per tirar-lo
endavant, es va fer una gran i bona inversió en la
compra de terrenys i amb l’adequació i construcció
dels camps de futbol, de l’estadi i dels accessos
necessaris per a posar-lo en marxa. També
comportava la inclusió d’altres equipaments, un
d’ells la piscina municipal, ampliable, i que en una
primera fase estava subvencionada en part per la
Diputació. Amb el Pla Confianza, es va aconseguir
que aquest projecte entrés a l’esmentat Pla
costejat integrament per la Generalitat Valenciana.
Però l’any 2011, amb el nou equip de govern amb
majoria absoluta del PP, l’alcalde Juan Bautista
Juan “MATA” el projecte i el substitueix per un altre
de carril lúdico-esportiu fins a l’ermita. Passen els 4
anys de govern del PP i NO es fa.
Amb el govern resultant de les eleccions del
2015, l’actual alcalde, Enric Pla, recupera i renaix
el projecte inicial socialista i, UNILATERALMENT,
en una roda de premsa, li proposa un nou
emplaçament, l’avinguda Leopoldo Querol.
Els socialistes ens hem posicionat de bon
començament a favor de la construcció de la
piscina, però allí on la vam projectar originàriament,
i són ben sabudes les nostres argumentacions,
a destacar: A l’avinguda Leopoldo Querol els
terrenys són minsos, compartits amb el futur
segon ambulatori i amb la futura nova Escola
d’Educació Especial, fet que provoca la nul·la futura
ampliació. També ens trobem amb el problema de
requalificació dels terrenys, que comporta més
retards burocràtics per a l’inici d’obres, ja que
actualment aquests terrenys es troben qualificats
com a d’ús sanitari. A més, pensem en el col·lapse
viari que es produiria a la zona quan es trobés tot
operatiu, amb la pèrdua de sinèrgies esportives
amb altres equipaments esportius que existirien
de construir-se a la ciutat esportiva, etc.
En el programa electoral socialista, i també en el
Pacte de les Cavallerisses, que va comportar la
formació de l’actual equip de govern, es contempla
un pacte local per la natació i l’esport. On hi està, el
pacte? A dia d’avui no n’hi ha cap.
Els socialistes de Vinaròs només donarem el
vistiplau i els vots a la construcció de la piscina
a l’avinguda Leopoldo Querol si es compleixen
dues premisses: Primera, la imposició per part de
Conselleria de finançar la piscina només si es fa a
Leopoldo Querol. Segona: L’acceptació d’un pacte
de les forces polítiques i socials de Vinaròs per a
fer-la en aquesta ubicació, que és el que nosaltres
presentàvem al programa electoral.
A dia d’avui, el projecte és el d’una PISCINA ZOMBI,
MORTA, RESSUSCITADA I CONVERTIDA EN UN BON
MAL DE CAP.

Esta setmana ha
començat el curs
escolar per als
xiquets i xiquetes d’Infantil i Primària a tot el
País Valencià. L’educació, un dels pilars on s’ha
d’assentar tota societat que es reconega civilitzada
i des d’on s’han d’assentar les bases d’allò que som
i serem, és un aspecte cabdal dins de la progressió
de qualsevol socialització dins dels nostres
imaginaris culturals. Tal i com deia Kant som allò
que l’educació ha fet de nosaltres i, per tant, no
naixem “bons” o “dolents”, “corruptes” o “”altruistes”.
La naturalesa humana no és fixa i immutable,
per això la importància que s’ha de donar a una
Educació en majúscula que prime la tolerància i
la igualtat d’oportunitats davant els reptes que els
nostres xiquets i xiquetes es trobaran en el seu curs
vital.
Malauradament, i en el cas de Vinaròs, l’existència
dels barracons al CEIP Jaume I no em complau i
és una de les principals reivindicacions que s’han
de dur on calga. El conseller Marzà ha manifestat
aquesta setmana passada que abans del final de la
legislatura s’escometran els 39 centres educatius
que resten per fer dels 73 que l’anterior Conselleria
va deixar en barracons amb el desgavell i el
balafiament de Ciegsa per tots sabut. Des d’aquí
vull fer confiança i manifestar el compromís de la
Conselleria amb l’esforç de tothom per a capgirar
una situació heretada que va deixar el sistema
educatiu valencià en un estat de desballestament
i de deixadesa que manifesta allò que aquells que
ara posen pedres a les rodes, cas de la denúncia per
part de la Diputació d’Alacant del plurilingüisme,
pensen i volen per als nostres xiquets i xiquetes.
Afortunadament, Xarxa Llibres s’ha consolidat i
permet a les famílies estalviar quasi tres-cents euros
per fill escolaritzat a més d’ensenyar als alumnes
tindre cura dels llibres i del material. A més a més,
les beques escolars s’han incrementat en 63 milions
d’euros des del 2015, any on Compromís va assumir
la Conselleria d’Educació. El personal docent del
sistema educatiu valencià ha augmentat un 2,2%,
1.461 professors més mentre la ràtio mitjana
d’alumne per aula ha baixat de 25,2 el curs 2014-15
a 22,5 el curs que ara comença. Castelló és el lloc on
la ràtio encara està per sota de la mitjana i es queda
en un 21,8 i augmenta el personal docent en 144
professors més. Tot un seguit de millores que fan
que el nostre compromís per l’educació pública
i de qualitat siga un fet inqüestionable malgrat
la rèmora i la indecència que suposa mantindre
els nostres xiquets i xiquetes en barracons. No és
aquest el lloc però podem calcular les escoles que
s’haguessen pogut construir només amb els diners
que el president Camps es gastava en la Fórmula I.
Així mateix, Vinaròs és una de les disset aules del
pla pilot de la Conselleria d’Educació a la província
de Castelló per a acollir xiquets de dos anys, una
proposta de la Conselleria que dóna prioritat, com
no podia ser d’altra manera, a famílies que més
ho necessiten. L’aposta de la Conselleria és ferma,
encara que queda molt de camí per a donar una
educació de qualitat, pública i per a tots i totes a
causa de un sistema que va imperar i que no la
tenia com a eix fonamental de la seva política. De
nosaltres depén continuar el camí que l’esforç i la
il·lusió ens fa escometre per bastir una societat més
justa, equitativa i rica.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Se cumplió lo que anunciamos
Por Lluís Gandía
El tiempo da y quita
www.ppvinaros.es la razón y una vez
más
aquello
que
pronosticamos desde el Partido Popular pero la
izquierda negó una y mil veces se ha cumplido.
La Generalitat Valenciana, gobernada por PSOE y
Compromís con el apoyo de Podemos, ha archivado
la tramitación para convertir el suelo rústico de
Soterranyes lleno de naranjos, matorrales y casetas
de piedra en seco en suelo industrial.
La decisión del PSOE local de comprar centenares
de miles de metros cuadrados, que fue apoyada
por el voto de Compromís, ha sido un fracaso y no
servirá para crear ni un metro de suelo industrial
y ni un solo puesto de trabajo. Lo único que nos
quedará a los vinarocenses es seguir devolviendo
1 millón de euros cada año hasta el 2022 en lo que
se convierte en la losa que ya advertimos desde el
Partido Popular.
Es sorprendente ver como ahora el Alcalde y su
concejal de Urbanismo, ambos de Som Vinaròs
(Podemos), afirman lo mismo que dijimos desde
2007 en el Partido Popular y que entonces no
apoyaron. Se suman casi una década tarde y lo
hacen después de que los vinarocenses estemos
pagando y seguiremos pagando 1 millón de euros
cada año por unos terrenos que no servirán para
nada.
¿Y los socialistas de Vinaròs que dicen? Pues como
siempre, no dicen nada. Ellos fueron quienes
lideraron el proyecto faraónico que ahora se
ha derrumbado y ellos son los que ahora están
callados, sin abrir boca, cuando son los máximos
responsables y cuando son ellos quienes ahora
deberían salir a reconocer lo que ya reconocen
hasta sus socios de gobierno.
¿Y Compromís? ¿Dicen algo Doménec Fontanet
o Jordi Moliner? Pues tampoco. Y eso que fue el
voto de los nacionalistas el que dio vía libre a este
proyecto hoy fracasado. El voto de los nacionalistas
fue decisivo porque inclinó la balanza pero ahora
también están mirando hacia otro lado esperando
que la gente olvide sus tropelías y sus erróneas
decisiones que cuestan millones al bolsillo de los
vinarocenses.
Soterranyes ha descarrilado y lo ha hecho en la
Generalitat Valenciana, gobernada por quienes
gobiernan ahora Vinaròs que son los mismos que
impulsaron el proyecto. Los argumentos que desde
el Partido Popular ofrecimos en su momento, hace
ya casi 10 años, ahora han sido refrendados por un
gobierno autonómico que no le ve ni pies ni cabeza
al sueño faraónico de un gobierno socialista que
arruinó nuestra ciudad.
de Vinaròs

www.canal56.com

SI ESTEU AHI , MANIFESTEU-VOS!!!
(La vida a través d'un setmanari)

LA MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA

Per Lluís Batalla i Callau

Per Maria Dolores Miralles

[Vinaròs, núm 2994. 9 de setembre
2017] Titular, pàg.1 “UN MILIÓ
D'EUROS PER MILLORAR ELS 3
POLÍGONS INDUSTRIALS.”
Fantàstic
titular
d'un
setmanari,fantàstic i engrescador titular que inclús
va merèixer una nova roda de premsa,però ALGUNA
COSA NO DEU ESTAR PASSANT A VINARÒS QUAN
AQUESTA NOTICIA JA HA ESTAT A LES PÀGINES
DEL SETMANARI FA MESOS com també VA SER
MOTIU DE PLENARI EXTRAORDINARI FA MESOS.
Cal repetir noticies?No passa res més a Vinaròs? Tu,
lectora o lector, t'has alegrat,al llegir una portada
tan portentosa. 1.000.000 d'euros. ACORD CIUTADÀ
tornem a presentar els mateixos dubtes: ÉS UNA
OPERACIÓ PER ATRAURE MÉS EMPRESES O ÉS UNA
OPERACIÓ DE MAQUILLATGE PUR I DUR? Quan Ximo
Puig parlava de Plans d'Industrialització vam entendre
que es referia a “millora de zones verdes dels polígons”?
Segurament molts dels seus ingenus votants van
entendre ACTIVAR L'ACTIVITAT EMPRESARIAL AMB
INCENTIUS FISCALS, però no; segurament altres van
entendre REBAIXES DE L'IBI PER A LA INSTAL.LACIÓ
D'EMPRESES DURANT UN TEMPS PRUDENCIAL(5
ANYS), però no; potser van entendre que es parlava
de DEIXAR PREPARAT EL SUBMINISTRAMENT AIGUA
I GAS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS, A CADASCUNA
DE LES PARCEL.LES OCUPADES EN DESÚS O NO, però
no; o de que ALS POLÍGONS ES FARIA PREINSTAL.
LACIÓ PER PORTAR FIBRA ÒPTICA A CADASCUNA
DE LES PARCEL.LES OCUPADES O PER OCUPAR,
i tampoc; o perquè algú podria pensar en la
COMPRA DE LES NAUS PROPIETAT DELS BANCS
ABANDONADES, i no.
A Vinaròs, ciutat de Carnaval constant, es disfressa la
realitat amb Pla de Maquillatge emparat pel PSOE i
pels que atacaven el PSOE,i van i s'apunten Enric Pla i
Jan Valls(Podem)en roda de premsa.Deu ser la vanitat
de l'eternitat que dóna una pàgina del Vinaròs. Una
pregunta queda de fons:Tot allò que diuen es fa a
Vinaròs ha de venir de fora perquè aquí no poden
aportar cap idea o línia de treball nova?
[Crònica de Vinaròs, setembre 2017. Portada.]
Hugo Romero: “ LES ASSEMBLEES VEÏNALS SÓN PUNTS
DE TROBADA, MOLT AGRAÏTS, ON EL CONTACTE DE
POLÍTICS I CIUTADANS ÉS CARA A CARA I DIRECTE”.
Enfí, novament, una altra manera de contar les
coses. QUINA NECESSITAT HI HA DE CONTAR ALLÒ
QUE NO PASSA?. Cap. Per a parlar cara a cara s'ha
d'anar de cara. És una obvietat. Encara que no se'ns
veu a les fotografies a les 3 assemblees veïnals que
ACORD ha assistit, ha hagut enganys i llargues a la
ciutadania, i retrets als polítics (Perdó,ells no són
polítics). Puc dir, des d'aquestes línies, que TANT
A CALA PUNTAL ES VA TOREJAR ALS CIUTADANS,
COM A LA COLÒNIA EUROPA I A LA PLAÇA DE
LES CAMARAES. Li podem dir torejar, li podem dir
enganyar, li podem dir no contar les coses com
passen ,però això sí, al titular de la premsa “ molt
agraïts”. La reclamació comuna dels veïns, ha estat
“ÉS QUE NOMÉS SABEU PRENDRE NOTES I RES MÉS”,
van dir. He dit abans que als encontres “cara a cara”
que diu Romero s'ha d'anar de cara, efectivament i
no “amb cara”; LES RECLAMACIONS DELS VEÏNS PER
TOT ALLÒ QUE ES VAN QUEIXAR FA 1 ANY(UN ANY!!),
I ENCARA NO S'HAN FET HAN ESTAT COMUNES A LES
TRES ASSEMBLEES que hem assistit, i a un li cau la
cara de vergonya, aliena, quan ho veu. Donar llargues
és també un engany.
El problema no és que no passa res, i es vol demostrar
a base de repetir mil vegades la mentida que alguna
cosa passa.El problema no és que no passa res sinó
que passa menys.

Cal veure les voltes que dóna
el món de la política popular.
Fa uns anys quan el PVI, tenia
responsabilitats de govern i obtingué l'alcaldia
de Vinaròs, participà activament en la creació
d'aquest projecte. L'origen de la mancomunitat
començà amb una reuniò dels alcades de Vinaròs,
Alcanar, Ulldecona i la Sénia el dia 1 d'agost del
2003 ,i , després de més dos anys de molt treball
es va constituir la La Mancomunitat de municipis
Se'ns va acusar després de la seua creació, des de
les files populars de tot, fins i tot hi va haver-hi
algun alcalde del PP que, a més de dir que era un
muntatge dels socialistes per crear enfrontaments
, només serviria per a que els alcaldes viatgessen a
Madrid ,passejar per la ciutat, fer menjars i turisme.
Defensavem que la “Taula del Sénia” no hauria de
servir per a res i li van donar l'apelatiu sarcàtic de “
La Taula del Carajillo”.
Malgrat totes aquestes crítiques, el PVI està molt
content i satisfet, d'haver estat un dels artífexs de
la seua creació perquè el temps ens ha donart la
raó i va ser tot un encert perquè a dia d'avui la
“Taula del Sénia”, està formada per 27 municipis:
15 valencians, 9 catalans i 3 aragonesos. Ha
anat creixent amb el pas del temps, per això ens
reafirmem que va ser una molt bona idea. Poc anys
despreś de de la seua existència es van aconseguir
més de 30 milions d'euros, per als nostres pobles
dels nostre territori. Es van millorar els camins
rurals, es van asfaltar aquests, es van fer préstecs
a empreses…. A més a més, la Mancomunitat ha
impulsat la creació de l'Associació Territori del
Senia, ha gestionat el projecte dels Olis Mil.lenaris,
que ha ajudat a posar en valor aquest important
patrimoni viu, únic al món.
Un any més Vinaròs participa en la programanció
d'activitats de les Jornades Europees del
Patrimoni 2017 (JEP). El tema proposat pel Consell
d'Europa és “Patrimoni i territori: arquitectura
rural”. La Mancomunitat ,en col.laboració amb
els ajuntaments de regió, entitats i experts, han
organitzar un totat de 33 activitats culturals i
esportives.
En la nostra ciutat es duran a terme dos
esdeveniments dins d'aquestes jornades. El primer
serà el proper 24 de setembre , que consisterix en
un recorregut per les construccions de pedra en
sec al Puig de la Misericòrdia; i el 26 del mateix es
farà una xerrada sobre aquest mateix tema en la
biblioteca municipal.
Cal fer un reconeixement al treball del primer
gerent Jaume Antich i també a la seua gerent
actual Teresa Adell, pel seu treball constant, pel
seu esforç, per a que la “Taula del Sénia”, s'hagui
convertir en un instrument per treballar tots en
comú per millorar les condicions de vida dels
habitants del nostre territori.
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Últimas subastas de atún rojo atrapado con anzuelo

Mar con aires del noroeste

Semana con unas aguas influenciadas por los vientos secos del norte mar
adentro y el mistral en la costa. Las capturas resultaron flojas en general en
todas las modalidades. Y las cotizaciones se mantuvieron estables.
La pesca de arrastre, los bous operaron las cinco jornadas, para llevar a subasta salmonete,
calamar, pescadilla, sepia, pez de S. Pedro, peluda, rape, sepió de la punxa, gallo, móllera, caballa,
pagel, jurel, lisa, galera, letxa, aspet, canana y morralla.
El cerco se reactivó. El miércoles regresó una traíña nuestra del litoral valenciano y desembarcó
350 cajas (6Kg/caja) de boquerón.
La flota artesanal de trasmallo, varias barquitas han aprovechado estos días de ventolera para
sacar a varadero y efectuar reparaciones. Otras han calado algunos días al langostino, mabre y
palaí. Y varias se han dedicado al lenguad, rombo y raya.
El palangrillo costero pilló con anzuelo lubina, dentón, dorada, sargo y congrio. Y dos llevaron
llampuga y sorella.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo efectuó pocas ventas. Eran ejemplares de 1 a 3 Kg.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITATS DEL MES D’AGOST DEL 2017 (II)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
1 Kg
Tonyina (Atún rojo)
349
Escrita (Raya)
207
Melva (Canutera)
1
Totines (Mantas, Batoideos) 18
Besuc (Besugo)
2
Boga i chucla (Bogue i picarel) 1
Rallat (Bonito)
2
Llampuga (Lampuga)
37
Caballa (Verat)
1
Congre (Congrio)
96
Gall (Pez de S. Pedro)
52
Orá (Dorada)
277
Musoles (Escualos)
1
Móllera (Faneca)
1
Gallineta (Cabracho)
417
Sorell (Jurel)
1
Asparrall (Raspallón)
255
Palá (Lenguado)
197
Sard (Sargo)
487
Lliri (Anjova)
137
Llobarro (Lubina)
135
Panagal (Boca negra)
26
Mabre (Herrera)
268
Aranyes (Araña)
1
Pagell (Breca)
312
Lluç (Pescadilla, Merluza)
7
Rap (Rape)
221

20

Aspet (Espetón)
4
Rom empetxinat (Rodaballo) 1
Jurioles (Lucerna, Rubios)
11
Moll (Salmonete)
112
Morralla (Serranos, etc.)
20
Mero (Cherna)
21
Letxa (Serviola)
10
Bacoreta (Canutera)
755
Sorella (Jurel real)
13
Llises ( Lisa, Mújol)
33
Pagre (Pargo)
38
Biso (Estornino)
7
Gatet (Pintarroja)
1
Roncador (Roncón)
4
Rata (Miracielo)
15
Palometa (Palometón)
3
Tigre (Lenguado portugués) 47
Corva (Corvallo)
22
Miseria (Gallo)
1
Mamona (Brótola de fango) 53
Déntol (Dentón)
20
Saboga (Alosa)
1
Chopa (Cántara)
27
Palomida
(Palometa
blanca)
3
Reig (Corvina)
6
Morruda (Sargo picudo)
1
Vidriá (Mojarra)
4
Salpa (Salema)
1

Rom (Rémol, Rombo)
Tords (Tordos, Lábridos)
Varis (Varios)

37
2
2
_____
Total................................... 4.788

CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)

2
1
457
191
368
28
_____
Total.................................... 1.047
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
1
Canana (Pota, Volador)
2
Sépia (Choco)
401
Polp
roquer
(Pulpo
roquero)
4.023
P. blanc (P. blanco)
1
Caragol punxent (Cañailla)
6
____
Total…………………… 4.522
Total Tremall i d’Altres Arts....10.357

Dormilec

Deu el seu nom per que quan és atrapat amb ham o
xarxa, no oferix resistència i pareix que estiga dormint.
També cridat tauró boreal i t. dorment menut, en castellà
dormilón, tiburón boreal i t. durmiente pequeño, en
francés laimargue de la Méditerranée, en anglés sleeper
i en alemany Schläfrig. El seu nom científic és Somniosus
rostratus.
És parent i a vegades li confonen amb el gran tauró de
Groenlàndia, ja que és una altra espècie del mateix
gènere. De l'orde dels selácis és un esqual de la família
Escimnorrínids.
El seu esquelet és cartilaginós, mes o menys calcificat però
sense ossificar. Té un cos fort, subcilíndric. Cap deprimid,
xicotet. Morro curt i arredonit. Les narines estan molt
avançades i trasverses, separades entre si. Ulls redons
sense membrana nictant i darrere els allargads buits
cridats espirácles, que li servixen per a absorbir aigua per
a respirar a l'estar reposant immòbil sobre el llit marí.
Als costats del cap i davant de les pectorals posseïx cinc
obertures branquials. Boca ínfera, xicoteta i arquejada,
amb 30 files de dents en la mandíbula superior i 50 en la
inferior que es renoven periòdicament. Les dents superiors
són estretes i en forma de ganivet. I les de baix amples,
amb bords llisos i la punta obliqua. Té dos aletes dorsals.
Les pectorals són xicotetes i escotades. Les pelvianes en el
mascle en el seu bord intern es convertixen en sofisticats
penis, que poden ser luminiscents, i en la femella només
en clavills. La cabal és heterocerca, amb el lòbul inferior
gran. Sense aleta anal.
Totes les aletes no poden replegar-se, sempre romanen
erectes. Sense quilla en el peduncle cabal.
Sense bufeta natatòria. Per a fer isotònica l'aigua del mar
acumulen en la sang urea. Després excreten el nitrogen
orinant. A vegades si està mal conservat molt de temps
la seua carn pot desprendre una olor amoniacal, però
després de bullir-ho es fa innocu.
La línia lateral està ben marcada. Corporalment està tot
recobert per pell protegida per escates placoides amb
denticles dèrmics coriacis i secs, sent de constitució
semblant a una dent fet amb dentina i recobert d'esmalt.
Estan orientats cap arrere, i si pases la mà cap a la cua és
suau al tacte, però al revés fa la sensació de paper de vidre.
És de color terrós negre i gris uniforme, segons l'època de
zel.
Talla màxima 1,40 m. S'acoblen per mitjà de la còpula
interna. Ovovivípars, amb una mitjana de 10 embrions.
Tant d'alevins com d'adults el seu creixement és molt lent.
Demersal, habita en mars temperats i freds per grans
profunditats, on la temperatura ronda els 2º. S'alimenta
de carronya de peixos i mamífers. Pot evaginar el seu
estómac. Té el sentit de l'olfacte molt desenrotllat. En
canvi la seua vista és dèbil. A vegades es fixa en els seus
ulls un crustaci paràsit.
La seua captura és rara amb palangres del gran fons. La
seua carn no és molt apreciada, perquè en un principi pot
ser tòxica, però el pescador els dessagna a bord abans
que la sang es coagule. També amb els previs processos
de bullit, assecat deshidratat amb sol i vent, fumat amb
la fumarada al cremar certes fustes, etc. desapareix el
perill intoxicació i es pot conservar llarg temps. La seua
atracció és el gran fetge per les apreciades substàncies
olioses, unes destinades a la cosmètica per a rejovenir la
pell. Altres com a vitamines A i D. S'usen en la indústria
tèxtil i lubricants resistents a la fricció i a la calor. Els seus
rebutjos s'aprofiten per a fer abonaments, farratge per al
bestiar, i refinats farines per al consum humà. Les pells
s'utilitzen una vegada assaonades com a cuiros cars per a
enquadernacions, etc.
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I Challenge del Llagostí
El passat cap de setmana es va celebrar a
Vinaròs la prova Ciclista "1ª CHALLENGE
del Llagostí", organitzada pel Club Unió
Ciclista Vinaròs. La prova es va disputar
els dies 9 i 10 de setembre de 2017, en
tres etapes i sota els reglaments tècnics
de la FCCV, estant reservada als equips
i Ciclistes de les categories de MASTER
30/40/50/60.
El primer dia es va viure una tarda èpica
a l'ermita de la Misericòrdia, amb pluja
i un descens de les temperatures que
van propiciar que la CRI tingués un punt
més de dificultat per als corredors, cosa
que no va semblar afectar al murcià José
David Gómez que amb un temps de
10'46'' va aconseguir la victòria i el liderat
absolut de la Challenge Llagostí.
En l'última etapa, el fort vent va fer acte
de presència fent més dura encara la
carrera, però això no va impedir a José
David Gómez del ULB-Monforte fer-se
amb la victòria final, que gràcies al seu
equip van poder controlar als rivals i no
cedir més temps del que tenia de marge.
En finalitzar com a fi de festa, es va
fer diverses fideuades per a tots els
assistents.
DIA:

DISSABTE, 16.09.17

HORA
11,00
16,30

LLOC
PISTA SINTÈTICA
PISTA SINTÈTICA

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
HANDBOL
FUTBOL SALA

12,00
17,00

PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

BASQUET
BASQUET

DIA:
HORA
10,00
12,00

DISSABTE, 16.09.17
LLOC
ESTADI
ESTADI

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
INFANTIL
CADET

18,00

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL

DIA:

DIUMENGE, 17.09.17

HORA
10,15
10,15
11,30

LLOC
CAMP 2
CAMP 1
CIUTAT ESPORTIVA

CATEGORIA
INFANTIL
CADET

ENCONTRE
CBM VINARÒS C BM TORTOSA
CD VINARÒS FS – SAN CARLOS FS
CB VINARÒS SERVOL
CB VINARÒS SERVOL

ESTADI
ENCONTRE
VINARÒS EFC – BENICARLÓ B
VINARÒS EFC – BENICARLÓ B
VINARÒS EFC – BENICARLÓ B

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
BENJAMI
BENJAMI
INFANTIL A

ENCONTRE
CF UNITED VINAROS C- ESCOLA DELTA LA CAVA
CF UNITED VINAROS - BENCARLO
CF UNITED VINAROS - SAN PEDRO A

ENCONTRE
VINARÒS EFC – ALCALÀ
PARTIT COPA

DIA:

DIUMENGE, 17.09.17

HORA
11,00
12,00

LLOC
ESTADI
ESTADI

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

ESTADI
CATEGORIA
BENJAMÍ
VETERANS

17,30

ESTADI

FUTBOL

SENIOR

DIA:

DILLUNS 18.09.17

20:30

CIUTAT ESPORTIVA

VINARÒS CF – CINTORRÀ

CIUTAT ESPORTIVA
FUTBOL 11

CADET

CF UNITED VINAROS - BENICARLO A

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
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Alvaro Fuster, subcampeón de España por equipos

Tenis
y
Padel
la
Closa
El
jugador
vinarocense Alvaro Fuster Serret se ha
proclamado subcampeón de España por equipos
defendiendo los colores del Club Tenis Valencia
Para llegar a la final eliminaron al Club Tenis
Benalmadena de Málaga, en deiciseisavos y al Club
Tenis Mataró en octavos, al Club Tenis Mallorca en
cuartos, al Club Tenis Torrevieja en la semifinales y
en la final se enfrentaron al Club Tenis Barcelona
que logró el título de campeón.

Hacer constar que nuestro jugador de la Escuela
de Tenis y Padel la Closa Alvaro Fuster, no cedió
ni un solo set en todo el campeonato y el único
punto que logró en la final el Club Tenis Valencia
, que perdio 3-1, fue el logrado por el jugador
vinarocense .
Nuestra más cordial felicitación a todo el equipo
del Club Tenis Valencia formado por Oscar
Pinto,Gerard Planelles,Miguel Perez y Alvaro Fuster
cuatro infantiles que han demostrado estar entre

los mejores raquetas de España. El torneo se
disputó en el Club Tenis la Salud de Barcelona.
Recordar que esta semana empezamos los
entrenos de padel y tenis de lunes a viernes por
las tardes divididas en grupos de iniciación y
competición y los sábados los stage de padel,
tenis y multideporte de 9 a 13, no dudes en llamar
y consultarnos.

NOVETAT

¡S em pr e
le s
úl ti m es
no ve ta ts !

TODOS LOS CÓDIGOS
Tel.: 964 45 17 38 Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Gala de clausura del I Trofeu Aigües Obertes Diputació

El dissabte 9 de setembre en la platja de la Cotxa d'Oropesa del Mar, es va celebrar la gala
de clausura del I Trofeu Aigües Obertes de la Diputació De Castelló, circuit que constava
de 8 travessies: Platja del Fortí Vinaròs, Arenal Burriana, Travessia Xilxes, Platges Oropesa,
Platja del Gurugú Castelló, Rototom Benicàssim i Platja Casablanca d'Almenara, on
Clàudia Matamoros del Club Natació Vinaròs, es va classificar segona en la categoria
infantil i tercera en l'absoluta i Gustavo Beltran va quedar tercer en la categoria Màsters
B. Enhorabona als dos!!!!

Vinaròs C. F.

Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

ROSELL 1, VINAROS C.F. 3
El sábado, 9 de septiembre, a las 5’ 30 de la
tarde se materializó el amistoso entre estos
dos equipos. Tiempo un poco desapacible,
de montaña, con viento fresco a rachas.
Césped natural pero piso un tanto irregular
que dificultaba el manejo del balón. Pitó
la contienda: Mohammed Amzaz, de La
Jana, que como todo juez estuvo acertado,
y prácticamente nada cuestionado.
Jugadores titulares del Vinaròs: LLUC,
DANI SEGARRA, JUAN ABRIL, FRANCO
MUÑIZ, MIGUEL ANGEL, fenómeno en su
demarcación de lateral izquierdo, JORDI
ESTELLER, ANDREU ó ANDRES, MANUEL
FERRER (Manolo),estos dos últimos grandes
dominadores del centro del campo,
CARLOS MAURA, ALEXANDRE y JOSE MARI
GARCÍA (POCHE)
También estaban presentes: JUANJO, JOAN
MIRALLES, BORJA PERICIO, JAVIER BORRÁS,
CHRISTOPHER CUEVAS y JULIAN DE VEGA.
*En el Min 10. Se produce el primer gol
nuestro. Juan Abril, desde la defensa pasa
en profundidad a Maura en posición de
extremo, que recibe bien y empalma a la
escuadra.
*En el Min 20. Segundo gol vinarocense.
Alexandre pelea un balón cerca del área,
que lo cede a un compañero, del cual lo

recoge Poche que sólo lo tiene que empujar
con la cabeza hasta el fondo de las mallas.
*Entre
tanto
LLUC,
NUESTRO
CANCERBERO
TITULAR
del
que
adjuntamos su foto y que apodo “lo gat
ulldeconí”, por su gran valía, ya realizó un
par de buenas intervenciones.
*En el Min 22. Se produjo un numeroso
número de cambios locales.
*En el Min 23. Gol local, tras pase largo al
área en que se anticipan al remate a nuestra
defensa.
*En el Min 43. Gol de POCHE al remate de
una falta.
Este sería el resultado final pues en la
segunda parte no se incrementó ningún
gol más. Santi sustituyó gran parte del
equipo a la salida en esta segunda mitad.
En este último período el fútbol de ambos
equipos se desdibujó un poco.
Destacar el juego langostinero en la
primera parte que ya apunta modos para
mañana domingo, 17 de septiembre, en la
ciudad deportiva, de arriba del ferrocarril,
cuando se producirá el primer encuentro
oficial de la liga 2017-2018:
VINARÒS C.F. - C.E.CINCTORRA, a las 5’ 30
de la tarde.
AFICIONADO NO FALTE A LA CITA. SERÁ
RECOMPENSADO CON UN ENTRETENIDO
ESPECTÁCULO…
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C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS
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''Limehouse Golem''

''VERONICA''
DISSABTE: Día:16
DIUMENGE: Día:17
DILLUNS:
Día:18

17:30:h
17:30:h
18:30:h

Classificació:+ de 16 anys
Gènere:Terorr,
Duràda:110 min

DIVENDRES:Día:15 20:30:h
DISABTE: Día:16 20:30:h - 22:30:h
DIUMENGE:Día:17 19:30:h
DILLUNS:Día:18
20:30:h
Classificació:+ de 7 anys
Gènere:Terror,Thriller
Duràda:109 min

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros
(no s'apliquen els dies festius)
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Tauler Municipal
REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

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.
-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.
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Tauler Municipal

Internacional_

16 setembre de 2017

Vinaròs

FECHA

Los talleres se llevarán a cabo los días 18, 20, 25 y 27 de octubre
de 2017, en horario de 10:00 a 13:00 h.

DIRIGIDO

A todas aquellas empresas de la Comunitat Valenciana que
quieran empezar a exportar, consolidar su presencia en
determinados mercados o definir su estrategia de
internacionalización.

OBJETIVOS

Es una iniciativa de IVACE Internacional y las Cámaras de
Comercio de la CV, a través de un ciclo de talleres prácticos,
para atender a las empresas en todas sus necesidades de
internacionalización y hacerlo allí donde se encuentren.

PRECIO

Gratuito para las empresas (cofinanciado al 50% por Fondos
Feder e IVACE Internacional).

LUGAR

VINALAB
Cl. Galicia, 12 - Vinaròs

PROGRAMA
Taller 1 (3 h):
• Iniciación al mercado internacional
La internacionalización, ¿una necesidad o un capricho?
• Selección de mercados exteriores
Elementos de discriminación y decisión. ¿En qué basarse
para seleccionar un mercado? Herramientas sencillas a
aplicar en la selección.
Taller 2 (3 h):
• Formas de acceder al mercado seleccionado
Cómo llegar sin perderse por el camino
• Plan de marketing internacional
El marketing al servicio de su plan de internacionalización
Taller 3 (3 h):
• Medios de pago internacionales
Cómo emplear las herramientas financieras para su salida
al exterior, formas de cobro y pago, cobertura de riesgo,…
Taller 4 (3 h):
• Documentación en el comercio exterior
Operativa administrativa y comercial internacional
(modelos, fórmulas, requisitos mercantiles,…)

CONTACTA CON NOSOTROS

Victoria Jiménez
Agència de Desenvolupament Local – Ajuntament de Vinaròs
vjimenez@vinaros.es
964 407 700
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PUBLICITAT

Subscriviu-vos a

El Diariet

Ya
964 450 085

pued

reserv

La V u e lt a

al Cole
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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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, 11
18
desembre
VALLS
av. Llibertat,
9
16
setembre
TORREGROSA
c. Santc.Francesc,
103
19
desembre
MATeU
del Pilar, 120
17
setembre
PITARCH
20
18
21
19
22
20
23
21
22

desembre
setembre
desembre
setembre
desembre
setembre
desembre
setembre
setembre

TORReGROSA
MARTÍNEZ
PITARcH
FERRER
MARTÍNeZ
ROCA
FeRReR
GUIMERÀ
ADELL

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

23

Llibertat,159
av. Paísav.
Valencià,
c. delAntoni,
Pilar, 120
pl. Sant
39
av.
País Valencià,
c. Sant
Francesc,15
6

pl.pl.Sant
Antoni, 11
39
Parroquial,
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

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

