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L’Ajuntament activarà el projecte de construcció
de la residència de la tercera edat
La Generalitat ha garantit ja al consistori les places públiques
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha informat que l'Ajuntament
va a activar pròximament el projecte constructiu de la
residència de la tercera edat, després d'haver obtingut la
garantia de places públiques en la reunió que va mantenir
amb la directora general de Serveis Socials i dependència,
Mercè Martínez.
Una garantia que dóna llum verda a aplicar el conveni que
té l'ajuntament amb l'empresa concessionària del centre
de dia per iniciar la construcció d'aquesta residència
de 143 places per a gent gran. Segons Pla, “este és un
procés que s'accelerarà en les properes setmanes, ja que
ara és necessari adaptar l'actual projecte constructiu de
la residència a les normes de la Generalitat, però en un
període de temps relativament breu anem a impulsar
aquest projecte, que estarà realitzat en uns mesos”.
El primer regidor va assenyalar que la inversió en aquesta
construcció, segons aquest conveni, va al cent per cent a
càrrec de l'empresa concessionària (el 80% finançat i un
20% amb recursos propis) i el compromís del consistori
vinarossenc és l'absència de cànon durant 15 anys i després
el cobrament d'un cànon progressiu. “El més important ara
era garantir les places públiques”, va concloure Pla.
L'obra civil del centre de dia va ser possible gràcies al

segon Pla E, amb una inversió de 2,2 milions. L'obra va
ser conclosa a principis de l'any 2012, però la seva gestió
no es va iniciar fins al mes de novembre de 2014 amb
l'adjudicació del servei a L’Onada Serveis. En la part d'a dalt
d'aquest centre, el projecte ja contemplava la construcció
d'una residència per a persones majors, amb una inversió
que va ser valorada en 7 milions d'euros. L'edifici i les
instal·lacions ja estan preparades per a això.

Vinaròs demana la substitució del pont sobre el Cervol
abans de la cessió de l'antiga N-340
L’alcalde recorda que en aquest entorn es produeixen inundacions importants
i que l’actuació és necessària

IMPORTANT
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El pont de la N-340 provoca inundacions
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha informat de la reunió
amb el director general de carreteres de l'estat, Ismael
Ferrer, a València. Una reunió en la qual es va abordar el
tema de la reversió de l'antiga N-340, que està bloquejat
des de fa més d'un any. La intenció del Ministeri,
segons va informar Pla, és accelerar aquesta cessió,
però els Ajuntaments com el de Vinaròs consideren que
encara no es donen les condicions òptimes perquè les
administracions locals puguin acceptar la infraestructura
viària. Segons Pla, “el Govern pot executar la cessió quan
ho consideri oportú, però nosaltres no volem que ho faci
en aquestes condicions, i estem intentant que es realitzin
millores” abans d'acceptar-ho.
En el cas concret de Vinaròs, l'Ajuntament té dues
peticions importants que Pla espera que siguin admeses.
En primer lloc, considera necessari un reasfalto total en
condicions i no la realització de pegats sobre el mateix,
i en segon lloc, també la instal·lació d'il·luminació a força

de fanals solars en els creus. Peticions ambdues que el
primer edil creu que podran ser acceptades per part del
Ministeri. Més difícil serà que el Govern Central accepti,
com també veu necessari l’Ajuntament de Vinaròs, la
substitució del pont sobre el Cervol al seu pas per l'antiga
N-340 en el qual es produeixen inundacions importants
quan hi ha fortes pluges. “De moment des del Ministeri
no s'accepta aquesta petició i ens han comunicat que
es tracta d'un pont legal, però insistirem perquè creiem
que és una herència molt pesada i les inundacions que
allí s’originen provoquen conseqüències importants en la
població”, va explicar Pla.
El primer regidor també va lamentar que si la carretera
ja hagués estat cedida a l'Ajuntament, “a hores d'ara
ja haguéssim pogut realitzar una sèrie d'inversions
mitjançant les ajudes concedides als polígons industrials
que ja no podrem fer”. En les properes setmanes s'han
fixat noves reunions per avançar en aquesta cessió.
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Veïns de Vinaròs demanen retirar una torre de telefonia
Alguns veïns de la zona de l'avinguda de
Pío XII i el seu entorn han comunicat la seva
preocupació a l'Ajuntament en l'última
assemblea ciutadana per una torre de
telefonia en un dels dos edificis de Telefònica
de la localitat.
El president de la Associació de Veïns Migjorn,
Fernando Llambrich, va ser un dels que va
indicar als regidors que van assistir a aquesta
reunió, que va tenir lloc a la plaça de Sant
Andrés, que haurien de revisar si aquesta
infraestructura disposa de llicència d'activitat.
"Si no la té, s'hauria d'obligar a Telefònica al fet
que la llevi i si no, els veïns anem a mobilitzarnos”, va assenyalar.
Una altra de les queixes que va presentar
un veí va ser el fet que hi hagués alguns
habitatges amb okupes, mentre que el mal
estat en què es troba el PAI de Verdera també

va ser un tema que es va proposar solucionar.
Més queixes ciutadanes que es van traslladar
van ser proliferació de paneroles en alguns
carrers i habitatges de l'entorn, així com les
defecacions de mascotes als carrers.
També va haver propostes quant a la circulació.
Els veïns van plantejar que s'estudiés que
es pogués aparcar en tots dos sentits en
alguns carrers de la zona i també va haver-hi
queixes per part dels veïns del carrer Múrcia,
per haver-se instal·lat bancs per asseure's en
llocs que consideren inadequats.
Per part de l'Ajuntament, el regidor de
Govern Obert i Participació Ciutadana Hugo
Romero, va prendre nota de les peticions i
també va explicar algunes de les millores
realitzades en aquest entorn després de
l'última reunió. Entre elles, els canvis en la
poda dels arbres.

Imatge de l'última reunió veïnal. E.Fonollosa

Vinaròs acull el Forum Ciutadà del Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral

El Centre de Coneixement Vinalab va acollir
dimarts el Forum Ciutadà del Pacte Territorial
per l'Ocupació Maestrat Litoral, del que formen
part els municipis de Vinaròs, Benicarló,
Peníscola, Alcalà de Xivert, Sant Jordi, Santa
Magdalena de Polpís, Sant Rafel i Càlig, a més
de les organitzacions sindicals UGT i CCOO.

Aquesta era 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 Forum es va iniciar a primera hora del matí
amb la recepció dels assistents, després va

haver-hi una sessió conjunta i fins a migdia
es van conformar dos grups de treball per
abordar temes relatius al territori, com a
infraestructures, recursos i xarxes. Per finalitzar
es va realitzar una última sessió plenària amb
les conclusions dels grups i l'exposició de
propostes.

El programa "Comença a exportar" arrencarà a l'octubre
a Vinaròs amb quatre tallers per a empreses

Internacional_

Els tallers són gratuïts i es duran a terme al Vinalab els dies 18, 20, 25 i 27 d'octubre
Després de la jornada de presentació del
programa "Comença a exportar" que es
va dur a terme a Vinaròs el passat mes de
juny, arrencaran a l’octubre una sèrie de
tallers dirigits a totes aquelles empreses
de la zona interessades en començar a
exportar, consolidar la seua presència en
determinats mercats o en definir la seua
estratègia d'internacionalització.
Aquests tallers, cofinançats amb fons
europeus, es duran a terme els dies 18,
20, 25 i 27 d'octubre de 2017, en horari de
10:00 a 13:00 hores i s'estan gestionant a
través de l'Agència de Desenvolupament
Local (ADL), en col·laboració amb la
Conselleria
d'Economia
Sostenible,
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sectors productius, Comerç i Ocupació,
IVACE-IVEX i la Cambra de Comerç de
Castelló.
En aquesta formació s'abordarà la
realització d'un Pla de Màrqueting
Internacional, els mitjans de pagament
internacionals
disponibles
o
la
documentació necessària en comerç
exterior, entre altres qüestions.
La participació en aquest programa és
completament gratuïta i es durà a terme
al Centre de Coneixement Vinalab, al C
/ Galícia 12. Els empresaris interessats
poden sol·licitar més informació a l'ADL
(c / Sant Ramon) o mitjançant el telèfon
964.407.700.

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

CONTACTA CON NOSOTROS

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

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,…)
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Empresas y ayuntamientos se unen en Destaca Vinaròs
Durante dos días podremos comprobar la sinergia entre varios agentes en materia de innovación
La primera acción en ruta de la feria Destaca tendrá
lugar en Vinaròs los días 29 y 30 de septiembre.
Siendo una feria de transferencia científica y
tecnológica, es también un compromiso con el
progreso sostenible y acerca el conocimiento a
toda la ciudadanía.
El último fin de semana de Septiembre Vinaròs
acogerá a los Ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló,
Vila-real, o los ayuntamientos de Els Ports, con
Morella a la cabeza. También Sant Mateu o
les Coves de Vinromà, expondrán su forma de
trabajar por y para la innovación, promoviendo
el desarrollo de los municipios de la comarca
de forma sostenible. Sólo queda pendiente de
confirmar la participación del Ayuntamiento de
Peñíscola.
Algunas de la empresas que ya han confirmado
su participación son Ashland Chemical Hispania,
que apuesta por la innovación en la industria
química como una forma de progreso sostenible,
el Aeroport de Castelló, que considera tanto
la innovación como la investigación pilares
básicos para poder mantener niveles de calidad
adecuados, o los fabricantes de palas eólicas
extragrandes en les Coves de Vinromà, LM Wind
Power, quien acudirá a la cita de la mano del
ayuntamiento de dicha localidad. También Port
Castelló, que abandera la sostenibilidad como base
de la innovación, estarán presentes con un stand

expositivo. Se suman otras entidades como la
mancomunidad Taula del Sènia, que defiende una
continua sinergia entre varios entes empresariales
o la recién creada Xarxa Valenciana de Ciutats per
la Innovació.
Destaca en Ruta cuenta también con el apoyo
de diferentes patrocinadores que apuestan
por el I+D+i como la Diputación de Castellón,
La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, el Grupo Gil Comes, Caixa Vinaròs y
Facsa.

Un avance de lo que mostrarán durante estas
jornadas científicas y tecnológicas se puede
ver en una serie de video-entrevistas que se
distribuyen a través de las redes sociales con el
hashtag #DestacaEnRuta, o en la web oficial www.
feriadestaca.es/galeria-de-videos.
Destaca En Ruta Vinaròs está organizada por
la Universitat Jaume I a través de la Càtedra
d'Innovació Ceràmica, el Ayuntamiento de Vinaròs
y CEEI Castellón a través del programa Focus
Territorial.
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Vinaròs obté subvencions per a la promoció del valencià i
la compra de llibres per a la biblioteca pública
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
de la Generalitat ha aprovat una subvenció
per a Vinaròs de 15.040 euros destinada a
la promoció de l'ús del valencià. Aquesta
subvenció, com va destacar dimarts el regidor

de Cultura, Marc Albella, ha estat tramitada
a través d'AVIVA Vinaròs de la regidoria de
Cultura i supera les aconseguides en anys
anteriors, quan es van obtenir 13.790 euros en
2016 i 1.867 euros en 2015.

També ha estat aprovada una subvenció de
7.864 euros per a la compra de llibres per a
la Biblioteca Municipal de Vinaròs amb un
important increment respecte a 2015 quan es
van aconseguir 5.013 euros.

La programació de cursos del quart trimestre del Casal Jove ofereix 12 cursos
S’expedeixen 129 carnets jove en poc més d’un any
Al llarg del quart trimestre de 2017, el Casal Jove
oferirà un total de 12 cursos per a joves en diverses
àrees, tal com ha presentat en roda de premsa el
regidor de Cultura i Joventut, Marc Albella.
La programació començarà el proper 26 de setembre,
amb un curs d'animació infantil dirigit a joves a partir
de 16 anys. És un curs gratuït i que es durà a terme a
la Casa de la Cultura fins el 29 de setembre.
El 5 d'octubre començarà també el curs de Glee Clap,
una de les apostes d'aquesta legislatura per als joves.
Les classes seran tots els dijous fins al 31 de maig a
l'Auditori Municipal. El preu és de 20 euros, amb un
10% de descompte per als usuaris del Carnet Jove.
Per als interessats en el vessant teatral, el 6 d'octubre
comença també el curs de l'Aula de Teatre Jove, per a
joves entre 12 i 18 anys, que també es durà a terme a
l'Auditori Municipal. Les classes seran en aquest cas
els divendres a la tarda fins al 25 de maig. El preu és
igualment de 20 euros, amb un 10% de descompte
amb el Carnet Jove.
Una altra de les apostes de la regidoria de Joventut, el
curs de ballet clàssic i danses de caràcter, començarà
també el 6 d'octubre. Les classes seran tots els
divendres fins al 25 de maig al Poliesportiu. El preu
del curs són 20 euros, amb un descompte del 10%
amb el Carnet Jove.
Aquest trimestre s'introdueix també un nou concepte
de curs, l'Espai Steam, que es realitzarà al Vinalab tots
els dissabtes del 7 d'octubre al 26 de maig i que se
centrarà aquest trimestre en el Disseny Gràfic. El curs
tindrà un preu de 10 euros per trimestre, amb un 10%
de descompte amb el Carnet Jove.

Entre el 16 i el 19 d'octubre, a la Biblioteca Municipal,
es realitzarà el curs gratuït de Monitor de Senderisme,
en què es descobriran espais propers de rutes verdes,
s'iniciarà els alumnes en la lectura de plànols i en el
reconeixement de la fauna i flora durant els itineraris.
Aquest curs està dirigit a joves a partir de 16 anys.
El 20 i el 21 d'octubre es durà a terme el curs de
caracterització, lligat a la novena edició del Passatge
del Terror, una activitat oberta a tot el públic que
tindrà lloc el 28 d'octubre a partir de les 18:00 hores
al Casal Jove.
Per iniciar novembre, el dia 4 està prevista una
nova jornada micològica, en la qual aprendrem a
identificar els bolets bons dels tòxics, conèixer les
bones pràctiques per a la recollida de bolets i veure
les possibilitats culinàries que ofereixen. Aquesta
sortida té un preu de 5 euros, amb un descompte del
10% amb el Carnet Jove.
Entre el 6 i el 29 de novembre està programat el Curs
de Cambrer / a de Pisos a la Biblioteca, que és gratuït
en estar finançat amb fons europeus. Aquest curs
està destinat a joves a partir de 16 anys, de la mateixa
manera que el curs de Manipulador d'Aliments, que
es durà a terme el 5 de desembre a la Biblioteca.
Per completar aquesta programació hi ha el taller
"8 passos per tenir bon rotllo", que busca potenciar
unes relacions interpersonals adequades en joves
de 12 anys i que es realitzarà el 11 de novembre a la
Biblioteca, així com el curs de Cuina de Supervivència,
pensat espacialment per a nous universitaris, que es
durà a terme el 18 de novembre al Mercat Municipal.
"Durant la nova etapa que va iniciar aquest equip de

Govern, hem augmentat el nombre de cursos al Casal
Jove i hem diversificat l'oferta amb apostes noves
cada trimestre que busquen que aquest no només
sigue un espai de recreació per als joves, sinó també
un lloc per la formació", ha expressat Albella.
El regidor ha afegit que des que es va oferir la
possibilitat de tramitar el Carnet Jove directament a
Vinaròs, a l'abril de 2017, s'han lliurat un total de 129
carnets a joves de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Càlig
i Alcalà de Xivert. "Això mostra que aquest servei no
només està tenint una repercussió a nivell local, sinó
també a nivell comarcal", ha destacat.
Les persones interessades en aquest carnet, o en la
realització d'algun dels cursos i activitats detallades,
s'han d'adreçar a la seu del Casal Jove, al C/ Carreró 51
o mitjançant el correu electrònic: casaljove@vinaros.
es
D'altra banda, Albella també va informar que el Casal
Jove ha tramitat des de la posada en marxa del servei
de tramitació de carnet jove al març del passat any
un total de 129 documents per a joves de Vinaròs i
poblacions de la comarca.

S'obre el termini d'inscripcions per formar part de l'Aula Municipal de Teatre
El Regidor de Cultura, Marc Albella, i el director de l'Aula, Toni Guillot, valoren
positivament l'any i avancen les previsions per al nou curs que comença
Tal com es va explicar aquest dilluns a la reunió
informativa que es va dur a terme a l'Auditori, entre
el 18 i el 29 de setembre estarà obert el període
d'inscripcions per formar part de l'Aula Municipal de
Teatre, ha indicat aquest matí en roda de premsa el
regidor de Cultura, Joventut, Festes i Tradicions, Marc
Albella.
"Volem agrair la feina del nou director de l'Aula durant
el seu primer any, Toni Guillot, així com el compromís i
l’adaptació dels alumnes que s'han esforçat per donar
el millor de si i entregar-se davant el seu públic. És una
aposta d'aquest equip de govern poder comptar amb
un Aula Municipal cada vegada més consolidada
i que aposte per nous espais i formats, a més de les
grans obres de final de curs", ha assenyalat Albella.
En aquesta línia el director de l'Aula, Toni Guillot,
ha mostrat el seu desig que "l'Aula Municipal es
converteixi en tota una Escola Municipal de Teatre",
per la qual cosa ha mostrat el seu més ferm compromís
6

en seguir treballant per aconseguir resultats cada
vegada millors, després d'un període de transició.
"Només espero que, com a mínim, aquest any es
puguen fer tantes coses com hem fet en els darrers
mesos o fins i tot més", ha reiterat.
Guillot ha resumit l'extensa llista d'activitats dutes
a terme des de l'Aula Municipal de Teatre entre
novembre de 2016 i juny de 2017, les quals inclouen
des de classes i presentacions de monòlegs -cosa
que s'ha dut a terme per primera vegada a l'Aula - ,
fins a cursos d'expressió corporal, sortides teatrals,
intervencions en teatre de carrer, formació de veu
terapèutica i presentació de les obres finals de cada
grup.
Per a aquest any el director de l'Aula aposta per seguir
amb la diversificació d'espais, dins de la iniciativa
municipal Quiosc de les Arts, amb obres també de
petit format que permetin als alumnes mostrar el seu
talent més enllà de l'obra de final de curs; també ha

reiterat la seua aposta per reforçar la col·laboració
amb les entitats locals i per aprendre també d'altres
referents més enllà de l'àmbit local.
Com a novetat aquest curs, ha explicat Guillot, els
grups s'han limitat a 25 integrants i ja s'ha avançat tota
la programació d'assajos de l'any, per tenir una millor
previsió. Les persones interessades poden informarse o realitzar la seua inscripció a través de la tècnica
de Cultura i Joventut, en el primer pis de la Biblioteca
Municipal, o en el cas dels joves dirigint-se a la seu
del Casal Jove, situada al Camí Carreró. En aquest cas
recordar que el preu d’inscripció per als adults es de
40 euros i de 20 euros per al grup de joves.

23 setembre de 2017

ACTUALITAT

Nou gran despreniment de 30 metres a Sòl de Riu
El regidor de Serveis Guillem Alsina ja va avisar a l'estiu que altres
caigudes del penya-segat eren "imminents", però Costes no actua
en ser un paratge natural
Nou despreniment el passat cap de setmana
a la cala de Sòl de Riu que ja havia sofert una
gran caiguda que va afectar bona part de la
platja al juliol. Ara la caiguda de penya-segat
és d'aproximadament 30 metres de llarg,
segons ha informat el regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina. L'edil socialista ja havia avisat
al juliol, després del primer despreniment en
aquest entorn que hi havia més risc de caiguda
imminent, ja que van sorgir grans esquerdes
en la servitud de pas quedant també una
enorme cova a la platja. S'ha hagut de tornar
a acordonar la zona més cap a l'interior per

evitar riscos als vianants. Destacar
que fa tan sol uns dies el diputat
socialista Artemi Rallo va visitar
aquesta zona al costat del regidor
socialista i va exigir a Costes que
rectifiqués i decidís actuar en el
litoral vinarossenc, on també estan pendents
la construcció dels espigons de defensa a la
platja del Fortí. Rallo va demanar una actuació
estructural i urgent en el litoral vinarossenc
recordant que es tracta d'un municipi turístic.
L'Ajuntament de Vinaròs ja va remetre per
dues vegades a la direcció general de Costes

l'informe que els tècnics municipals van
realitzar al gener d'aquest any després del
temporal, on està tota la quantificació de danys
i les zones amb el risc de desprendiment més
imminent i un altre informe de la perillositat a
la zona de Sòl de Riu, entorn en el qual Costes
ha decidit no actuar en tractar-se d'un paratge
natural.

El regidor Jordi Moliner qualifica“d’urgents i imprescindibles”les actuacions a la costa de Vinaròs
El senador Jordi Navarrete ha exigit una actuació immediata al Ministeri de Medi Ambient i ha rec ordat que el PP i C’s
van votar en contra a les esmenes de Compromís als PGE que demanaven actuacions sobre la costa de Vinaròs i Benicarló
El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Vinaròs, Jordi Moliner i el senador de Compromís
per Castelló, Jordi Navarrete, han visitat la zona
més malmesa pels temporals a la costa, Sòl de
Riu, que durant la última setmana ha patit nous
despreniments de roques i sorra, sumats al del
passat estiu, que requereixen una actuació urgent
per part del Ministeri per la seua perillositat.
“Reclamem que s’atenguen de manera ràpida
les necessitats de la nostra costa, que es troba
en un estat lamentable. Les actuacions ja són
urgents i imprescindibles”, ha explicat el regidor,
Jordi Moliner. Per la seua banda, el senador Jordi
Navarrete ha exigit avui una actuació immediata
al Ministeri de Medi Ambient per tal de frenar el
deteriorament de la costa de Vinaròs, afectada,

com la de Benicarló, per problemes de regressió i
despreniments de blocs de terra i pedra.
“No és possible que els responsables no actuen.
Portem dies denunciant, juntament a alcaldes
del País Valencià, el despreci que patim per part
de Costes pel que fa a la recuperació de la sorra
desapareguda als temporals, a més de la deixadesa
de funcions de la Confederació en neteja de
barrancs i el clamorós infrafinançament del
territori”, ha lamentat Navarrete. “Volem recordar
que PP i Ciutadans van votar en contra de les
esmenes als PGE presentades sobre aquests temes
per Compromís, per això ens sorprèn que ara insten
a Barrachina a que ho arregle a les comissions del
Congrès, quan precisament al Senat, on tenen
majoria, no ho van acceptar”, ha conclós el senador.

Elecciones a Presidente entre los
cofrades de las Cofradías
La Federación de Cofradías, al hacer
expirado el plazo de mandato, convoca
elecciones a Presisente entre los cofrades
de las Cofradías de la Semana Santa de
Vinaròs.
Las candidaturas se presentarán en la
Parroquia de Ntra, Sra. de la Asunción de
Vinaròs, en horas de despacho.
Es necesario un teléfono de contacto.
Se amplia el plazo de presentación de

candidaturas:
Dia 21 de octubre próximo.
		

El Presidente: Salvador Oliver Foix
7
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El XV Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs ja té finalistes
El concurs tindrà lloc dilluns al Mercat Municipal i el jurat que valorarà les receptes estarà presidit per Vicent Guimerà,
guanyador de la primera edició
Finalitzat el període de presentació
de sol·licituds, Turisme Vinaròs ja
compta amb els noms dels deu
seleccionats que participaran en
el XV Concurs Nacional de Cuina
Aplicada al Llagostí de Vinaròs, que
se celebrarà al Mercat Municipal el
proper dilluns 25 de setembre, a
partir de la 17:00 hores.
Entre els participants que es
disputaran el primer premi, es troba
un representant de Castelló, Aitor
Martínez, de Can Ros (Borriana).
També hi ha dos concursants de
la província de Tarragona: Carlos
Miralles, de la Finca Tancat de
Codorniu (Alcanar) i Mohamed
Quauch, de Soldemar (La Pineda).
José Luís Adan, del Restaurant
Converso Monasterio de Valbuena,
San Bernardo, Valladolid, també
mostrarà les seues habilitats entre
fogons, al mateix temps que Niki
Pavanelli, del restaurant Il Vecchio, de
Costa Adeje (Tenerife), José Cortés,
de Diablito, Calvià, a les Balears, i Raúl
González, de Delablanca, Fuengirola,
Màlaga.

Els altres xefs que falten per
completar aquest llistat són:
Miguel Ángel Mateos, d'AC Hotel
Cuzco, Madrid; Juan Ramón Sau,
de La Bocca, Saragossa; i Lamberto
Eduardo Montoro, de l'Hotel Chateau
Viñasoro, en Alcázar de San Juan,
Ciudad Real.
"Creiem que el premi estarà renyit
donada la qualitat de participants
que s'espera aquest any en el
Concurs, que busca incentivar
les noves tendències culinàries
aplicades a un producte tan
emblemàtic de la localitat com és el
nostre llagostí", ha indicat el regidor
de Turisme i Comerç, Domènec
Fontanet.
En els últims 15 anys, grans xefs i
referents actuals de la cuina a nivell
nacional i internacional, han guanyat
aquest certamen, entre ells Vicent
Guimerà, que va guanyar el 2003 i
és el president del jurat d’aquesta
edició. Amb motiu d'aquest
aniversari i per retre un homenatge
especial als guanyadors i donar-los
la rellevància que mereixen, aquest

any s'ha preparat un dossier de
premsa especial en el qual els propis
premiats expliquen què va significar
per a ells guanyar aquest concurs.
A més de Guimerà, completen el
llistat de guardonats d'edicions
anteriors: Francisco Javier Adell,
Gerson Ribal, Alberto Moreno i César
López, Juan Pablo Bassi, Rubén
Sánchez i Francisco Javier García,
juntament amb Luís Arrufat, Íñigo
Almenara, Germán Espinosa i Albert
Casas, Ignacio Hernández, Vanessa
Merino, Federico Guajardo, Daniel

García i Eva Moncayo, Antonio Javier
González i Abdelkharin Crhaibi.
L'agenda del Concurs per al dia
25 iniciarà al Mercat a les 17:00
hores, amb la realització de les
receptes dels finalistes d'aquest any.
Continuarà amb la degustació de
les tapes guanyadores del Tapa Tour
2017, entre les 18:30 i les 20:00 hores,
i a les 19:00 hores està prevista que
comence la valoració de les receptes
per part del jurat. Finalment, a les
20:30 hores, serà el lliurament de
premis.

El PP reclama la constitución del Consell de Turisme

Los populares lamentan que el Ayuntamiento “excluya a los alumnos de las concertadas a la hora de facilitar
agendas escolares”
El PP de Vinaròs ha solicitado la constitución
del Consell de Turisme. La concejala Elisabet
Fernández ha lamentado que “llevamos más de dos
años de legislatura y en muchas de las concejalías
la posibilidad de aportar ideas y participar tanto
las distintas asociaciones, entidades e incluso
los grupos de la oposición, brilla por su ausencia
debido a que los concejales de turno evitan que se
utilicen los canales habilitados”.
En este sentido, afirmaba la concejal popular, “el
concejal de Turismo y Comercio es un ejemplo de
opacidad, ya que durante estos dos años aún no se
ha constituido el Consell de Turisme, con múltiples
excusas que se han demostrado con el paso del
tiempo que eran mentiras”.
Fernández recordaba que “en el pleno ordinario
del mes de julio se aprobó, con los únicos votos

del equipo de gobierno, el plan estratégico y por
parte del concejal todavía no se ha visto ninguna
intención de valorar las preocupaciones e ideas del
sector”.
La edil popular aseguraba que “en el comercio
ocurre más de lo mismo, ya que el Consell de
Comerç prácticamente no se convoca y han sido
mínimas las reuniones realizadas en estos dos
años siendo todas ellas prácticamente vacías de
contenido”.
Agendas escolares
Por otro lado, la portavoz adjunta del PP de Vinaròs,
Carla Miralles, ha acusado al equipo de gobierno de
“marginar a centenares de alumnos de educación
primaria de Vinaròs por el único hecho de cursar
sus estudios en los dos centros concertados de

la localidad”. Miralles señaló que ya el pasado
curso el consistorio regaló una agenda escolar
“únicamente a los alumnos de los centros públicos
y ya dejó fuera a los dos centros concertados y este
año la situación se ha repetido en lo que ya es una
demostración más del sectarismo que impera en el
gobierno local que es capaz de marginar a niños y
niñas de 6 a 12 años por sus prejuicios ideológicos”.
Miralles ha finalizado anunciando que “vamos a
exigir que todos los alumnos tengan su agenda
escolar con independencia del centro escolar
donde cursen sus estudios y si el tripartito sigue
marginando a centenares de familias desde el
Partido Popular anunciamos que cuando volvamos
a gobernar en 2019 todas las familias tendrán su
agenda escolar sin ningún tipo de marginación
ideológica”.

El PP asegura que no se solicitó una subvención para mejorar
o digitalizar el archivo histórico municipal
El PP de Vinaròs ha criticado que el Ayuntamiento
de Vinaròs no haya optado a una subvención
para mejorar el archivo histórico municipal.
�Según señaló el portavoz adjunto del Partido
Popular, Lluís Gandía “puede comprobarse en
el DOGV que el equipo de gobierno ni siquiera
solicitó esta subvención para digitalizar o
restaurar documentos que forman parte de los
8

archivos históricos municipales ni para la mejora
de las instalaciones en el que se ubica”.
Los populares consideran que “la gestión del
tripartito está perjudicando seriamente al
patrimonio de los vinarocenses porque vemos
como se pierden oportunidades para seguir
por el camino iniciado en la anterior legislatura
donde se trabajó, a pesar de que se disponían

de muchos menos recursos económicos que
en la actualidad, por cuidar, restaurar y poner
en valor el legado que nos dejaron nuestros
antepasados”.
Gandía lamentó que “más de 60 Ayuntamientos
de la Comunidad Valenciana han obtenido unas
ayudas de la Generalitat que el tripartito ha
dejado pasar”.
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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

Antonio Sebastià
Director General

Caixa Rural Vinaròs

entrevista en video

Activitats de Recerca i Desenvolupament dins l’àmbit financer
a través del grup de Caixes Rurals

I+D+i

· Avui en dia, jo crec que és crucial el tema de la investigació i la innovació, perquè
en els móns de les noves tecnologies, on cada volta la gent requereix més serveis
i qualitat, la investigació és el futur. Una part –prou important- és la que han de
dedicar les empreses per aconseguir que els productes i serveis que dónen siguen millors.

Empreses i universitats

· És un nexe que hauria de ser imprescindible: les universitats i les investigacions
que es fan, d’alguna manera haurien de revertir a les empreses i que aquestes
puguen ajudar-les a que eixa investigació sigue fructífera i ajude a créixer i desenvolupar els productes que oferisquen.

Fira Destaca

Al nostre entorn

· El I+D+i, la veritat és aquí que està prou decaigut. Industrialment, la zona del
Maestrat i tot el que ens abasta, en aquests anys de crisi ha patit molt. Hi ha hagut
molta pèrdua de teixit industrial.

· Gràcies a la Fira Destaca, es pot donar a conéixer les indústries que tenim i fer
focus cap a noves que en aquests moments no hi ha.

Innovació

· És important: pot ser un motor de cara a aquesta zona nostra.

+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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El Hospital de Vinaròs amplía el equipamiento de la UCI y renueva el material del
laboratorio de análisis clínicos
Sanitat continúa con la modernización de los equipos de electromedicina
destinado a los servicios especiales del centro hospitalario comarcal
El Hospital Comarcal de Vinaròs continúa con la
renovación del equipamiento de electromedicina
del centro con la dotación de material destinado
a diversos servicios especiales, como es el caso
de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y del
laboratorio de Análisis Clínicos.
De esta forma, Sanitat ha dotado a la UCI con
nuevos humidificadores respiratorios de alto flujo
y con una segunda máquina de diálisis portátil que
beneficiará a los pacientes con insuficiencia renal
ingresados en esta unidad.
Por su parte, el laboratorio de Análisis Clínicos del
centro hospitalario cuenta ahora con un moderno
agitador de plaquetas, nuevos carros para
extracciones, un aparato de tóxicos y contenedores
de reciclaje. Este material facilitará el trabajo de los
profesionales sanitarios y redundará en la calidad
asistencial del servicio, en beneficio del paciente.
El Hospital Comarcal de Vinaròs se encuentra

inmerso en un plan de modernización del
equipamiento con una inversión para este año
2017 que ronda los 200.000 euros, según consta
en el Plan de Dignificación de Infraestructuras
2016/2019 de la Conselleria de Sanitat Universal y
Salut Pública, que destina 4 millones de euros al
Departament de Salut de Vinaròs.
En este plan, otra de las actuaciones destacadas ha
sido la puesta al día del Servicio de Esterilización
con la adquisición de material de última tecnología.
Así, se ha dotado recientemente a este servicio
con un nuevo esterilizador a vapor con capacidad
para 6 contenedores de gran tamaño, una ventana
guillotina que comunica la zona sucia con la
zona limpia, dos carros hidráulicos para la carga
y descarga del material esterilizado y guantes de
fibra especial para altas temperatura.
En muchos casos, el equipamiento adquirido,
sustituye a aparatos y material que tenían una

antigüedad de 25 años, es decir, activos desde que
se abrió el Hospital.

Una aeronave militar a escasa altura y por la noche causa alarma en Vinaròs
También fue vista en otros municipios
E.Fonollosa

El pasado jueves por la noche, alrededor de las 10,30,
un buen número de vinarocenses se sorprendieron
estando en sus domicilios, al oír de forma muy clara
un fuerte ruido, que se correspondía a los motores
de una aeronave de considerables proporciones
cruzando el cielo de la ciudad a escasa altura. Un
vecino que circulaba por la calle Camaraes pudo
grabar con su móvil ese avión, aunque al ser noche
cerrada, solo se percibían sus luces, además del
sonido de los motores. Los comentarios en las
redes sociales, tras publicarse el vídeo en una
revista digital, se sucedieron desde ese momento.

Hubo quien detalló que ya había habido un vuelo
tan bajo de una aeronave este mismo verano, pero
de día. Otros apuntaron que se trataba de un avión
Hércules del ejército, mientras había quien decía
que había que ir acostumbrándose a esto ante la
relativa proximidad del aeropuerto de Castellón.
No faltaba la preocupación entre los que opinaban
que una aeronave no debe volar a tan baja altura
por encima de una ciudad. También se produjeron
comentarios en tono de humor como los que
especulaban con que podría tratarse de un OVNI. A
pesar de que el vídeo referido era breve y de mala
calidad, la web que lo emitió logró casi triplicar sus
visitas habituales, dada la curiosidad que generó.

La campanya 'Recicla els teus aparells' va estar present a Vinaròs la setmana
passada durant tota una jornada
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El avión podría tratarse de un Airbus 400 que
sobrevoló buena parte de la costa valenciana
durante esa noche, como desvelaba el diario digital
valenciano lamarinaplaza.com. Numerosas quejas
de vecinos por las redes sociales se produjeron
también esa noche en distintos municipios
valencianos debido a la baja altura e incluso el
Ayuntamiento de Gandia pedirá explicaciones
al Gobierno, como publicaba dicho digital. La
aeronave volaba de norte a sur y también toda la
comarca de La Safor también fue testigo de sus
maniobras. Radio Gandia difundió una imagen
de radar en la que se podía contemplar parte del
trayecto de la aeronave.

fotonotícies
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Un dia de paella a l’ermita de l’Orfeó Vinarossenc
El pasado domingo 03/09 disfrutamos en familia y amigos,
el bautizo del Pequeño AXEL y el enlace de sus padres
KEVIN y ALMUDENA. Aprovechando de una fecha tan
especial por ser el cumpleaños de Almudena. Os deseamos
lo mejor en esta nueva etapa. Felicidades!!

El passat diumenge es va celebrar la
segona edició de la campanya solidaria
‘Deixa´t prendre el pèl’ al passeig maritim
de Cambrils, a favor de la investigació del
càncer infantil per l’ Hospital Sant Joan de
Déu (Barcelona) en una participació de
més de 80 Barbers d’arreu del país, entre
els que hi havia, per segon any consecutiu,
Sebastián Forner Miralles de la Barberia
Tian Stil Home Vinaròs. Cal dir que es fan
fer més de 850 talls de cabell i, a més es
van recaudar donatius de la venda de
samarretes i pulseres solidàries per valor
de 2.525.
També hi col·laborava l’Associació de
Comerciants de Cambrils.

Vinarossencs al concert a
Benicàssim de Sweet California

Gent de Vinaròs al concert de Fangoria. Fotos: Juanvi Gellida
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Vinaròs celebra una nova edició de 'Les Botigues al carrer'
Gran jornada comercial la que va
tindre lloc a Vinaròs diumenge passat
durant tot el dia. I és que cada edició
de 'Els botigues al carrer' resulta un
èxit. Organitzada per l'Associació de
Comerciants i amb el suport de la
regidoria de Comerç, la de diumenge
va ser la 30ª ocasió en què els comerços
-més de 40- van sortir al carrer per
vendre principalment les restes de
la temporada estiuenca als millors
preus, i el públic no va fallar. Calçat,
tèxtil, puericultura, moda skate, roba
interior, pell, parament de la llar i fins i
tot productes immobiliaris es van posar
a la disposició del consumidor en una
jornada assolellada que convidava a
sortir i que va congregar a molta gent
no només de Vinaròs sinó també de
la comarca i de poblacions del sud de
Catalunya.

Fotos:E.Fonollosa

ENRADIADOS. Un divertido espectáculo
presentado por Javier Segarra en Alcañiz
Juan Chaler

El centre educatiu "El Plumier", dirigit per Fàtima
Redondo i Jordi Redó, va començar fa molt d'anys
amb 30 m2 d'espai i ara n'acaba d'estrenar un a l'avda.
M.Auxiliadora de vora 300 m2. E.Fonollosa
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El magnífico escenario que
ofrece la Plaza de España de
Alcañiz se llenó de público para
pasar dos horas agradables al
presenciar la velada muy digna
que ofreció nuestro paisano, el
cantante y actor Javier Segarra,
acompañado de dos cantantes
que además participaban en los
fragmentos escénicos, y de radio
con pantalla y vestuario de época
retratados, rasgados y deshilados
a cada canción entre los graciosos
sainetes interpretados. Mañoso
y hábil en añadir reparto a
escena, hasta con quince de los
alcañizanos de todas las edades
para añadir diferentes sonidos Un
guión sutilmente trabajado para
llevar a escena una entrañable
comedia divinamente tramada
entre
diversas
canciones.
Vibrantes de entusiasmo fueron
los aplausos finales.

SOCIETAT
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Sopar aniversari Peña Pan y Toros
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Festa de jubilació de Carmina Forner

El passat divendres,15 de setembre, va tindre
lloc al Club Nàutic de Vinaròs, una festa molt
entranyable i plena d'emoció amb motiu de la
jubilació de la nostra companya Carmina Forner.
Molts de vatros la coneixereu per què és una
persona imprescindible a les Festes, ja que se
n'encarrega d'acompanyar i ajudar a les Dames.
Carmina, comença una nova etapa i nosaltres vam
voler estar amb ella per celebrar que no sempre
podem arribar a n'aquest moment de jubilació,
sobretot amb tanta salut i somriures. Però també
rodejada d'amics i persones que ens aprecien.
Moltes felicitats Carmina, a gaudir d'aquesta
jubilació ben merescuda !
Els teus companys de l'Ajuntament de Vinaròs

El passat dissabte 16 de setembre, la colla gegantera de Benicàssim va celebrar la seua XIIIª trobada de Gegants i Cabuts. Des de Vinaròs, es
van desplaçar els nanos i el Tio Gori i la Tia Caballera.
Durant part del matí i de la vesprada, totes les figures van estar exposades per a tots aquells que volien apropar-se a veure'ls. A partir de les
18.30 h va començar la cercavila i la jornada va acabar amb una ballada conjunta.
14
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El poblat íber del Puig es posa a punt per a properes excavacions
Una nova campanya retira les restes del segle II a.c.
ja documentades per arribar fins als nivells del segle VI a.c.
en successives excavacions

El poblat íber del Puig segueix amb
la seva posada en valor. En aquests
moments s'està realitzant -durant dos
mesos- una nova campanya, en aquest
cas per condicionar el jaciment, llevant
estructures ja estudiades i documentades
del segle II a.c. per continuar el proper
estiu les excavacions que permetran
arribar a nivells més antics, com va explicar
l’arqueòleg de la Diputació, Arturo Oliver.
També es retiraran les restes del mirador
de la creu i es netejarà de pedres la
resta del jaciment. D'aquesta manera, a
partir de la propera campanya estiuenca
s’accedirà ja directament sobre els nivells
arqueològics d'ocupació del segle VI a.c.
Vicent Sales, vicepresident de la Diputació
i portaveu de Cultura, Participació i
Relacions Internacionals va destacar en
la seva visita al jaciment la importància
del poblat del Puig a la província i la
Diputació pretén posar-la en valor tant
des del punt de vista patrimonial com del
turístic. Va recordar la nova senyalètica
i panells informatius ja instal·lats a
l'entorn del poblat, i va assegurar que
es continuaran fent noves campanyes.
Aquesta nova campanya d'excavació
havia de fer-se al maig, però per

qüestions administratives no va poder
dur-se a terme i es fa en aquest moment.
Suposarà una inversió de 35.000 euros
i està finançada íntegrament per la
Diputació mitjançant la contractació
d'una empresa que condiciona tot el
jaciment, i consolida les estructures més
afectades. “La idea és que el poblat quedi
a punt perquè en successives campanyes
puguem dur a terme els treballs més
delicats de coneixement del poblat en les
seves fases més antigues, dels segles VI i VII
a.c”, va assenyalar Sales. Més tard es traurà
a licitació un concurs per realitzar una
plataforma metàl·lica perquè els visitants
puguin veure el poblat amb comoditat.
Després d'aquestes fases realitzades, en
el poblat quedarà doncs per descobrir
tot el sistema del poblat del segle VI a.c,
del que en aquest moment només s'ha
documentat la seva part defensiva, les
muralles exteriors, i falta ara conèixer
els ambients domèstics, és a dir, allí on
els pobladors feien la vida. Per la seva
banda, l'alcalde, Enric Pla, va assenyalar
que la posada en valor del poblat del
Puig completaria el paratge natural de
l'ermita, que conjumina la naturalesa, la
devoció i un destacat patrimoni cultural.
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La antigua Casa de la Vila y un escudo singular
Alfredo Gómez Acebes y David Gómez de Mora

A lo largo de este verano se ha ido restaurando y
visitando el interior de la antigua Casa de la Vila
(calle Mayor), un inmueble que presumiblemente
data del siglo XV. Al exterior se abre una ventana
geminada original muy similar a la conservada en
un palacio de la cercana localidad de Catí que data
del año 1427, lo cual nos lleva a establecer ciertos
paralelismos en cuanto a su cronología.
Este pequeño edificio albergó el antiguo
ayuntamiento de Vinaròs hasta entrado el siglo
XVIII, momento en el cual se trasladó, por motivos
de espacio, al actual. No hemos de olvidar que
previamente tenemos constancia de una primera
casa consistorial ubicada en la calle San Juan o
carrer del al.Faq.
Esta casa está compuesta por un cuerpo entre
medianeras y dos fachadas, una a la Calle
Mayor (Santo Domingo) y otra a la calle del
Rosario (del Roser) formado por una planta baja
diáfana que sirve de calle cubierta con tres arcos
perpendiculares. Sobre este pórtico hay una
estancia a la cual se accedía directamente desde
el exterior a través de una escalera de obra maciza
derribada años atrás. Sobre esta estancia se eleva
otra pieza, de igual planta, pero de menor altura
cubierta de terrado plano.
El revestimiento interior de sus paredes es diferente,
ya que si la orientada hacia poniente está fabricada
con piedras troceadas la que mira a levante ha sido
labrada con guijarros y cantos rodados.
La fachada a la calle Mayor tiene en la primera
planta una ventana de traza gótica, geminada, que
ha perdido tanto el mainel como su capitel. Esta
fachada fue perforada, a la izquierda y sin duda
muy posteriormente, con un balconcillo. Sobre la
ventana gótica se abre en la planta superior otra
pequeña ventada rectangular sin mayor interés.
La ventana gótica presenta labrado en el propio
sillar de uno de sus arcos un blasón romboidal
que ostenta un ala alzada. Es un blasón medieval
y originario tenido siempre como antecedente del
escudo de Vinaròs, atribuido a Raimundo de Alós,
primer señor de la villa.

La fachada posterior presenta sendos balcones
superpuestos, uno en cada una de sus plantas, así
como la huella, en la primera, de lo que fue puerta
de acceso al edificio.
Junto al trabajo de rehabilitación y adecuación de
su fachada cabe destacar la limpieza y recuperación
de una representación pictórica aparecida en una
de las paredes de la sala interior, que en acorde a
su estilo, bien podría pertenecer a un pintor local.
En este caso se representan dos ángeles -putti- que
sostienen el escudo de Vinaròs sobre una corona.
Este se halla con la cepa en su parte izquierda y el
ala en el costado derecho, rematándose encima
con las palabras VINA D ALOS en alusión a la leyenda
local que relata la presencia de este linaje catalán en
nuestro municipio durante la reconquista cristiana.
Sin lugar a dudas, esta pintura al fresco tiene un
notable interés, puesto que nos encontramos
probablemente ante una de las representaciones
heráldicas del escudo de Vinaròs más antiguas
conservadas. Recordemos que este tipo de
representaciones eran comunes en los edificios
públicos, y por encargo. Sin ir más lejos, en el
consistorio del XVIII se encargó en su día una
pintura del escudo de la ciudad en el salón de
reuniones.
No hemos de olvidar que el papel jugado por el
edificio como ayuntamiento sería vital durante esa
época de los siglos XVI y XVII, ya que en ese primer
siglo Vinaròs crece económica y demográficamente.
En ese escenario de auge sabemos que la entrada
a la calle del Rosario se convierte en la zona de
mercado con la venta de carnes, pescados y demás
productos, complementado a su vez con el control
de aranceles y pesas por parte del ayuntamiento.
Productos que entraban y salían tanto por el
portal de dalt o de San Cristóbal como por la rada
comercial marítima a través del portal de baix o de
San Jaime.
En definitiva, lo interesante es poner de relieve
el descubrimiento de este interesante escudo
de Vinaròs, con su ala y su cepa, uno de los más
antiguos conservados en la población, junto con

los preservados en el porche de la ermita y en la
clave de la primera capilla de la Arciprestal, muy
posiblemente recuperado de la antigua iglesia
gótica.

Dulce relax

Dimonis de Vinaròs va estar de correfoc a Betxí, per l'inici de les seues festes. Un correfoc molt bonic i en molta participació.

Nubes de silencio.
En marinera caracola sumergido,
para allí, oír el susurro
de las suaves olas del mar;
sentir tu pulso,
el sosegado latir de tu corazón
y la mente dormida en su reposo.
Paz para meditar,
y absorber las fuerzas de tu aura.
Fortalecer tu ser y ser tu esencia.
Reconvertir a ti las energías.
Y después de profunda meditación,
salir a flote,
dejando atrás la caracola.
Fuerzas internas renovadas.
Despierta ya la mente,
las nubes ya disueltas,
y la energía interna más potente

La banda La Alianza, als moros i cristians de Peníscola
16

Carlos García Gallardo, 02/2015

23 setembre de 2017

CULTURA

La Coral García Julbe en el XX Aniversario de la muerte de mossèn Vicent Garcia Julbe

Salvador Quinzá Macip

Un lunes día 25 de agosto de 1997 dejaba de existir
el “capellà i musicòleg”, como el quería que le
llamásemos, mossèn Vicent Garcia Julbe. Sus padres
fueron Vicente Garcia Miralles y Consuelo Julbe
Comes, y nació en Vinaròs un sábado 15 de agosto de
1903, festividad de “La Asunción de la Virgen María al
cielo”.
Su coral que lleva su nombre, “Coral Garcia Julbe”,
ha deseado en estas fechas en que se celebra el 20
aniversario de la muerte de su mentor, rendirle una
serie actos los cuales comenzaban el pasado viernes
día 15 del presente mes de septiembre.
Actos programados en la “Fundació Caixa Vinaròs”
A las 19 horas nos reunimos para asistir a una
importante “charla-coloquio” del profesor de historia
y musicólogo, D. Francisco Rocamora Riquelme.
En los parlamentos tomó la palabra el presidente
de la “Fundació Caixa Vinaròs” Manolo Molinos, el
cual realizó una breve historia del homenajeado.
Excusó la asistencia del que hubiera sido el segundo
conferenciante, el director de la “Coral Garcia Julbe”
organista y musicólogo, Rossend Aymí i Escolà debido
a una ligera indisposición. Presentaba Molinos al
conferenciante resaltando que como trabajo de final
de Master, este hubiera incluido la vida e historia
musical de Mn. Vicent. También tenía presente a la
familia del homenajeado en el acto, encabezada
por Consuelo García Sanz componente de la coral.
Agradecía a la familia que hubieran guardado parte
de su obra en la fundación, donde todas las personas
que visitan las múltiples exposiciones que allí se
montan, pueden también observar la obra de mossen
Vicent allí guardada. Finalmente cedía la palabra al
presidente de la “Coral Garcia Julbe” Agustín Gombau
Blanchadell.
Agustín Gombau agradecía la asistencia del
presidente de la “Fundació”, del director de la “Caixa
Rural” Antonio Sebastiá, ambos acompañados de

sus distinguidas esposas, del concejal de cultura de
nuestro ayuntamiento Marc Albella, de la familia de
mossen Vicent, excusando a la familia que vive en
Castellón y que al surgir un imprevisto, no se pudieron
desplazar al acto. Agradecía también su asistencia a
los componentes de la coral, medios informativos y al
público en general que llenó al completo la coqueta
sala del “Auditori Carles Santos”. Anunció que como
homenaje al mentor de la coral, que mejor que al
final del acto, su coral cantaría una pieza musical
escrita por mossèn Vicent, concretamente “Gloria
Laus”. Finalmente presentaba y agradecía el interés
puesto por el conferenciante Francisco Rocamora,
en aceptar dirigirnos unas palabras recordando a
nuestro querido mossen, bajo una “Charla-coloquio”
con el título de “Mn. Vicent Garcia Julbe al Seminari
de Tortosa”.
Intentando por mi parte hacer un resumen de sus
43 minutos de conferencia, la cual resultó muy
amena para el público asistente, nos decía Francisco:
“Este año se conmemora el veinte aniversario de la
muerte de mossèn Vicent Garcia Julbe, compositor
y musicólogo vinarocense nacido el 1903. En
su misma localidad natal de Vinaròs recibe sus
primeras lecciones musicales, hasta que ingresa en el
Seminario de Tortosa donde intensifica sus estudios
de piano, órgano, harmonía y composición con su
profesor mossèn Peris. En el año 1928, una vez ya
ordenado sacerdote, su carrera musical despega,
principalmente como a “Maestro de Capilla” de las
catedrales de Lugo y Tortosa, pasando por el “Colegio
Corpus Christi” del Patriarca de Valencia. Una vez
jubilado se traslada a su ciudad natal de Vinaròs.
Como trayecto más destacable en su etapa musical,
se puede citar la de Tortosa, tanto desde un punto
de vista musical como también pedagógico. En
el Seminario Diocesano de Tortosa se hace cargo
de las clases de canto gregoriano, teología, de los

estudios de piano y harmonía, así como la dirección
de la “Schola Cantorum” por el fundada. En otras
palabras, promovió un ambiente musical el cual
fue determinante para que muchos seminaristas
tomasen contacto con el aprendizaje musical, y que
sin el, posiblemente no hubieran podido desarrollar
sus correspondientes carreras musicales.
Algunos de estos alumnos mas destacados fueron
entre otros; mossèn Josep Pavia i Simó, mossèn Joan
Ramón Herrero, Josep-Enric Peris i Vidal y Rossend
Aymí i Escolà. Fueron estos músicos que a lo largo de
sus carreras han contribuido y algunos lo continúan
realizando, a la cultura musical de sus respectivos
territorios y que en parte, es gracias a su profesor:
mossèn Vicent Garcia Julbe.”
El profesor Francesc Rocamora, se ayudó en su “charla”
de sendas transparencias, las cuales sirvieron para
entender mucho mejor sus comentarios históricos.
Uno que ha asistido a muchas conferencias, o charlascoloquio, como deseen Vds., no recuerda el realizar
una charla de 43 minutos seguidos prácticamente
“de memoria”. Les aseguro que la gente que llenamos
la recoleta sala, tuvimos muy claras las palabras
y comentarios del conferenciante. Valgan desde
estas humildes líneas, mi reconocimiento para
Francisco, el cual, al ser fuertemente ovacionado al
final de la “charla-coloquio”, dijo, que a el “le tiraba”
el haber estudiado la vida de Mn. Vicent, aparte de
la importancia del personaje, por asunto familiar, ya
que su suegra es Consuelo García Sanz, sobrina de
Mn. Vicent.
Si a una “charla-coloquio”, al finalizar la misma hay un
amplio coloquio, pues la cosa está segura. La misma
ha sido todo un éxito. Como hemos mencionado
antes, la “Coral Garcia Julbe” bajo la dirección de
su sub-director y pianista-organista Enric Melià y
Fortuna, interpretó la pieza de Mn. Vicent, “Gloria
Laus”, dándose por finalizado el acto.

Actos programados en el Auditorio Municipal “Wenceslao Ayguals de Izco” (Capilla de Santa Victoria).

Seguidamente y a las 20 horas y 20 minutos tuvo
lugar la inauguración de la exposición dedicada a la
vida y obra de Mn. Vicent Garcia Julbe.
Presentaba la exposición el presidente de la “Coral
García Julbe” Agustín Gombau Blanchadell, el cual
agradecía a todos los que han hecho posible que se
pudiera realizar, como al Ayuntamiento de Vinaròs
en su regiduría de cultura, a la “Fundaciò Caixa
Vinaròs”, “Caixa Vinaròs”, a mossèn Emilio Vinaixa, y a
las personas que han cedido los diversos objetos allí
expuestos.
Continuaba Gombau explicando que si bien las
paredes estaban llenas de fotos, con la vida de
Mn. Vicent, también por importantes documentos

cedidos por Joaquín Simó Federico, y varios objetos
mas de un alto valor histórico-simbólico, el más
importante estaba un una urna en el centro del
pasillo, concretamente un cáliz y una patena utilizada
por el mossèn en muchas misas que el ofició. Como el
quería que le llamáramos “Capellà i musicolog”, pues
tanto el cáliz como la patena representan al sacerdote
Vicent Garcia Julbe, en el mismo centro y lugar mas
destacado de la exposición.
Una de las piezas con mas recuerdos simbólicos
es su piano con el tocaba y componía, cedido por
mossèn Emilio Vinaixa, párroco de la parroquia de “La
Asunción” de nuestra ciudad, y al cual agradecía su
colaboración.

Finalizaba sus palabras invitando a que se viniera
a visitar tan importante exposición, la cual estará
abierta hasta el día 29 del presente mes, desde las 18
a las 21 horas, y de martes a domingo en la “Capilla de
Santa Victoria” del Auditorio Municipal. También nos
invitaba a asistir a la misa del próximo día 30, en la
Parroquia Arciprestal de “La Asunción” a las 20 horas,
en la cual, la “Coral García Julbe” cantará la misa con la
música de mossèn Vicent por el compuesta.
Se finalizó interpretando de nuevo la coral, una pieza
de Mn. Vicent, concretamente “Molinera”, dándose el
acto por finalizado.
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Residència municipal
per a gent gran

Niños y niñas marginados
por el tripartito

Per Mamen Ruiz

Por Carla Miralles

Que el futur dels actuals
ciutadans d'aquest país és una
qüestió que no preocupa massa
als últims governs a Madrid és
una cosa que tots sabem: d'una
altra manera no hagueren
signat la reforma laboral i de la Seguretat Social
que impedira d'aquí a uns anys que la majoria
de futurs jubilats disposen d'una pensió digna.
És per això que per als governs municipals del
canvi, dintre de les seues possibilitats, és una
prioritat el treball per aconseguir el benestar de
la gent gran d'ara i la de demà; la qual no oblide
ningú que serem tots nosaltres.
És aquesta tasca la que ens ha portat a poder
anunciar per boca de l'alcalde Enric Pla la
futura construcció d'una residència municipal
de la tercera edat al nostre poble. Un projecte
que conjuntament amb l'actual empresa
concessionària del Centre de Dia permetrà
pal·liar la falta de llocs on, ara els nostres pares
i avis i en un futur nosaltres, puguem tenir una
qualitat de vida digna i d'acord amb un país que
diuen alguns que ja ha sortit de la crisi i amarra
als gossos amb llonganisses.
També la transferència des de l'Estat a
l'Ajuntament de l'antiga carretera nacional
340 és un altre dels importants temes que
estem treballant i que estem segurs que també
resoldrem de manera profitosa per a tots els
veïns. En aquest cas rebutgem rebre aquesta
via sense un últim asfaltat en condicions, sense
enllumenat als encreuaments més importants i
sense haver parlat i analitzat profundament una
solució a la inundabilitat del pont del riu Cérvol,
problema aquest que s'arrossega des de fa ja
massa temps.
Aquestes són només algunes de les qüestions
en les quals els regidors de Som Vinaròs i de
l'Equip de Govern ens embrancarem els pròxims
dies per defendre els interessos dels veïns del
nostre poble. Com sempre sense esperar cap
ajuda de l'oposició, la qual governa a moltes de
les administracions amb les quals haurem de
bregar, però que pareix més ocupada parlant de
subvencions per capelles que ells ni van pensar
que existien o d'agendes pagades en diners
públics per a empreses privades.
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Estos
últimos
días
hemos
vuelto
a
ser
www.ppvinaros.es
obsequiados
con
otra joya del tripartito, una acción partidista
marginando esta vez a centenares de alumnos de
primaria. El gobierno tripartito de TSV-Podemos,
PSOE y Compromís vuelve a enseñar la patita más
sectaria una vez más dejando al descubierto su
verdadera cara.
Su falta de gestión, su torpeza a la hora de afrontar
problemas y su inacción en muchos temas paraliza
el avance de nuestra ciudad. Es evidente la
opacidad de este gobierno además de evitar dar la
cara en todos aquellos temas que no saben afrontar
y de los que no saben salir adelante. Nos tienen ya
acostumbrados, pero no por ello queda justificado
que sigan sin trabajar por los vinarocenses.
Hace escasos días anunciaban el reparto de
agendas escolares para los alumnos de primaria,
pero sólo en los centros públicos de Vinaròs, por
segundo año consecutivo dejaban fuera a los
colegios concertados. Sin explicación alguna, sin
respuesta a las preguntas de afectados, sin dar la
cara sobre algo tan fácil como contestar a ¿por qué
los concertados no?
Pero claro, ahí demuestran quienes son ellos,
representantes de tres partidos políticos cargados
de prejuicios ideológicos que muestran en sus
acciones de gobierno. Una acción discriminatoria
que denunciamos el pasado curso y que el
tripartito ahora reproduce sin ningún cambio.
Sólo hay una razón para volver a cometer este
acto sectario, no reparten las agendas en centros
concertados porque no quieren.
Un único motivo, el radicalismo de un tripartito sin
rumbo y sin ganas de trabajar por la igualdad y el
respeto a todos los ciudadanos.
El gobierno del cambio hacían llamarse, un cambio
en beneficio de ellos mismos pero negativo para
los ciudadanos. Los de la transparencia ganándose
el podio de la opacidad, los de la participación
entendida si coincide con su criterio, los de la
auditoría ya fantasma y los del plan de emergencia
social que ni está ni se le espera.
�Un gobierno tripartito que decía estaba
aprendiendo, pero después de más de dos años lo
único que han aprendido es a mentir, esconderse,
no dar la cara y buscar excusas para intentar
disimular su incompetencia y nefasta gestión.
Acciones incomprensibles y sin sentido que
simplemente demuestran el talante del tripartito,
sólo saben gobernar para unos pocos.
de Vinaròs

SI ESTEU AHI , MANIFESTEU-VOS!!!
(La vida a través d'un setmanari)
Per Lluís Batalla i Callau
[Vinaròs, núm 2995. 16 de setembre
2017]
PRELUDI: Dimarts 19 de setembre
a menys de dues hores d'entregar
aquest escrit, m'arriba el whatsap de
Jordi Moliner avisant-me que al Consell Local Agrari de
dimecres vindrà una unitat de la Guàrdia Civil. “Vindran
a requisar fotocopiadores”,li responc . La realitat és
que vénen,entenc, pels actes vandàlics i robatoris de
5 transformadors a diferents finques de Vinaròs. No
perguem, però, de vista les fotocopiadores. Si vénen a
interessar-se pel tema, està clar que una de les excuses
seran els efectius escassos amb que ara compten. Estan
tots a Catalunya escarbotant magatzems i naus,
segrestant la llibertat d'expressió i les seues urnes,
fent el seu especial �Fahrenheit 451 amb els cartells i
les paperetes. Decideixo no anar al Consell Agrari, ni
penso comentar-ho a cap companya de la coalició. Que
llauradors siguen víctimes de delictes contra la seua
propietat privada deu ser pecatta minuta, davant de “el
golpe de estado” inventat pels grups financers espanyols.
Sembla que ara mateix si vols forces de seguretat has de
proclamar la Independència; és com aquell empresari
que deia que li encantava tenir creditors perquè així
“algú estaria pendent de mí per a que puguen cobrar”.
Espanya sembla que l'únic que ha sabut cultivar des
de fa dècades i dècades és la mediocritat i és una
potència mundial, val a dir-ho. Comencem a treballar la
Independència de Vinaròs. Vinaròs no és mediocre. Enfí.
[Pàg 18 .- OPINIÓ]. Columna del PSOE. Escriu
Fernando Juan. Promet. Però començo a llegir. Xungo.
Si la proximitat i la recuperació del vot del PSOE és la
recuperació d'un perfil de votant de Podem, “La piscina
Z” és el millor exemple. LA LÍNIA IDEOLÒGICA QUE
PORTA EL PSOE I LA LÍNIA MEDIÀTICA DE PODEM SÓN
SEMBLANTS: dic ara una cosa , d'ací un moment una
altra, d'ací a unes hores d'altres diferents, i finalment diré
que al PSOE ens va bé tot. Qualsevol diria que PSOE és
una marca blanca del PP, o de Podem, o a l'inrevès. Heus
ací el secret d'una davallada històrica: la pèrdua de criteri
del PSOE.
Què diu l'article “LA PISCINA Z”? “ELS SOCIALISTES
ENS HEM POSICIONAT (...) A FAVOR DE LA PISCINA, PERÒ
ALLÍ ON ES VA PROJECTAR ORIGINÀRIAMENT”. (No li surt
“CIUTAT ESPORTIVA” vaja). I dóna arguments de pes
per a no posar-se a Leopoldo Querol: 1.- Terrenys
minsos, compartits amb el futur segon ambulatori i amb
la futura nova Escola d'Educació Especial, fet que que
provoca la nul.la futura ampliació. Segueix . 2.- Problema
de requalificació de terrenys. Més. 3.- Col.lapse viari que es
produiria a la zona quan es trobés operatiu. Més. 4.- Pèrdua
de sinèrgies esportives amb altres equipaments esportius
que existirien a la ciutat esportiva. Impecable, no? Però
clar és el PSOE que també podria ser una franquícia del
millor BLOC(sí però no, però bueno, i ja vorem...).
És el partit que ha trencat el mite de “blanc i en botella,
llet” i ens recorda que port ser orxata, o mangaroca...!!
Acaba l'article amb la confusió que l'ha abocat al seu
pitjor resultat: Sí volem la piscina a la Ciutat Esportiva,
però votarem a Leopoldo. Perquè si no, què es pot
entendre de “VOTAREM A LEOPOLDO SI ES COMPLEIXEN
DUES PREMISSES: primera, la imposició per part de
Conselleria de finançar la piscina nomes si es fa a Leopoldo
Querol”? ( Gran pregunta: Ximo Puig s'ha passat a
l'enemic?) “Segona: l'acceptació d'un Pacte de les forces
polítiques i socials de Vinaròs per a fer-la en aquesta
ubicació.” (Condició trampa si compta amb totes les
forces del Consistori, però engany als seus votants
si les forces són els partits al govern) Amb aquestes
contradiccions, qualsevol s'ofega. Vist això només cal
preguntar:CAP A ON VA EL PSOE? Si ho sabeu i si esteu ahí
manifesteu-vos!!!
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Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles
Tal com vam prometre
en campanya electoral, la
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de agost a
l’ajuntament, a RESCATA-2

04/09/2017

rescata-2

CAIXA VINARÒS
SAN CRISTOBAL 19

EN MEMORIAM, Epígrafe a un amigo que se fue ANTONIO ROSADO
Juan Bautista Patón Silva

Me ofreciste tu amistad y la recibí como
se recibe agua en el desierto. Gracias por
regalarme tanta sabiduría, fuiste una gran
amigo que nunca olvidaré. Dios ha decidido
que partas hacia su seno y respetamos su
voluntad. Ahora que estás junto a Él, ya no hay
más dolor, solo paz. Así que estamos felices por
ti, porque estás en un lugar mejor. Ya llegará la
oportunidad de reunirnos todos de nuevo. Los
que nos quedamos viviremos nuestras vidas
con toda la fuerza necesaria y, un día, cuando
Dios lo decida, nos volveremos a ver”.
En vida fuiste un tipo con amigos verdaderos
que siempre se preocuparon por ti. Todos ellos
han venido a acompañarte en esta despedida.
Nos emociona saber que el cariño que siempre
te tuvimos permanecerá intacto. Gracias por
hacerme pasar momentos inolvidables
El dolor no nos es ajeno en estos momentos,
esperamos con ansias ese día para abrazarte
con todas nuestras fuerzas”. Las cosas que
vivimos juntos son mi único consuelo, mi única
prueba de que tuve una amistad tan maravillosa
como la tuya. Nunca podré reemplazarte y en
mi corazón siempre estarás.
No se si son momentos estos para descalificar
a quienes lo maltrataron en Nou Vinarós contra
els abusos, sepan quien era, Antonio Rosado fue
y tuvo una mente privilegiada, intelectual en
todo, lector apasionado de cientos de libros de
economía, política, filosofía, etc. Su biblioteca
para quien le conocimos es inmensa, lector de
diarios y anotando detalle en artículos, Liberal
y conocedor de la Cataluña de los 60 hasta su
fallecimiento, conocedor y consejero de loas
mas altas autoridades de Cataluña política
de los 70, jamás quiso cargo político, es más,
cuando ganó por mayoría absoluta un partido,
vio la gentuza que venia y se fue.
SU CURRICULUM?
Consultoría Empresarial de RR.HH. &
Management de Alta Dirección fundada

en 1981, de ámbito tanto a nivel de España
como del extranjero, con un experimentado
equipo multidisciplinar de alto rendimiento
(profesionales
economistas, ingenieros,
psicólogos, grafólogos)
Experiencia De Dtor de RR.HH. de COC a
Administrador Sociedad ABZ ROSWELL
- Consorcio Organizadores Consejeros (COC)
- ABZ, s.a. 1981 – 2015 (34 años) Barna y
alrededores, España
- Como Administrador de la Sociedad, aconsejar
en la determinación de la política empresarial y
presupuestaria financiero-económica con el
CEO de la Compañía
- Colaborador sin ánimo de lucro en funciones
de ayuda a personas en situación de desempleo
y aconsejarles gratuita y desinteresadamente
en tareas de búsqueda activa de trabajo,
recomendándolas a posibles empresas
contratantes, según las pautas fijadas por el
CEO.
- Director Zona Levante Español 3M Minnesota
España Health Care 1975 – 1981 (6 años)
- Estudios de mercados potencial y efectivo,
propio y de la competencia
- Visitas personales a médicos, administradores
de hospitales y clínicas formando al personal
sanitario en la utilización de los productos
médico-quirúrgicos, y asesorándoles y
promocionando la venta y comercialización de
la gama de productos fabricados en 3M EE.UU.Minnesota
- Reporting a la Dirección General y Comercial
de Madrid - Elaboración del budget anual y
fore-cast
- Adjunto Director de RR.HH.
-Gallina Blanca - Avecrem marzo de 1970 –
octubre de 1975 (5 años 8 meses)
- Adjunto al Director de RR.HH. en temas de
política de personal, jurídico-socio-laboral,
búsqueda, selección e
investigación de
Ejecutivos y Mandos Intermedios en las fusiones
con Borden Co y Purina (USA)
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Aguas templadas en finales del verano

Semana con una mar apaciguada después de los aires secos del noroeste. Se
faenó en todas las modalidades que están operativas, a excepción de la llum.
Las capturas fueron aceptables y las cotizaciones normales.
La pesca de arrastre subastó a diario gran variedad de pescados y mariscos, como salmonete,
pescadilla, calamar, peluda, pez de S. Pedro, sepió punxa, rape, móllera, galera, canana, jurel ,
palometa, aspet y morralla.
El cerco, las traíñas pescaban desde puertos valencianos.
Los artes menores, las barquitas del trasmallo, unas aún atrapan langostino y sepia. Otras van al
lenguado. Y una se dedica al pagel y la sorella.
El palangre costero pilló con anzuelo lubina, dentón, dorada, sargo y congrio.
L a recolecta de pulpo roquero con cadufo subastó ejemplares de 1 a 3 Kg.
Y un marrajero con base en Blanes (Girona) arribó de alta mar con 1.000 Kg. de pez espada.

Ecos de ‘Mar’; El etiquetado de los pescados

El plan de Control de la Unión Europea del 2016, por medio de la Comisión evaluó la trazabilidad
del pescado blanco en toda su cadena a sus países miembros, o sea, desde que es desembarcado
hasta que llega al plato del comensal, dando un nefasto resultado, pues el 94% de las muestras
analizadas estaban mal etiquetas, bien por no corresponder a la especie, por estar mal escrita la
zona de pesca, no coincidir la fecha de captura, etc.
La verdad es que el inicio de la cadena suele ser correcto, ya que cuando en lonja se subasta
un pescado la etiqueta es la correcta (tanto para una caja o si es individual de un pez grande).
A partir de ahí, los arrieros que lo comercializan tienen la potestad en sus salas de emisión, de
volver a etiquetar los peces al cambiarlos a otros envases. De corregir ésas irregularidades se
reforzaría la confianza de los consumidores y supondría un impulso al desarrollo económico de
las comunidades con puertos pesqueros, ya que se realzaría la calidad de sus productos.
En cuanto al pescado azul, uno de cada cinco pescados está mal etiquetado a nivel mundial ya
desde el barco. En la UE el porcentaje de falsificación está en el 8%. En un análisis realizado por
una Universidad de Madrid, el 32,5% del bonito del norte analizado no era auténtico, o sea, que
había sido sustituido por otros túnidos.
Por lo visto, los vinarocenses aún tenemos suerte en saber bien los frutos del mar que comemos.

Gambeta transparent

És parent dels llagostins, a pesar de ser una espècie
pelàgica que viu en alta mar.
En castellà la diuen gambita blanquita i gambita
incolora. El seu nom científic és Sergestes vigilax.
Este crustaci decàpode és allargat, comprimit
lateralment, llis. El seu cos consta de dos seccions,
un el gran cap on en el seu extrem té una banya
curta i llisa, els pedunculats i mòbils ulls negres,
un parell d'antenes molt llargues i un altre parell
curtes, la boca amb tres peces bucals, i les cinc
parells de potes toràciques marxadores, que cada
una consta de set artells. Els dos primers parixes no
tenen pinces. La seua respiració és branquial
I l'altra secció l'abdomen, que està segmentat en set
articulacions. En cada segment en la part inferior
pengen un parell de làmines que les utilitzen
per a la lenta natació. Però l'últim segment ho té
modificat en un palmito cabal, per a propulsar-se
en forts embats encorbant-se, i una rosta central
defensiu.
És un invertebrat recobert per una closca composta
de sals calcificades. Per a créixer a intervals regulars
es desprén del dit exoesquelet i la seua pell forma
un altre més gran que endurix. El seu color en
transparent, però el front i les maxil·les són rosàcies.
Després de la seua mort adquirix un to blanquinós.
Talla 3 cm. Sense diferències sexuals. Posseïx dos
obertures genitals en ambdós sexes. Després
del fecundar la femella en l'acoble, després ella
guardarà els ous en el baix abdomen, fins que
ho soltarà al corrent mari perquè eclosionen en
larves i vagen creixent alimentant-se del plàncton.
Habita des de quasi la superfície fins als 1.000 m.
de profunditat. Ocasionalment és capturat amb
arts de cércol junt amb el peix blau i a vegades a
l'arrossegament.
Fregides o a la sal són bones de menjar.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES D’AGOST DEL 2017 (i III)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
Seitó (Boquerón)
Melva (Canutera)
Tonyina (Atún rojo)
Albacora (Atún blanco)
Escritas (Rayas)
Totines (Mantes, Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Boga y Picarel)
Rallat (Bonito)
Llampuga (Lampuga)
Caballa (Verdel)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Mussoles (Escualos, Cazón)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles, Chicharros)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
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2 Kg.
22.590
2
349
3.090
207
18
2
2
3
85
2
96
52
912
1
2
417
1
265
197
765

Lliri (Anjova)
Palometa negra (Japuta)
Llobarro (Lubina)
Panagal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peix espasa (Emperador)
Lluç (Pescadiila, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Llises (Mújols)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)

205
4
144
26
366
1
327
128
7
221
56
1
11
112
21
30
21
15
1.302
146
37
40
10

Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomita (Palometa blanca)
Morruda (Sargo picudo)
Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos)
Rom (Rèmol, Rombo)
Varis (Varios)
Total

..................

1
4
16
4
47
23
1
54
1
23
27
5
1
6
9
2
2
2
52
_______
32.593

CRUSTACIS
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomateido)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)
Total

...........................

2
1
457
191
368
29
_____
4.521

MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
Polp blanc (P. Blanco)
Cargol punxent (Cañailla)
Total
TOTAL

1
3
491
4.023
2
7
_________
.............................. 1.048

EXTRACCIÓ…...

38.162
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Diumenge, Dia de la Bici
El recorregut s'iniciarà a les 10:00 hores, després de la lectura d'un manifest contra els atropellaments de ciclistes
Aquest diumenge 24 de setembre, a les 10:00 hores
a la Carpa de l'Atlàntic, començarà una nova edició
del Dia de la Bici, esdeveniment que va haver de
posposar-se per motius climatològics.
D'aquesta manera, la regidora d'Esports, Begoña
López, ha animat als amants del ciclisme a gaudir
d'aquesta jornada, que s'iniciarà amb la lectura
d'un manifest contra els atropellaments que
busca crear consciència entre els conductors.
Posteriorment, cap a les 10:05 hores, s'iniciarà
el recorregut. Aquest podrà realitzar-se amb
o sense pujada a l'Ermita. En tots dos casos,
els 12 o 14 quilòmetres finalitzaran amb
l'arribada de nou a la Carpa de l'Atlàntic.
"Es tracta d'una prova popular, neutralitzada i en la
qual poden participar xiquets i xiquetes. A la zona
del poliesportiu també hi hauran activitats per als
menors, amb gimkanes i circuits; també estarà
tancada una part de l'avinguda 29 de setembre i de
Fora Forat per poder rodar en bici amb seguretat

fins a les 13:00 hores ", ha assenyalat López.
El tècnic del Consell Municipal d'Esports, Ignacio
Chaler, ha afegit que durant tota aquesta setmana,
fins divendres que ve, les persones que ho desitgen
podran apuntar-se online a través del web hjcrono.es o a l'oficina del CME. Els que ja estaven
apuntats prèviament poden confirmar la seua
assistència trucant al CME o acudint a la mateixa
oficina.
El preu per a les noves inscripcions és de 3 euros,
el que inclou la samarreta, assegurança, aigua i
fruita. Es duran a terme diversos sortejos de regals.
"És una activitat ideal per a tota la família i ja tenim
tot a punt perquè tothom pugue gaudir al màxim
d'aquest dia", ha assenyalat Chaler.
Les properes activitats esportives programades es
duran a terme l'1 d'octubre, amb la celebració de la
III Jornada d'Esport en Família, i el 12 de novembre,
amb la caminada popular- cursa de muntanya "Vol
del Puig".

PUBLICITAT
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Tenis y Pádel La Closa Vinaròs

20 Podiums en el Circuito Verano 2017
Durante los meses de julio, agosto
y septiembre, los alumnos de tenis
competición han participado en el circuito
de tenis Tarragona.
Las sietes sedes que lo han acogido han
sido: C.T. Batra,C.T. Torredembarra, C.T.
Reus Deportiu , C.T. Tarragona , C.T. Salou,
C.T. Nastic y C.T. Reus Monterols.
Los alumnos que participaron fueron :
Inés Fuster, Carmen Chaler, Berta Miralles
, Anna Felip, Carla Maria Matei, Mar Vidal
y Joana Miralles en féminas mientras que
en apartado masculino fueron: Guillem
Hiraldo , Iago Hiraldo, Didac Chalé, Yago
Calduch, Alvaro Fuster, Sebastian Chaler y
Miguel Castan.
El balance final : Catorce titulos de
campeón,siete de ellos para Joana
Miralles en categoría Cadete , los demas
repartidos entre Yago Calduch y Álvaro
Fuster en Infantil y Miguel Castán en
Cadete.
Seis subcampeonatos para :Carmen
Chaler categoria benjamin,Yago Calduch
en infantil, Mar Vidal y Sebas Chaler en
cadete y 2 más para Joana Miralles en
absoluto.
También destacar las 6 semifinales
repartidas entre en Iago Hiraldo y Anna

Felip en categoría alevín, Dídac Chalé en
infantil y Carla Maria Matei en cadete
Ha sido un verano realmente provechoso
para la formación de nuestros de alumnos.
TORNEO JÓVENES PROMESAS DAVID
FERRER
Esta semana ha dado comienzo el David
Ferrer Promesas que se celebra en el
C.T.Valencia, este torneo es uno de los
más prestigiosos del panorama nacional
donde se dan cita las mejores raquetas de
la Comunidad,este año nuestros alumnos
olverán a participar e intentar llegar lo
más lejos posible e incluso llevarse algún
título.
Por último el domingo 24 de Abril
ponemos el broche final al estage de
verano 2017 con una fiesta para los mucho
participantes que se han iniciado en el
mundo de la raqueta de tenis y pádel,
también se aprovechara para entregar
los premios a los participantes en la Liga
Interna La Closa 2017
Como se puede comprobar, las actividades
no cesan, ni en tenis ni en pádel, dónde
ya ha dado comienzo el nuevo curso
de invierno a cargo de nuestro nuevo
director Javier Zapata.

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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ESPORTS
Vinaros C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

Vinaros C.F. 4 - 0 C.E. Cinctorra
17:30 17/09/2017
Garcia Espinal, Javier
Miralles Branchat, Joan
Jorge Villanueva, Cristian
Gonzalez Delgado, Raul

(5')
(31')
(63')
(79')

Titulares

Puntos regularidad
1
Garcia Calduch, Lluc (PT)		
2
Muniz Marquez, Franco Emanuel
3
Miralles Branchat, Joan		
4
Segarra Forner, Daniel		
5
Alias Octavio, Andres		
6
Ferrer Luis, Manuel (C)		
7
Gonzalez Delgado, Raul		
10
Garcia Espinal, Javier		
11
Ojeda Bandes, Santiango J		
15
Herraiz Fibla, Miguel Angel		
20
Garcia Peña, Jose María		

TITULAR: LA JORNADA

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ
Entrenadores: Santiago Forner Sanz, 5, y
Oscar Blasco Flores, 5.
Enorme partido, el realizado por nuestro club,
el pasado domingo, 17 de septiembre en
la Ciudad deportiva frente al Cinctorres C.F.
Resultados
Equipo bien posicionado en
nuestro campo.
Jugando muchas veces desde
C.F.U.E.atrás,
Alcolea sin rifar
5
el balón, gracias tambiénVINARÒS
a la tranquilidad
C.F.
4
Esportiu RossellLa única
4
aportada por el gol tempranero.
Albocàsser C.F.
1
concesión local fue unaC.F.mano
refleja
al
Vilafranca
3
querer despejar con la C.F.
cabeza
dentro
Les Palmes
"b" del
1
Torreblanca
4
área que se tradujo en elC.F.
penalti
en contra

correspondiente.
Pero ahí estaba bajo palos, Lluc para atajarlo
con una gran parada. Premio a todos los
juga dores con 5 puntos de regularidad
pues todos realizaron un gran encuentro
Jornada
1
Jornadadel
2 campo
destacando
a Andrés en el centro
y
al
libero
MANOLO,
de
quien
adjunto
una
C.D. Xert
C.D. Xert
1
foto.
Excepcional0 jugador y C.E.
capitán
que yo
C.E.
Cinctorra
Cinctorra
C.F.
Borriol "b"
C.F. Borriol
2
lo comparo
a Parejo
del Valencia
C.F."b"por su
U.D. Benassal
U.D. Benassal
2
buen
toque
y
criterio
a
la
hora
jugarla.
Esta
C.F. Tírig
C.F. Tírig
1
semana
Borriol B. A
Càlig
C.F. jugamos6 contra el C.F.
Càlig C.F.
C.D.
Vall d'Alba
C.D. Vall d'Alba
0
seguir
el buen camino
iniciado!!

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

Sustituciones:
TITULAR: LA JORNADA

46’ Javier García(10) por Cristian Jorge(8)		
58’ Jose Maria García(20) por Alexandre Cordero(12)
64' JoanAUTOR:
Miralles(3) por
Valentín Istratuc(22)		
RAFAEL
MARCOS
67’ Santiago Ojeda(11) por Javier Borrás(16)		

5
5
5
SIMÓ
5

U.D. Atzeneta

3

R.C. Salzadella

R.C. Salzadella

1

TITULAR: LA JORNADA
AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

Clasificación.

SEGUNDA REGIONAL
GRUPO 1º
SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Rafa Marcos

Resultados

Resultados
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell
Albocàsser C.F.
C.F. Vilafranca
C.F. Les Palmes "b"
C.F. Torreblanca
U.D. Atzeneta

Clasificación.

Jornada 1
5
4
4
1
3
1
4
3

C.D. Xert
C.E. Cinctorra
C.F. Borriol "b"
U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella

Jornada 1

C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell
Albocàsser C.F.
C.F. Vilafranca
C.F. Les Palmes "b"
C.F. Torreblanca
U.D. Atzeneta

1
0
Clasificación. 2
1 Càlig
2
2 Alcolea
3 VINARÒS
1
4 Torreblanca
5 Rossell
6 Atzeneta 6
7 Vilafranca
8 Benassal
0
9 Albocàsser
10 Borriol "b"
1
11 Tírig
12
13
14
15
16

Salzadella
Xert
Cinctorra
Vall d'Alba
Les Palmes "b"

5
4
4
1
3
1
4
3

J.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jornada 2

C.D. Xert
C.E. Cinctorra
C.F. Borriol "b"
U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella

G.
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

E.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C.D. Xert

1
0
2
2
1
6
0
1

Cinctorra
JornadaC.E.
2Borriol
C.F.
"b"
U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.

Vall d'Alba
C.D. XertC.D.
R.C. Salzadella
C.E. Cinctorra
C.F.
Borriol
"b"
P.
G.F.
G.C.
PTOS.
0
6
1
3
U.D.
Benassal
0
5
1
3
0
4
0
3
C.F.
Tírig
0
4
0
3
0
4
2
3
0
3C.F. 1
3
Càlig
0
3
1
3
0
2
1
3
C.D.
Vall
d'Alba
1
1
2
0
1
2
4
0
R.C.
Salzadella
1
1
3
0
1
1
1
1
1

1
1
0
0
1

Campeonato de España de ciclismo máster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Càlig
Alcolea
VINARÒS
Torreblanca
Rossell
Atzeneta
Vilafranca
Benassal
Albocàsser
Borriol "b"
Tírig
Salzadella
Xert
Cinctorra
Vall d'Alba
Les Palmes "b"

J.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Los corredores locales Juan Fco.
Quixal y Andres Aragonés junto con
Fernando Martínez de Benicarló se
desplazaron a la localidad cántabra
de Colindres
para participar en los campeonatos
de España de ciclismo máster en
la categoría de 50-60 años,
compitiendo 127 corredores.
Juan Fco.Quixal hizo el 26ºpuesto de

G.
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

E.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

G.F.
6
5
4
4
4
3
3
2
1
2
1
1
1
0
0
1

G.C.
1
1
0
0
2
1
1
1
2
4
3
3
5
4
4
6

carrera y 4º de su categoría.
Andres aragonés 33º puesto de
carrera y 7º de su categoría.
Fernando Martínez terminó la
carrera pero tuvo que pararse por
avería mecánica.
Gran éxito del ciclismo máster
vinarocense.
Enhorabuena a los tres ciclistas.

3
5
4
4
6

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Càlig
Alcolea
VINARÒS
Torreblanca
Rossell
Atzeneta
Vilafranca
Benassal
Albocàsser
Borriol "b"
Tírig
Salzadella
Xert
Cinctorra
Vall d'Alba
Les Palmes "b"

J.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G.
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

E.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

G.F.
6
5
4
4
4
3
3
2
1
2
1
1
1
0
0
1

G.C.
1
1
0
0
2
1
1
1
2
4
3
3
5
4
4
6

PTOS.
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

PTOS.
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
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Auditori Municipal Ayguals d’Izco

EXPOSICIÓ DE PINTURES
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Mª JESÚS ANDREU LARROSA
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m
t
a
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d’Art Isabel Serrano
EstudiEstudi
d’Art
Isabel
Serrano
Estudi d’Art
Isabel Serrano
Arteterapia
Arteterapia
Arteterapia
Dibujo · Pintura · Manualidades · Papier Mache · Modelado
Dibujo · Pintura Niños
· Manualidades
· Papier
Mache · Modelado
y adultos (Grupos
reducidos)
Niños y adultos (Grupos reducidos)

· Pintura · Manualidades · Papier Mache · Modelado
Cursos monográficos
Cursos monográficos
Exposiciones
Exposiciones
Charlas
Cursos monográficos
Coloquios...
Charlas
Exposiciones

INFORMACIÓN :

Niños y adultos (Grupos INFORMACIÓN
reducidos)
643 324 833

Coloquios...
Charlas
Coloquios...

sos monográficos
osiciones

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

Del 5 de setembre fins l’1 d’octubre de 2017
Inauguració el dimarts, 5 de setembre a les 19.00 h
De dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 hores

Matrícula gratuita
En el centro de Vinaròs
Matrícula gratuita

INFORMACIÓN
652 691 546 - 608 572 240
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CLASES DE CAPOEIRA
en

Vinaròs

CLASE GRATIS 23 DE SEPTIEMBRE 17H
EN LA PÉRGOLA DEL PASEO COLÓN

· 964 401 912

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

ProgramacióCultural2017
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Auditori Municipal Ayguals d’Izco

CONCERT

Concert de KAMMER
orquestra de cambra de la
Filharmònica de Colònia (Alemanya)

''DETROIT''
DISSABTE:

Día:23

DIUMENGE: Día:24
DILLUNS:

Día:25

DIMARTS:

Día:26

21:00:h
19:00:h
21:00:h
20:45:h

Classificació:+ de 12 anys
Gènere:Drama
Duràda:145 min

''BALLERINA''
DISSABTE:

Día:23

DIUMENGE:

Día:24

17:00:h - 19:00h
17:00:h

Classificació:Tots els públics
Gènere:Animació
Duràda:83 min

www.jjcinema.es

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

Diumenge, 8 d’octubre de 2017 a les 19.00 hores
Preu entrada:
Adults 20 €
Jubilats 17 €
Estudiants 12 €
Venda anticipada d’entrades a la llibreria “Els Diaris”

23 setembre de 2017
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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

23 setembre de 2017

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

EXAM
KET (A2)
PET (B1)
FIRST (B2)

DATE

CLOSING
DATE

18-11-2017

12-10-2017

18-11-2017

12-10-2017

02-12-2017

26-10-2017

-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.

www.divinaprovidenciavinaros.es
REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que
el proper dia que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 20
d’octubre de 2017
Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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Tauler Municipal

Internacional_

23 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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Aniversari de l'Atorgament
de la Carta de Poblament
de Vinaròs
Som història, fem història
Dissabte,
30
Dijous,
5

Som història, fem història

776

CULTURA TRADICIONAL

De 10.00 a 13.00 hores
XIII Trobada de puntaires
Lloc: pavelló poliesportiu

Grup de música popular valenciana i mediterrània fundat en 1990 per membres del desde La
la seua
seuamúsica
morts’ha caracteritzat per la reelaboració de cants i
aparegut versari
grup Cànem.
danses tradicionals
per al seuArxiprestal
repertori de concert i la recuperació del ball folk en les seues
Lloc: Església
actuacions.

Organitza:
Coral García
Julbed’Izco
Lloc: Auditori
Municipal
W. Ayguals
Preu: 5€. Venda anticipada d’entrades de dimarts a diumenge, de
les 18.00 fins les 21.00 hores a l’auditori
Públic adult

VINARÒS HISTÒRIC EN VIU

10.00 hores
Passeig històric guiat per les construccions de pedra seca en el
Paratge Natural del Puig de la Misericòrdia
Activitat gratuïta. No cal preinscripció
Punt de Trobada: Plaça del Santuari de la Misericòrdia
Públic juvenil i adult
Organitza: Mancomunitat Taula del Sénia
Col·labora: Regidoria de Turisme

1241-2017
Setembre
19.00 hores
Conferència “Mossén Vicent García Julbe al seminari de Tortosa”
a càrrec del Sr. Francesc Rocamora Riquelme i “Composició en Mn.
Vicent García Julbe” a càrrec de Rossend Aymí i Escolà
Lloc: Auditori Carles Santos. Fundació Caixa Vinaròs.
Carrer del Socors, 64
Gratuït. Aforament limitat
Públic adult
Organitza: Coral García Julbe

Dilluns, 25
CULTURA GASTRONÒMICA

17.00 hores
15a edició del Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí
de Vinaròs
17.00 a 19.00 hores
Realització de les receptes pels cuiners participants al concurs
18.30 a 20.00 hores
nt Francesc. C/ Sa
nt Francesc
Degustació de les tapes guanyadores del Tapa Tour 2017 en les
Del 15 al 30 de setembre
s jurat i premi popular
dos categories,
Socordel
/premi
PERSONATGES IL·LUSTRES
ers. Chores
d’Hearb20.00
ó
19.00
r
a
B
20.30 hores
l
e
d
a
Cas
Valoració de les receptes per part del jurat
Inauguració de l’exposició amb motiu del XX aniversari de la
20.30 hores
mort de Mn. Vicent García Julbe
Lliurament de premis
Lloc: Capella de Santa Victòria
Públic adult
Públic adult
Lloc: Mercat Municipal de Vinaròs
Organitza: Coral García Julbe
Organitza: Regidoria de Turisme
De dimarts a diumenge de 18 a 21 h

7

Som història, fem història

14

PROGRAMACIÓ CULTURAL

22.30 hores
Teatre professional
“LosDiumenge,
esclavos de mis1esclavos”

21.00 hores
Concert d’Urbàlia Rurana

Grup de música popular valenciana i mediterrània fundat en 1990 per membres del desaparegut grup Cànem. La seua música s’ha caracteritzat per la reelaboració de cants i
danses tradicionals per al seu repertori de concert i la recuperació del ball folk en les seues
actuacions.

Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco
Preu: 5€. Venda anticipada d’entrades de dimarts a diumenge, de
les 18.00 fins les 21.00 hores a l’auditori
Públic adult

VINARÒS HISTÒRIC EN VIU

18.30 hores
Actuació de tots els grups
Tots els públics
Organitza: Grup folklòric Les Camaraes
Col·labora: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

Divendres, 6
PROGRAMACIÓ CULTURAL

22.30 hores
Teatre professional
“Los esclavos de mis esclavos”

Sinopsi: Uns cooperants segrestats en una cova, a les muntanyes d’Afganistan, amb un dels
captors: són víctimes de la situació geopolítica i del seu propi desig d’acció. Què poden fer?
Com sobreviuen? Aquesta nova obra de Meridional explora el dia a dia suportat pels ostatges a l’orient mitjà, la força dels quals sorgeix de la comunicació, subtil i mundana alhora,
de l’humor, l’enginy i l’esperança. Al mateix temps planteja qüestions per a les quals potser
no tots tenim les mateixes respostes.

VINARÒS HISTÒRIC

19.30 hores
Conferència “L’Orde de Montesa i Vinaròs” a càrrec de Carles
Rabassa
Lloc: Saló d’actes Providència Garcia Biblioteca Municipal
Públic adult
Organitza: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

VINARÒS HISTÒRIC EN VIU

18.00 hores
Passeig històric guiat “El Puig de la Misericòrdia i el poblat iber:
bressol dels vinarossencs”
Activitat gratuïta. No cal preinscripció
de trobada: porta de l’ermita
ort de VinaPunt
ròs. En
Públic
juvenil
tradi aadult
del port - . de
BlTradicions
asco Ibáñi Joventut
Organitza: Regidoria de Cultura,PgFestes,
ez
Col·labora: Amics de Vinaròs

Divendres, 29

20.30 hores
Acte cívic i institucional d’hissada de la nova bandera de la ciutat de Vinaròs. Amb la col·laboració de la Societat Musical La
Alianza, Coral García Julbe, Orfeó Vinarossenc, Coral Juvenil
Sant Sebastià i Les Camaraes. A continuació, a la plaça de la comunió, repartiment del pastís d’aniversari de la Carta Pobla a càrrec del gremi de pastissers de Vinaròs.
Lloc: Plaça Parroquial i plaça de la comunió
Tots els públics
Organitza: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

PROGRAMACIÓ CULTURAL

20.00 hores
Concert d’inici de curs de La Alianza
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco
Públic adult
Organitza: Societat Musical La Alianza
Col·labora: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

9

16

Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco
Venda d’entrades anticipada a la llibreria Els Diaris
Preu:
Públic adult
Organitza: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Col·labora: Llibreria Els Diaris

Dilluns, 9
ACTES INSTITUCIONALS

11.30 hores
Ofrena floral al monument d’en Jaume I
Lloc: Avinguda de Jaume I
Organitza: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

18.00 aVINARÒS
19.30 hores
HISTÒRIC EN VIU
Visita guiada teatralitzada “El centro histórico y las guerras car20.30 hores
listas del siglo XIX”
guiat:
“Vinaròs: entre la història i la llegenda”
Lloc dePasseig
trobada:històric
oficina de
Turisme
preinscripció
Preus iActivitat
reserves gratuïta.
a l’oficinaNo
decal
Turisme
de Vinaròs. Venda en línia
Lloc de trobada: porta de l’ajuntament
a www.turisme.vinaros.es
Públic Públic
juveniljuvenil
i adult i adult
Organitza:
Regidoria
de Turisme
Organitza: Regidoria
de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
A11 càrrec de Cultural Routes
Col·labora: Amics de Vinaròs

PROGRAMACIÓ CULTURAL

18.00 hores
Passeig històric guiat “El cementeri: on dorm el record”
Activitat gratuïta. No cal preinscripció
Punt de trobada: porta principal
Públic juvenil i adult
Organitza: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Col·labora: Amics de Vinaròs

En el marc de la seua gira europea, l’Orquestra de Cambra de la Filharmònica de Colònia
ha preparat un repertori que es compon d’obres selectes i combina sempre les obres més
populars amb altres de menys conegudes de les diverses èpoques de la història de la música clàssica.

Dissabte, 7
VINARÒS
HISTÒRIC EN4VIU
Dimecres,

Dijous, 28

18.00 hores
V Trobada de danses infantils a Vinaròs. Grups de danses convidats: Benicarló, Santa Magdalena de Polpís i Xert
Punt de trobada a l’Ajuntament de Vinaròs i cercavila fins a la
pèrgola del passeig de Colom

12.00 hores
Concert de l’Orquestra de Cambra de la Filharmònica de Colònia
(Alemanya)

Lloc: Auditori
Municipal
W. Ayguals
d’Izco d’Izco
Lloc: Auditori
Municipal
W. Ayguals
Preu: 5€. Venda anticipada d’entrades de dimarts a diumenge, de
Públic adult
les 18.00 a les 21.00 hores a l’auditori.
Societat Musical La Alianza
Públic Organitza:
adult
Col·labora: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

De 19.00 a 20.00 hores
Xerrada sobre les construccions de pedra seca a Vinaròs
Lloc: Saló d’actes Providència Garcia de la Biblioteca Municipal
Públic adult
Organitza: Mancomunitat Taula del Sénia
Col·labora: Regidoria de Turisme

CULTURA FESTIVA

PROGRAMACIÓ CULTURAL

Sinopsi: Uns
cooperants segrestats
en una cova, a les muntanyes d’Afganistan, amb un dels
PROGRAMACIÓ
CULTURAL
captors: són víctimes de la situació geopolítica i del seu propi desig d’acció. Què poden fer?
12.00Aquesta
horesnova obra de Meridional explora el dia a dia suportat pels ostatCom sobreviuen?
ges a l’orient mitjà, la força dels quals sorgeix de la comunicació, subtil i mundana alhora,
commemoració
de planteja
la Carta
Poblaperdea leslaquals
Banda
de l’humor,Concert
l’enginy i l’esperança.
Al mateix temps
qüestions
potserSimfònino tots tenim
les mateixes
respostes.
ca de
la Societat
Musical La Alianza

VINARÒS HISTÒRIC

Dissabte, 23

Diumenge, 8

Octubre

Dijous, 5

Dimarts, 26

Taller infantil sobre la Carta Pobla
Saló d’actes de la Biblioteca Municipal
Horari de 17.30 h a 18.30 h per a xiquets de 5 a 8 anys
de 18.45 a 19.45 h per a xiquets de 9 a 12 anys
Gratuït. Inscripcions personalment en la Biblioteca Municipal o
en el tel. 964 40 79 61

30

Divendres, 6

Som història, fem història

16

Divendres, 22

20.00 hores
Concert commemoració de la Carta Pobla a càrrec de la Coral
García Julbe
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco
Públic adult
Organitza: Coral García Julbe
Col·labora: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

20.00 hores
21.00 hores
Concert
d’Urbàlia
Rurana de mossén Vicent García Julbe en el XX aniMissa
en memòria

Programa
11.00 hores
Aniversari
de l'Atorgament
,
Actuació del grup folklòric Les Camaraes
d actes
Lloc: Pavelló Poliesportiu
de
la Carta de Poblament
Tots els públics
de VinaròsOrganitza: FPA i Regidoria d’Educació

PERSONATGES IL·LUSTRES

PROGRAMACIÓ CULTURAL

PERSONATGES
IL·LUSTRES
PROGRAMACIÓ
CULTURAL

Diumenge, 24

Divendres, 15

1241-2017
Som història, fem història

Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco
Preu: 5€. Venda anticipada d’entrades de dimarts a diumenge, de
les 18.00 a les 21.00 hores a l’auditori.
Públic adult

Dissabte, 7
VINARÒS HISTÒRIC EN VIU

13

18.00 a 19.30 hores
Visita guiada teatralitzada “El centro histórico y las guerras carlistas del siglo XIX”
Lloc de trobada: oficina de Turisme
Preus i reserves a l’oficina de Turisme de Vinaròs. Venda en línia
a www.turisme.vinaros.es
Públic juvenil i adult
Organitza: Regidoria de Turisme
A càrrec de Cultural Routes

CULTURA FESTIVA

12.00 hores
Actuació de la Muixeranga
Lloc: Plaça Parroquial
Tots els públics
Organitza: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Col·labora: Muixeranga de Vinaròs

Som història, fem història

15

CULTURA FESTIVA

De 12.00 aPROGRAMACIÓ
14.00 hores CULTURAL
20.00 hores
Nanos al carrer, tallers de construcció de caps de nanos retallaConcert commemoració de la Carta Pobla a càrrec de la Co
bles, caretes i pots de sal de colors
García Julbe
Lloc: pèrgola
delAuditori
passeig de
Colom W. Ayguals d’Izco
Lloc:
Municipal
Públic infantil
i juvenil
Públic
adult
Organitza:Organitza:
Nanos i Gegants
de Vinaròs
Coral García
Julbe
Col·labora:Col·labora:
Regidoria de
Cultura, de
Festes,
Tradicions
Joventut i Joventut
Regidoria
Cultura,
Festes,iTradicions
CULTURA FESTIVA

De 17.00Diumenge,
a 19.00 hores 8
PROGRAMACIÓ CULTURAL
Tallers de jocs tradicionals i dansa de Nanos
12.00 hores
Lloc: pèrgola
del passeig de Colom
Concert de l’Orquestra de Cambra de la Filharmònica de Colò
Públic infantil
i juvenil
(Alemanya)
Organitza:EnNanos
Gegants
deeuropea,
Vinaròs
el marcide
la seua gira
l’Orquestra de Cambra de la Filharmònica de Colò
preparat un repertori que es compon d’obres selectes i combina sempre les obres
Col·labora:ha
Regidoria
de
Cultura,
Festes, Tradicions i Joventut
populars amb altres de menys conegudes de les diverses èpoques de la història de la
sica clàssica.

CULTURA FESTIVA
Lloc: Auditori Municipal W. Ayguals d’Izco

19.00 horesVenda d’entrades anticipada a la llibreria Els Diaris
MascletadaPreu:
de globus
Públic
adult de Colom
Lloc: pèrgola
del passeig
Organitza:
Públic infantil
i juvenilRegidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Llibreria
Els Diaris
Organitza:Col·labora:
Nanos i Gegants
de Vinaròs
Col·labora: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

Dilluns, 9

CULTURA FESTIVA
ACTES INSTITUCIONALS

19.15 hores11.30 hores
al monument
Jaume
Cercavila Ofrena
i dansafloral
col·lectiva
amb elsd’en
nanos
fets Ipels xiquets
Lloc:
Avinguda
de JaumedeI Vinaròs
acompanyats
pels
Nanos i Gegants
Organitza:
Regidoria
de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Lloc: pèrgola
del passeig
de Colom
Públic infantil i juvenil
Organitza:CULTURA
Nanos i FESTIVA
Gegants de Vinaròs
hores
Col·labora:12.00
Regidoria
de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

Actuació de la Muixeranga
Lloc: Plaça Parroquial
Tots els públics
Organitza: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Col·labora: Muixeranga de Vinaròs

agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
nord, 83
11
18
desembre
VALLS
c. Pont,
23
setembre
SANZ
19
24
20
25

desembre
setembre
desembre
setembre

23
28

desembre
setembre

21
26
22
27
29

desembre
setembre
desembre
setembre
setembre

MATeU
VALLS
TORReGROSA
MATEU
PITARcH
TORREGROSA
MARTÍNeZ
PITARCH
FeRReR
MARTÍNEZ
FERRER

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

30

c. Sant
Francesc,
zona
turística
nord,103
11

av. Llibertat,
c. Sant Francesc,
1039
c.av.
delLlibertat,
Pilar, 120
9
av. País
Valencià,
15
c. del
Pilar, 120
Sant
Antoni, 15
39
av.pl.
País
Valencià,
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
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

