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Neteja i desbrossament de barrancs

Vinaròs celebra 
el ‘Dia de la bici’

Carlos Miralles, del Tancat de 
Codorniu, guanya el llagostí 
d’or, i Juan Ramón Sau, 
de Saragossa, i els cuiners 
Aitor i Ibai Ros, de Borriana, 
llagostí de plata i de bronze 
respectivament

Correos té un màxim de 6 mesos 
per restablir el servei

La fira ‘Destaca en Ruta’ arriba a Vinaròs Campanya especial 
per al control de plagues

XV Concurs Nacional de Cuina Aplicada 
al Llagostí de Vinaròs
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LLÉVATE 3 Plaça Jovellar, 8 - VINARÒS
Carrer de Pius XII, 24 - BENICARLÓ

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
(CNMC) ha notificat a Correus una resolució perquè 
restauri en el termini màxim de sis mesos el servei postal 
ordinari en les costes nord i sud de la localitat que els va 
ser retirat des del passat 2 de maig. Així ho van donar a 
conèixer dimecres l'alcalde, Enric Pla, i els regidors Guillem 
Alsina i Jordi Moliner. 
La CNMC ja va reconèixer a principis de juny, després 
d'analitzar la documentació aportada pel consistori, que 
totes aquestes zones de les costes nord i sud - Barbiguera, 
Boverals, Cala Puntal, Deveses, Ameradors, Salines i Triador- 
són urbanes i no urbanitzacions, per la qual cosa s'havia 
de restablir el repartiment domiciliari. No obstant això, tres 
mesos després, el repartiment domiciliari segueix sense 
aplicar-se  i ara la CNMC ja ha donat una data màxima a 
Correus perquè procedeixi a restaurar-ho. “Confiem que 
Correu-vos no apuri aquest termini i restableixi el servei 
al més aviat possible”, va indicar l'alcalde, Enric Pla. Per la 
seva banda, l'edil socialista Guillem Alsina va assegurar 
que l'Ajuntament va enviar diverses cartes al director 
territorial de Correus que mai van ser contestades. “Veient 
aquesta falta de col·laboració, vam comunicar-ho als 
diputats socialistes, de Compromís i de Podem i al delegat 
de presidència Adolf Sanmartín per que feren les gestions 
oportunes. També des de l'Ajuntament vam demanar 
explicacions a la CNMC sobre el motiu pel qual no s'havia 

restablit encara el servei i quan començaria a repartir-se”, 
va explicar Alsina. 
Pla, d'altra banda, també va recordar que el consistori va 
argumentar a les resolucions inicials de la CNMC de no 
prestar el servei en aquests entorns, que aquestes zones 
no eren urbanitzacions sinó que formen part de l'entramat 
urbà de la localitat generat a partir de l'ampliació de la 
mateixa i sense cap tipus de discontinuïtat física excepte 
l'ermita i que totes les zones comptaven amb els elements 
i serveis públics necessaris per ser considerats sòl urbà. 
També es va afegir que les zones de Saldonar, Ameradors 
i Salines-Cala Puntal excedien la ràtio de 25 habitants per 
quilòmetre quadrat en la seva part edificada. La CNMC va 
acceptar aquests arguments. 

La CNMC dóna sis mesos a Correus per restablir el servei a Vinaròs

L’Ajuntament de Vinaròs ha fet el lliurament 
formal de 16 nous horts solidaris als seus 
respectius adjudicataris, dins la quarta fase 
d'aquest projecte. El regidor d'Agricultura i 
Medi Ambient, Jordi Moliner, ha explicat que 
encara hi ha algunes parcel·les disponibles, 
de manera que les persones interessades 
poden omplir una instància a l'Oficina 
d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC). Més 
informació a la regidoria d'Agricultura i Medi 
Ambient.
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ACTUALITAT

Durante dos días disfrutaremos de 
un rico programa de actividades 
relacionadas con el sector de la 
innovación en Destaca en Ruta. Desde 
visitas concertadas de los centros 
educativos de Vinaròs, hasta mesas 
de trabajo y conferencias, pasando 
por una zona de networking, previa 
inscripción, para profesionales, 
investigadores y empresarios donde 
podrán generar oportunidades de 
cooperación empresarial. 
Durante la mañana del viernes 29 
se espera la visita de los centros 
educativos de Vinaròs y otras 
localidades vecinas. Los alumnos 
de 6º de primaria de estos centros 
escolares, conocerán durante su 
visita a la zona de divulgación 
científica diferentes experimentos 
químicos, aprenderán sobre robótica, 
descubrirán energías alternativas y 
comprobarán de primera mano la 
realidad virtual.
Además, el viernes por la tarde y la 

mañana del sábado, tendrán lugar 
cuatro  mesas de trabajo, donde 
grupos de investigación, empresas y 
entidades dialogarán con el objetivo 
de promover la transferencia de 
conocimiento y publicar un informe 
donde se identifiquen los temas más 
sensibles y que requieren un mayor 
esfuerzo por parte de los agentes 
implicados en la innovación de las 
comarcas del norte de la provincia 
de Castellón, con la finalidad de 
encontrar nuevas soluciones.
Los títulos de estas mesas de 
trabajo sobre las que se dialogará 
son: “Agricultura y pesca. 
Denominaciones de origen y 
marcas regionales”, “Industria, 
energía y medio ambiente”, “Turismo 
integral y turismo gastronómico” e 
“Infraestructuras: hospital, polígonos 
y transporte”. Las conclusiones de 
estas mesas se presentaran el sábado 
30 de septiembre por la tarde en el 
Informe oficial  Destaca Vinaròs 2017.

Mesas decisivas y jóvenes innovadores en Destaca Vinaròs
Dos jornadas científicas y tecnológicas repletas de actividades formativas para todos los públicos



30 setembre de 2017

4

ACTUALITAT

Vinaròs és la primera ciutat itinerant on la 
fira Destaca es posa “en ruta” Com va sorgir 
la possibilitat de celebrar la fira a Vinaròs?
Sorgeix en el marc d'activitats propiciades per 
la Universitat Jaume I, que té a Vinaròs la seva 
Seu Nord. Buscàvem noves propostes que 
sumar a les que ja es vénen desenvolupant 
(Campus Obert, Connecta amb la Ciència, 
Gàmesis, Aula per Majors,...) i teníem 
interès en què estigueren relacionades 
en la innovació i el emprendedurisme. Els 
vicerectors Wenceslao Rambla i Miguel Ángel 
Moliner ens van llançar aquest repte. El pes 
per la nostra banda ha recaigut en Hugo 
Romero, regidor de Noves Tecnologies i María 
Cano, regidora d'Economia. Des de la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, 
promotors de la fira bianual Destaca, se'ns va 
prestar tota la col·laboració i també haig de fer 
esment a alguns professors de la UJI vinculats 
a la nostra ciutat, així com als funcionaris de la 
Universitat i de l’Ajuntament que han treballat 
en aquest projecte.

Una fira que és un exemple que es 
poden fer esdeveniments interessants 
de la col·laboració entre la universitat, 
l'administració pública i el teixit 
empresarial.
Així és, però no és fàcil concretar totes les 
iniciatives. La Universitat genera molts 
projectes, les empreses responen de forma 

desigual i en les institucions estem prou 
constrenyits pels problemes econòmics i 
la rigidesa de funcionament. Una Fira com 
aquesta promou la Transferència Científica, 
Tecnològica i d'Innovació a través d'unes 
jornades científiques i tecnològiques, i el 
seu objectiu és activar el teixit econòmic 
mitjançant la dinamització territorial amb la 
innovació. Però avui, quan parlem d'innovació, 
hem de destacar aquesta creativitat oberta, 
perquè ja no és possible avançar amb 
projectes només d'una empresa o organisme, 
avui només s'avança i innova cooperant entre 
diferents institucions, empreses i projectes, 
que aprofitin els coneixements d'uns altres i 
sumeixen recursos de cara a obtenir resultats 
oberts que beneficiïn a molts.

Com estan responent a la celebració 
d'aquest esdeveniment les empreses de la 
zona?
Bé però esperàvem una mica més. Sempre 
que hi ha taules de participació o col·loquis 
econòmics on es demanda des de l'empresa 
més accions que posen la comarca en el mapa 
de les iniciatives. Crec que algunes empreses 
s'han vist intimidades pel marc, que destaca la 
innovació tecnològica i científica. Per contra, 
hi ha moltes experiències innovadores a 
la nostra comarca, i no només en les grans 
empreses. Després de l'experiència, estem 
segurs que molts més demanaran ja lloc per a 

futures convocatòries.

Quina importància considera que pot 
tenir aquesta fira a Vinaròs i comarca, de 
cara a dinamitzar el territori o generar 
noves oportunitats, relacions, intercanviar 
coneixement o millorar en els processos 
industrials?
Totes les ciutats, amb independència de la 
seva grandària, aposten per la innovació 
com a eix essencial de les seves estratègies 
de desenvolupament. Però no és fàcil per les 
més petites i perifèriques accedir a projectes 
i posar en peus iniciatives que repercuteixin 
en un impuls i diversificació de l'economia, 
una millora de la formació de ciutadans 
i ciutadanes i una implantació ràpida de 
serveis més accessibles i ràpids. Sense una 
aposta decidida per la ciència, la tecnologia 
i la innovació, i una decidida col·laboració 
amb institucions com la Universitat, el teixit 
empresarial i industrial, les organitzacions 
socials i, per descomptat, una societat civil 
que vol ser protagonista en la construcció del 
seu futur, no serà possible. Destaca en Ruta és 
una gran oportunitat per conèixer i compartir 
eines per al progrés de les nostres comarques, 
no només del Baix Maestrat, també de les 
comarques veïnes. La Fundació CaixaVinaròs i 
l’Ajuntament de Vinaròs, no podíem més que 
aportar tots els nostres mitjans per assegurar 
un desenvolupament el més reeixit possible.
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Que les ciutats, amb independència de la seua dimensió, 
aposten avui per la innovació com un eix essencial de les 
seues estratègies de desenvolupament, és una cosa que 
tothom pressuposa. Les noves tecnologies, els materials 
avançats i les noves formes d’organització són elements 
bàsics a l’hora d’impulsar aquestes estratègies. Però no és 
fàcil per a les més xicotetes i perifèriques, com és el cas 
de Vinaròs, accedir a projectes, compartir experiències i 
posar en peu iniciatives que repercutisquen en un impuls i 
diversificació de l’economia, una millora de la formació dels 
ciutadans i ciutadanes i una implantació ràpida de serveis 
més accessibles i ràpids. 

Sabem que, sense una aposta decidida per la ciència, la 
tecnologia i la innovació, la viabilitat de les nostres societats i el 
nostre desenvolupament com a individus seran més complicats. 
I aquesta aposta exigeix una decidida col·laboració amb altres 
institucions com la Universitat i altres protagonistes formadors, 
amb sectors decisius com el de la investigació i l’emprenedoria, 
amb el teixit empresarial i industrial, amb les organitzacions 

Que las ciudades, con independencia de su tamaño, apuestan 
hoy por la innovación como un eje esencial de sus estrategias 
de desarrollo, es algo que todo el mundo presupone. Las nuevas 
tecnologías, los materiales avanzados y las nuevas formas 
de organización son elementos básicos a la hora de impulsar 
estas estrategias. Pero no es fácil para las más pequeñas y 
periféricas, como es el caso de Vinaròs, acceder a proyectos, 
compartir experiencias y poner en pie iniciativas que repercutan 
en un impulso y diversificación de la economía, una mejora de 
la formación de los ciudadanos y ciudadanas y una implantación 
rápida de servicios más accesibles y rápidos.

Sabemos que, sin una apuesta decidida por la ciencia, la 
tecnología y la innovación, la viabilidad de nuestras sociedades 
y nuestro desarrollo como individuos serán más complicados. 
Y esta apuesta exige una decidida colaboración con otras 
instituciones como la Universidad y otros protagonistas 
formadores, con sectores decisivos como el de la investigación 
y el emprendimiento, con el tejido empresarial e industrial, con 
las organizaciones sociales y las asociaciones y, por supuesto, 

socials i les associacions i, per descomptat, amb una societat 
civil que vol ser protagonista en la construcció del seu futur. 

Amb una iniciativa com la fira científica, tecnològica i 
d’innovació DESTACA EN RUTA, la Càtedra d’Innovació Ceràmica 
Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I ens proposa la 
primera de les seues accions itinerants i ens dóna una gran 
oportunitat per conéixer i compartir eines per al progrés de les 
nostres comarques, no tan sols del Baix Maestrat, també de les 
veïnes de l’Alt Maestrat, els Ports, Montsià i Baix Ebre. Els socis 
locals de la Seu Nord de la Universitat Jaume I, la Fundació 
Caixa Rural de Vinaròs i l’Ajuntament de Vinaròs, no podíem més 
que aportar tots els nostres mitjans per assegurar al màxim un 
desenvolupament el més exitós possible.

Vos convido a totes i tots que marqueu ben fort en les vostres 
agendes els dies 29 i 30 de setembre d’aquest 2017. Tenim una 
gran cita a Vinaròs. Feu córrer la veu.

con una sociedad civil que quiere ser protagonista en la 
construcción de su futuro.

Con una iniciativa como la feria científica, tecnológica y de 
innovación DESTACA EN RUTA, la Cátedra de Innovación Cerámica 
Ciudad de Vila-real de la Universidad Jaume I nos propone 
la primera de sus acciones itinerantes y nos da una gran 
oportunidad para conocer y compartir herramientas para el 
progreso de nuestras comarcas, no sólo del Baix Maestrat, 
también de las comarcas vecinas: Alt Maestrat, Els Ports, 
Montsià y Baix Ebre. Los socios locales de la Sede Norte de la 
Universidad Jaume I, la Fundación Caja Rural de Vinaròs y el 
Ayuntamiento de Vinaròs, no podíamos mas que aportar todos 
nuestros medios para asegurar al máximo un desarrollo lo más 
exitoso posible.

Os invito a todas y todos a marcar bien fuerte en sus agendas 
los días 29 y 30 de septiembre de este 2017. Tenemos una gran 
cita en Vinaròs. Hagan correr la voz.

Enric Pla Vall
Alcalde de Vinaròs

Enric Pla, alcalde de Vinaròs

“Destaca en Ruta és una gran 
oportunitat per conèixer i 
compartir eines per al progrés 
de les nostres comarques”
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29-30 SETEMBRE 2017
PASSEIG DE COLOM
#VINARÒSDESTACA

LA FIRA DE TRANSFERÈNCIA CIENTÍFICA, 
TECNOLÒGICA I D’INNOVACIÓ DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA PRESENTARÀ
A VINARÒS LA PRIMERA DE LES SEUES

ACCIONS EN RUTA

fira científica, tecnològica i d’innovació

Càtedra d’Innovació Ceràmica
Ciutat de Vila-real

I+D+i
· Es un aspecto del día a día, que nos hace avanzar hacia una sociedad mejor, con 
mayor calidad de vida.

Al nostre entorn
· Resaltar todos los aspectos culturales que tenemos en nuestras áreas comarca-
les, desde gastronomía, aspectos arqueológicos, pinturas rupestres.. etc y que a 
través de las tecnologías actuales podemos dar mejor difusión y conocimiento.

Empreses i universitats
· Está demostrado que la Universidad no puede vivir de espaldas a la sociedad, 
y en este caso, al sector empresarial. En la Universidad tenemos grupos de in-
vestigación que trabajan fuertemente en estas lineas y, por tanto, se trataría de 
aproximar el contexto de interés industrial con los desarrollos tecnológicos que 
lleva a cabo la Universidad.

Organitzen:

Patrocinen: Participa: 

+info: http://feriadestaca.es

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

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.

Fira Destaca
· La propia palabra Destaca, en sí ya significa que tenemos que tener un carácter 
de resaltar. Y si en algo deberíamos empezar en tener este carácter, sería con la 
cultura de la innovación. 
Tenemos todos los ingredientes para que esta cultura se implante: la Universidad 
de Castellón, una universidad próxima, y tenemos también un sector industrial, 
que cada vez tiene más interés en acercarse a la Universidad. Se trata de combinar 
los dos aspectos y destacar ese carácter de innovar.

Innovació
· Es el futuro del bienestar: poder mantener una sociedad con esa calidad de vida 
y que avance. 

Juan Carda
Director

Càtedra d’Innovació
Ceràmica ‘Ciutat de Vila-Real’

T’apropem a la Fira Tecnològica
ENTREVISTANT els seus participants

Desarrollo de diferentes actividades enfocadas a estimular el espíritu 
científico y de innovación, y creación de una base tecnológica que 
aborde los retos planteados por el sector industrial.

entrevista en video
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EMILI FONOLLOSA
El vecindario de la zona en torno al colegio público 
Manuel Foguet de Vinaròs ha expresado sus quejas 
por el estado de abandono de algunos solares 
situados en este entorno por causar diversos 
problemas, como falta de salubridad.
Hay diversos solares en esta zona del sur de Vinaròs, 
como varios de las calles Rossell y Santaella, a los 
que el Ayuntamiento ha requerido para que sean 
limpiados por sus propietarios. Estos problemas 
se trataron en la pasada asamblea vecinal sectorial 
convocada por el Ayuntamiento de Vinaròs y 
celebrada en el aparcamiento situado frente al 
citado colegio. 
El propio coordinador de estas asambleas 
vecinales, el concejal de Participación Ciudadana 
Hugo Romero, advirtió de la peligrosidad de estos 
solares ante la presencia cercana de escolares. 
Romero reconoció que lograr que los propietarios 
los limpien es un proceso largo porque “en muchos 
casos no responden y hay que recurrir al juez para 

que dé permiso al Ayuntamiento, pueda entrar a 
limpiarlo y luego le pasa la factura al propietario”.
Entre otros asuntos, se habló de la velocidad con 
que los turismos circulan por la avenida Febrer de 
la Torre y la calle Santaella, este problema podría 
tener solución con la instalación de badenes 
próximos a los pasos de peatones para mejorar 
la seguridad vial. Hubo quejas sobre deficiente 
asfaltado en calles como Quijote y Benavente. El 
Ayuntamiento valora también adoptar soluciones 
que permitirán abaratar vados ya que se pagaría 
solo medio año en algunas calles (regulando en 
qué lado se puede aparcar). 
La entrada de camiones y turismos en una zona 
de aparcamiento próxima a un parque infantil se 
resolverá colocando talanqueras para delimitar la 
zona de circulación. La saturación de contenedores 
ha sido aliviada por una recogida extra de la que 
se hace cargo el hotel de la zona. Romero también 
apuntó que será complicado, como se pedía, 
habilitar un casal social para la tercera edad por 

ser de elevado coste para el Ayuntamiento.   Otro 
asunto fue la petición de abrir el colegio para 
actividades por la tarde, propuesta que se ha 
estudiado también para otros centros de la ciudad.
En esta asamblea también estuvieron los ediles 
David Adell, Jan Valls y María Cano. La próxima 
asamblea será este miércoles 27 de septiembre 
y se hará en la avenida de Barcelona a las 19,30 
h. Será la última de esta tanda de reuniones en 
diferentes sectores de la ciudad.

El centro de conocimiento Vinalab acogió  la feria 
de empleo GoJobDay, organizada por la Cámara de 
Comercio y con la colaboración del Ayuntamiento 
de Vinaròs. La feria contó con mucha participación 
y un completo programa para aprender la 
experiencia de casos de éxito y expertos en 
inserción laboral de jóvenes, con la posibilidad 
de realizar networking con empresas. La jornada 
estaba dedicada especialmente a los jóvenes de 
Garantia Juvenil y cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo. Entre los ponentes destacó la presencia 
de Raúl Resino, prestigioso chef madrileño con 
restaurante en Benicarló que cuenta con una 
Estrella Michelín. Resino expuso la evolución de 

sus 24 años de trayectoria profesional pasando de 
trabajar en restaurantes modestos a formar parte 
de los equipos de Martín Berasategui, Racó de Can 
Fabes, Celler de Can Roca o el Suzaku de Tòquio.
Una jornada que arrancó a las 9 de la mañana 
y que también contó con la presencia de Santi 
Gimeno, socio director de Cuatroochenta, que 
habló de la transformación de un negocio 
tradicional al comercio en línea, tomando como 
ejemplo gimenopiquer.com, empresa familiar 
dedicada a la venta de materiales de construcción 
y saneamiento. También Víctor Miralles, trabajador 
social especialista en inserción sociolaboral de los 
jóvenes, ofreció una charla motivacional. 

La jornada concluyó con una mesa redonda que 
puso en contacto a los jóvenes que participaron 
con las empresas.

Després de rebre diversos avisos de la presència 
de panderoles i rosegadors en diversos punts del 
municipi, la regidoria d'Agricultura i Medi Ambient 
informa que, a través de l'empresa concessionària 
del contracte per al control de plagues a la localitat, 
s'ha posat en marxa una campanya especial per 
evitar la seua proliferació a la localitat.
"A través de les reunions ciutadanes que realitza 
l'Ajuntament, vam detectar que en algunes zones 
continua havent presència d'aquests animals, per 
la qual cosa vam sol·licitar intensificar les accions 

per abordar aquesta problemàtica", ha assenyalat 
el regidor de l'àrea, Jordi Moliner.
Jesús González, en representació de l'empresa 
Lokímica, ha explicat que tot i que recentment 
tota la via pública ja va ser tractada, es tornarà a 
realitzar el tractament per tota la població amb un 
nou producte.
Per a això s'han traslladat fins a Vinaròs quatre 
equips especialitzats que, al llarg d'aquesta 
setmana, estaran treballant en tota la xarxa de 
clavegueres i també en parcs i jardins, així com 

en la detecció de possibles focus privats de cria 
d'aquestes espècies.
"Anem a veure què està passant i a revisar de nou 
per evitar que es pugue incrementar la presència 
de panderoles i rosegadors al municipi", ha conclòs 
González.

Quejas vecinales por los problemas de solares abandonados

El Vinalab acoge la feria de empleo GoJobDay

Equips especialitzats duran a terme una campanya especial 
per al control de plagues a la localitat
Durant aquesta setmana es tractarà novament la via pública, tant clavegueram com 
parcs i jardins; a més es buscaran possibles focus de cria en espais privats

El regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi Moliner, 
juntament amb representants d'arts menors de pesca, 
s'han reunit a la Conselleria d'Agricultura i Pesca amb 
el director general Rogelio Llanes i el subdirector Paco 
Beltrán, per parlar sobre la regulació que està duent a 
terme la Conselleria sobre la pesca amb cadufs.
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

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

La Universitat Jaume I (UJI) ha iniciat les jornades 
científiques Connecta amb la Ciència a la Seu del 
Nord de Vinaròs amb la finalitat de promoure les 
vocacions científiques i tècniques entre els joves. 
Aquesta iniciativa, que arribarà a estudiantat de 
51 centres educatius de 17 municipis de Castelló, 
València i Terol, compta amb el finançament de la 
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia 
(FECYT) del Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat i de BP OIL Espanya. La inauguració 
ha estat presidida pel director de l'Escola Superior 
de Tecnologia i Ciències Experimentals de l'UJI 
Ximo Gual, l'alcalde de Vinaròs Enric Pla i la regidora 
d'educació, Begoña López.
Connecta amb la Ciència aproxima l’alumnat de 
quart curs d’ESO diversos aspectes dels graus 
tècnics i científics impartits a l’UJI mitjançant 
activitats pràctiques com ara tallers, xerrades i 

mostres. Les sessions tindran lloc a nou 
municipis: Vinaròs, Morella, Terol, Alcanyís, 
Port de Sagunt, Vilafranca, Sogorb, Vila-real 
i València. De fet, el programa conclourà 
durant el primer trimestre de 2018 al Museu de les 
Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències. La 
participació estimada en l’actual edició d’aquesta 
iniciativa serà de més de 2.600 persones.
Aquesta plataforma de jornades dirigides a 
l’alumnat de secundària, coordinades des 
del Servei de Comunicació i Publicacions, es 
desenvolupa amb el suport de l’ESTCE de l’UJI, 
mentre que forma part de Campus Obert, un dels 
programes de comunicació corporativa de l’UJI 
amb el qual s’impulsa la millora de la integració de 
la universitat en la societat de Castelló i la seua àrea 
geogràfica de influència.

VOCACIÓ I TALENT PER LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA
Aquestes jornades amb voluntat de fomentar les 
vocacions per la ciència i la tecnologia, proposen 
una vintena de tallers relacionats amb temàtiques 
com ara la robòtica, les energies renovables, 
l’arquitectura, el canvi climàtic, les matemàtiques, 
l’òptica, els videojocs, etc. A més a més, aquesta 
plataforma inclou una oferta de xerrades, per 
exemple, Enginyera, perquè no?, i 12 mostres 
centrades en aspectes tan variats com ara la 
impressió 3D, models de molècules, projectes 
que desenvolupen les associacions d’estudiants 
de l’UJI, maquetes de construcció arquitectònica 
tradicional o herbaris i insectaris. A Vinaròs les 
jornades conclouran el 29 de setembre.

Connecta amb la Ciència arriba a Vinaròs per promoure 
les vocacions científiques i tècniques dels joves
Les jornades, que es duen a terme al Vinalab, van ser inaugurades per 
l’Alcalde de Vinaròs, el Director de l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals de l’UJI i la regidora d’Educació de Vinaròs

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ACTUALITAT

Vinaròs no celebrará este año el día mundial de 
la tapa como ha venido realizando en los últimos 
años, una decisión que, para el Partido Popular, a 
través de su concejala Elísabet Fernández, supone 
“un nuevo paso atrás para el sector turístico y 
gastronómico de la ciudad como consecuencia 
de la falta de trabajo y seriedad del concejal de 
Turismo y por extensión de un tripartito que no 

cree en el turismo”. 
Fernández ha indicado que “a medida que avanza 
la legislatura Vinaròs pierde oportunidades porque 
desde el primer minuto el tripartito, con el concejal 
de Turismo a la cabeza, han decidido no escuchar a 
los profesionales del sector y actuar sin consenso”. 
Desde las filas populares se ha señalado que "la 
política turística de este equipo de gobierno parece 

enfocada a deshacer todo el camino recorrido en 
los últimos años más que a seguir potenciando 
el sector económico que más empleo y riqueza 
genera en estos momentos”. 
  Fernández concluyó que “este año Vinaròs se ha 
quedado sin día mundial de la tapa porque el 
concejal está más ocupado en viajar que en hablar 
con los restauradores”.

AAVV Migjorn
El passat diumenge dia 24 de 
setembre vàrem celebrar els DOS 
ANYS de lluita per l’aconseguiment 
de l’AP-7, GRATUÏTA, JA. Ho vàrem 
fer a Amposta. Com no podia ser 
d’altra manera ho commemorarem 
fent un tall més a la carretera, el 166. 
Efectivament, va ser a la N-340, avui 
anomenada: la carretera de la mort i 
per tots els que han perdut la vida en 
aquestes carreteres va ser el minut de 
silenci de rigor.
No és va fer cap resum de les activitats, 
que en serien moltes. No cal mirar 
endarrere, cal mirar sempre endavant 
i per això vam seguir exigint aquesta 
gratuïtat de l’AP-7 tan reivindicada. 
També demanem que dignifiquen la 
N-340 dons la volen matar de forma 
definitiva. El que vam fer va ser un 
anàlisi d’on estem, cap on volem anar 
i cap on ens volen portar.
Vàrem fer un resum de com està 
l’autopista, de com volen obligar als 
vehicles pesats a passar-hi, als qui 
aplicaran unes bonificacions que les 
pagarem tots i de com volen matar 
d’inanició  la N-340. El projecte que 

tenen és fer-hi 11 rotondes des 
d’Alcanar fins l’Hospitalet amb doble 
ratlla continua. No haurà alternativa i 
mataran una via. 
Tothom per l’autopista!,  Com que tots 
passarem per taquilla, col·lapsaran 
l’AP-7 fent necessari una ampliació. 
Imagineu d’on trauran les “perres” 
per sufragar-ho. Doncs a curt o mig 
termini ens implantaran la vinyeta que 
pagarem com un impost més. Impost 
indirecte, és clar. I tu no t’escaparàs. El 
contrasentit és que allunyaran el tràfic 
dels pobles que estan al costat de la 
N-340. Encara ens marginaran més!
Ens van acompanyar-nos un parell 
de camioners de l’agrupació de 
transportistes de Tarragona, fent-nos 
costat i donant-nos les gràcies per 
l’esforç que estem fent, que estan amb 
nosaltres i que no volen altra solució 
que la que nosaltres indiquem. 
Les associacions de veïns del Baix 
Maestrat no vam faltar a la cita. 
Seguim i seguirem junts amb els 
companys de les Terres de l’Ebre en 
els talls de carretera setmanals. Ens 
afecta de totes totes i aquí tampoc ens 
donen solució.  Vinaròs, 26.09.2017

Desde hace varios años, la Asamblea General, en una 
resolución del 14 de diciembre de 1990, proclamó el 
1° de octubre Día Internacional de las Personas de 
Edad.
El Día Internacional de las Personas de Edad es 
nuestra oportunidad para que como sociedad y 
aún como personas mayores revisemos nuestros 
conceptos sobre el tema, poniendo acento en los 
aspectos positivos de la “vejez” o por decirlo mejor, 
en los procesos de envejecimiento que vivimos 
todos.
Celebremos el Día Internacional de las Personas 
de Edad promoviendo una sociedad y una cultura 
del envejecimiento activo y saludable, amigable e 
inclusiva para todas las edades. 
Desde el Club de la Vida, trabajamos para que 
los adultos mayores puedan ser protagonistas 
de su presente, pensando en la diversidad de 
realidades que vive el adulto mayor y resaltando 
constantemente sus ganas de seguir en plenitud 
física y emocional.
Es por esto que nos hemos propuesto celebrar este 
día esforzándonos para ayudar a otros. 
Nos unimos al proyecto de Save the Childrens 

(https://www.savethechildren.es) realizando esta 
MARCHA SOLIDARIA con una inscripción solidaria 
de 2€ por participante, nos queremos unir, no solo 
para estar juntos, sino para hacer algo juntos a favor 
de otros.
Save the Childrens, con 15€,ayudar a  un niño o niña 
puede superar un episodio de desnutrición severa., 
con 50€, 20 niños y niñas pueden recibir leche 
terapéutica durante 1 semana y con 100€, facilitamos 
2 paquetes básicos de inmunización para menores 
de 5, Antibióticos, sales de rehidratación oral y zinc 
proporcionan a los niños y niñas protección contra la 
neumonía y la diarrea.
Será un recorrido simbólico y donde todos los que 
desean puedan realizarlo a su ritmo y respetando su 
marcha.
Te esperamos el Lunes 2 de Octubre a las 10:00 hs en 
el Centro Municipal de la Tercera Edad.
¡Ayúdanos a conseguirlo!
Patricia Velazquez
Licencia de Trabajo Social.
Coordinadora del Club de la Vida Vinaròs.
Visitanos en facebook “Club de la Vida Vinaròs” para 
conocer las propuestas de actividades.

El PP lamenta que Vinaròs no celebre este año el día mundial de la tapa  

DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES Club de la Vida Vinaròs

Dos anys lluitant per una AP-7 gratuïta
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Detenen a Vinaròs 
un pressumpte 
col·laborador amb els 
atemptats terroristes 
de Barcelona
Divendres 22 de setembre es va 
detindre a Vinaròs un jove de 24 anys 
pressumptament relacionat amb els 
atemptats terroristes del passat mes 
d’agost a Catalunya. El macrooperatiu 
conjunt entre la Guàrdia Civil i els Mossos 
d'Esquadra va tenir lloc en un pis del 
número 23 del carrer Iecla, a escassos 
cent metres de la caserna de la Guàrdia 
Civil. El registre en aquest domicili es va 
iniciar de matinada i va durar fins a les 
14.30 hores, quan la policia va introduir 
al detingut en un tot terreny i es van 
dirigir a inspeccionar la carnisseria de 
l'avinguda Llibertat 14, on el detingut hi 
treballava des de feia un any, temps que 
feia que residia a Vinaròs amb els seus 
tios. 
L'Ajuntament de Vinaròs va expressar el 
seu total suport i col·laboració amb els 
cossos i forces de seguretat que lluiten 
contra el terrorisme.
A més, l'alcalde de la localitat, Enric Pla, 
va mostrar el seu rebuig més enèrgic 
contra aquells que fan de la violència 
una forma d'enfocar els problemes i va 
fer una crida a la població a la calma i 
a la normalitat, a seguir treballant per 
aconseguir junts una societat basada en 
la convivència pacífica i el diàleg, en la 
qual capiguem tots i totes.
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fotonotícies

Genial trabajo en equipo el primer día de formación conjunta en 
el huerto. Estamos encantados con nuestros alumnos y alumnas 
de les I JORNADES D'OCUPACIÓ

Cocemfe maestrat presente en la presentación de las sillas Sunrise, 
unas sillas activas muy interesantes organizado por OrtoRoca y con la 
colaboración de Cocemfe Maestrat

Centro municipal de la tercera edad de Vinaròs.Viaje a Vilanova i la Geltrú

Sota el lema de “Per la democràcia. Davant el conflicte, diàleg”, un centenar 
de persones es van concentrar  a la plaça de l'ajuntament de Vinaròs per 
demanar diàleg i que l'1 d'octubre es pugui votar al referèndum de Catalunya.

Tast del territori al mercat. E.Fonollosa

La Asociación Cultural del Ama de Casa, comunica que el 
próximo dia 5 de octubre empiezan las actividades en la 
Asociación.
También se informa que hay programado un viaje a 
Valencia el 12 de Noviembre, con visitas culturales y la 
asistencia al musical Priscilla Reina del desierto. Todo 
incluido, más autobus y almuerzo, 84 eu.
Los interesados pueden llamar al 620555881 – 677546131.
También pasar por la sede los jueves a partir de las 16:30h.

Firmado: La junta
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Salvador Quinzá Macip

SOCIETAT

Esta cofradía perteneciente a la “Federación de 
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs”, celebraba 
este fin de semana la festividad de su virgen Ntra. 
Sra. de la Merced.  Haciendo un poco de historia les 
diremos sobre esta imagen  lo siguiente:
“La  imagen de la Virgen Nuestra Señora de la Merced 
portada por costaleras fue bendecida el 27 de Marzo 
de 2004 por mossen Miquel Romero. Su escultor fue 
D. Martín Nieto, de Morón de la Frontera, discípulo de 
Manuel Hernández de León. Su capataz es Ana María 
Cabrera.”
Misa vespertina
El sábado día 23, en la Parroquia de “Santa Magdalena” 
de nuestra ciudad, el párroco y consiliario de la 
cofradía, mossèn Cristóbal Zurita Esteller, oficiaba 
una misa en la cual estuvo presente la cofradía con 
su directiva, costaleros/as, banda de “trompetas 
y tambores”, cofrades y fieles que llenaron por 
completo la parroquia.
El presidente de la cofradía José Antonio Plaza Iglesias, 
estuvo acompañado de su junta directiva, así como 
de algunos Hermanos Mayores o representantes del 
resto de cofradías, que fueron invitados tanto para 
los actos del presente día como del posterior.

Finalizada la misa se formó un pasillo donde los 
fieles pasaron a participar en el “besamanos” a la 
imagen de la Virgen, mientras que a las puertas de 
la parroquia, sonaba la música de un par de marchas 
interpretadas por su banda de “cornetas y tambores”. 
Por cierto, una de las dos marchas estaba dedicada a 
la Virgen de la Merced, cuya imagen estaba expuesta 
en el presbiterio de la parroquia.
Romería
A las 9 de la mañana y con salida desde el local social 
de la cofradía, se subía a pié a la ermita, siguiendo 
las tradiciones de pasados años. Una vez llegada 
a su destino, se procedió a la confección de tres 

suculentas paellas para todos los invitados.
Comida de Hermandad
En un buen ambiente de fiesta y de hermandad, 
se repartieron las 140 plazas de comida para todos 
los asistentes, y que por cierto, desde estas líneas 
felicitamos a los cocineros, ya que las paellas salieron 
exquisitas.
Y para finalizar la fiesta, se danzó a base de una “disco 
móvil” montada ex profeso para la jornada.
Desde estas líneas felicito a la cofradía de “Jesús 
Cautivo y Ntra. Sra. de la Merced”, por tan acertado 
programa, a la espera de que tengan una buena y 
fructífera Semana Santa de 2018.

El pasado 23 y 24 de septiembre se 
dió cita en León la  XX Exposición 
Internacional Canina, que se 
celebró en el Mercado de Ganados 
y en el que participaron 568 
ejemplares de 121 razas.
En dicha exposición fue invitado el 
grupo de trabajo Working Game 
Pit Vinarós donde realizaron una 
exhibición, charla y taller sobre el 
deporte canino del "Weigth Pull" 
dando a conocer este deporte 
y realizando una demostración 
con ejemplares de dicho grupo 
además de una charla explicativa 
de cómo se realiza este deporte.
Daniel Melia, ponente de dicha 
exhibición y miembro del grupo de 
trabajo Working Game Pit Vinarós 
quedó encantado con el resultado. 
"Es una manera de concienciar a 

la gente que el American Pit Bull 
Terrier no es una raza agresiva 
con personas, además de ser una 
raza completamente entregada al 
trabajo deportivo y aquí tenemos 
el ejemplo de ello, cientos de 
personas rodeadas de un pit bull 
acariciado por niños sin ningún 
tipo de problema", señaló.
"El weight pull es un deporte 
poco conocido y practicado, nos 
quedamos con la gran aceptación 
de la gente que estuvo muy 
pendiente y sorprendida del 
trabajo que realizaban los canes"
Una vez más, el nombre de nuestro 
querido Vinaròs llega,en este 
caso,hasta tierras leonenses,dando 
a conocer los deportes caninos 
que se practican en los clubs 
locales.

La Cofradía de la Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
y Ntra. Sra. de la Merced celebra la Festividad de la Virgen de la Merced

XX Exposición Internacional Canina con participación vinarocense
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Redacció

Carlos Miralles, del Tancat de Codorniu, guanya el  
XV Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs

La gent va poder degustar a la plaça les tapes guanyadores del Tapa Tour El jurat, en plena deliberació. Vicent Gimerà el va presidir

Els patrocinadors, com Coarvi, van estar presentsEls xefs participants van cuinar davant el públic assistent

El cuiner Carlos Miralles Vericat, del restaurant 
Tancat de Codorniu d'Alcanar, ha estat el guanyador 
del llagostí d'or en el XV Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí de Vinaròs que es va celebrar al 
mercat municipal dilluns passat.
El plat amb el que han aconseguit el primer premi, 
de 1.000 euros i llagostí d’or, ha estat la recepta 
‘Llagostí de Vinaròs, garum i tocs mediterranis’.
Aquesta proposta és la que ha obtingut millor 
puntuació per part del jurat, presidit en aquesta 
edició per Vicent Guimerà Sales, qui porta 12 
anys al capdavant de l'Antic Molí d'Ulldecona i 
guanyador d'una Estrella Michelin. Guimerà va ser 
a més guanyador de la primera edició del Concurs 
Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs 
l'any 2003.
 Els altres membres del jurat han estat: el cap de 
cuina i professor Federico Guajardo, l'enòleg Agustí 
Torelló, el cuiner Cristian Biedma, de Guardamar 
del Segura, i Pablo López, assessor gastronòmic de 

Gasma.
Després de la deliberació s'ha decidit atorgar el 
segon premi, de 500 euros, a Juan Ramón Sau 
Ceitegui, del Restaurant La Bocca de Saragossa, 
qui va preparar un Llagostí de Vinaròs en el vel 
marí de cítrics i suc de ceba torrada.
 Finalment, el tercer premi ha estat per als cuiners 
de Can Ros Restaurant, de Borriana, Castelló, Aitor 
Martínez Ros i Ibai Martínez Ros. La seua recepta, 
un Llagostí refrescant de Vinaròs, ha obtingut el 
llagostí de bronze i un premi de 300 euros.
 La resta de participants han estat: Jose Luis Adan 
Caro, del Restaurante Converso, Monasterio de 
Valbuena (San Bernardo, Valladolid), Niki Pavanelli 
i Riccardo Delabella, del Restaurant Il Vecchio 
(Costa Adeje, Tenerife), José Cortés García i Davide 
Fossati, del Restaurant Diablito (Calvià, Balears), 
Raúl González Pavo i Sandra Alonso Mejías, del 
Restaurante Delablanca (Fuengirola, Màlaga), 
Miguel Ángel Mateos Robles i Maria Alcaraz, del 

Restaurante Hotel AC Cuzco (Madrid), Lamberto 
Eduardo Montono Gallego i Lidia Escalona Moreno, 
de l'Hotel Chateau Viñasoro (Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real) i Mohamed Quauch i Sebastián 
Ospina, del Restaurante Soldemar (La Pineda, Vila-
seca, Tarragona).
Aquesta cita gastronòmica va tenir lloc al mercat 
municipal des de les 17 hores i va comptar, com 
sempre, amb molt públic assistent. Els cuiners van 
realitzar les seves creacions en directe i davant la 
gent, que va poder preguntar-los i conversar amb 
ells detalls de les seves receptes i secrets culinaris. 
Destacar que el públic assistent també va poder 
degustar la tapa guanyadora de la vuitena edició 
del Tapa Tour, els restaurants guanyadors de la qual 
van ser el Vinya d’Alòs i Rafel Lo Cristalero amb el 
primer premi en la categoria de vots populars i el 
del jurat d'experts, respectivament.
L’acte va comptar amb el patrocini de Caixa Vinaròs 
i Conservas artesanas de Vinaròs, Coarvi. 

Juan Ramón Sau, de Saragossa, i els cuiners Aitor i Ibai Ros, de Borriana, llagostí de plata i de bronze respectivament
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Mariola Nos va presentar 
l'acte d'entrega de premis

Rafel Lo Cristalero i Vinya d'Alòs, guanyadors del Tapa Tour

Carlos Miralles Vericat, del restaurant Tancat de Codorniu 
d'Alcanar, amb el llagostí d'or‘Llagostí de Vinaròs, garum i tocs mediterranis’, la recepta que va seduir al jurat

Juan Ramón Sau, de Saragossa, i els cuiners Aitor i Ibai Ros, de Borriana, llagostí de plata i de bronze respectivament

Alguns dels plats que es van elaborar. 
Deu exquisites maneres de cuinar el llagostí

Els guanyadors, amb les autoritats presents i el jurat del concurs
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El Mercat Municipal va acollir la quarta edició 
del divertit concurs Mercatxef. El primer premi 
ha estat per Melodía Marcos i Anna Barceló, 
amb el plat "Cocossoise de llagostí" i el segon 
premi ha estat per a Joaquín Valldepérez i 
Rafa Domínguez, amb el seu "Arròs roig amb 
carxofes”.
El funcionament d'aquesta cita gastronòmica 
és divertida, ja que cada participant disposa 
de 30€ i tan sols 10 minuts per realitzar la 
compra al propi mercat dels productes i 
ingredients necessaris per confeccionar el seu 
plat. Posteriorment, durant 50 minuts i davant 
els espectadors presents, cuinen en directe  
el plat lliure que trien, i un jurat format per 
professionals de l'hostaleria i la nutrició tria 
finalment els que consideren millors en tots els 
aspectes.

IV Mercatxef
Melodía Marcos i Anna Barceló, 
primer premi amb el plat 
"Cocossoise de llagostí”



30 setembre de 2017

15

El Govern valencià, a través de 
l'IVF, es compromet a augmentar 
la col·laboració amb aquestes 
entitats de crèdit independents   
València. El president de la 
Generalitat, Ximo Puig, ha rebut en 
audiència l'Associació Valenciana de 
Cooperatives de Crèdit, entitats a les 
quals ha reconegut com a "aliades" 
de la política financera del Consell, 
ja que realitzen un important paper 
en la lluita contra l'exclusió financera 
i contra la despoblació.   En concret, 
la Generalitat valora que, amb la seua 
presència en diferents municipis de 
la Comunitat Valenciana, estiguen 
contribuint a atendre a segments 
de població de podrien caure en 
l'exclusió financera, a crear una 
banca de proximitat i a promoure 

un sector financer vinculat al territori 
que ajuda a evitar l'èxode rural.   
Aquesta associació està formada 
per les tretze cooperatives de crèdit 
que es van mantindre independents 
davant els processos de fusió amb 
grups financers derivats de la crisi.   
Aquesta trobada, en el qual també 
ha participat el director general de 
l'Institut Valencià de Finances (*VF), 
Manuel Illueca, escenifica el suport 
de la Generalitat cap a aquestes 
entitats, a les quals considera com a 
models variables i solvents.   

Més col·laboració   
Durant la reunió, Puig s'ha 
compromès a augmentar el suport 
de la Generalitat amb l'associació 
a través de diferents accions amb 

l'IVF. Per aquest motiu, ha traslladat 
els 27 representants d'aquestes 
cooperatives algunes mesures, com 
la de que l'IVF participe com convidat 
en les seues reunions per a així 
conèixer millor la realitat d'aquestes 
entitats i oferir una col·laboració 
directa.   Així mateix, s'ha oferit a 
l'associació formar part del comitè 

de riscos de la Societat de Garantia 
Recíproca de la Comunitat Valenciana 
(SGR), perquè siga part activa de 
la reactivació d'aquesta societat, 
i s'ha posat a la seua disposició la 
signatura d'un conveni perquè l'IVF 
i les cooperatives de crèdit puguen 
oferir productes financers conjunts.

SOCIETAT

 

 

Puig reconeix a les cooperatives de crèdit com a aliades de la política financera de la Generalitat pel seu paper davant 
la despoblació i el seu caràcter local 

- El Govern valencià, a través de l'IVF, es compromet a augmentar la col·laboració amb aquestes entitats de crèdit 
independents 

(19/09/2017) - El Govern valencià, a través de l'IVF, es compromet a augmentar la col·laboració amb aquestes entitats 
de crèdit independents  
 
València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebut en audiència l'Associació Valenciana de Cooperatives de 
Crèdit, entitats a les quals ha reconegut com a "aliades" de la política financera del Consell, ja que realitzen un important 
paper en la lluita contra l'exclusió financera i contra la despoblació.  
 
En concret, la Generalitat valora que, amb la seua presència en diferents municipis de la Comunitat Valenciana, estiguen 
contribuint a atendre a segments de població de podrien caure en l'exclusió financera, a crear una banca de proximitat i a 
promoure un sector financer vinculat al territori que ajuda a evitar l'èxode rural.  
 
Aquesta associació està formada per les tretze cooperatives de crèdit que es van mantindre independents davant els 
processos de fusió amb grups financers derivats de la crisi.  
 
Aquesta trobada, en el qual també ha participat el director general de l'Institut Valencià de Finances (*VF), Manuel 
Illueca, escenifica el suport de la Generalitat cap a aquestes entitats, a les quals considera com a models variables i 
solvents.  
 
Més col·laboració  
 
Durant la reunió, Puig s'ha compromès a augmentar el suport de la Generalitat amb l'associació a través de diferents 
accions amb l'IVF. Per aquest motiu, ha traslladat els 27 representants d'aquestes cooperatives algunes mesures, com la 
de que l'IVF participe com convidat en les seues reunions per a així conèixer millor la realitat d'aquestes entitats i oferir 
una col·laboració directa.  
 
Així mateix, s'ha oferit a l'associació formar part del comitè de riscos de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat 
Valenciana (SGR), perquè siga part activa de la reactivació d'aquesta societat, i s'ha posat a la seua disposició la signatura 
d'un conveni perquè l'IVF i les cooperatives de crèdit puguen oferir productes financers conjunts. 

Puig reconeix a les cooperatives de crèdit com a aliades de la política financera de la 
Generalitat pel seu paper davant la despoblació i el seu caràcter local 
El Govern valencià, a través de l'IVF, es compromet a augmentar la col·laboració amb aquestes entitats de crèdit independents

7Dies renova la seua imatge

Les revistes 7dies Actualitat 
de Vinaròs y 7dies Actualitat 
de Benicarló renoven la seua 
imatge i capçalera, després de 
sortir a la venda fa 16 i 13 anys 
respectivament. Ara, en la plena 
maduresa que ens ha donat 
el pas de temps, mirem cap 
endavant i així es com l’equip de 
7dies ha renovat la seua imatge:
-Creant una nova pàgina 
web de noticies, on trobareu 
tota l’actualitat i societat de 
Vinaròs, Benicarló, Peníscola i 
comarques. Aquesta nova web 
es www.7diesactualitat.com
-La creació i unificació de les 
xarxes socials, un nou conte a 

Facebook 7DiesActualitat i la 
creació de Twitter @7diesweb, 
on compartir totes les noticies al 
moment que aquestes passen.
-Una hemeroteca digital, on 
els lectors podran consultar 
de forma gratuïta qualsevol 
número endarrerit http://issuu.
com/7dies
Per aquest motiu, esperem 
que els lectors de sempre, així 
com els nous que es sumen en 
aquest il·lusionant projecte, 
pugueu gaudir d’aquests canvis, 
totalment gratuïts, i que gràcies 
a la vostra fidelitat, la premsa 
local e independent puga tenir 
una llarga vida, Gràcies.
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CULTURA

Dins dels actes commemoratius del 776 aniversari de l’atorgament de la carta de 
poblament, dissabte 23 de setembre va tindre lloc la cinquena trobada de danses 
infantils a Vinaròs. Els grups convidats van ser Benicarló, Santa Magdalena de 
Polpís i Xert. El punt de trobada fou l’Ajuntament de Vinaròs i després es va partir 
en cercavila fins a la pérgola del passeig de Colom.

La capella de Santa Victòria acull 
l’exposició amb motiu del XX 
aniversari de la mort de Vicent 
García Julbe. La mostra, dins dels 
actes de commemoració de la 
Carta de Poblament, és visitable de 
dimarts a diumenge en horari de 18 
a 21 hores

Trobada de puntaires
Diumenge 24 de setembre va tindre 
lloc la XIII Trobada de puntaires, que 
es va celebrar al pavelló poliesportiu 
municipal. L’acte va comptar amb la 
participación de Les Camaraes.

776
Aniversari de l'Atorgament 

de la Carta de Poblament 
de Vinaròs

1241-2017776
Aniversari de l'Atorgament 

de la Carta de Poblament 
de Vinaròs

1241-2017

Trobada de danses infantils
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El saló d’actes Provi García de la biblioteca municipal va acollir 
el passat dia 20 de setembre  la xarrada organitzada per 
l’associació cultural Amics de Vinaròs a càrrec de Lluís Gimeno 
Betí que duia per títol de “La llengua en el moment de la 
conquesta i poblament de Vinaròs”. La xarrada estava inclosa 
dins del cicles de tardor que organitza Amics de Vinaròs, al 
voltant de la temàtiva “Els temps de Jaume I”. La pròxima 
xarrada és el 5 d’octubre també a la biblioteca i a càrrec de 
Antoni José Pitarch.

Prudente
Río, que sin darte cuenta,
has nacido en la montaña
de blanca nieve por madre,
que al serlo, dulcemente
se reconvierte en agua.

Desciendes precipitado
sin que tu murmullo calle,
hasta que con suavidad 
te recuestas en el valle.

Aguas limpias, cristalinas
que caminas a los mares,
¡háblame de lo que ves!
de los pueblos y ciudades,
de las aldeas perdidas,
de castillos medievales.

A L’HIVERN OBRIM DES DE LES 8.30 H. 
AV. JAIME I,  17 ·  VINARÒS ·  T:  964 10 25 57

A L’HIVERN OBRIM DES DE LES 8.30 H. ¡Cuéntame historias de ricos,
y también de miserables!
si en tus aguas hay ondinas
o sirenas adorables.
si el odio vive en tus aguas
o el amor es el que vale.

Río que sereno corres
por meandros y barrancas,
no dices lo que por ahí ves;
por prudencia te lo callas.

Habrá que pedirle al mar,
que nos cuente tus andanzas,
pero dudamos que él,
esté dispuesto a narrarlas

Carlos García Gallardo, 2009

El domingo 24 de septiembre la Gent Gran de Benicarló acogió al Orfeó Vinarossenc 
en un intercambio de canto coral, ya que nuestros amigos nos visitaron el pasado 
9 de septiembre. Ambos coros, en su estima y fraternidad en las dos ocasiones 
disfrutaron haciendo las delicias de toda la concurrencia.
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Donarem exemple
Per Hugo Romero

Perill,  despreniments a la vista!
Per Fernando Juan 
Executiva local PSPV-PSOE

Independència, dret a decidir, 
unitat nacional
Per Jordi Moliner

Ens vam despertar el dissabte 
amb una operació antiterrorista, 
realitzada amb la més absoluta 
professionalitat i eficàcia per les 
Forces de Seguretat de l'Estat, 
on un jove veí va ser detingut en 

relació amb els terribles actes criminals a Barcelona. 
Ja des d'aquells fatídics dies els vinarossencs vam 
demostrar que amb veritables ganes de fer-ho, es 
pot viure en una societat basada amb el respecte, 
el diàleg i la convivència. I naturalment que ara 
tornarem a demostrar que ningú amb la força de la 
violència podrà aconseguir que deixem de ser com 
som: un poble obert i tolerant.
L'altre assumpte on creiem que Vinaròs és un 
exemple d'on algunes parts de l'Estat haurien 
d'aprendre molt, és amb la relació amb els nostres 
veïns catalans. Pot ser si es passassen algun temps 
amb nosaltres, podrien veure i entendre com tots, 
valencians, catalans i d'on siga, som persones 
normals i corrents que l'únic que volem és viure, 
treballar i sentir-nos part de la nostra terra.
També creiem que la situació actual a la qual ens 
han portat uns polítics que s'han mostrat totalment 
incapaços de resoldre un conflicte social que tots 
veiem vindre des de fa molt de temps, és una 
mostra més de com estem governats per un Partit 
Popular només interessat a avivar el foc per tapar 
les seues corruptes vergonyes. Misteriosos incendis 
a la Ciutat de la Justícia a Valencià o la desfilada 
d'alts càrrecs del PP per davant dels jutges, ara no 
tenen cabuda als mitjans de comunicació.
És per això que a Tots i Totes Som Vinaròs 
defensarem primer que res la democràcia davant 
de les increïbles mostres de repressió ciutadanes 
viscudes a Catalunya; però també que és el poble 
en qui resideix la veritable sobirania i no en un 
règim polític del 78 i el seu model territorial que 
s'han demostrat totalment obsolets i inoperants.
Demanem des del respecte que mereixen tots 
els sentiments nacionals, treball, honestedat i 
intel·ligència a uns polítics que tenen l'obligació 
de trobar una solució pactada i democràtica a 
aquest greu conflicte que s'està desenvolupant 
al costat mateix de casa nostra. Nosaltres, fins 
on es puga arribar dintre de les limitacions d'un 
ajuntament, farem el mateix des d'un poble que no 
ens cansarem de repetir, és un exemple per la resta 
d'Espanya.

Ara que ja ha arribat la tardor, 
i no serà perquè abans no ens 
hem mogut tot el possible, cal 
fer esment d’un problema que 
s’agreuja al nostre terme, com 

és el despreniment de part del litoral.
La passada setmana va visitar Vinaròs el diputat 
socialista per Castelló Artemi Rallo, que va ser 
rebut pel nostre regidor i primer tinent d’alcalde 
Guillem Alsina. Junts van visitar, entre altres 
llocs, la cala de Sòl de Riu, que ha sofert  repetits 
despreniments, i és el símbol, juntament amb els 
espigons de la platja del Fortí, de la deixadesa 
que està patint la costa de Vinaròs per part 
del Ministeri de Medi Ambient, deixadesa que 
sembla ser una de les premisses de l’actual 
govern espanyol en tot tipus de temes dels quals 
ara encara no toca parlar. El diputat Artemi Rallo 
es va endur un complet informe de carències i 
necessitats per al seu trasllat al Congrés.
De fet, Sòl de Riu i la platja del Fortí són, 
malauradament, només dos exemples de llocs on 
les actuacions del govern central (que és el que 
té competències) es fan necessàries i urgents. 
 En una llista ràpida podríem anomenar altres 
actuacions, com ara:
-	 El nou pont al barranc Salines
-	 Retirada de sediments del barranc 
Salines
-	 Plataformes de fusta de la costa sud
-	 Despreniments a la cala de les Roques
-	 Pèrdua de sorres a les platges del Fortí 
i Fora Forat
-	 Pèrdua d’una secció del vial dels Cossis
-	 Danys a la zona dels Cossis, Saldonar, 
Barbiguera, Clot i Triador
-	 Despreniments de la zona Foradada que 
afecten a la zona de pas.
Només els danys causats pel temporal de gener 
de 2017 ascendien a 1.500.000 €, i la construcció 
dels espigons del passeig als 6.000.000 €.
Ens hem d’esperar als ja cada cop més propers 
temporals de la tardor i hivern que es troben a 
la cantonada, o és que potser haurem de sortir 
als telenotícies anunciant desgràcies personals 
causades per aquests nous temporals, per tal 
que al Ministerio se’n recorden que existeix una 
localitat a la costa mediterrània anomenada 
Vinaròs?

El pols ha aplegat  al 
punt  més  àlgid, tant 
per part del govern 
Català com per part 

del govern espanyol. Ambdós s'han ficat en un carreró, 
al qual no se li veu eixida. Per una part tenim al govern 
del PP el qual la seua inacció, fet al qual ens té acostumats. 
Ha esperonat i donat ales al govern de Catalunya. Una 
posició massa ferma, sense postures per al diàleg i un 
fi de traca amb excés de prepotència i autoritarisme, 
no fa mes que crear nous independentistes i fomentar 
l'antiespanyolisme. Per l'altra part tenim a un govern 
de Catalunya que davant de l'immobilisme de l'Estat ha 
forçat la màquina fins a uns extrems que ara no li permet 
fer ni un pas enrere.
Que hi ha un sentiment històric independentista d'una 
part de la població catalana,  és  innegable.  Més  enllà 
de raons polítiques(  hi ha  independentistes de dretes 
i d'esquerres),  són  postures de sentiment i orgull 
de País, raons sociològiques, culturals  i  històriques. 
Aquest sentiment a el dia d'avui està en un punt màxim 
d'ebullició. Per altra part tenim un sentiment "Mesetario" 
i centralista heretat no  tan  sols del franquisme, que 
també,  sinó  que ve de  més  enllà,  bé  de la unificació 
d'Espanya en un sols regne, una sola llengua i cultura, 
la Castellana. Unificació feta a sang i ferro per Felip V. La 
creació d'un estat centralista i totalitari va acabar en segles 
de pluralitat i riquesa cultural de les altres nacionalitats 
presents a la península  Ibèrica. O  almenys  això van 
intentar. No cal dir que la repressió que sobre vingué a 
la guerra incivil del 36, va ser més dura als territoris amb 
altres sensibilitats, tradicions i costums que les dels 
victoriosos.
Tots aquests sentiments emergeixen cíclicament i 
el anticatalanisme també i un d'aquest moment és ara. 
Aquest pols ve de fa anys ja, l'última  reforma  de 
l'Estatut  Català el qual el president Zapatero va dir 
que respectaria, es va judicialitzar i va ser retallat de 
manera ostentosa. La petició del govern Català de fer un 
referèndum, no ha estat ben atesa ni tractada pel govern 
central.
Un referèndum, en principi no vinculant però amb 
totes les garanties legals i d'igualtat tant pels partidaris 
del si com els partidaris del no, ens hagués donat una 
radiografia real del sentiment del poble de Catalunya. 
Si un 30% hagués votat que si, l'escenari seria un altre, 
per altra part si el si hagués aplegat a més del 70% hi 
ha un escenari que es  deuria estudiar  i solucionar. 
El que no pot ser de cap manera  és  que a un poble 
que demana expressar-se lliurement amb un acte 
democràtic com són unes votacions, se li retallí eixe dret 
i l'hi criminalitzes. L'acte va més enllà del si o del no, va de 
democràcia i això a Madrid encara no ho han entès. Va de 
sentiments i això a Madrid si ho entenen però només per 
als sentiments d'ells. No  és  només  un tema 
d'independència és un tema de nacionalitats, els pobles 
que tenim la sort de tindre una altra llengua mare, altres 
tradicions i costums, no estem per a restar, estem per a 
sumar i això no ho entenen des de la "Meseta Central" ni 
d’altres llocs de l'Estat Espanyol. I ací és a on s'equivoquen 
l'intent de fer  desaparèixer  les altres llengües, 
costums i tradicions  només  fan que crear nous focus 
d'enfrontaments i sentiments  antiespanyols.  Caldria 
prendre exemple d'altres països com Bèlgica o Canada, 
que integren totes les diferencies per a sumar i no per 
a restar. Ací a Vinaròs, terra de cruïlla hi tenim presents 
totes les sensibilitats, però no hem de perdre de vista el 
nostre tarannà conciliador i obert per a que, dins de les 
diferencies no obrir una escletxa irreconciliable.
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776 aniversari de l'atorgament de 
la Carta de Poblament de Vinaròs
Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Ni comercio ni turismo
Por Amparo Martínez

Cuando estaba en la 
oposición el concejal 
de las áreas de turismo 

y comercio prometía mucho a todos los actores 
implicados en el sector turístico y comercial 
de Vinaròs. Tanto Doménec Fontanet como 
Compromís, el partido de abajo a arriba hasta que 
están arriba y entonces pasan de los de abajo, 
pintaban a los comerciantes y a los empresarios 
turísticos una ciudad en el país de las maravillas si 
ellos gobernaban.
Les engañaron a todos. El voto de Compromís 
ha sido el que permitió subir el impuesto de la 
contribución a todos los vinarocenses un 10% en 
el año 2016 y otro 10% en el año 2017. También ha 
sido Compromís el que con su voto ha eliminado 
las bonificaciones en el IBI a los locales comerciales, 
oficinas y restaurantes. 
Todas estas subidas de impuestos suman mucho 
dinero, decenas de miles de euros que en lugar de 
reactivar la economía local han servido para pagar 
la subida de sueldo del alcalde y los sueldos de 
los cinco concejales que cobran 14 pagas de las 
arcas municipales entre los que se encuentra el de 
comercio y turismo. Y mientras tanto sus áreas, allá 
donde debe poner la carne en el asador olvidadas, 
sin nuevas ideas y con una gestión nefasta.
En los últimos días nos hemos enterado, por la 
prensa claro está, que este año no se celebrará el 
día mundial de la tapa en Vinaròs. Es lo que ocurre 
cuando el concejal de turismo y comercio está 
más preocupado en su imagen personal que en 
las necesidades de los restauradores. Mucho viajar 
por las ferias que antes criticaba pero en Vinaròs 
las iniciativas que de Compromís dependen se van 
perdiendo y con ellas se pierden oportunidades de 
negocio, de crear empleo y de afianzar la ciudad 
como destino turístico gastronómico y familiar.
El Consell de Turisme sigue sin reunirse y eso que 
ya tiene aprobado, aunque solo con los votos del 
tripartito, el plan estratégico y de márqueting 
de Vinaròs realizado por una empresa que cobró 
muchos miles de euros y que como cabeza visible 
tiene a un concejal del PSPV-PSOE en Traiguera. 
Es sabido por todos, porque él mismo lo anuncia 
allá por donde pasa, que dentro de dos años 
Doménec Fontanet no repetirá como concejal pero 
ello no debe ser motivo para que deje las áreas de 
su gestión como si hubiese pasado el caballo de 
Atila, es decir, arrasadas. Fonta hace y deshace 
sin que nadie le tosa y el resto de tripartito, con 
su silencio, es cómplice y corresponsable de esta 
pésima gestión en dos áreas fundamentales para 
la economía de Vinaròs.

776 anys ens separen de 
la simbòlica data del 29 
de setembre de 1241, 

on Gil d’Atrosillo, alcaid de Peñiscola, atorgà   
pel mandat del rei   en JaumeI   la Carta Pobla a 
l’alqueria de Bynalaroç (Beni-Al-Arus) per a Grinyó 
Ballester i altres 50 pobladors. Aquell dia s'inciava 
"oficialment " una llarga singladura al llarg del 
segles, l'aventura de la nostra ciutat, Vinaròs. I un 
any més, 776 anys després, volem tornar a mirar 
cap enrere i reconéixer-nos en el nostre passat, en 
la nostra memòria.
Els actes de conmemoració del 776 Aniversari de 
l'Atorgament de la Carta de Poblament de Vinaròs, 
volen servir d'excusa perquè tots reflexionem 
sobre la nostra llarga i rica història, i sobre tot 
que ho fem amb l'orgull de saber-nos dispositaris 
d'una tradició, que generació rere generació, ha fet 
possible que ens superem segle rere segle.
En 776 anys, molt ha canviat la nostra ciutat, però 
el tarannà de superació dels tots els vinarossencs 
continua sent el mateix. Abordar el futur amb 
entusiasme, suposa també respectar amb devoció 
el nostre passat. Gaudir dels actes que s'han 
presentat, és una manera de continuar bastint la 
nostra història, la nostra ciutat.
Dit això, el PVI us convida a tots i a totes a participar 
activament en el 775 aniversari   de l'atorgament 
de la Carta de Poblament de Vinaròs.

Vivir treinta años en ella, y con familia actual 
en la misma, creo motivo suficiente para 
opinar y preocuparme de la deriva que están 
tomando las cosas. Votar o no votar, urnas 
o no o el resultado de las mismas, creo que 
para algunos, no es lo importante en estos 
momentos, sino la excusa de una ruptura con 
un idioma, unas instituciones o unas leyes que 
dicen no les representan. En la vida hay etapas, 
diferentes que hay que afrontarlas en una 
comunidad, para la estabilidad, el bien común 
o una mejor convivencia según el momento 
social o situación política. La Constitución del 
78, fue eso, lo mejor, lo más conveniente y el 
marco para avanzar y lograr metas que hasta 
ese momento eran impensables, la muestra 
son los casi cuarenta años de convivencia 
fructífera y en paz. La Constitución ¿Hay que 
reformarla? ¿Ampliarla? ¿Cambiarla?. Seguro.... 
Pero quien denuncie en su marco, falta de 
libertad, o que se le prohíbe hablar su idioma, 
o difundir su cultura....en estos momentos, falta 
a la verdad, salvo entender esa libertad con 
impedir que otros ejerzan la suya en nuestro 
entorno, sentirnos obligados para entendernos 
(por educación) a hablar en un idioma que 
entendemos pero no sentimos como nuestro o 
querer que prensa, T.V. y todo a nuestro alcance 
difunda solo lo que nos interesa. Renegamos 
(con razón) de una dictadura no tan lejana y 
sin embargo apelamos a derechos feudales. 
“España nación de naciones” ¿Será Granada 
independiente?. Acuérdense que Granada fue 
reino. Razón tienen con lo del derecho a decidir, 
pero ese derecho lo pierden cuando la forma en 
la que lo hacen pasa por no respetar: ni leyes ni á 
los que piensan diferente a ellos. Han dado una 
patada aun avispero y luego se quejaran de que 
alguno sea picado. Toda sociedad sin normas 
es una anarquía que genera desigualdades, 
perdida de derechos y diferencias cuando 
impera solo la ley del más fuerte. Por eso es 
preocupante el clima de enfrentamiento y 
diferencias entre, amigos, compañeros de 
trabajo, familias... y el día después ¿Qué?... 
¿Habrá mas mártires, que verdugos?... Un futuro 
con una sociedad dividida, enfrentada. ¿Tiene 
futuro,? ¿cómo quedará la convivencia entre 
vecinos?. Para las personas de a pie lo más 
importante: es entendernos, vivir en paz, tener 
trabajo, una seguridad social, una educación 
gratuita y de calidad para nuestros hijos, una 
vivienda digna..... Luchando juntos se pueden 
conseguir muchas cosas, divididos y por nuestra 
cuenta ¿?.... Lo de la independencia, es como la 
fruta de un árbol, hay que dejar que madure y si 
vale la pena....

A CATALUÑA CON RESPETO 
Antonio Najar.
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Andrés Albiol
Ostra d’ales 

Mar aún ‘veraniego’ al inicio del otoño

Semana con unas aguas cálidas y tranquilas en la estación ventosa que entramos. 
Se faenó normal en todas las modalidades a excepción de la llum, en que  las 
traíñas están fuera. Las extracciones en general resultaron aceptables, en especial 
de especies propias de ésta época otoñal. Y las cotizaciones bajaron un tanto.

La pesca de arrastre desembarcó a diario gran variedad de pescados y mariscos, como 
langostino, calamar, salmonete, sepió punxa, pez de S. Pedro, caracol, pescadilla, rape, 
peluda, galera, móllera, caballa, sardina, jurel, rubios, palometa blanca, raya, aspet, lliri, 
canana, cangrejo, araña, y morralla.
El cerco faenaba por aguas de Valencia para pillar peix blau.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras desarmaron del crustáceo rey, para 
dedicarse en su mayoría al lenguado. Tres capturan sepia, corba y mabre. Y uno letxa y pagel.
El palangrillo costero, varias embarcaciones se dedican con anzuelo a pillar lubina, dorada, 
sargo, dentón, pargo y congrio. Y un par opta por atrapar llampuga.
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo siguen efectuado buenas ventas de ejemplares 
de 1 a 3 Kg.
Un marrajero de Blanes arribó de alta mar de capturar 80 piezas de pez espada, que dieron 
en báscula un total de 1.600 Kg. Y la pesca del atún rojo (tonyina) con línea de mano una 
embarcación logró izar a bordo sobre cubierta diez ejemplares de unos 40 Kg/pieza.

Pesqueras perdidas; La ensa o l’afusat
Es una pesca antigua que consiste en atraer lisas cerca de la orilla o próximo al pescador 
(rallador) por medio de otra lisa en celo (ensa) y con el arte del rall (esparavel) capturarlas.
Antaño fue una pesquería muy practicada por éste litoral, 
en especial desde nuestra costa hasta la peñiscolana, puesto 
que sus playas de arena, piedras o calas solitarias con llosas 
anegadas, etc., propiciaban su practica.
Era una pesquera de temporada, o sea, en la época reproductiva 
de las muchas especies de lisas que hay, pero las principales 
comenzaban al inicio del verano con la llegada del galta roig, 
els afusanys, etc. en agosto el mújol, y a partir del septiembre 
la caluga. Para ello, el pescador se tenía que proveer de una 
lisa, a poder ser hembra (son hermafroditas) bien pescándola 
al trasmallo, al rall, o con anzuelo, para mantenerla viva en un 
cubo con agua, etc. Acto seguido se ata el pez pasándole un 
fino hilo con un palito por la abertura de las branquias. En un extremo del hilo ataban a 1 
ó 2 m. una piedrecita que fondeaban para mantener el pez fijo en un lugar, y además un 
pequeño corcho a la altura que querían que estuviera nadando entre aguas la ensa, o sin 
corcho para que nadara libre por abajo o sobre la superficie, etc. El rallador Juan Reverter 
(lo tío Marraña) prefería lugares colindantes de playas. Antonio Beltrán (Pistón) optaba por 
parajes como bajíos rocosos cercanos a els cossis y escolleras portuarias. Y Juan Bta. Subirats 
(Pinocho) escogía desembocaduras de ríos. 
Por narrar una escena, Pinocho y su esposa María Bonet en el mes de septiembre, muchos 
días, a partir del amanecer (l’alba) se iban ambos con bicicleta hasta la playa de bolos d’Aigua-
Oliva. Lo primero que hacían al llegar era colocar la ensa en el mar para que fuera atrayendo 
a pretendientes. Acto seguido cortaban unas cañas y construían una caseta para protegerse 
del sol y la brisa marítima. Al rato ya podían apreciar como algunas lisas merodeaban por 
las inmediaciones y se acercaban a la ensa rodeándola con insistencia. Entonces, María iba 
cobrando del hilo de la ensa para acercarla hacia su esposo que estaba agachado e inmóvil, 
sin hacer sombra, con el agua cubriéndole las rodillas y preparado con el rall. Cuando él veía 
que todos los peces estaban mas o menos juntos, con sus vigorosos brazos les lanzaba el rall 
en abanico, que caía así sobre el mar rodeando a todo el cardumen con la red circular, y como 
dicho arte tenía plomo en todo su alrededor, rápidamente el rall caía al fondo de la escasa 
profundidad, encerrando de esta forma a las lisas en su interior. Luego sólo le restaba recoger 
del cordel que sostenía con la mano atado el rall, e ir sacando las piezas capturadas sin dañar 
a la ensa, pues tenía que estar lista pronto para volver ha hacer de reclamo a otros posibles 
novios. La primera lisa que atrapaban la ‘escataban’ y con un puñado de arroz, una docena 
de lapas que hacia allí mismo, un par de cangrejos que cogía con las manos, unos cuantos 
mejillones que arrancaba del roquero y cuatro cornetas que había agua al tobillo, María, con 
éstos ingredientes elaboraba con caldero un suculento guiso. Luego, mas de tarde, también 
tenían la opción de asarse uno de ésos grasosos pescados. A veces la jornada, según el clima, 
se alargaba hasta el atardecer (la prima) en que los bancos de dichos peces volvían hacer 
movimiento, aprovechando ellos su estancia para capturar más. 

En castellà li diuen pajarita, en francés avicule 
hirondelle, en anglés wing oyter i en alemany 
Vogelmuschel. El seu nom científic és Pteria 
hirundo. 
Este mol·lusc bivalve té una petxina fràgil, 
allargada, obliqua cap a la part posterior, 
comprimida lateralment. Cada valva és un tant 
oval, asimètriques, que les tanca amb la xarnera 
en forma de pic y és molt llarg. Estes expansions 
dels costats es diuen ales o orelles i són desiguals, 
perquè la posterior és ensiforme i allargada, 
l'anterior no és tant a l'acusar la inserció dels fils per 
a subjectar-se al substrat. L'ornamentació consta 
d'estries de creixement que al seu torn originen 
làmines concèntriques que se superposen. El bord 
és pilós. Tanca les valves per mitjà d'una espècie de 
frontissa composta per dos processos a manera de 
denticles que encaixen. La força per a tancar-les la 
fan dos fort músculs inserits en la part interior de 
la petxina. I per a obrir-les en el seu vèrtex té un 
lligament que les separa en angle. 
Exteriorment és de color terrós clar translúcida 
amb taques violeta. L'interior nacrat. 
Talla 10 cm. 
La part carnosa de l'animal consta d'un peu 
desenrotllat, la massa visceral i el manto que els 
recobrix. 
Per a la reproducció els ous i esperma són expulsats 
a la corrent perquè es fertilitzen. Després eixiran 
larves que viatgen entre el plàncton, per a baixar 
sobre el fons i fixar-se en gorgories i llocs fangosos 
en grups d'individus fins als 100 m. 
S'alimenten filtrant l'aigua per mitjà de les seues 
brànquies que retenen les partícules, a més 
d'absorbir l'oxigen del mar per a la seua respiració. 
També per a construir la petxina presa de l'aliment 
i del mig circumdant el 90% de substàncies 
inorgàniques que cristal·litza en carbonat càlcic. 
És atrapada amb xarxes d'arrossegament i tremall. 
És comestible. Al vapor estan saboroses.

Juan Bta. Subirats (Pinocho) tras un lance con el rall
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PUBLICITAT

UPCCA
UNITAT PREVENCIÓ COMUNITÀRIA 

EN CONDUCTES ADICTIVES

Més info a: www.cmevinaros.es

III JORNADA 
D’ESPORT
EN FAMÍLIA

1 D’OCTUBRE 2017

  Pista Atletisme     

  Activitats per 
Xiquets/es + 
Pares/Mares

ACTIVITATS 
GRATUITES

OBSEQUIS 
PER A TOTS ELS 
PARTICIPANTS

De 10.00 a 13.00 hores

Vinaròs va celebrar diumengeel dia 
de la bici, aquesta vegada sota un sol 
esplèndid després d'haver d'haver 
estat ajornada la prova anteriorment 
per motius climatològics. La cita 
esportiva per a tota la família es va 
iniciar a les 10 del matí   en la Carpa 
de l'Atlàntic. Van ser centenars els 
amants del ciclisme que van sortir a 
gaudir d'aquesta jornada, que es va 
iniciar amb la lectura d'un manifest 
contra els atropellaments que 
buscava crear consciència entre els 
conductors. 
  El recorregut aquest any podia 
realitzar-se amb o sense pujada 
a l'Ermita. En tots dos casos, els 
12 o 14 quilòmetres van finalitzar 
amb l'arribada de nou a la Carpa 
de l'Atlàntico, on es van programar 
divertides activitats per al públic 
infantil que va participar.

Dia de la bici
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Este fin de semana el Club Taekwondo 
Atencia organizó el "I Open de Taekwondo 
Ciutat
d' Alcanar". La competición tuvo lugar el 
sábado 23 en el pavellon de dicha ciudad, 
donde se dieron cita deportistas   de alto 
nivel como campeones autonómicos,   
campeones de España y el actual 
subcampeón del Mundo Cadete, Dejan Ison 
Arconado, el cual fue homenajeado por su 
reciente título. Los clubs que participaron 
venian de Cataluña, Teruel y Comunidad 
Valenciana, donde también participó el 
mejor Club de España, Taekwondo Damián 
de Reus. El club Taekwondo Atencia 

estuvo representado por 18 chavales, 
que obtuvieron muy buenos resultados, 
subiendo todos al podium con un total de:
Adrián Mereuta - ORO
Albert Sorin -ORO
Sergio Romero - PLATA 
Adrián Apóstol - PLATA
Denisa Ardelean - PLATA
Berta Agustín -PLATA
Eric Atencia -PLATA
Axel Jimenez - PLATA 
Raúl Flaviu - PLATA
Pol Panisello - PLATA
Edgar Pérez - BRONCE
Agustín Serna - BRONCE

Y cómo no felicitar a nuestros más 
pequeños:  Mirella Agustín ,Robert Gabriel  , 
Aleix Sorin , Eric Galan, por su participación 
en exhibición.
Desde estas líneas queremos agradecer 
a todos los padres y colaboradores por 
su apoyo a nuestros chavales y como 
no agradecer a los clubs participantes 
con un total de más de 200 niños y al 
ayuntamiento de Alcanar y en especial a 
Jordi Bort, concejal de deportes de dicho 
ayuntamiento, por facilitarnos todo para 
la organización del campeonato. Fue un 
gran día y pudimos disfrutar de muy buen 
ambiente. Gracias a todos.

El passat diumenge i sumant un any 
més en aquesta festivitat, el club 
local de Triatló JijiJaja Vinaròs va 
celebrar una temporada en la que 
hem tingut moltes bones notícies, 
rodejats sempre de la germanor 
que any rere any hem forjat com a 
entitat.
En un genial dissabte on l'equip 
va organitzar un triatló a Peníscola 
per celebrar l'acomiadament de 
la temporada de triatló 2017 i on 
gràcies a Hoteles Mediterraneo 
Peñiscola la vetllada va ser 

espectacular, sols podem agraïr tot 
el que ens ha passat, els que ens 
està passant i tot el que ens queda 
per davant, en un any on hem tingut 
l'alegria de seguir creixent amb 
nombre de socis així com guanyant 
el Circuit Diputació de Castelló, 
entre moltes altres!
I com no, no ens podem oblidar 
que, per a aconseguir-ho, el suport 
de socis, simpatitzants, sponsors i 
patrocinadors ha sigut essencial!
Moltes gràcies club, moltes gràcies 
equip!

El passat 6 d'Agost a la població de Cervera, es va 
disputar la tradicional Volta a Peu i on atletes del Club 
Esportiu Vinaròs van participar obtenint els següents 
resultats:
INFANTIL FEMENÍ - Llum Altaïr Cid 1a classificada
ALEVÍ FEMENÍ - Àgueda Cid 2a classificada
BENJAMIN MASCULÍ - Ruben Miralles 4t classificat i 
Andreu Marquez 5è classificat
BENJAMIN FEMENÍ - Lola Ocaña 2a classificada
INICIACIÓ MASCULÍ - Jaume Marquez 8è classificat
INICIACIÓ FEMENÍ - Llum Ocaña 4a classificada
VETERÀ FEMENÍ - Maribel Arenós 2a classificada, Ma Luz 
Castell 3a classificada, Maite Redó 6a classificada
VETERÀ MASCULÍ - Ramon Saragossa 3r classificat, Jose 
Diumenge Forner 6è classificat, Toni Ocaña 9è classificat 
i Jose Antonio Miralles 12è classificat
ABSOLUT FEMENÍ - Carla Masip 1a classificada
ABSOLUT MASCULÍ - Guillem Segura 2n classificat, Edu 
Pla 4t classificat i Pau Forner 8è

CARRERA MORABETI- SANT MATEU
Carrera celebrada a la veïna població de Sant Mateu 
el 13 d'Agost i on atletes del Club Esportiu Vinaròs van 

pujar al podi un total de 5 ocasions. Les classificacions 
van ser les següent;.
POLLETS MASCULÍ - Jaume Marquez 4t classificat amb un 
temps de 49 seg
BENJAMIN MASCULÍ - Andreu Marquez 13è classificat amb un 
temps de 03:45 min
BENJAMIN FEMENÍ - Júlia Mateu 1a classificada amb un temps 
de 3.07 min
ALEVÍ FEMENÍ - Àgueda Cid 2a classificada amb 3,02 min i 
Marta Saragossa 5a classificada amb 3,17 min
INFANTIL FEMENÍ - Llum Altair Cid vencedora amb un temps 
de 02:43 min
VETERÀ 35 MASCULÍ - Jose Diumenge Forner 12è classificat 
amb un temps de 21:56,5 min
VETERÀ 35 FEMENÍ - Maribel Arenós 2n classificada amb un 
temps de 21:54 min, Maria Llum Castell 4a classificada amb 
23:37 min i Rosa Blanca Castell 13a classificada amb 27:57 min
VETERÀ 50 MASCULÍ - Ramon Zaragoza 1er classificat amb un 
temps de 19:13,2 min
ABSOLUT MASCULÍ - Pau Forner 4t classificat amb un temps de 
17:23 min
ABSOLUT FEMENÍ - Andrea Cabrer 3a classificada amb una 
temps de 21:07 min
XXXIX CROSS FESTES DE BENICARLÓ I XXXI MILLA 
URBANA
Dins de les les Festes Patronals de Benicarló, 26 d'Agost, 

es va celebrar l'esmentada competició on l'atleta 
del Club Esportiu Vinaròs, Júlia Mateu, va ser la clara 
vencedora en la categoria Benjamí Femenina, tot i patir 
una caiguda a mitja carrera.
El primer cap de setmana de setembre, Gabriel Estevan, 
triatleta del CLUB ESPORTIU VINARÒS, va córrer el seu 
segon triatló olímpic a Benicàssim, aquesta vegada amb 
una mica més de bici i pujant al Desert de les Palmes, 
obtenint una 8ª posició en la seua categoria, tot i anant 
una mica perdut a la natació. A la bici, va començar a 
agafar a gent i a gaudir amb un paisatge espectacular. 
L'any que ve més i millor, afrontarem nous reptes.  

Agraïments al nostre patrocinador FACSA Aigües 
de Vinaròs i les col·laboracions de Nova Nutrició i 
Sports Arin.

El passat diumenge dia 17, es va 
celebrar la travessia Papa Luna 
organitzada pel Club Triatló 
Penyiscola.
El Club Natació Vinaròs va estar 
representat per 7 nadadors, de 
direrent categoria majorment van 

ser de la secció de màsters.
El guanyador absolut va ser 
Guillem Segura del Club Triatló 
JIJI.JAJA de Vinaròs.
Santi Matamoros Taclo va quedar 
segon en absolut masculí, Clàudia 
Matamoros segona absoluta 

femení, Santi Matamoros 
Centelles segon i Rubén Miranda 
tercer en categoria màster B, 
Isabel Fonollosa primera en 
màster A, Felipe Fonollosa primer 
i Manolo Falco segon en categoria 
màster 60.

I Open de Taekwondo Ciutat d' Alcanar

CURSES D'ESTIU PER A TANCAR LA TEMPORADA 2017   XXV CURSA A PEU DE CERVERA

Travessia Papa Luna Peníscola
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VINAros C.F.

Rafa Marcos

5 1
4 0
4 2
1 2
3 1
1 6
4 0
3 1

Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS.

1 Càlig 1 1 0 0 6 1 3
2 Alcolea 1 1 0 0 5 1 3
3 VINARÒS 1 1 0 0 4 0 3
4 Torreblanca 1 1 0 0 4 0 3
5 Rossell 1 1 0 0 4 2 3
6 Atzeneta 1 1 0 0 3 1 3
7 Vilafranca 1 1 0 0 3 1 3
8 Benassal 1 1 0 0 2 1 3
9 Albocàsser 1 0 0 1 1 2 0

10 Borriol "b" 1 0 0 1 2 4 0
11 Tírig 1 0 0 1 1 3 0
12 Salzadella 1 0 0 1 1 3 0
13 Xert 1 0 0 1 1 5 0
14 Cinctorra 1 0 0 1 0 4 0
15 Vall d'Alba 1 0 0 1 0 4 0
16 Les Palmes "b" 1 0 0 1 1 6 0

TITULAR: LA JORNADA

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

Resultados Jornada 1 Jornada 2

C.D. Xert
C.E. Cinctorra
C.F. Borriol "b"

C.D. Vall d'Alba

C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell
Albocàsser C.F.
C.F. Vilafranca

U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.C.F. Les Palmes "b"

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

C.F. Torreblanca
U.D. Atzeneta R.C. Salzadella

Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

BORRIOL B  3,  VINARÒS C.F.  2
16h 30’, 24/9/2017
Árbitro de la contienda: ALBERTO ADSUARA 
BUEDO (5). Buen arbitraje, amonestó con amarilla 
a varios jugadores más por protestar que por juego 
duro. Prolongó el encuentro en la segunda mitad 
más de cinco minutos por pérdidas de tiempo del 
equipo local. A todo juez no se le puede criticar en 
demasía pues el nivel de juego decae…
ALINEACIÓN DEL VINARÒS C.F.: 1 LLUC(3), 
20 POCHE(1), 5 ANDRÉS(1), 8 CRISTIAN(2), 9 
JUANJO(2), 6 MANOLO(3), 15 MIGUEL ANGEL(2), 
RAÚL(3), 3 CAMÍ(2), 4 DANI(3), 12 MIRALLES(1). 
SUPLENTES: 16 BORRÁS, 18  SERGI(3), SANTI(2), 13 
DAVID, 21 ALEXANDRE(3)
TROFEO A MÁS REGULAR: MANOLO 8, RAÚL 8, 
LLUC 8, DANI 8, ALEXANDRE 8…
TROFEO MÁX. GOLEADOR (3): RAÚL 2,LLUC 1, 
JAVIER GARCÍA 1, JOAN MIRALLES 1, CRISTIAN 1.
RESUMEN DEL PARTIDO:
Primera hora de tanteo con dos ocasiones nuestras, 
19’ de Cristian y 22’ de Poche remata fuera a pase 
de Manolo. Pero algo no funcionaba, estábamos 

un poco engarrotados, los pases no nos salían, la 
rifábamos más; como si no nos creyéramos que al 
final de la liga estaremos en puestos de ascenso. 
Así vienen los dos primeros goles rivales: 32’ Balón 
bota delante de Lluc que le sobrepasa y 40’ de falta 
directa. En el minuto 42’ penalti a favor nuestro 
que nos hubiera metido toda la segunda parte 
en el partido pero el portero local está acertado y 
lo para. En el 44’ Camí  pierde soberbiamente en 
defensa y nos encajan el tercero.
En la segunda mitad el Vinaròs no sale para nada 
derrotado, quiere jugar los restantes 45 minutos 
que quedan y con garra. Santi (5) y Òscar (5)  
plantean, de salida, un doble cambio dando 
entrada a Alexandre y Santi, aumentando el 
equipo a una mejor versión. Así también en el 58’ 
sustituye al desdibujado Andrés por Sergi, el cual 
bregó muchísimo utilizando su gran físico. En el 62’ 
y el 64’ logramos meter nuestros goles, premio a 
nuestro buen juego, y un poco agradeciendo a la 
labor del portero local. El primero obra de Lluc a 
saque directo, en que el otro meta se hace un lío en 
el área. Y el segundo se anticipa Raúl que peina de 

cabeza por encima de él ante su mala salida. Esta 
media hora última del encuentro fue de dominio 
abrumador visitante en que buscábamos con 
gran ahínco el empate, más con la fuerza y el pase 
largo que con la inteligencia. Pero no se le puede 
recriminar nada al equipo que nos ofreció un gran 
espectáculo de tensión y entrega. En el 29’ tuvimos 
una clara ocasión de centro de Alexandre al área 
que por poco rebasa al guardameta rival. Y en el 
descuento, 95’, fallamos una clarísima  a doble 
remate que sobresale por arriba de la portería.
La semana próxima nos visita el U. D. BENASAL. 
Recuerde queridísimo aficionado al fútbol que es 
más gratificante ver un partido en vivo que uno 
desde el sofá o en el bar, aunque sea de categoría 
un poco menos alta, y sobre todo si se defienden 
los colores de tu pueblo.

DIA: DISSABTE, 30.09.17 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 CAMP 1-2 FUTBOL 11 INFANTIL B CF UNITED VINAROS B – 
AMPOSTA C

10,30 CAMP 3 FUTBOL 7 BENJAMÍ CF UNITED VINAROS MORAT – 
SANT JAUME

11,45 CAMP 2 FUTBOL 8 ALEVÍ C CF UNITED VINAROS C – 
ALMAZORA C

12,00 CAMP 3 FUTBOL 7 BENJAMI C CF UNITED VINAROS – 
BENICARLO C

12,30 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ B CF UNITED VINAROS B – MORO

17,00 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ A CF UNITED VINAROS A – VALL 
D’UXO

18,15 CAMP 2 FUTBOL 8 ALEVÍ C CF UNITED C – ESSENDON 
UNITED FC (AUSTRALIA)

18,15 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ B CF UNITED B – ESSENDON 
UNITED FC (AUSTRALIA)

DIA: DIUMENGE, 01.10.17 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9,45 CAMP 3 FUTBOL 7 BENJAMÍ BLAU CF UNITED VINAROS – SANTA 
BARBARA

9,45 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ D ESSENDON UNITED FC 
(AUSTRALIA)

10,45 CAMP 3 FUTBOL 7 PREBENJAMÍ BLAU CF UNITED VINAROS – SANTA 
BARBARA

11,00 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ A ESSENDON UNITED FC 
(AUSTRALIA)

 
DIA: DISSABTE, 30.09.17 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,45 ESTADI FUTBOL 11 CADET A VNAROS EFC - A.C.D PEÑISCOLA
16,00 ESTADI FUTBOL 7 PREBENJAMÍ VNAROS EFC - 
16,00 ESTADI FUTBOL 8 ALEVÍ B VINAROS EFC - C.F BENICARLO

18,00 ESTADI FUTBOL 11 INFANTIL C VINARÒS EFC – C.F 
RAFALAFENA

DIA: DIUMENGE, 01.10.17 ESTADI  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF – UD BENASAL

 
DIA: DISSABTE, 30.09.17 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET CB VINAROS SERVOL – CB 
CASTELLÓN

16,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR CB VINAROS SERVOL – CB 
CASTELLÓN

18,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR CB VINAROS SERVOL – CB 
CASTELLÓN

20,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR CB VINAROS SERVOL – CB 
CASTELLÓN

         
12,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADETE C.BM VINAROS – ONDA
16,00 PISTA SINTETICA F.SALA SENIOR CD VINAROS FS –

18,00 PISTA SINTETICA HANDBOL SENIOR C.BM VINAROS – FERTIBERIA 
BM PUERTO SAGUNTO D

Los veteranos de Vinaròs se 
proclamaron campeones de la 
copa Cataluña en su última edición, 
celebrada el pasado 23 de septiembre 
en San Jaume. 

La final se decantó para los pupilos de 
Keita con un contundente 1-5.

Los goles fueron de Peter 1-1, Alex 1-2, 
Alex 1-3, Alex 1-4, Jaime 1-5.
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C/
 Á

N
G

EL
 N

º 1
0 

 - 
 V

IN
AR

Ò
S

W
W

W
.JJ

CI
N

EM
A.

ES

 
  

w
w

w
.j

jc
in

e
m

a
.e

s
Di

a 
de

 l’e
sp

ec
ta

do
r: 

4'
50

 e
ur

os
 

(n
o 

s'a
pl

iq
ue

n 
el

s d
ie

s f
es

tiu
s)

 

  

 Classificació: Tots els públics

 Gènere:Documental

 Duràda:95 min

  ''Camina conmigo''''Camina conmigo''  
DIVENDRES:   Día:29         20:30:h

DISSABTE:   Día:30        20:00:h 

DIUMENGE:   Día:1       17:15:h

DILLUNS:   Día:2    21:50:h   

 

   Classificació:+ de 12 anys

 Gènere:Acció,Thriller

 Duràda:140 min

    ''Kings man''''Kings man''
                                                            EL CÍRCULO DE OROEL CÍRCULO DE ORO  

DIVENDRES:Día:29         22:20:h 

DISSABTE:    Día:30 17:00:h–22:20:h 

DIUMENGE: Día:1        19:00:h 

DILLUNS: Día:2   19:00:h 

   ·   964 401 912

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”

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

CONCERT

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

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
CONCERT CONMEMORATIU DE LA CARTA POBLA

Diumengue  1 d’octubre de 2017 a les 12,00 hores
AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS D’IZCO”

PROGRAMA

    ** A festival prelude  Alfred Reed 
Pilatus: mountain of dragons Steven Reineke
       *Dies infernus   Bert Appermont
  -The Village  -The fire  -In memoriam
 La llum de les imatges    Óscar Senén
 Obra encarregada per l’Ajuntament de Vinaròs amb 
 motiu de l’exposició Pulchra Magistri-2014
 
 Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
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Regidoria de Recursos Humans informa: 

Tauler Municipal

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

SERVEI D’ATENCIÓ AGENT D’IGUALTAT

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

-Informació i assessorament a dones víctimes de 
violència de gènere

-Informació i assessorament  a empreses o entitats per a 
l'elaboració i implantació de plans d’igualtat

Atenció i assessorament a associacions de dones per a la 
seua constitució, accions, etc.

Lloc:  Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. Sant Antoni, 19-planta baixa. Tel. 964450075 
/964407700 ext.  214

Horari d’atenció amb cita prèvia: dilluns i dimecres de 9 
a 14 hores.

REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE  

FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA 

 

 

www.divinaprovidenciavinaros.es 

EXAM DATE CLOSING 
DATE 

KET (A2) 
 18-11-2017 12-10-2017 

PET (B1) 
 18-11-2017 12-10-2017 

FIRST (B2) 
 02-12-2017 26-10-2017 

 

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.

Convocatòria procés selectiu per a la constitució Borsa 
Treball de  Tècnic d’Administració General
Per Decret d’Alcaldia, núm. 1848, de data 19 de setembre de 2017, 
han estat aprovades la nova convocatòria i les bases específiques 
que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una 
Borsa de Treball de Tècnic d’Administració General (TAG), grup 
A, subgrup A1, per a futurs nomenaments com a funcionaris 
interins, pel sistema de concurs oposició,
Les persones interessades poden consultar les bases de la 
convocatòria publicades en el Tauler d'Anuncis de la Seu 
Electrònica Municipal, de data 20/09/2017, i en la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament 
de Recursos Humans, ubicat al C/San Ramón s/n.

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils 
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte 
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Castelló, 
núm. 115, de 26/09/2017.

Termini presentació instàncies del 27/09/207 al 11/10/2017 
(ambdós inclosos).
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Tauler Municipal

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,…)

Internacional_

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



30 setembre de 2017

30

Som història, fem història

6 7

Setembre
Divendres, 15

PERSONATGES IL·LUSTRES

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

Del 15 al 30 de setembre
PERSONATGES IL·LUSTRES

20.30 hores
Inauguració de l’exposició amb motiu del XX aniversari de la 
mort de Mn. Vicent García Julbe
Lloc: Capella de Santa Victòria
Públic adult
Organitza: Coral García Julbe
De dimarts a diumenge de 18 a 21 h

Programa 
d,actes

Banc-biblioteca del Marqués de Benicarló. Pg. de Blasco Ibáñez

Som història, fem història

8 9

Divendres, 22
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

Dissabte, 23
CULTURA FESTIVA

18.00 hores
V Trobada de danses infantils a Vinaròs. Grups de danses convi-
dats: 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

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

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
Punt de trobada: porta de l’ermita
Públic juvenil i adult
Organitza: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Col·labora: Amics de Vinaròs

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

Quiosc Buenavista. Entrada del Port de Vinaròs

Som història, fem història
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Diumenge, 24
CULTURA TRADICIONAL

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

11.00 hores
Actuació del grup folklòric Les Camaraes
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Tots els públics
Organitza: FPA i Regidoria d’Educació

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

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
Degustació de les tapes guanyadores del Tapa Tour 2017 en les 
dos categories, premi del jurat i premi popular
19.00 a 20.00 hores 
Valoració de les receptes per part del jurat
20.30 hores
Lliurament de premis
Públic adult
Lloc: Mercat Municipal de Vinaròs
Organitza: Regidoria de Turisme

Convent de Sant Francesc. C/ Sant Francesc

Som història, fem història
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Dimarts, 26
VINARÒS HISTÒRIC

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

Dijous, 28
VINARÒS HISTÒRIC EN VIU

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

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

Divendres, 29 
20.30 hores
Acte cívic i institucional d’hissada de la nova bandera de la ciu-
tat 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 co-
munió, repartiment del pastís d’aniversari de la Carta Pobla a càr-
rec 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

Port de Vinaròs. Entrada del port - Pg. de Blasco Ibáñez

Som història, fem història
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Dissabte, 30
PERSONATGES IL·LUSTRES

20.00 hores
Missa en memòria de mossén Vicent García Julbe en el XX ani-
versari de la seua mort
Lloc: Església Arxiprestal
Organitza: Coral García Julbe

Octubre
Diumenge, 1

PROGRAMACIÓ CULTURAL

12.00 hores
Concert commemoració de la Carta Pobla de la Banda Simfòni-
ca de la Societat Musical 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

Dimecres, 4
VINARÒS HISTÒRIC EN VIU

20.30 hores
Passeig històric guiat: “Vinaròs: entre la història i la llegenda”
Activitat gratuïta. No cal preinscripció
Lloc de trobada: porta de l’ajuntament
Públic juvenil i adult
Organitza: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Col·labora: Amics de Vinaròs

Casa del Baró d’Herbers. C/ Socors

Som història, fem història
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Dijous, 5
PROGRAMACIÓ CULTURAL

21.00 hores
Concert d’Urbàlia Rurana
Grup de música popular valenciana i mediterrània fundat en 1990 per membres del des-
aparegut 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

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 ostat-
ges  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.

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

18.00 a 19.30 hores
Visita guiada teatralitzada “El centro histórico y las guerras car-
listas 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

PROGRAMACIÓ CULTURAL

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

Diumenge, 8
PROGRAMACIÓ CULTURAL

12.00 hores
Concert de l’Orquestra de Cambra de la Filharmònica de Colònia 
(Alemanya)
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 mú-
sica clàssica. 

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

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
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Dijous, 5
PROGRAMACIÓ CULTURAL

21.00 hores
Concert d’Urbàlia Rurana
Grup de música popular valenciana i mediterrània fundat en 1990 per membres del des-
aparegut 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

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 ostat-
ges  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.

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

18.00 a 19.30 hores
Visita guiada teatralitzada “El centro histórico y las guerras car-
listas 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

PROGRAMACIÓ CULTURAL

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

Diumenge, 8
PROGRAMACIÓ CULTURAL

12.00 hores
Concert de l’Orquestra de Cambra de la Filharmònica de Colònia 
(Alemanya)
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 mú-
sica clàssica. 

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

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 VinaròsSom història, fem història
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CULTURA FESTIVA

De 12.00 a 14.00 hores
Nanos al carrer, tallers de construcció de caps de nanos retalla-
bles, caretes i pots de sal de colors
Lloc: pèrgola del passeig de Colom
Públic infantil i juvenil
Organitza: Nanos i Gegants de Vinaròs
Col·labora: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

CULTURA FESTIVA

De 17.00 a 19.00 hores
Tallers de jocs tradicionals i dansa de Nanos
Lloc: pèrgola del passeig de Colom
Públic infantil i juvenil
Organitza: Nanos i Gegants de Vinaròs
Col·labora: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

CULTURA FESTIVA

19.00 hores
Mascletada de globus
Lloc: pèrgola del passeig de Colom
Públic infantil i juvenil
Organitza: Nanos i Gegants de Vinaròs
Col·labora: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

CULTURA FESTIVA

19.15 hores
Cercavila i dansa col·lectiva amb els nanos fets pels xiquets 
acompanyats pels Nanos i Gegants de Vinaròs
Lloc: pèrgola del passeig de Colom
Públic infantil i juvenil
Organitza: Nanos i Gegants de Vinaròs
Col·labora: Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

Edifici de la comandància i estàtua de Costa i Borràs. 
Pg. de Blasco Ibáñez
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agenda

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

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20, 
17.35 i 19.45. 

*

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15 
i 19.45. 

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol, 
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20, 
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45, 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
8.45, 12.30 i 16.45 
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 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

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
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - 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
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 8.50 9.05 9.15 9.25 9.40 9.50
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

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

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Passeig 29 Setembre                        *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h 
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán 

dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la 
policía local 964 40 77 04

30 setembre ROCA c. Sant Francesc, 6

1 octubre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

2 octubre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

3 octubre SANZ c. Pont, 83

4 octubre VALLS zona turística nord, 11

5 octubre MATEU c. Sant Francesc, 103

6 octubre TORREGROSA av. Llibertat, 9

7 octubre PITARCH c. del Pilar, 120

TrENs A BArCELoNA     A CAsTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - 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
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
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

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

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39




