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Vinaròs i altres 5 municipis castellonencs signen
un conveni que busca frenar els desnonaments
La Diputació abandera aquesta iniciativa, que es realitza gràcies a la col·laboració dels consistoris
adherits i al Col·legi d'Advocats de Castelló
Vinaròs, juntament amb altres cinc municipis de la
província i el Col·legi d'Advocats de Castelló, han reafirmat
aquest matí a la Diputació el seu suport a una iniciativa
que busca frenar els desnonaments i garantir l'accés a
l'habitatge a tots els castellonencs.
Aquesta iniciativa, impulsada pel president del Govern
Provincial, Javier Moliner, s'ha materialitzat amb la
signatura d'un conveni de col·laboració entre l'agrupació
provincial de lletrats i els consistoris de Vinaròs, Benicarló,
Borriana, Castelló de la Plana, Onda i Vila- real.
Aquest conveni, ha explicat el segon tinent d'alcalde,
Domènec Fontanet, que ha assistit a la cita en
representació del nostre municipi, "permet la prestació
d'un servei d'assessorament i mediació gratuït en les
reclamacions hipotecàries".
Moliner, per la seua banda, ha posat en valor l'acord assolit
amb sis dels municipis amb més de 20.000 habitants de la
província. "Avui hem donat un nou pas a l'hora de prestar
un servei com aquest en els municipis més grans de la
província. Es tracta d'un servei de la mà del Col·legi Oficial
d'Advocats que precisament busca estar al costat dels que
més ho necessiten ", ha expressat.
A través d'aquest servei, persones que han tingut
problemes hipotecaris reben assessorament i ajuda per
evitar situacions extremes com ho és un desnonament. És
per això que la Diputació de Castelló ha volgut mantenir
aquesta mesura antidesnonaments, que permet habilitar

a les cases consistorials dels sis municipis un servei
d'assessorament jurídic als deutes de préstecs hipotecaris
que no poden afrontar-se i de mediació entre aquests
deutors i les seues respectives entitats creditores.
A més, el president del Govern Provincial ha destacat que
aquesta cooperació impulsada amb el Col·legi d'Advocats,
i que garanteix la Diputació amb una inversió de 12.000
euros, no es limita a oferir assessorament als veïns dels
municipis adherits, sinó que el seu objectiu és el "garantir
la universalització de l'accés a aquest servei a tots els
castellonencs".
Per a això, en el conveni s'estipula la unió de recursos en
aquestes oficines per universalitzar el servei i atendre les
peticions que puguen rebre d'altres municipis més petits
de la província. D’aquesta manera, els veïns empadronats
a altres pobles castellonencs també poden fer ús
d'aquesta iniciativa

El Gàmesis celebrarà el seu cinquè aniversari amb una variada
programació per als amants dels videojocs
Hi haurà des de xerrades i tallers, fins tornejos amb premis, una zona gamer i la retrogámesis,
una sala - museu en la qual es podran admirar consoles antigues
Dos dies d'esdeveniment i noves zones relacionades amb
el món dels videojocs. Aquestes són les novetats amb
què ens sorprendrà el Gámesis 2K17, una trobada per a
“gamers” que es durà a terme al Centre de Coneixement
Vinalab els dies 10 i 11 de novembre.
El regidor de Noves Tecnologies i Govern Obert, Hugo
Romero, ha explicat que coincidint amb el cinquè
aniversari d'aquest esdeveniment, hi ha múltiples
novetats en aquesta edició, com una zona per a jugadors,
la retrogámesis, en la qual es podran veure consoles
antigues, i quatre tornejos: el de Mario Kart 8, Fifa 2018,
Súper Smash Bros i Call of Duty Black Ops.
"S'ha preparat una programació molt variada per a tot
tipus de públic, pel que animem a tots els joves i no tan
joves de Vinaròs i comarca, a assistir a aquestes jornades,
en què també hi haurà interessants xerrades i tallers i es
repartiran premis als millors jugadors ", ha comentat.
La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha afegit que
"qualsevol persona que vulgue gaudir i aprendre sobre el
món dels videojocs, així com recordar bons moments al
museu de videoconsoles, pot inscriure’s al Gámesis 2K17,
un esdeveniment que és totalment gratuït" .
Per a això els interessats tan sols han d'accedir al web
del Vinalab i fer clic a la part on indica "Gàmesis". Allà
trobaran la programació i un formulari que hauran
d'omplir, seleccionant si estan interessats a participar en
algun dels tornejos disponibles.
Cano ha explicat que convé fer-ho com més aviat millor,

ja que en el cas dels tornejos ja s'han esgotat les places
per poder participar en el de Call of Duty. "En els últims
dies hem superat els 100 inscrits pel que estem segurs
que aquesta edició serà tot un èxit", ha assenyalat.
Cano ha recordat també que aquest any s'ha ampliat la
programació un dia més, per donar-li més protagonisme
a aquesta cita en el seu cinquè aniversari i que, entre
altres activitats hi haurà una presentació sobre el grau de
disseny de videojocs de l'UJI, que és pioner a Espanya, així
com un taller per a la creació de videojocs i la xerrada del
vinarossenc Marco Domingo, de Catness Game Studio,
qui parlarà de com, al costat dels seus companys, ha
aconseguit tenir èxit amb el seu primer videojoc, "Hive".
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Vinaròs insta al Govern Central a que augmente la freqüència de regionals
També demana la cessió de competències dels rodalies i ferrocarrils de proximitat a la Generalitat Valenciana amb una suficient
i adequada dotació pressupostària per part de l'Estat
El ple de l'Ajuntament de Vinaròs va aprovar
amb els vots a favor de Tots i Totes som Vinaròs,
PSPV, Compromís, Acord Ciutadà i PVI i el vot
en contra del PP, una moció reivindicant que el
Govern d'Espanya face front als compromisos
anunciats per establir un augment substancial
de les freqüències horàries de la línia CastellóVinaròs que donin servei al nord de la província.
L'Ajuntament de Vinaròs també recolza en aquesta
moció la reivindicació de portar endavant la
cessió de competències dels rodalies i ferrocarrils
de proximitat a la Generalitat Valenciana amb
una suficient i adequada dotació pressupostària
per part de l'Estat. Es va donar la circumstància que
la moció sol·licitant un increment de freqüències
de regionals va ser presentada pel PP, però va ser
esmenada íntegrament per l'equip de govern, i
va ser la seva proposta la que es va aprovar. Els
populars sol·licitaven en la seva moció al govern

central “que compleixi amb l'anunci realitzat pel
Ministre de Foment fa pocs mesos que va anunciar
una ampliació de les freqüències ferroviàries
per part del govern central i, al mateix temps, se
sol·licitava a la Generalitat Valenciana que firme amb
RENFE un conveni, “com ja tenen altres autonomies,
que permeti completar uns serveis adequats a les

necessitats de la població”. Els partits de l’equip de
govern van considerar que la competencia és del
govern estatal i que la Generalitat no havia de fer
cap aportació, d’aquí la seua esmena a la totalitat
a la proposta del PP. Els populars van recordar que
altres 9 comunitats col·laboren econòmicament
amb l’Estat en el tema ferroviari.

Moció per condemnar les agressions del 9 d’Octubre
El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat amb
els vots a favor de l'equip de govern, Acord Ciutadà
i PVI i el vot en contra del PP una moció presentada
per Acord Ciutadà de condemna enèrgica per les
agressions del 9 d'Octubre a València. La moció

condemna la inacció i demana la dimissió o la
destitució del delegat del govern Juan Carlos
Moragues “per manifesta incompetència i
deixadesa de funcions” i sol·licita a l'Ajuntament
de Vinaròs “que estableixi una clàusula cívica en

totes les seves actuacions i segueixi vigilant en
la contractació d'empreses que seguretat que
puguin realitzar entitats que reben diners de
tots els vinarossencs si aquestes empreses estan
vinculades amb l'extrema dreta”.

L'Ajuntament dóna suport als comerciants i a Càritas en el llançament
d'una nova campanya solidària
Les botigues adherides oferiran un 5% de descompte en les
compres dels clients que participen amb un donatiu per a
Càritas
Des del dia 1 al 30 de
novembre, 30 establiments
de la localitat, que formen
part de l'associació "Vinaròs
és Comerç", participaran d'una
nova campanya solidària que es
realitzarà a benefici de Càritas i
que compta amb el suport de
la Regidoria de Comerç de l'
Ajuntament de Vinaròs.
Aquesta campanya oferirà
un descompte del 5% en les
compres que realitzen aquells
clients que lliuren a canvi en
les botigues participants un
donatiu en forma d'aliments no
peribles o joguines noves per a
Càritas.
El regidor de Comerç i Turisme,
Domènec Fontanet, ha animat
a la població a participar
d'aquesta iniciativa, que busca
afavorir les compres abans de
Nadal però, sobretot, treure la
nostra vessant més solidària
per ajudar als que més ho
necessiten.

"Aquestes són unes dates en
què Càritas treballa molt i per
això és d'agrair l'esforç que
fan aquests 30 establiments,
oferint un descompte als seus
clients per contribuir entre
tots amb una bona causa", ha
assenyalat Fontanet.
Per la seua banda, el president
de "Vinaròs és Comerç, Juan
José Borràs, ha explicat que
més establiments podrien
sumar-se a aquesta campanya
en els pròxims dies i que és una
iniciativa que volien fer des de
fa molt de temps i en la qual
s'ha treballat amb gran il·lusió
i entrega.
"Esperem que tingue una
bona resposta per part de la
població. Cadascú, en la mesura
que pugue, pot contribuir i, a
canvi, serà recompensat amb
un descompte immediat del 5%
a la botiga adherida a aquesta
campanya ", ha conclòs Borràs.
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Comencen les XXIII Jornades de la Cuina dels Arrossos a Vinaròs
Entre el 1 de noviembre y el 10 de diciembre siete restaurantes de la localidad ofrecerán menús especiales con el arroz como protagonista
Aquest 1 de novembre comencen a Vinaròs
les XXIII Jornades de la Cuina dels Arrossos,
un esdeveniment que tanca el calendari
gastronòmic de 2017 a la localitat, tal com ha
destacat durant la seua presentació el regidor
de Turisme i Comerç, Domènec Fontanet.
Des de la regidoria s'ha agraït el suport de
l'Associació d'Hostaleria de Vinaròs i de la
Diputació de Castelló, que impulsa aquestes
jornades com a reclam turístic a través de la marca
de productes autòctons Castelló Ruta del Sabor.
"La gastronomia és un recurs que ajuda a
dinamitzar la nostra economia i per això
apostem per jornades com aquesta, que a
més tenen una gran demanda no només entre
els nostres visitants, sinó també entre els
mateixos vinarossencs", ha indicat Fontanet.
En aquestes jornades, que es duran a terme

fins al proper 10 de desembre, participen set
restaurants de Vinaròs que oferiran entre sis i
vuit plats d'arrossos. El preu d'aquests menús
oscil·la entre els 30 i els 33 euros.
Per finalitzar, Fontanet, que la setmana passada
va assistir també a la presentació d'aquestes
mateixes jornades a la Diputació de Castelló
acompanyat pel Diputat Pablo Roig, ha afegit
que aquest tipus de jornades "posen en valor

els productes de la nostra zona i del nostre
mar ".
Per poder-ne gaudir el regidor ha animat a
la ciutadania a participar d'aquesta iniciativa
i tastar plats tan especials com l'arròs negre
amb sèpia i llagostins de Vinaròs, el rossejat
amb crancs i galeres, el rossejat amb cranc
blau del Delta de l'Ebre o la clàssica paella
valenciana, entre altres.

Alcaldes socialistas piden en Vinaròs mejoras en la conexión ferroviaria del norte de Castelló
Alcaldes, diputados, ediles y cargos
institucionales
del
PSPV-PSOE
reivindicaron ayer en la estación de
Vinaròs una mejora de la conexión
ferroviaria en el territorio. Los
socialistas exigen más frecuencias
de los trenes de cercanías “y que en
lugar de que pasen de largo sean un
elemento de cohesión territorial y
un instrumento de servicio a toda la
ciudadanía”. “Queremos decir basta,
queremos un trato digno, lo que nos
pertoca porque nos hace falta y lo
necesitamos desde hace ya mucho
tiempo. Apelamos solo a la dignidad,
la coherencia y el sentido común, y
por eso pedimos al Gobierno Central
más frecuencias de trenes regionales
y un servicio de cercanías que llegue
hasta Vinaròs”, señaló el alcalde de
Rosell, Evaristo Martí, que añadió que
“si es preciso que el Ministerio ceda
las competencias a la Generalitat
Valenciana, pero con la previsión
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presupuestaria correspondiente”.
Por su parte, Sergio Bou, alcalde de
Santa Magdalena, añadió que hay
pocos trenes regionales en esta línea
y además no están lo suficientemente
dotados”.
Por otro lado, la diputada autonómica y
alcaldesa de Sant Mateu Ana Besalduch,
pidió que el delegado del Gobierno
en la Comunitat Valenciana “dé
explicaciones de lo que está pasando
y pida perdón a los usuarios de estas
comarcas olvidadas absolutamente
por el Gobierno Central en todos los
ámbitos”. La alcaldesa de Benicarló,
Xaro Miralles, recordó que esta falta
de trenes “se sufre aquí todos los días y
ya estamos cansados. Exigimos que se
concreten qué inversiones irán a parar
a estas comarcas”. Miralles recordó
que entre Valencia y Vinaròs tan solo
hay 4 regionales diarios, lo que “es una
discriminación importante y perjudica
a nuestros ciudadanos”. También pidió

la parada del Euromed en la estación
Benicarló-Peñíscola, que es la más
turística de la comarca, y recordó que
el movimiento para solicitar mejoras
en los trenes no es sólo política
sino también social tras la reciente
constitución de la plataforma Trens

Dignes al Maestrat.
Por último, Marc Albella, como
representante de Vinaròs, lamentó
“las imágenes de acumulaciones de
estudiantes que son lamentables en
lo que debería ser un servicio digno” y
exigió una solución “por dignidad”.
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El PP de Vinaròs califica de “teatro” la reivindicación socialista comarcal en la estación de más trenes
Gandía: “Cuando el PSOE gobernó en Madrid nunca amplió frecuencias”
El portavoz del PP de Vinaròs, Lluis Gandia ha
calificado de “decepcionante” que los socialistas
“se paseasen por las estaciones de la comarca
cuando su gobierno en Madrid de 2004 a 2011
nunca amplió las frecuencias y contestaba a las
peticiones de incremento de trenes afirmando que

la oferta era suficiente”. Gandía dijo que “el PSOE
comarcal puede hacer todo el teatro que quiera
ahora que todos sabemos que siempre ha sido
parte del problema y nunca de la solución”.
Finalmente Gandía explicaba que “algunos ahora
querrán hacer mucho ruido en redes sociales

pero cuando la mejora de las frecuencias sea una
realidad se verá que solo algunos hemos trabajado
de forma seria y constante mientras que otros
negaron el problema cuando gobernaban, no
han propuesto nunca nada y solo han buscado
confundir a los vinarocenses”.

'Trens dignes al Maestrat' es presenta en societat amb l’objectiu d’aixamplar la base social
i posar sobre la taula la problemàtica dels trens
‘Trens dignes al Maestrat’ s’ha presentat a Benicarló
amb l’objectiu de copsar l’opinió dels allí presents,
agrair als ajuntaments de Benicarló i Vinaròs les
mocions aprovades reclamant una millora en el
servei de trens i per tal de repartir fulls de recollida
de signatures i amb l’objectiu de donar a conèixer la
plataforma especialment entre els més joves (futurs
estudiants de cicles o universitaris) i usuaris de tren
per qüestions de treball, metges o burocràtiques.
Mercedes Urquizu, una de les portaveus, ha
assenyalat que “el principal objectiu que era recollir
idees i explicar a la gent què volem, s’ha aconseguit
sobradament i els assistents ens han transmès
un grapat de propostes que anem a fer servir. Ara
toca explicar als estudiants que secundària que
ells seran els propers perjudicats pel mal servei
de Renfe en l’actualitat, als malalts que existim,
als molestos amb el fet de no poder-se seure als
trens o per la impuntualitat o poca freqüència

de trens, que volem dignitat en el servei, així com
proposar als ajuntaments de la comarca, grups de
la Diputació de Castelló i Generalitat Valenciana la
necessitat d’aprovar la mateixa moció aprovada per
unanimitat a Benicarló i que ens ajuden en la millora
del servei de trens, un problema que s’arrossega des
de fa dècades”. A més dels grups amb representació
municipal, han manifestat suport a la campanya el
grup de Podem i el Partit Independent per Benicarló
(PIBEN). Diversos regidors van assistir a la primera
de les reunions.
Entre les propostes que han sorgit destaquen el
redisseny de la imatge de la plataforma i campanyes,
una guia per presentar queixes a Renfe pel mal
servei, enviaments a instituts d’informació de la
plataforma ‘Trens Dignes al Maestrat’; la celebració
d’actes a la Universitat Jaume I en col·laboració amb
la institució universitària i el Consell de l’Estudiantat,
així com una campanya de denuncies en premsa

pels greuges laborals, accidents i econòmics que
suposa perpetuar aquesta situació i informatives a
l’estació.
La plataforma també ha reclamat a les diferents
forces polítiques a la Diputació que adopten la
moció aprovada per unanimitat a Benicarló com a
proposta base de treball.
La Plataforma disposa de diverses vies de contacte,
com son la pàgina facebook https://www.facebook.
com/trensdignesmaestrat i el correu electrònic
trensdignesmaestrat@gmail.com

Gandia asegura que el Diariet “ocultó” una rueda de prensa
del PP anunciando la condena de Romeu
El portavoz adjunto del Partido Popular de Vinaròs,
Lluís Gandía, ha denunciado que el Setmanari
Vinaròs”, “censuró” una rueda de prensa del PP en
la que se anunciaba la condena por prevaricación
administrativa al exalcalde socialista, Jordi Romeu.
Gandía ha lamentado que “realizamos una rueda
de prensa anunciando y valorando la condena a
3 años de inhabilitación del exalcalde socialista
por prevaricación de más de 500.000 euros en un
solo año y esa información, quizás una de las más
relevantes de la legislatura por lo que supone ser
el único alcalde de la democracia condenado por
la justicia, los lectores del Diariet no la han podido
leer”.
Según el portavoz esta “no es la primera noticia
relevante que se oculta en este semanario”,
señalando que tampoco se publicó que la

concejala de Politica Social “está investigada desde
hace meses”.

Aclaración de la redacción

Desde la redacción del Diariet queremos puntualizar
varios aspectos. El PP compareció el miércoles para
informar de la condena de Romeu y criticar que ni
el PSOE ni el alcalde hubieran comparecido antes
para dar explicaciones. Sin embargo, los medios de
comunicación ya disponíamos de la convocatoria
el viernes de la rueda de prensa del propio Romeu
para explicar lo relativo a su caso. Al publicarse el
Diariet el sábado y no tener tiempo para incluirla
esa semana, se optó por publicar todo lo relativo a
este tema a la semana siguiente, como se hizo. Fue
una decisión del redactor–y en ningún caso del

alcalde- que puede discutirse si fue o no acertada,
y lamentamos que el PP de Vinaròs crea que no lo
haya sido, pero tanto la información relativa a la
condena de Romeu como la queja del PP sí fueron
publicadas, recogidas en una misma noticia.
Por otro lado, y respecto a la concejala de Política
Social, en el Diariet se publicó en mayo de 2016
la presentación de la querella interpuesta por el
exalcalde Juan Bautista Juan contra ella por haber
dicho que paralizó las multas ante la proximidad
de las elecciones.
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Acord Ciutadà fa públic el seu posicionament respecte la cessió de la N340
ACORD CIUTADÀ de Vinaròs ha assenyalat en
un comunicat que “no entenem com un vial tan
important com l’antiga N-340, actualment creuat
encara per centenars de vehicles de transport
pesant, el Ministeri pretén que siga amb les arques
municipals que es puga sufragar l'arranjament de
dit vial”. El portaveu de la coalició, Lluis Batalla, ha
indicat que “allò que proposen des del Ministeri
i al que s'han apuntat els municipis veïns és que
el poble de Vinaròs pague dues vegades l'obra
en qüestió: amb les arques municipals i amb els
diners dels impostos que van a Madrid des de fa
tants d'anys. I això de cap manera”.
Batalla considera que “ cau pel seu pes que una

Administració Central que recapta diners de tots
i que té la responsabilitat d'unes infraestructures
que haurien d'estar en estat òptim, ha de cedir
aquestes en perfecte estat i no amb parxes asfàltics.
Els municipis ja han hagut de sobreviure aquests
darrers anys amb despeses que no li corresponien”.
Pel que fa als equipaments, Acord Ciutadà creu que
també li correspondria al Ministeri l'arranjament
de les noves rotondes que s'han fet arran del traçat
de la nova 340, amb la il.luminació d'aquestes amb
faroles i dels punts perillosos que arran de la crisi
es van deixar a fosques a la vella 340. I es pregunta
si “ens tocaria assumir aquesta despesa quan el
Ministeri s'ha fet el sord en arreglar els camins

rurals que va fer malbé per les obres de la nova
340”, considerant que al Ministeri se li ha d'exigir
que arregle també aquests camins.
“De la mateixa manera que es demana als
Ajuntaments en acomplir les seues obligacions
, el Govern central ha d'acomplir les pròpies.
Estem pel finançament just tant al País Valencià
com a Vinaròs i en contra de l'espoliació fiscal.
Pretendre que el poble de Vinaròs pague una cosa
que és el Ministeri qui ha de deixar-la impecable
perquè és ell l'actual titular, és una forma perversa
d'espoliació”, ha conclòs Batalla.

Amb l'arribada del fred, comencen les accions per al control de la processionària a Vinaròs
Els primers treballs es centren en les zones més sensibles de la població, com són els parcs i els col·legis,
on s'utilitza la tècnica de l’endoteràpia
Des de la regidoria de Medi Ambient i Agricultura
s'informa que, amb l'arribada del fred, ja han
començat les accions per al control de la
processionària del pi a la localitat.
"L'Ajuntament ha posat en marxa els tractaments
preventius per minimitzar aquesta plaga en els
pins del nostre terme municipal”, ha indicat el
regidor de Medi Ambient i Agricultura, Jordi
Moliner.
El regidor ha afegit que s'ha començat amb
aquests treballs en les zones més sensibles de
la ciutat, com són els col·legis i els parcs. Per
a això s'utilitza l’endoteràpia, una tècnica de
baix impacte ambiental en la qual s'injecta un
producte insecticida o fungicida en el tronc

perquè sigue transportat mitjançant els vasos
conductors de l'arbre.
Aquest tractament té una durada d'un any i
la seua aplicació coincideix amb la baixada
de temperatures, que és quan la larva de la
processionària emergeix de l'ou i és més fàcil el
seu control. "És un tractament que no té cap risc
per a la població ni per als animals, ja que s’aplica
directament a l'arbre, de manera que és ideal
per a controlar aquesta plaga i alhora protegir el
medi ambient", ha indicat Moliner.
En els propers dies està previst que es realitzen
també polvoritzacions de fitosanitaris en aquelles
zones en què hi hagi grans masses forestals, com
ara el Paratge Natural del Puig de la Misericòrdia.

Dia Contra de la Violencia de Género

Con ocasión del 25 de Noviembre, Dia Contra de la Violencia de Género, desde la Concejalía de Politica Social,
Igualdad y Discapacidad del Ajuntament de Vinaròs, queremos que te impliques participando en la Lucha Contra
la Violencia de Género.
¿Cómo puedes participar? Hazte una foto o vídeo, a solas o con compañía, con un mensaje, leyenda o pancarta
en contra de la violencia hacia la mujer y súbela a Twitter y Facebook del Ajuntament de Vinaròs con el siguiente
hashtag #VinarosSImplica i #RqRqR, etiquetando además al @Vinaròs_Ajunt.
Las 10 mejores fotos (más me gusta) se incluirán en un video o powertpoint del Ajuntament de Vinaròs en Contra
de la Violencia de género y se publicarán en el Diariet.
Concejalía de Politica Social, Igualdad y Discapacidad.

Dia Contra de la Violència de Gènere

Amb ocasió del 25 de novembre, Dia Contra de la Violència de Gènere, des de la Regidoria de Política Social, Igualtat
i Discapacitat de l'Ajuntament de Vinaròs, volem que t'impliques participant en la Lluita Contra la Violència de
Gènere.
Com pots particiar? Fes-te una foto o vídeo, tot sol o amb companyia, amb un missatge, llegenda o pancarta en
contra de la violència cap a la dona i puja-la a Twitter i Facebook de l'Ajuntament de Vinaròs amb el següent hashtag
#VinarosSImplica o #RqRqR, etiquetant a més a més al @Vinaros_Ajunt.
Les 10 millors fotos (més m'agrada) s'inclouran en un vídeo o powertpoint de l'Ajuntament de Vinaròs en Contra de
la Violència de Gènere i es publicaran en el Diariet.
Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat.
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Fomento inicia las obras de la N232 de la carretera Vinaròs-Vitoria
La Dirección General de Carreteras (DGC) del
Ministerio de Fomento ha dado comienzo a las
obras de la N-232 de la carretera Vinaròs-Vitoria.
Desde hace unas semanas se ha procedido a
los sondeos y trabajos geotécnicos, se están
realizando trabajos de tala y desbroce, así como
la creación de caminos de servicio que servirán
de acceso a la maquinaria a los distintos trabajos
de las obras y permitirán la construcción de
nuevas infraestructuras como los puentes y
túneles necesarios.
A ello se le une que también se ha licitado el
proyecto del segundo tramo, entre la Masia de

la Torreta con Morella Sur. El tramo de Teruel
está a punto de acabarse y con esta última fase
se culmina la carretera que conecta Vinaròs con
el norte de España.
Tal y como ha explicado el portavoz de la
comisión de Fomento, Miguel Barrachina, “estas
obras son un compromiso del Gobierno de España
con la provincia y con el norte de Castellón”. Esta
obra tiene un coste de 40 millones de euros y
conectará toda la cornisa Cantábrica con Vinaròs
de forma rápida y directa y, sobre todo, elimina
el cuello de botella del barranco de la Bota con
más de 60 curvas.

Compromís presenta a Vinaròs la campanya #TracteJust
La coalició Compromís ha presentat a Vinaròs
la campanya #TracteJust amb l'objectiu que la
societat valenciana "prenga consciència" de la
discriminació en matèria de finançament que
pateix la Comunitat valenciana i s'implique en la
reivindicació d'una millora. En una compareixença
pública, diversos portaveus de la coalició han
reclamat "una unitat d'acció més enllà de la política"
per a revertir la situació d'infrafinançament. A la
cita han assistit el representant local Jordi Moliner,
la coportaveu de la coalició, Àgueda Micó i els
diputats al Congrés, Joan Baldoví i Marta Sorlí.
Jordi Moliner, portaveu comarcal de Compromís
Maestrat-Ports, que ha presentat la roda de
premsa, ha destacat que, com a entitat local, “els
esforços s’han de centrar en recolzar totes les
accions iniciades des de la resta d’administracions
valencianes i explicar des de la transparència
i el rigor les mancances que tenim a causa del
menyspreu del govern central”.
Baldoví de la seua banda va recordar que la coalició

ha sigut, al Congrés, la que "més propostes" en
clau valenciana ha presentat, assenyalant que “ara
se sent parlar dels problemes valencians a Madrid,
perquè algú havia de dir el que passa aquí”.
Respecte a l’infrafinançament, va explicar que la
Comunitat Valenciana “representem l’11% de la
població española, tenim el 10% del PIB però
l’Estat només inverteix un 3,5% del total”. També
va indicar que el fet que la patronal se sume a la
manifestació del 18 de novembre “és símptoma de
que es tracta d’una reivindicació justa”.
De la seua banda, Sorlí va advertir que la Comunitat
està "doblement discriminada pel govern central",
ja que és la comunitat autònoma "pitjor finançada"
i és el territori que "menys inversions rep de tot
l'Estat". "És l'únic territori amb una renda per
habitant inferior a la mitjana estatal que aporta a
les arques de l'Estat com si estiguera per damunt;
és a dir, que sent pobra paga com a rica”, va
assenyalar.
Per concloure, Micó va indicar que la campanya

encetada per Compromís “és una campanya
pedagògica per explicar este problema a la
societat i fer-la partícip. Tenim un deute històric
acumulat per infrafinançament de 20.000 milions”.
I va recordar la manifestació unitària convocada
per al 18 de novembre a València, en la que comfia
“aglutinar tota la societat civil” i lamentant que ni
PP ni C’s s’hi hagen sumat.
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Se celebró la Solemnidad de Todos Los Santos y la Conmemoración de todos los Fieles Difuntos

Salvador Quinzá Macip

El pasado miércoles día 1 de noviembre, con un
buen tiempo soleado, cosa que el día anterior
tuvimos hasta un poco de lluvia, se celebró la
“Solemnidad de todos los santos”. En nuestra visita
al cementerio vimos a bastante gente rindiendo
homenaje a todos sus familiares, amigos y
compañeros, los cuales nos han precedido. Esta es
la tradición, si bien esta celebración se tendría que
pasar al día siguiente con la “Conmemoración de
todos los fieles difuntos”.
Nuestro cementerio daba gozo de tanta gente y de
lo bien cuidado que está. Valgan desde estas líneas
mis felicitaciones a la “brigada municipal” y a los
cuidadores del cementerio.
Al día siguiente 2 de noviembre, en la Plaça Sant

Ignasi de nuestro cementerio se celebraba una
misa por el alma de todos los fieles difuntos, la cual
estuvo organizada por las parroquias de Vinaròs.
Estuvo oficiada por mossèn Cristóbal Zurita, y
concelebrada por mossèn Emilio Vinaixa. Las
personas asistentes llenaron por completo la plaza.
He leído lo que nos dice el Papa Francisco a
todos los católicos, o no, en estos días y dada su
importancia lo relato a continuación:
“La conmoración de los Fieles Difuntos y la
solemnidad de Todos los santos están íntimamente
unidas. La iglesia goza por la intercesión de los
santos que la sostienen en la misión de anunciar
el Evangelio, al tiempo que comparte el llanto de
quien sufre la separación de las personas queridas

Adequació del cementiri per Tots Sants
La regidoria d'Obres i Serveis de
l'Ajuntament de Vinaròs ha realitzat
diverses obres d'adequació amb vistes
a la massiva afluència de vinarossencs
que sempre té lloc durant la festivitat
Tots Sants. S'han realitzat tasques
de pintura en porta, bancs i parets,
s'han adequat tots els jardins i els
seus aparcaments i s'han instal·lat més
papereres, a més d'escometre una
revisió exhaustiva de l'enllumenat.
També s'ha conclòs la urbanització
de la primera fase de l'ampliació del
cementiri i s'ha aplanat la resta del
terreny que encara no està urbanitzat.
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y agradece que Jesucristo nos haya liberado del
dominio del pecado y de la muerte. Es bello pensar
que la muerte del cuerpo es como un sueño del
que Jesús mismo nos despertará. La iglesia ha
exhortado siempre a rezar por los fieles difuntos,
ofreciendo por ellos la celebración eucarística, que
es la mejor ayuda espiritual que podemos ofrecer a
las almas, particularmente a las más abandonadas.
El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los
sepulcros y los sufragios son el testimonio de la
confiada esperanza radicada en la certeza de que
la muerte no es la última palabra sobre la suerte
humana, porque el hombre está destinado a una
vida sin límites que tiene su raíz y su fin en Dios
(2-11-2014)”.

fotonotícies
Els alumnes d'Infantil del CEIP Assumpció de Vinaròs han celebrat la tardor, la
Castanyada i Halloween. E.Fonollosa

Reina i dames 2017 a la concentració de muixarangues

4 novembre de 2017

La Asociación Comarcal de Enfermos Mentales y Familiares
(ACEMYF) ha vuelto hacer la actividad de panellets de Todos
los Santos, esta vez, utilizando las infraestructuras de la casa del
jubilado en la calle del Pilar 42 de Vinaròs ya que es la sede de
esta entidad está ubicada en la segunda planta.

Eloi Martí, Cristóbal Fraile y Juan Manuel Boix, con un
jugador de baloncesto del Barça
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Vinaròs fusiona Halloween i La Castanyada

Sota un nou concepte en la
programació de Halloween i La
Castanyada, Vinaròs ha fusionat
enguany la celebració sota el nom
“Ánimes”, apostant per incloure les
dues programacions, que fins ara
es venien oferint per separat, en
una sola que ha unit la part més
tradicional amb la part més moderna.
D'aquesta manera, entre el 28 i el
31 d'octubre s’han pogut disfrutar
una quinzena d’activitats per a tot
tipus de públic, una oferta variada
que ha inclòs com a novetat, les
visites temàtiques guiades per la
ciutat i pel cementiri, així com una
xerrada històrica sobre la bruixeria a
la Biblioteca Municipal.
A tot això s’han sumat les animacions
terrorífiques (infantils i juvenils)
pels carrers comercials del centre
de la ciutat, amb espectaculars
coreografies a càrrec del gimnàs
Gentsana i l’Acadèmia de Ball Locura.
A més, dimarts 31 d’octubre, a
l’auditori municipal va tindre lloc
‘Locura Halloween teen’ i els locals
d’oci també van tindre animació
terrorífica nocturna.

Conferència «Bruixeria:
la festa pagana i
religiosa» a càrrec
de Conchita Solans,
organitzada per
Regidoria de Cultura,
Festes, Tradicions i
Joventut i el Grup de
Recerca i Debat Tràngol.
E.Fonollosa
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Foto: ARTS

Passeig històric guiat: «La castanyera i altres officis de la tardor vinarossenca» , amb Helena Roman. Per E.Fonollosa
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Marc Méndez Viver, nuevo presidente de la Semana Santa de Vinaròs
La Asamblea General de la Federación de
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs
ha ratificado el nombramiento del nuevo
presidente, Marc Méndez Viver, que releva a
Salvador Oliver, que ostentaba el cargo desde
2013.
La junta, según explicó el propio Méndez, está
compuesta por los mismos miembros que
cuando Oliver ostentaba el cargo.
Méndez, de 43 años, señaló r que se presentó
al cargo tras habérselo pedido dos personas de
confianza al saber que nadie quería hacerlo y
que de no hallarse presidente se constituiría una
gestora. “Son estas circunstancias las que me han
llevado hasta aquí”, indicó.
En cuanto a los objetivos, destacó que no va
a proponer ningún cambio para la próxima
Semana Santa y que ya se verá en las siguientes,
tras valorar el decurso de esta celebración. “Entro

nuevo como presidente y la junta permanente y
la asamblea de la Semana Santa está formada
por los hermanos mayores de las cofradías que
ya tienen una pauta marcada, por lo que me
parece un absurdo cambiar algo de momento.
Tan sólo realizaría algún cambio si todas las
cofradías están de acuerdo en hacerlo”, explicó,
añadiendo que “no voy a cambiar a nadie de
la junta y una vez pase la semana santa 2018
y sepa cómo funciona todo por dentro, ya
empezaré a proponer cosas si algo del desarrollo
de la Semana Santa me pareciera que pudiera
mejorarse, y siempre con consenso”.
Marc Méndez Viver es una persona muy conocida
en la localidad y muy vinculada a entidades
locales. Pertenece a la cofradía de la Mare de Déu
dels Dolors. Ha trabajado 20 años en el negocio
familiar, que cerró cuando su madre se jubiló. Su
gran afición es el baile.

Langostinos en Medina del Campo

Fotos: Mariano Castejón

Miembros de la Asociación de Hostelería de Vinaròs
visitaron la pasada semana la empresa Noruega
con sede en España denominada “GambaNatural”
cuya factoría está ubicada en Medina del Campo
(Valladolid), dedicada exclusivamente a la
producción de langostinos.
La gerente, Rocío Lambás y el jefe de producción de
la factoría explicaron la tecnología de vanguardia
utilizada para producir los langostinos en un

espacio cerrado con un sistema de recirculación
de agua natural salada con sales marinas del
mar muerto. Mostraron los detalles del diseño
ecológico y seguro para el medio ambiente que no
se basa en el agua del mar, sino en una recreación
de su ambiente natural, lo que permite una
producción en grandes cantidades, con seguridad
alimentaria máxima, utilizando piensos de calidad
óptima, dando lugar a un producto que nunca se

Confirmacions
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congela, con máxima frescura, con sabor único y
natural pero que no es comparable al langostino
por excelencia de Vinaròs, por su sabor, textura ni
color, tanto vivo como una vez cocinado.
La visita de los hosteleros vinarocenses fue
recogida por la prensa provincial Tribuna de
Valladolid, recalcando que los visitantes procedían
de Vinaròs, el puerto del Mediterráneo con los
mejores langostinos del mundo.
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Vinaròs celebra els 50 anys de l'institut Leopoldo Querol

La Fundació Caixa Vinaròs va oferir una conferència de Mario Masó sobre la figura de Leopoldo Querol Roso. Fotos: Prades

Vinaròs ha celebrat els 50 anys de
l'institut Leopoldo Querol amb
diversos actes. Dissabte a l'auditori
Carles Santos de la Fundació
Caixa Vinaròs va tindre lloc una
conferència a càrrec de Mario
Masó sobre la figura de Leopoldo
Querol Roso, tesi que va tindre la
qualificació d’excel·lent Cum Laude
i que realitza una exhaustiva anàlisi
de la carrera musical de Leopoldo
Querol i les conseqüències que va
tindre a la guerra civil i la postguerra
i el seu important paper en la vida
musical espanyola després d’aquest
conflicte, entre molts altres aspectes
de la seua vida. També es va
procedir a l’entrega dels diplomes
als alumnes participants en el
concurs del logotip del 50 aniversari,
a més dels guanyadors del concurs Els antics alumnes de l'IES van oferir un concert de música de cambra. Pepa Orero, Victor M.Carbó, Jordi Sabater, Ana Falcó, Joan Josep Bas,
de poesía, amb donació d’un llibre Marc Borràs, Emilio José Salamanca, Manuel Macías van tocar amb la pianista acompanyant Christine Freissinier
per part de la Editorial Antinea. A
la tarda, a l'auditori municipal va
tenir lloc un concert de exalumnes
que actualment són professionals
del món de la música. També es
va presentar la portada del llibre
commemoratiu un cop acaben
aquests actes i en el qual han
treballat Marian Fonellosa i Carmen
Llopis per recopilar testimonis i
resumir els 50 anys d'història del
centre.
Aquesta programació va concloure
amb la projecció d'un vídeo dels 50
anys i un sopar.
I cal recordar que la setmana
passada es va inaugurar l'exposició
del 50 aniversari de l'IES Leopoldo
Querol, a l'Auditori de Vinaròs. Una
interessant mostra que dóna a
conèixer la història del centre amb
diferents esdeveniments que al
llarg d'aquests anys s'han succeït a
Imatges per al record de l'institut
l'institut.

El prestigioso e histórico circo Raluy Legacy ha estado en la plaza de toros durante cuatro días para hacer disfrutar a pequeños y mayores.
Un espectáculo muy recomendable para todos los públicos. Fotos: E.Fonollosa
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Vinaròs celebrarà el XVII Concurs Internacional de Música de Cambra
"Ciutat de Vinaròs" aquest 11 i 12 de novembre
Nou grups competiran per aconseguir quedar entre els tres
primers llocs i superar la fase final d'audicions amb èxit. Els
premis, patrocinats per l'Ajuntament, tenen una dotació
econòmica de 3.000, 2.000 i 1.000 euros.
Un total de nou agrupacions
procedents d'Holanda, València,
Barcelona, Peníscola, Madrid, Alacant,
Salamanca i Pontevedra participaran,
els dies 11 i 12 de novembre a
l'Auditori Municipal, en la XVII edició
del Concurs Internacional de Música
de Cambra "Ciutat de Vinaròs ".
En roda de premsa el regidor de
Cultura, Festes, Tradicions i Joventut,
Marc Albella, acompanyat per Vicki
Ribera, Inma Redó i Mari Carme Ferrà,
com a representants de Joventuts
Musicals, han presentat aquest matí la
programació d'aquest esdeveniment,
que es reprèn després de dos anys.
"Hem decidit seguir apostant per
aquest concurs, que malgrat alguns

moments difícils en el passat ha
aconseguit mantenir el seu esperit,
gràcies al treball i a la col·laboració
entre Joventuts Musicals de Vinaròs i
la Regidoria de Cultura", ha assenyalat
Albella.
En aquest sentit, des de Joventuts
Musicals de Vinaròs s'ha explicat
que per donar-li un nou impuls al
certamen "s'ha optat per noves vies
de promoció i difusió del concurs i
de les bases, per aconseguir arribar a
molta més gent, cosa que s'ha notat i
s'ha vist reflectit en aquesta edició ".
Els participants, que podran guanyar
un primer premi de 3.000 euros, un
segon de 2.000 o un tercer de 1.000
euros patrocinats per l'Ajuntament de

Vinaròs, són: Artem Trio (Amsterdam),
Trio Aquarel·les (Alacant), Melodies
Entrellaçades (Sant Cugat del Vallès),
Cuoto-Barbash duo (Pontevedra),
Thesis Quartet (Madrid), Duo
Xistra (Pontevedra), Trems Quartet
(Salamanca),
Rhea
Quartet
(Peníscola) i Quartet Ad Libitum
(Rafelbunyol).
Els espectadors que decideixin
assistir a aquest esdeveniment
musical, d'entrada lliure i gratuïta,

podran fer-ho el dissabte 11 de
novembre a les 17:00 hores, quan
tindran lloc les audicions de la fase
eliminatòria. Diumenge 12, a les
10:30 hores, començarà la fase final
d'audicions i a les 18:00 hores està
previst el lliurament de premis i un
concert de cloenda que oferiran els
grups guardonats pel jurat, compost
en aquesta ocasió per Joan Obradós
Múria, Isabel Villagar, Jordán Tejedor,
Pepa Orero i Miguel Baselga,

T E R T Ú L I A L I T E R à R I A ÀGORA
Carmen Llopis

El passat 27 d’octubre la Tertúlia Literària Àgora
ens van reunir en l’Espai Mariola Nos per comentar
el llibre “Tú no eres como otras madres” d’Angelika
Schrobsdsdorff. Compartim amb vosaltres la
ressenya escrita per la persona que va presentar
l’obra:
Fitxa técnica : Schrobsdsdorff , Angelika; Tú no eres
como otras madres.
Traducció Richard Gross. Periferica-Errata naturae ,
9º ed 2016. 587 pags.
La autora nos relata los recuerdos sobre su madre.
Escribe cuando tiene 65 años y nos sitúa en el
mundo de unas familias con dinero de la alta
burguesía en la Alemania de la primera mitad del
XX. Nos describe a un grupo de gente privilegiada,
algunos judíos, que viven en Berlín una locura de

amor, lujo y cultura mientras el país se va a pique. A
lo largo de la lectura, asistimos a los encuentros en
fiestas, conciertos, lecturas, exposiciones, viajes…
de este grupo de personas cuyo centro es Else y sus
relaciones con amigos, amantes, hijos…
Relato doloroso, complicado y conmovedor sobre
una mujer joven, liberada de prejuicios que vive
como quiere, con la máxima intensidad en el Berlin
bohemio de los años 20, y sus reacciones ante las
nuevas experiencias en su exilio en Bulgaria- pag
302 y sgs- cuando está amenazada por los nazis. Su
correspondencia, la relación con sus tres hijos de
padres diferentes- pag 273 la última vez que esta
con los tres juntos-… nos hacen ver otra realidad
muy diferente
Es una historia real, llena de contrastes, matices en
donde la protagonista Else, vive de forma frívola

el mundo convulso de las dos guerras mundiales
y muere enferma en 1949 en un Berlín destruido.
Las descripciones de los abuelos maternos de la
autora- pag 13-14… su padre pag 131- 137… el
primer marido de su madre pag 29-30..la primera
casa en Berlín pag 59, las villas de descanso pag 6768 nos van situando en esta sociedad superficial a
la que se lanza la autora frente al mundo cerrado
de la comunidad judía o la situación en Sofia a
medida que avanza la guerra – pag 343 y sgt,-…
En resumen como dicen algunas críticas una madre
fascinante llena de debilidades e incoherencias en
un mundo de contrastes lleno de energía y pasión.
Propera cita : divendres , 24 de novembre ,18h.
“Del color de la leche ” de Nell Leyshon . Presenta
l’obra : Marta Pérez

Els alumnes de l #AMTEV han tingut l'oportunitat de gaudir d'una visita guiada al #CircRaluy que els ha obert les seues portes i els ha aproximat a la vida de la gent de circ. Els
alumnes de #Teatrèmol #ElsFigurants i #LesMiliUna han pogut fer una taula redona amb les responsables, que també van cedir amablement l'espai de la pista per poder dur a terme
una més que especial miniclasse de teatre
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CULTURA

Vinaròs, capital de la muixeranga
E.Fonollosa

La ciutat de Vinaròs va ser el passat 28
d’octubre per un dia la capital de les torres
humanes conegudes com “muixerangues”
ja que centenars d'integrants de
col·lectius d'aquesta ancestral tradició
valenciana es van donar cita en la II
Trobada de Muixerangues Ciutat de
Vinaròs, organitzada per l'existent en
aquest municipi.
Van participar Conlloga Muixeranga de
Castelló, Xiqüelos i Xiqüeles del Delta i la
Muixeranga de Vinaròs, a més de la Colla
de Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Els actes van
començar amb la recepció institucional
de les colles a l'Ajuntament de Vinaròs,
concretament en el saló de plens. Després
va començar una cercavila de les tres colles
pel centre urbà. El moment central va ser
l'actuació a la plaça Parroquial, cada colla
va ser aixecant alternativament diferents
torres humanes, algunes conjuntament
entre diverses colles.
Al migdia, les tres colles van gaudir d'un
menjar popular en la Carpa de l’Atlàntic; es
va fer també un “correbars”, nova activitat
que va consistir a acudir a diferents
establiments col·laboradors d'aquesta
trobada, acompanyats de música de
dolçaina i tambor. Finalment, en la citada
carpa va tenir lloc un torneig del popular
joc de cartes La Fallera Calavera.

15

4 novembre de 2017

OPINIÓ
Pels seus actes els coneixereu

Rodalies……Trens…..
AVE…..

Mitges veritats.

Per Hugo Romero

Per Fernando Juan

Per Helena Román

Els plenaris dels ajuntaments,
governs autonòmics o estatals,
a més de ser normalment llargs
i embolicats per a la majoria
d'espectadors,
són
també
interessants per moltes altres qüestions. I una
d'elles és que el polític s'ha de banyar i les seues
decisions queden registrades oficialment, a la vista
de tot el món.
Igual que hi ha partits polítics que es diuen en tot
moment d'esquerres i que a l'hora d'afavorir rescats
bancaris i de castors o canvis a la Constitució voten
el mateix que els de la dreta, a més petit nivell hi
ha altres que diuen defensar els interessos del seu
poble però que una vegada i una altra demostren
que només recolzen el que diuen els seus superiors
a Madrid. Pels seus actes passats, presents i futurs
els coneixereu.
En aquest cas ha quedat per a la posteritat com el
Partit Popular de Vinaròs va votar en aquest últim
plenari en contra d'una moció de l'Ajuntament de
Vinaròs exigint l'inversió i la millora d'un servici
ferroviari totalment humiliant per a la gent de
les nostres comarques. Clar, sabem que mentre
a Espanya governe un partit interessat en la
privatització de tot el públic, enviar mocions
al Govern central perquè millore la vida de la
gent del carrer i no la dels seus amics de l'IBEX
és pràcticament una pèrdua de temps. Però no
per això deixarà de resultar interessant per als
vinarossencs saber a les ordres finals de qui estan o
deixen estar els polítics a qui voten.
Ja tancant el tema, llançarem a l'aire un dubte
que tenim: que hagués passat amb el servei
postal a les zones nord i sud del nostre poble si
en lloc de governar a Vinaròs un partit defensor
a mort dels serveis públics, ho hagués fet un
altre només interessat a regalar-ho tot als bancs i
grans empresaris? Que els lectors d'aquestes línies
traguen les seues conclusions basant-se en els fets,
si els abelleix i tenen un poc de temps mentre ens
lligen. L'únic que nosaltres tenim clar és que les
històricament deficients i costoses comunicacions
per tren i carretera d'aquestes terres, és una
qüestió d'importància cabdal per a tots els que
vivim i volem seguir vivint i treballant aquí.

La passada setmana van
tenir lloc una sèrie d’actes
reivindicatius del PSPV-PSOE a
les estacions d’Adif de Vinaròs i
Benicarló, en els quals van estar
presents alcaldes i portaveus del PSPV-PSOE de
Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Santa Magdalena,
Alcalà de Xivert i Torreblanca, com també
membres de l’executiva comarcal encapçalada
pel secretari general comarcal, Evaristo Martí. En
aquests actes es va sol·licitar la implementació
d’una línia de rodalies entre Castelló i Vinaròs i, de
manera immediata, un augment de la freqüència
dels trens. També es van demanar explicacions del
perquè de la reducció de vagons en els trens de
rodalies actuals.
Juntament amb aquests actes, el grup parlamentari
socialista a les Corts Valencianes va demanar
la compareixença del delegat del Gobierno a
Castelló, Juan Carlos Moragues, per a explicar les
raons de l’empitjorament del transport ferroviari al
nord de la Castelló.
Així mateix, al ple municipal de Vinaròs del 26
d’octubre, es va aprovar la moció que reivindica
que l’Estat faci front als compromisos anunciats
de millora de Rodalies, moció que no va rebre el
suport del PP local.
Curiós que el PP local no donés suport a aquesta
moció, atès que el seu nou president local, Luís
Gandia, deu part del seu suport a tota la feina
que va realitzar justament per a reclamar aquest
increment de les línies de rodalies. Gandia va pujar
a un tren on es veu que no eren vàlids els bitllets
per als estudiants, treballadors i resta d’usuaris,
només era vàlid el seu bitllet que l’ha portat a la
presidència local del PP. Potser, si no hagués pujat,
hi hauria més places per als usuaris, o potser ara
que és president ens passen més rodalies, arriba
l’AVE per a portar-lo a Madrid i s’amplia l’estació,
perquè ell no hi cap en un tren de dimensions
estàndard. És un dubte que ens queda…

De ben segur vos ha
arribat, estos dies,
via wassap un vídeo
on es podia veure una notícia emesa per TVE on
s'explicava com estava de tranquil Vinaròs malgrat
els temps tortuosos que es viuen a les nostres terres
veïnes. La periodista explicava que Vinaròs és el
centre comercial de la Mancomunitat del Sénia, per
a passar a comentar que baix aquesta denominació
es troben terres tant de territori valencià com
de territori català. En el mateix s'explicava que
la mancomunitat pràcticament arribava fins a
Tortosa i que el client català li suposava a Vinaròs
quasi un cinquanta per cent de la seua facturació.
Però no han estat aquestes dades sobre el comerç
i la situació dels nostres veïns el que motiva el
següent article. El que ho fa, és el fet que qualsevol
persona una mica assabentada de com es viu a
Vinaròs sap que la mancomunitat del Sénia no
arriba fins a Tortosa, sap a més que els vincles amb
els nostres vins van més enllà de la cosa comercial i
per tant, sap que la notícia era ben bé tendenciosa,
i el més greu no sabem per què (bé, ens ho podem
pensar, clar). I, llavors, podem pensar en quines
altres coses també ens conten mitges veritats.
Com anècdota vos contarem que un grup de
Compromís de Vinaròs, vam veure en directe com
es gravava el reportatge, ja que ens trobaven a la
mateixa plaça del Mercat des d'on filmaven els
periodistes, acompanyant Joan Baldoví en la seua
visita a Vinaròs, des d'on es llança la campanya per
un finançament just. Potser, quan l'aconseguim
podrem tindre uns trens dignes i, aleshores, una
televisió valenciana vinga fins a Vinaròs no a contar
mitges veritats, si no a contar que a la fi els nostres
estudiants viatgen com es mereixen i no com fa
cinquanta anys.

Executiva local PSPV-PSOE

Subscriviu-vos a

El Diariet
La mañana de
COPE en el
Maestrat con
Laura Puig
12:30 a
13:30
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OPINIÓ
La verdad sobre los trenes
Regionales

Brutal pujada de la zona
blava i pàrquings

Por Lluís Gandía

Per Juan A Blanchadell

En el pleno del pasado
jueves
el
tripartito
de Vinaròs
demostró de nuevo
www.ppvinaros.es
su nulo conocimiento
sobre la realidad de las frecuencias ferroviarias que
unen con trenes Regionales nuestra ciudad con
Castellón.
Desde el Partido Popular presentamos una moción
en el pleno del mes de septiembre para reclamar
al Ministerio que cumpla con la promesa realizada
hace pocos meses de mejora de las frecuencias
a través de la aprobación de las Obligaciones
de Servicio Público (OSP) que se aprueban
conjuntamente con los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 y, al mismo tiempo,
reclamar que la Generalitat Valenciana firme un
convenio con RENFE, al igual que lo tienen otras
nueves Comunidades Autónomas, para mejorar
todavía más esas frecuencias.
Pues bien, en septiembre el tripartito negó el
debate por qué no consideraban urgente el tema.
Después, en el pleno de octubre, fueron ellos
quienes presentaron una moción para sustituir
la nuestra menos ambiciosa y que se niega a
pedir a la Generalitat Valenciana que invierta en
las comunicaciones de los vecinos de nuestra
comarca. Todo un despropósito.
Como quedó claro en el pleno el único gobierno
central que ha mejorado las frecuencias entre
Vinaròs y Castellón con trenes Regionales ha sido
el gobierno del Partido Popular en el año 2012
cuando incrementó de 3 a 4 los trenes diarios que
unen ambas ciudades. Una mejora insuficiente
pero que, en un momento en que se redujeron las
frecuencias en toda España por culpa de la ruina
económica que generó el gobierno socialista,
es todo un gesto que debe valorarse en su justa
medida.
Es curioso ver como aquellos partidos que
nunca han defendido la mejora de los trenes
Regionales porque cuando han gobernado nunca
mejoraron las frecuencias sean ahora quienes más
levanten la voz reclamando aquello que, como ya
anunciamos en el pleno, el Ministerio de Fomento
ya ha aprobado a través de las OSP que han sido
remitidas al Ministerio de Hacienda.
Nosotros mantenemos nuestra reivindicación de
siempre. Queremos una mejora de las frecuencias
y también que la Generalitat invierta en nuestra
comarca a través del convenio con RENFE. Si lo
hacen 9 Comunidades Autónomas ¿por qué la
Generalitat no lo hace? ¿Por qué quiere gastarse
120 millones de euros cada año en abrir una tele y
no invierte unos pocos miles de euros en mejorar
las comunicaciones en el Baix Maestrat? Cuestión
de prioridades que algunos intentan tapar con
plataformas que piden ahora que se solucione
aquello que el Ministerio conoce, ha solucionado
y ya está solo a la espera de la aprobación de los
presupuestos.

El cúmulo de errores del
tripartito empiezan a ser
más que preocupantes.
Al retraso en el pago de la Seguridad Social con
la consiguiente sanción de 37.000 €, le siguió la
suspensión de la mesa de contratación de la zona
azul y de los aparcamientos porque las sumas
de las puntuaciones obtenidas por las distintas
empresas estaban equivocadas. Ya, lo que faltaba,
no nos podemos fiar ni de las sumas que hacen.
Por eso no es de extrañar que en temas con
operaciones matemáticas más complejas metan
patinazos como el que han metido al fijar ellos
las próximas tarifas que regirán para la zona azul
y para los aparcamientos. Unas tarifas que hemos
analizado con todo detalle para compararlas con
las vigentes en la actualidad.
Pese a que unifican las dos tarifas actuales (invierno
y verano) en una sola y pese a la reducción del
importe mínimo a 0,10 € los primeros 15 minutos,
ocurre que muchos tramos sufren un considerable
incremento. Así es que promediando las rebajas y
las subidas de los distintos tramos contados de 10
en 10 minutos hasta las 2 horas máximas permitidas
y ponderando también estos incrementos respecto
de los 3 meses en que está en vigor la tarifa actual
de verano y los 9 meses en lo está la de invierno,
la subida de las tarifas de la zona azul resulta de
un ¡¡¡ 23 % !!! una subida estratosférica teniendo
en cuenta que en los cuatro años transcurridos
desde que el PP adjudicara la concesión que ahora
vence, la inflación ha sido de algo más de un 1 %,
con lo que un aumento de de precios del 23 % es
injustificable e inasumible para los bolsillos de los
ciudadanos que lo pagaremos. No vale la excusa
de la reducción de plazas naranja en verano
puesto que todos hemos visto como esas plazas
han estado prácticamente vacías siempre.
Respecto de los aparcamientos ocurre algo similar.
A pesar de haberse reinstaurado la primera media
hora gratuita, el incremento de tarifas de los
siguientes tramos, contados cada 15 minutos hasta
las 8 horas que es el tiempo que, como máximo,
aparcará un coche, es del 11%, que pese a ser solo
la mitad del el aumento que sufrirá la zona azul,
sigue siendo injustificable e inasumible para los
usuarios.
Desde el tripartito saldrán con que el Ayuntamiento
va a recaudar más por el canon que recibirá de la
empresa adjudicataria; eso ya se verá cuando en el
momento de la adjudicación a la empresa que gane
pero, en cualquier caso, supondrá otro aumento
más de la presión fiscal hacia los ciudadanos
que seremos quienes al final pagaremos este
aumento de canon del que hipotéticamente se
beneficiará el Ayuntamiento vía incremento de las
tarifas. Nuestras cuentas en forma de tablas están
colgadas en la web del P.V.I.
De la misma manera que hace cuatro años votamos
en contra de un aumento de tarifas cuatro veces
menor, esta vez, y con mayor motivo, tendremos
que ponernos nuevamente en contra de otra
iniciativa de un tripartito que ha estipulado unas
tarifas a ciegas, sin valorar con el rigor requerido
las cuentas de ese suculento pastel que, a costa
de nuestro bolsillo, han preparado para dárselo a
la empresa que resultará la adjudicada, sea la que
sea.
Para echarse a llorar……

Amb motiu del 50è Aniversari s’està
preparant un llibre que recull entre
d’altres: Història de l’educació a
Vinaròs, trajectòria de l’IES des de
1967.
Hi trobareu taules estadístiques de
tots els cursos, llistats del professorat,
equips directius..., celebració del 25è
Aniversari. Testimonis de professors/
es, d’ex professors/es, d’alumnes i ex
alumnes. I fotos de tots estos anys.
Aprox. 220 p.p. A més d’una sorpresa
força interessant.
Per fer la reserva s’ha d’ingressar 20
€ al nº de compte de la Caixa Vinaròs
:ES19 3174 5899 94 20 5222 0924.
S’haurà de fer constar el nom i
cognoms.
El dia de la presentació del llibre
(s’avisarà en temps), es presentarà
el resguard de
l’ingrés i es farà entrega del llibre.
Data límit per la reserva : 30 de
novembre de 2017
17

4 novembre de 2017

PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Desembarcs de tonyines

Mar otoñal sosegado y productivo
Semana con unas aguas tranquilas. A pesar de alguna nubosidad no llovió
y los vientos que rolaron de componente N y S resultaron flojos. Se faenó
normal los cuatro días hábiles en todas las modalidades y las extracciones
fueron buenas. Las cotizaciones estaban estables.
La pesca de arrastre subastó langostino, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, gallo, salmonete,
rape, peluda, caracol, galera, caballa, móllera, jurel, boquerón, pulpo blanco, sardina, araña,
burros, canana, morralla, etc.
El cerco, las traíñas operaban por Valencia.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras la mayoría se dedica al lenguado y rombo. Tres van
a la sepia. Dos calan al mabre, pagel, corva y sorella. Una a la letxa. Y otra va a Columbrets para
llevar langosta, cabracho, chopa, déntol y mamona.
El palangrillo costero una embarcación pilló con anzuelo lubina, dorada, sargo y pargo.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo vende ejemplares de 1 a 3 Kg.
La pesca del atún rojo con línea de mano, hace unos días una barquita de Peñiscola arribó con
tres piezas de 60 Kg. cada una. Y otra de Vinaròs con un ejemplar de 200 Kg. y otro de 70.

Pescadors transladant amb camió l’art de la llum
18

Galfí de dens rugoses

L'home sempre ha tingut relació amb els dofins. Hi ha
testimonis de nàufrags portats a terra per ells, o ens han defés
de l'atac de taurons. Els romans els tenien en gran estima
arribant a pintar-los en murals de palaus, en monedes, etc.
També li cridem dofí de morro estret, en castellà delfín de
pico áspero i de hocico con dientes rugosos, en anglés roughkoothed dolphin, en alemany Rauzahndelfin, en francés
delphinorhynche long-bec. El seu nom científic és Steno
bredanensis.
Este mamífer cetaci de l'orde odontocet i de la família dels
delfínids, a pesar de ser un animal cosmopolita i oceànic,
sol visitar el Mediterrani. Té un cos fusiforme. Cap cònic
unid al tronc sense coll, a l'estar anquilosades o soldades les
vèrtebres en la regió cervical. Una característica d'esta espècie
és que no té plecs entre el cap i el pic, a més de descendir el
front suaument. Els orificis nasals els té dalt del típic meló, per
a facilitar la respiració aèria quan puja o nada en superfície.
La boca és allargada, en cada mandíbula hi ha 20-27 dents
amb arrugues i crestes, que només tenen la funció prensora
de l'aliment, sense mastegar-ho, perquè se l'engulen sencer.
Els ulls són foscos. L'aleta dorsal és pronunciada i està a
mitja esquena, i la robusta cabal és horitzontal, que actua
com a òrgan propulsor de la cua i fa de força impulsora per
a la natació, que amb poderosos músculs exercix vigorosos
moviments verticals. Ambdós aletes són adiposes. I les
pectorals són grans i mòbils.
Talla 2,8 m. Pes 160 Kg. Longevitat 35 anys.
Té la pell nua. El dors és de color grisenc amb taques rosades
o blanquinoses. Els flancs són gris clar. La part inferior com la
gola i el ventre són blancs. En general el seu aspecte és clapat.
Igualment presenta cicatrius que li han fet altres dofins,
calamars i inclus esquals.
Poden formar verdaders matrimonis. Per a la reproducció,
el mascle té el penis invaginat que ix per a l'acoble amb
l'obertura genital de la femella. Després d'una gestació de
10 mesos, ella dóna a llum un dofí que naix eixint de cua i
amb les aletes plegades, llavors bé la mare o una altra femella
l'ajuda a pujar al xicotet a la superfície perquè prenga aire,
ja que els seus pulmons estan buits i s'afona. La lactància
sol durar sobre un any. El jove pressiona amb el morro les
glàndules mamàries de la mamà i succiona llet. Després,
d'adults, s'alimenten de peixos i cefalòpodes, que detecten
amb un sonar emetent impulsos sonors ecolocalizadors des
de la mandíbula superior i els clicks. Es comuniquen emetent
chisquids i xiulits.
Pelàgic. Preferix viure en alta mar des d'aigües tropicals a
temperades. Forma bandades de 20 individus. Recorren
vastes extensions oceàniques. Naveguen en formació
tancada arribant als 30 nucs. Igual surfetjen amb les esteles
dels barcos, que fan bots aeris. Bussegen i fan apnea durant
15 m.
Són gregaris. Els encallaments en grup pot ser per la confusió
d'un mascle vell que fa de guia per aigües succintes, i amb
la baixada diversos metres de la marea queden atrapats en
l'arena, per a morir esclafats pel seu propi pes i el sol. També
es desorienten per sons aquàtics realitzats pels humans.
Els pescadors grecs tampoc els capturaven. Només el poble
dels tracis els atrapava. La seua carn era apreciada per al
consum. El seu greix s'utilitzava per a la hidropesia, les seues
cendres per a malalties de la pell i el fetge per a la febra. En
l'era moderna han sigut perseguits també i s'aprofitaven
totes les seues parts corporals, fins que fa tres dècades es va
prohibir la seua pesca i comerç.

4 novembre de 2017

ESPORTS

Obertes les inscripcions per a la carrera ‘El Vol del Puig’

La regidora d’Esports, Begoña López ha presentat esta setmana la carrera el Vol del Puig, que
tindrà lloc el pròxim 12 de novembre. Les inscripcions són fins al 9 de novembre com a termini
límit, i tenen un cost de 3 euros que inlcou una samarreta técnica. La carrera es desenvoluparà
en 10 km la curta, 17,5 km la llarga i la caminada serà de 7 km. La sortida dels corredors està
prevista a les 9 hores i per als que caminen la sortida és a les 9.30 hores.

JUVENIL "A" DEL VINARÒS E.F.C.
JORNADA 9

VINAROS ETS F.C. 2-1 FUTUR DE CASTELLÓ

Ajustada victòria l'aconseguida aquest dissabte,
en un partit molt pla, on no van ocórrer moltes
coses, sinó més aviat el contrari.
Bon ordre defensiu en línies generals per
les dues parts, el que va propiciar que no es
produïssin ni ocasions ni contres clares que
fessin aixecar dels seus seients als assistents.
El conjunt local va sortir amb un 3-4-3 que no
va ser molt ben interpretat per alguns dels nois,
el que va propiciar que el conjunt del Futur de
Castelló gaudís de molta possessió de pilota,
encara que sense crear perill.
Per la seva banda a l'hora d'atacar, el conjunt
local va tornar a evidenciar un joc molt
directe, amb pilotes molt verticals des dels
centrals buscant als puntes sense enllaçar
jugades passant pels centrecampistes, buscant
d'aquesta forma jugades més elaborades que
haguessin millorat la imatge i provocat més
ocasions. També en qüestions defensives va
faltar una mica d'ordre en la pressió alta, que
es va intentar de forma desajustada, tot això
va deslluir l'inici i fins i tot podem dir que tota
la primera part, on el més destacat va arribar a
tres minuts del final d'aquest primer període,
va ser després un d'aquests desajustos en
la pressió i on a través de diversos passis el
jugador número 10 es planta dins de l'àrea amb
pilota controlada i bat amb suavitat la porteria
local. 0-1.
D'aquesta manera s'arriba al final dels primers
quaranta-cinc minuts.
A la segona, l'equip de Vinaròs surt amb un
sistema més conegut i treballat fins ara que ens
sol donar molt bones sensacions.

Aquest sistema és el 4-4-2 amb rombe al centre.
Des de l'inici d'aquesta segona meitat, l'equip se
li veu més còmode, aconseguint combinacions
i possessions mica més duradores, amb el
tan necessari joc interior que tan bon resultat
sol oferir quan s'aconsegueix. Una altra bona
notícia a partir d'aquest moment són les
arribades dels laterals a zones avançades i amb
opcions a centres, sobretot per la banda dreta
on Widi i Manu creen superioritats i fruit d'elles
arriben els gols locals, el primer en el minut
quaranta i nou on en una d'aquestes incursions,
la pilota arriba a l'interior de l'àrea a l'Oriol F. i
el xut potent s'estavella contra el travesser
després rebuig del orter visitant i el rebuig del
és aprofitat per Kim que molt oportú estableix
l'empat. 1-1.
Hi havia temps per intentar aconseguir la
victòria, l'equip va a més a mesura que assen
els minuts, buscant la victòria, ara si es veuen
diagonals per part dels puntes oferint-se al espai
amb més claredat, facilitant així les arribades al
marc contrari, però no és fins al minut vuitantavuit, a dos del final, quan de nou Widi arribant
per la dreta, serveix una pilota al cor de l'àrea on
apareix Oriol F. creuant la pilota fora de l'abast
del bon porter castellonenc, aconseguint així el
gol de la victòria. 2-1.
Així doncs, tres punts importantíssims que ens
permeten seguir en la tercera posició a la taula
amb vint punts, a un punt del segon i a dos
punts del primer classificat.
La setmana que vam visitar el difícil camp de
l'Esportiu Vila-real, on s'intentarà, amb tot,
seguir amb aquest bonic somni.

CAMINADA-CURSA ERMITA’17
10 km CURTA
17,5 km LLARGA
7 km CAMINADA
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ESPORTS
VinarÒs C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL GRUPO 1, SÉPTIMA JORNADA
VINARÒS C.F. 4, R.C. SALZADELLA 1
12h del 29/10/2017
Árbitro de la contienda: CARLOS BURRIEL CATALAN. Muy
buen colegiado…
ALINEACIÓN TITULAR DEL VINARÒS C. F.: Según foto
adjunta, arriba, de izquierda a derecha: GUINDI, JAVI
GARCÍA, MOHA, CRISTIAN, KEVIN y LLUC (port.). Abajo,
de izquierda a derecha: JAVI ESTELLER*, BORRÁS,
CRISTIAN AGUILERA*, DANI y RAÚL. Dos caras nuevas
(*). Suplentes: Andrés, Sergi, Santi, Jordi y Ciurana (port.
Suplent.). Todos puntuados con la máxima nota de la
regularidad dado el general gran rendimiento. La foto
adjunta es de MOHA, letal extremo derecho, cara a
portería, en el quiebro y enorme asistente.
Trofeo al más regular(1): LLUC 31, RAÚL 29, MIGUEL
ÁNGEL 23, MANOLO 23; CAMÍ, POLET, MOHA, CRISTIAN
21…
Trofeo al máx. goleador(3): RAÚL 6, CRISTIAN 5, MOHA
2; ANDRÉS, POLET, J. GARCÍA, LLUC, MANOLO, KEVIN y
ESTELLER 1.
RESUMEN DEL PARTIDO:
Vinaròs, eterno superior. Sobretodo en la primera

parte en que se jugó con pases cortos, al primer toque
e iniciando las jugadas desde la defensa. La segunda
parte fue más igualada pero llegaron nuestros goles que
acabaron por decantar la balanza. Ellos, prácticamente
sólo llegaron a increpar nuestra portería en su gol, min.
17’ de la segunda parte. Un tiro de fuera el área que
tiene el acierto de colocarlo por toda la escuadra. Para
no extenderme, sólo narraré nuestros GOLES:
15’, Raúl remata a las mallas un pase desde el lateral de
Moha.
En segunda parte:
15’, Cristian golea con el pie al saque de una falta muy
bien ejecutada desde el lateral.
33’, Vuelve a marcar Cristian al llevarse un balón

disputado, logra superar al portero y lo bate a puerta
vacía.
35’, Esta vez Esteller, tras buena jugada colectiva,
supera en autopase a dos defensores y a la salida del
guardameta lo supera por arriba.
Sustituciones: Todas en la segunda parte. Sale Andrés
por Moha, lesionado en el 14’. En el 29’ Santi por Guindi.
En el 36’ Sergi por Aguilera y en el 38’ Jordi por Borrás.
Por acabar, diremos que hemos mejorado en el ranking
puesto que pinchó, esta semana, el Vall d’Alba. Ahora
estamos a sólo dos puntos de los que van segundos,
el Cálig y el Alcolea. Esta semana nos presentamos en
Torreblanca, el líder, donde tenemos mucho que ganar y
poco que perder. Y por qué no, traernos los tres puntos…

TITULAR: LA JORNADA
AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

Rafa Marcos

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell
Albocàsser C.F.
C.F. Vilafranca
C.F. Les Palmes "b"
C.F. Torreblanca
U.D. Atzeneta

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

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

Jornada 1
5
4
4
1
3
1
4
3

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

Jornada 2

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

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

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

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

1
0
2
2
1
6
0
1

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

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

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

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

Fin de semana de carreras en la última prueba del campeonato series rotax
España en zuera. en la cual podimos estar en los primeros puestos de cabeza.
el sabado tuvimos cambiar el motor ya que no subia de vueltas y no pudimos
rodar rapido. El domingo en la crono conseguimos un p8 y en la primera
carrera un p4 a tan solo 1 segundo del ganador.En
la segunda carrera un incidente nos hizo salir de pista perdiendo todas las
posiciones pero podimos remontar hasta p12.
total balance final de las carreras conseguimos un p6. hay que seguir
aprendiendo. proxima carrera copa de Copa Campeones Karting en el
vendrell alli iremos a dar guerra. doy las gracias a nuestro equipo Miguel
Marlon Kart y nuestros sponsor teclisa levante y colaboradores. www.
janperalracing.com
El 16 oct. 2017 18:13, "Jan Peral Resurreccion" <janperalvinaros@gmail.com>
escribió:
Tras un año de duro trabajo, entrenos y viajes, hemos terminado el
Campeonato de la Comunidad Valenciana de karting en la categoria alevin
en el Circuito de la Ribera el pasado fin de semana y no podíamos tener mejor
recompensa que ver a nuestro piloto vinarocense Jan Peral Resurreccion de
tan solo 9 años en lo más alto del podium.
Aunque era un circuito en el que no habíamos competido antes, nos
adaptamos rápidamente y los resultados avalan el esfuerzo hecho durante
todo el fin de semana.
Haciendo un balance de la temporada, en ambito nacional realizamos dos
carreras quedando en top 10 de las clasificaciones finales y en el campeonato
de la comunidad valenciana hemos clasificado 3 posicion.
Damos las gracias a nuestros sponsors y colaboradores.
www.janperalracing.com
Próximo reto:
rotax españa en zuera 21,22 de octubre.
Copa de Campeones en el vendrell 8,9,10 de diciembre 2017
Debut campeonato europa de invierno Winter cup europa series en valencia
kartrodromo lucas guerrero 8.11 de febrero 2018.
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Cheyenne Brito Rico, del Club Taekwondo Alfaro, Premi Esports 2017 a Amposta
La vinarossenca Cheyenne Brito Rico, del Club
Taekwondo Alfaro, va ser reconeguda amb
el Premi Esports 2017, dins la XXXIII Gala de
l’Esport Ampostí, que va tindre lloc divendres 27
d’octubre a l’auditori municipal.
Cheyenne, que també va ser reconeguda amb el
premi Millor esportista de base federat femení
d’esports individuals, va ser escollida pels 10
esportistes que optaven al Premi Esports. Entre
els seus mèrits, destaca el ser campiona del
món cadet, campiona de Catalunya i campiona
d’Espanya. La Gala de l'Esport Ampostí, que
comptava amb 109 nominats en una trentena de
categories diferents, va reconèixer la trajectòria
d'esportistes i entitats esportives del municipi
en la temporada 2016-2017. Edgar Nolla Mateu,
de la Unió Atlètica Montsià, va endur-se el premi
de Millor esportista de base federat masculí
d'esports individuals. El Club Sala Esgrima
Amposta va ser reconegut amb el guardó de

Millor equip de competició d’esports individuals;
l’equip benjamí masculí del Club Futbol Sala
Amposta, amb el de Millor equip de base federat
masculí d’esports col·lectius; mentre que l’equip
infantil femení del Club Handbol Amposta
va rebre el de Millor equip de base federat
femení d’esports. Raül Gonzalez Delgado, del
Club Tir Monstià, va endur-se el premi al Millor
esportista absolut masculí d’esports individuals
i Aina Cid Centelles, del Club Nàutic Amposta,
el de millor esportista absolut femení d’esports
individuals. L’equip júnior masculí del Club
Bàsquet Amposta va ser reconegut amb el premi
Millor equip de competició masculí d’esports
col·lectius, reconeixement que en categoria
femenina va recaure a l’equip juvenil femení del
Club Handbol Amposta. Finalment, Severiano
Alfaro Fernández, del Club Taekwondo Alfaro,
va rebre el premi del Millor entrenador i la Unió
Atlètica Montsià, el de millor entitat esportiva. El

moment més emotiu de la nit va ser l’entrega de
les mencions especials, que aquest any es van
fer entrega a les famílies d’Emma Garcia Curto,
la jove del Club Handbol Amposta que va perdre
la vida al desembre de l’any passat en un tràgic
accident de trànsit, i Joan Machado Valldepérez,
del Club Escacs Amposta.

El Club de Ajedrez Ruy López representará a les Terres de l'Ebre en el campeonato de Catalunya sub12.
A lo largo de tres semanas se han disputado en
Benicarló, Amposta i Sant Carles de la Ràpita las
fases clasificatorias que han disputado 8 equipos
de las poblaciones de Benicarló, Amposta, La
Ràpita, Roquetes y Vinaròs. El resultado de los
torneos ha sido inmejorable, puesto que por
segundo año consecutivo el club de ajedrez Ruy
López de Vinaròs ha quedado en primer lugar y por
lo tanto obtiene el derecho de participación en el
Campeonato de Catalunya Sub12 promoción.
Los de Vinaròs se impusieron en la segunda
fase del torneo con claridad al resto de equipos,
obteniendo 11 de los 12 puntos posibles venciendo
4-0 a Amposta y Riu Sènia de Benicarló, y 3-1 al
Peó Vuit de Roquetes. Un excelente resultado de

este equipo liderado por Albert Robles y Rubén
Vinuesa, pero que dispone de otros tres jugadores
muy sólidos y en progresión como Xavi Martínez,
Manuel Fernández y Elsa Zafra.
En el grupo B del torneo, también los de Vinaròs
se impusieron con claridad al obtener 8 puntos
de los doce posibles. En este equipo, liderado
por Eric Segarra participaron un numeroso grupo
de jugadores, muchos de ellos debutantes, pero
que ya apuntan maneras, y de los que sin duda se
oirá hablar de ellos en los próximos meses: Pablo
Iranzo, Marc Calduch, Justin Barkan, Sergi Prades,
David Ramírez, Joan Esteller, Paula Vinuesa, Sergi
Martínez, así como las dos hermanas Sandra y
Vanesa Álvaro.

CRÓNICAS C.B GIL COMES VINARÒS
Este fin de semana volvieron a jugar todos nuestros
equipos menos el junior femenino que descanso.
BENJAMIN
LA SALLE PATERNA 50 - C.B GIL COMES VINAROS 10
Segundo partido fuera de casa donde la diferencia fue
bastante grande, por la buena defensa del contrincante
que nos cerraba en la banda, y muchos contraataques
solos. Se esforzaron bastante, hay que mejorar algunas
cosas que practicaremos en el entreno.
ALEVIN FEMENINO JOVENS L`ELIANA 34 - C.B GIL COMES VINAROS 25
Derrota dolorosa en L'Eliana en un partido en el que
fuimos de más a menos en ataque que no en defensa
donde fuimos más constantes que en otros partidos.
Con un muy buen primer tiempo, mejor de lo esperado, ya
que el equipo contrario se preveía superior, hicimos una
buena defensa con ayudas que no dejó prácticamente
un ataque claro al rival y tuvimos más acierto en ataque a
través del contraataque.
En la segunda parte una mejor defensa en el balance
defensivo de las rivales y malas lecturas del 1x1 en
estático por parte de las nuestras, que debemos aprender
esta semana para ponerlas en práctica el próximo partido,
nos hizo perder gradualmente la ventaja hasta ponernos
por debajo en el mercador final.
ALEVIN MASCULINO
TAU CASTELLON 75 - C.B GIL COMES VINAROS 40
Otra semana Donde a los jóvenes jugadores vinarosenses
se les hizo largo el partido.
Gran partido en los 3 primero cuartos Donde llegaron al
descanso ganando de 2 puntos, a partir de ahí se les volvió
hacer largo el partido Donde perdieron por un resultado

demasiado abultado por el nivel de los 2 equipos
INFANTIL MASCULINO C.B BURRIANA 46 - C.B GIL COMES VINAROS 6
El primer parcial acabo 6 – 5 y de ahí se pasó al 46 – 6
lo que dice lo acontecido en el partido. Grupo difícil
para nuestro equipo que tiene que ir mejorando en los
entrenos y sobre todo ser más intensos.
CADETE MASCULINO TAU CASTELLON 57 - C.B GIL COMES VINAROS 41
Primer correctivo para el equipo cadete que no supo
gestionar la defensa agresiva del Tau Castello y que
añadido al gran número de fallos debajo del aro y en la
línea de tiros libres hizo que se nos escapara un partido
que a priori hubiera tenido que estar mucho más
igualado.
El que desde un principio no se anotara con facilidad hizo
que el equipo fuera detrás siempre en el marcador y no se
supiera remontar la diferencia en el marcador en ningún
momento del partido.
CADETE FEMENINO
BÁSQUET MORVEDRE 56 - C.B GIL COMES VINAROS 38
Las chicas de nuestro club salieron derrotadas en su visita
a Sagunto, en un partido donde se desinflaron en la 2ª
parte, ya que al descanso, sólo perdían por un punto de
diferencia.
JUNIOR FEMENINO DESCANSO
JUNIOR MASCULINO JUNIOR 1º ZONAL
C.B MONCADA 66 - C.B. GIL COMES VINAROS 40
Se estuvo en el partido hasta el descanso. En el tercer
cuarto los locales se fueron en el marcador gracias a
una buena presión y un gran acierto en el tiro. Al equipo
visitante le falto intensidad y sobretodo acierto de cara a
canasta.

¡Enhorabuena a todos!

JUNIOR PREFERENTE
C.B. TLL – ABASTOS 72 - C.B GIL COMES VINAROS 70
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINAROS 59 – L`ALCORA B.C 50
SENIOR MASCULINO 1º NACIONAL
C.B JOVENS ALMASSERA 98 - C.B GIL COMES VINAROS 86
El primer equipo de nuestro club no pudo salir victorioso
de su complicada visita a Almassera, donde cayó derrotado
por 12 puntos de diferencia. El enorme acierto en el tiro
exterior del conjunto local desde el principio condenó a
los nuestros. No obstante, hay que señalar que nunca se
dieron por vencidos, ya que estuvieron hasta los últimos
minutos del encuentro dentro del mismo y con opciones
de llevarse la victoria.
Aunque hay que decir que el equipo se pone las pilas a
defender y deja de encajar 90 puntos en muchos partidos
o tendrá muy complicado seguir sumando victorias.
SENIOR FEMENINO AUTONOMICO
C.B GIL COMES VINAROS 31 – NOU BÁSQUET CASTELLO 78
Partido en casa contra el Nou Básquet, un rival duro y muy
trabajado.
La falta de entendimiento y entrenos con el equipo al
completo semanalmente muestra los errores cometidos
en pista como las perdidas en la salida de balón y la
movilidad en ataque, aunque se mejoró respecto al
partido de pretemporada.
Animar al equipo para continuar trabajando y mejorar
los resultados para coger confianza en nuestro juego.
Seguiremos trabajando.
Dar las gracias a nuestra jugadora Sara por dirigir el
partido y ayudar a las compañeras.
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V Trofeu de Patinatge Ciutat
de Vinaròs 2017, Territorial
l pasado sábado, 21 de Octubre 2017, se celebró en
las instalaciones del Pabellón
Polideportivo Municipal de Vinaròs, el V Trofeu de
Patinatge Ciutat de Vinaròs, Territorial
Allí se dieron cita, un total de 80 patinadores/-as
de diversas comunidades autónomas de Aragón,
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Gracias al buen nivel que hubo, sepudo disfrutar
de una competición de calidad.
Nuestra Entidad, fue representada con 10 de sus
patinadores: Virginia Chesa en la 3ª Categoría.
En Cert. Aptitud, lo hicieron: Carla Ferré, Nerea
Soto, Rut Monfort y Claudia Grau. En la Categoría
Cadete, participaron Anna Gil y Corinne Nolasco.
Paula Chalé, Paula Escura e Iris Pujol, lo hicieron en
Juvenil.
Cabe destacar el triplete que conseguimos en

Certif. de Aptitud. El primer puesto se lo llevó
Claudia Grau, la segunda posición fue para Carla
Ferré y la tercera plaza del pódium fue para Nerea
Soto. El segundo lugar de Cadete, fue para Anna
Gil. Y en la Categoría Juvenil, Paula Escura, obtuvo
una tercera plaza.
Aprovechamos la oportunidad para animar a seguir
trabajando más, si cabe a nuestros deportistas,

reconociendo el esfuerzo y la constancia diaria
que demuestran. También agradecer a nuestras
entrenadoras su gran labor.
Estamos muy agradecidos a las familias, a todos los
que han colaborado, a los patrocinadores y a los
que han hecho posible la organización de dicho
evento. MUCHAS GRACIAS.

La alegría de ganar empieza a contagiarse en el CD Vinaròs FS
Hasta seis partidos se disputaron este sábado
en el Pabellón Municipal de la localidad del Baix
Maestrat, con cuatro victorias. El juvenil seguirá
líder, mientras que los alevines e infantiles no le
pierden el pulso a la cabeza de sus ligas. Los más
pequeños, los benjamines de Antonio Vaca, se
estrenaron en un trepidante duelo.
CD Vinaròs FS 4-2 Club Vila Sport (Alevin)
Los alevines volvieron a ganar en Liga y siguen a
tres puntos solo del líder de la categoría. Los locales
se adelantaron con un gol de Lluc Rochera, pero
Alejandro Sebastià igualó el marcador. Nicolás
Catedra, él no quería, puso otra vez por delante
a los de Brahim Es Saiydy, que ya no soltaron la
ventaja hasta el final, ya que la ampliaron con
tantos de Adam Azlou y el propio Lluc Rochera.
Nicolás, esta vez sí, cerró el resultado favorable a
los de casa.
CD Vinaròs FS 5-4 CFS Bisontes Castellon
(Benjamin)
Primera victoria de los de Antonio Vaca, en un
tremendo duelo ante el equipo de la capital de
la plana. Los más pequeños del club vinarocense
consiguieron estrenar su casillero con cinco goles
de Bilal Manni, alternados con tantos visitantes
hasta que el jugador local certificó el primer triunfo
del conjunto del Baix Maestrat.

Cocemfe Maestrat

El dissabte 28 d'octubre va començar la lliga de les
terres de l'Ebre de tennis taula modalitat lleure.
Es una lliga regulada pel Consell esportiu del
Montsià on participen diferents poblacions com
Tortosa, Amposta, Ulldecona, Sant Jaume, Vinaròs
i Benicarló.
Aquest any Cocemfe maestrat ha presentat un
equip format per jugadors que regularment
sempre participen en l'esport adaptat com Miguel
Arango, Alvaro Urgelles, Damian di Maio, Eric
Llatser, Xavier Quixal i l'entrenador Ernesto.
Es una competició que sempre participen 2
jugadors convocats, tenint l'opció d'incloure un
altre jugador als dobles.
Aquesta 1 jornada, van competir Miguel i
Damian per part de Cocemfe, contra el Vinaròs C,
representats per Ramon i Brad.
El primer partit Miguel-Brad, va estar molt igualat
i disputat fins al final, ja que el jugador de Cocemfe,
22

CD Vinaròs FS 1-8 Club Vila Sport (Cadetes)
Excesivo castigo para los hombres de Miguel
Francisco Galeote, quienes continúan sin ganar
en Liga. Visitaba el líder el Pabellón Municipal de
Vinaròs y pronto quedó patente, con dos goles
de Iker Flores y uno de Xavier Miralles antes del
cuarto de hora. A la vuelta de vestuarios, Jonathan,
Francisco y Miquel anotaron más tantos visitantes
hasta que Soufyane El Ouaaziki hizo el del honor
para los vinarocenses.
CD Vinaròs FS 7-4 Club Vila Sport (Infantil)
Segunda victoria consecutiva de los de Juan Puchal
que les sirve para seguir, una jornada más, a tiro de
triunfo de los líderes. Los infantiles, comandados
a la perfección por un Isaac Suescun autor de
cuatro goles, tardaron en encontrar el camino del
gol, puesto que Óscar Castel no vio puerta hasta
el minuto 17. Ivan Miralles y Alejandro Salamanca
cerraron una nueva alegría de los del Baix Maestrat.
CD Vinaròs FS 2-6 Club Castellón FS (Senior)
Tras el empate en la capital de la Plana, los más
grandes del club vinarocence saltaron a por su
primera victoria de la temporada, pero lo arruinaron
todo tras el descanso. Y es que en la primera mitad,
los de José Antonio Zaragozá dominaron el juego
y las ocasiones, pero ese dominio no se tradujo
en ventaja. Nacho Igual tiró de los suyos, pero los

visitantes fueron mejores en la segunda mitad y se
aprovecharon de la mala ejecución del juego de 5
de los locales para sumar tres puntos que significan
la cuarta derrota de los del Baix Maestrat.
CD Vinaròs FS 8-3 Club Vila Sport (Juvenil)
Quienes continuarán en lo más alto de la tabla,
invictos, serán los juveniles, que el sábado
demostraron ante los villarrealenses que prometen
dar mucha guerra esta temporada, vigentes
campeones de Liga y Copa. Eduardo Camacho
igualó el gol tempranero de David y Gerard Carlos
hizo lo propio con el de Manuel Gil. A la vuelta de
vestuarios, Javier Lores, con dos tantos, catapultó
a los suyos a una victoria que Marti Albiol, Bruno
Nascimben y Mohamed Zouwabi certificaron en
los minutos finales.

va anar fins l'últim moment per davant en varios
sets, però la fortuna es va decantar pel jugador del
Vinaròs TT.
El segon partit, Damian-Ramon, va començar
força bé el jugador de Cocemfe, però la veterania
del jugador del Vinaròs TT va imposar-se amb
comoditat.
El doble el jugaren Ernesto-Miguel, una modalitat
un poc més complicada que el individual, pels
moviments tècnics que requerix.
Van jugar força bé i va estar molt igualat tot
l'encontre fins al final, disputant punts de
nivell,com se pot vorer reflectit al marcador: 10/1210/12-11/3-9/11.
Les dos partides següents les van protagonitzar,
Ramon-Migue i Brad-Damian. En la primera
s'imposava miguel en el primer i tercer set, però
el jugador local Ramon amb més veterania i
experiència, va ser més regular, emportant-se

l'enfrontament (3-2). La segona, s'adelantava en el
marcador 2-0 Brad, però Damian va jugar força be i
quasi aconsegueix remontar(3-1).
Resultat final: VINARÒS TT C 5 COCEMFE 0
Enhorabona a tots jugadors per l'enfrontament
disputat.
Regularment els partits se disputaran al gimnàs
del col.legi Sant Sebastià els dissabtes a les 17:00H.
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ESPORTS
NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Presentacio Club Natació Vinaròs Temporada 2017-18
El diumenge dia 29 d'octubre al pavelló
municipal es va fer la presentació dels equips
del club Natació Vinaròs.
Va començar obrint l'acte la regidora
d'esports Begoña López en unes paraules,
a continuació el president Manuel Ramírez
va presentar les diferents categories, sent els
primers, els pre-benjamins els més menuts
i el futur del club, seguin pels benjamins,
alevins, infantils i acabant pels més grans
juniors i absoluts, l'acte es va tancar en unes
paraules d'agraïment a tots els assistents.
En acabar van poder gaudir tots els presents
d'un berenar amb la col·laboració especial
de Telepizza.
També volen agrair als col·laboradors
CAIXA VINARÒS,TELEPIZZA, CARNES
ROS, GRUPO CASTEJON, DAVIMA, NOVA
NUTRICIÓ, CLINICA MONLEÓN i ARCLINIC
(nova incorporació en aquesta temporada),
per seguir col·laborant en la temporada
2017-18.

1ª Jornada Lliga Autonòmica Promeses

El dissabte 28 d'octubre van començar les competicions de la temporada 2017-18, els primers en competir van ser els alevins, que van competir en la piscina
Servol de Vinaròs en les disciplines de 400 lliures i 200 estils.
Van participar tots els clubs de la província, amb un total de 110 nadadors i una volta mes les instal·lacions es van quedar menudes per albergar a tants de clubs.
Baix la direcció dels entrenadors Albert Delmonte i Isidro Martorel el Club va participa en 12 nadadors: Iker Mas, Joan Chavarria, Hèctor Cervera, Andreu Jovani,
Santi Matamoros, Daniela Muñoz, Mar Garcia, Ona Leciñera, Lluna Bordes, Ainhoa Canalda, Ivonne Martínez i Natàlia Burriel.
Els resultats tot i ser la primera competició van estar dins de les perspectives, destacar que en la prova de 400 lliures Andreu Jovani va fer 4′ 58″'55, Santi
Matamoros 5′ 10″79, Daniela Muñoz 5′ 26″39 i Marc Garcia 5′ 44″71, en la prova de 200 estils Daniela Muñoz a fer 2′ 58″99 i Andreu Jovani 2′ 37″21.

IRONMANS ARRANCA LA COPA CATALANA S-13 CON 2 VICTORIAS
Este sábado 29 de Octubre, Ironmans Vinaròs
iniciaba su andadura en la Copa Catalana S-13
primera vez que disputa esta competición, con
muy buen resultado y situándose primeros en la
clasificación gracias a una contundente defensa
que solo permitió 2 anotaciones y un punto extra
en los dos encuentros.
VINARÒS IRONMANS 33 - 6 BADALONA DRACS
Primer encuentro de la temporada y nuevo
sistema de juego implantado, pero los de Vinaròs
ya con 2 temporadas a la espalda y un grupo
muy cohesionado, supieron adaptarse , y frente a
unos Dracs que lucharon durante todo el partido,
dejaron un marcador claro a la media parte de
20-0. Las carreras de Albert y Sebastián, junto
con el potente brazo de Santi que también anotó
como receptor siendo uno de los jugadores más
polivalentes, la serenidad y eficiencia de Gerard
en defensa y Judith incansable en su posición de
rush sin dejar respirar al quarterback rival, junto
con la combinación de Pau y Adam en posición de
center sin fallar ningún snap y Marius trabajando

en defensa y quitando algunos flags, no hicieron
más que aumentar la diferencia en la segunda
parte dejando un resultado final de 33-6.
VINAROS IRONMANS 19 - 7 TERRASSA REDS
Encuentro muy reñido y luchado hasta los últimos
minutos del final. Ironmans se adelantó en el
marcador primero, pero la respuesta de los locales
fue inmediata dejando un marcador 7-7. Reds con
jugadores muy rápidos y efectivos, no dejaban
mover el ovoide con soltura a los de Vinaròs y en
cada ataque de Reds, se acercaban con mucho
peligro a la zona de anotación de Ironmans. Al
inicio de la segunda parte, Reds realizó muy buenos
ajustes y puso contra las cuerdas a Ironmans que
pese a jugar bien, no llegaba a completar primeros
downs. Entonces llegó el desenlace, a pocos
minutos del final del encuentro en un cuarto
down de Reds Judith realizó un gran sack evitando
que Reds se acercase a la zona de anotación, a
Ironmans le quedaban pocas posibilidades, un
cambio radical en el juego sorprendió a los locales
con 2 carreras de Sebastián y un gran pase de Santi

Subscriviu-vos a

El Diariet

a Gerard que terminó en Touchdown. Todavía les
quedaba una oportunidad a Reds de empatar el
encuentro, pero en su primer drive en una jugada
de pase, Gerard realizó una gran intercepción que
retornó para Touchdown dejando en encuentro
sentenciado a pocos segundos del final del match.

964 450 085
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CAMINADA POPULAR

CURSA MUNTANYA

ERMITA VINARÒS

EL VOL DEL PUIG

12 DE NOVEMBRE 2017
INSCIPCIONS:
Inici:23 d’octubre.
Tancament: dimecres 8
de novembre.
CAMINADA POPULAR
Preu 3 €
7km
A les 9:30 h
CURSA MUNTANYA
Preu des de 10€
a 14€
10km i 16km
A les 9:00h
NOVETATS!
Inscripció on-line:
hj-crono.es
Recollida samarreta: 9,
10 i 11 de novembre al
Mercat Municipal
Més info a: www.cmevinaros.es i hj-crono.es

Vinaròs
és turisme

XUXERIES
LAURA
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ACTIVITATS MANUALS

AULES DE BABEL

CURS DE BOIXETS I CALATS (Bolillos y vainica)
DURADA

LLOC

PERÍODE

HORARI

PROFESSORA

50h

Centre Municipal de
la 3a Edat

Del 15 de novembre al 30
de maig

Dimecres
de 17.30 a 19.30h

PREU
General:57.50 €

Angelita Monroig

Socis: 52.90€

CURS DE TALL I CONFECCIÓ- Iniciació
DURADA

LLOC

PERÍODE

HORARI

PROFESSOR

50h

Centre d’FPA

Del 15 de desembre a l’1
de juny

Divendres de 16 a
18.30h

Rosa M. Flos

PREU

CURS D’
DURADA

50h

INFORMÀTICA:

ALEMANY- Iniciació

LLOC
PERÍODE
HORARI
Centre d’FPA
Del 16 de
Dimarts i dijous
(antic col·legi Sant novembre al 27
de 15.15 a 16.45h
de març
Sebastià)

Socis: 52.90€

CURS D’
DURADA

LLOC

PERÍODE

HORARI

20h

Centre Municipal de
la 3a Edat

Del 20 de novembre al 5
de febrer

Dilluns
de 17 a 19h

PROFESSORA
Ana Mª Roca

PROFESSOR

PREU
General:57.50 €

Katja Kaudelka

Socis: 52.90€
(aturats 50%)

General:57.50 €

CURS DE PINTURA SOBRE TELA- Iniciació
PREU
General: 23 €
Socis: 21.15€

DURADA

50h

LLOC

PERÍODE

Del 30 de
CEIP Misericòrdia novembre al 17
d’abril

ITALIÀ- Iniciació

HORARI
Dimarts i dijous
de 17.30 a 19h

PROFESSOR

LLOC

PERÍODE

HORARI

PROFESSORA

Centre d’FPA

Del 4 de desembre al 28
de maig

Dilluns
de 15 a 17h

PREU
General: 46 €

40h

Sandra Guzmán

Socis: 42.30€

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

PREU
General:57.50 €

Jacqueline Dionisio

CURS DE PATCHWORK
DURADA

Socis: 52.90€
(aturats 50%)

CURSOS MONOGRÀFICS

Cursos de 10 hores de durada, adreçats a usuaris informàtics habituals. Preu de cadascun: 13.5 € / Socis: 12.40€

SINCRONITZACIÓ ENTRE DISPOSITIUS
DESCRIPCIÓ

SINCRONITZACIÓ DE DADES ENTRE
DISPOSITIUS (MÒBIL, TAULETA, PC)
Contactes, Fotos, Correu, Arxius, Agenda...

PERÍODE

HORARI

PROFESSORA

Del 14 al 28 de
novembre

Dimarts i dijous
de 9.30 a 11.30h

Eva Roig

Caldrà que porteu el vostre telèfon/ tauleta o portàtil

EL NÚVOL: GOOGLE DRIVE, ONEDRIVE, DROPBOX...
DESCRIPCIÓ

PERÍODE

HORARI

PROFESSORA

Aprén a utilitzar els espais d’Internet on pots desar tot
tipus d’arxius, com ara fotos, música, documents,
vídeos... i recuperar-los en un altre moment des d’un
altre ordinador, telèfon, o tauleta

Del 30 de
novembre al 14
de desembre

Dimarts i dijous
de 9.30 a 11.30h

Eva Roig

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.epa.vinaros.es

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.epa.vinaros.es

Inscripcions en línia a www.epa.vinaros.es

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Organitzat per
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”
Inauguració de l’exposició:

“CERTAMEN
INTERNACIONAL
PUIG RODA 2017”
Exposició de les aquarel·les

Presentades a concurs

26
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

Dia:
7 de novembre de 2017, dimarts
Hora:
19:00 h
Lloc:
Capella Santa Victoria de l’Auditori Municipal Ayguals
de Izco.
Duració: del 7 al 25 de novembre

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Associació d’Alumnes i Consell Municipal d’FPA

25 de novembre

Dissabte

Festa de Santa Caterina a l’ermita

Activitat dirigida als participants dels cursos del Consell Municipal d’FPA o socis, i acompanyants.

Pel matí activitats variades, rutes...
Al migdia, dinar de germanor:

ATENCIÓ:
Tindrem preparades taules i
cadires, i foc per torrar.
Enguany cadascú es porta el
dinar i se’l pot torrar al foc.

De postres l’Associació d’Alumnes repartirà el típic pastisset i el moscatell.
I, rifa del pollastre!

Inscripcions: a les oficines del Consell Municipal d’FPA (antiga escola Sant
Sebastià) a partir del 6 de novembre (d’11 a 14h)

Preu Socis: 1 € / No socis: 2 €

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per la Junta de Govern Local de data 23 de
octubre de 2017, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació de Les
PÒLISSES D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL/PATRIMONIAL,
DE DANYS AL PATRIMONI, VIDA COL·LECTIU PERSONAL I ACCIDENTS
CONDUCTORS PROFESSIONALS I TAXISTES, I FLOTA DE VEHICLES DE
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. (EXPT. 7886/2017).
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza.
Parroquial, n.º 12, 2º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina
www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 4 de desembre de 2017 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar,
núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
L'Alcalde
Enric Pla Vall

ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per la Junta de Govern Local de data
23 de octubre de 2017, va aprovar l'expedient i plecs per a la
contractació del SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT,
NETEJA I REG DE LES ZONES ENJARDINADES DEL MUNICIPI DE
VINARÒS. (EXPT. 3334/2017).
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs,
Pza. Parroquial, n.º 12, 2º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a
la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 4 de desembre de 2017 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl.
Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
L'Alcalde		

Enric Pla Vall

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que
el proper dia que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 10
de novembre 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.

INFORMACIÓN SOBRE BAJA DE VADOS
De conformidad con lo que dispone el artículo 6.6 de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento
especial del dominio público local por entrada de vehículos a través
de las aceras que establece:
Artículo 6.6: «La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
día primero del año natural siguiente al de su presentación. La no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa».
Por tanto, para aquellos todos aquellos interesados en tramitar la
baja del vado para el año 2018, deberá presentar su solicitud
antes del 29 de diciembre de 2017 (presencial), en la oficina
OIAC, situada en la plaza Jovellar 2, junto con la placa de vado y
manifestando que han repuesto la acera a su estado original, si la
manipularon en su día, y que la han despintado de amarillo o bien la
han pintado de gris.
Si no la presentan antes de dicha fecha deberán abonar la tasa del
2018.
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XXIII JORNADES DE LA CUINA DELS

ARROSSOS
De l’1 de novembre al 10 de desembre
Vinaròs 2017

Més info

Vinaròs
és turisme

Col·labora

www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs
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ESQUELES

1º Aniversario de:

Agustín Delgado Agramunt
† 26 de octubre de 2016

Tu esposa, hijas y nietos

Siempre con nosotros

PUBLICITAT

30

agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona
turística
nord,103
11
desembre
VALLS
c.
Sant
Francesc,
418
novembre
MATEU
519
620

desembre
novembre
desembre
novembre

923

desembre
setembre

721
822
10

desembre
octubre
desembre
octubre
octubre

MATeU
TORREGROSA
TORReGROSA
PITARCH
PITARcH
MARTÍNEZ
MARTÍNeZ
FERRER
FeRReR
ROCA

GUIMERÀ

TELÈFONS D’INTERÉS
novembre
ADELL
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

11

c. Sant Francesc,
103
av. Llibertat,
9

c.av.
delLlibertat,
Pilar, 1209
c. del
Pilar, 120
av. País
Valencià,
15
av.pl.País
15
SantValencià,
Antoni, 39
Sant
Antoni, 39
c.pl.
Sant
Francesc,
6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
57
Aigües
de
Vinaròs
964
Biblioteca
964 40
45 77
95 67
90
Ambulatori
964
Casal Jove(cita prèvia)
964 47
40 75
03 00
14
Ambulatori
(urgències)
964
57
Cerrajero 24h
· La solución rápida
627 45
84957392
Biblioteca
964
45
95
90
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Casal
Jove
964
Contribucions
964 40
45 03
47 14
52
Cerrajero
627
Cultura 24h · La solución rápida
964 849
40 79392
61
Cerrajero
24h
·
Vimar
667
60
70
86
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Contribucions
964
Ecoparc / Recollida de mobles
964 45
40 47
78 52
03
Cultura
964 40 79112
61
Emergències
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Escola d’Art
964 40
45 78
38 03
02
Ecoparc
/ Recollida de mobles
964
Escola
de
Música
964 45 62112
03
Emergències
Centre de
Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Escola
d’Art
964 45 38 02
Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes: 964
964 45
40 62
74 03
93
Escola
de Música
Gas
butà
964 40
45 56
11 15
24
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964
Gruas Municipal
y taxis Jaime
Bas, S.L.
· 24 horas
96440
4074
11 93
11
Consell
de Formació
de Persones
Adultes: 964
Guàrdia
964 45
40 11
71 24
40
Gas
butàCivil
964
Hisenda
964 40
40 11
22 11
11
Gruas
y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964
Hospital Civil
(centraleta i habitacions)
964 40
47 71
70 40
00
Guàrdia
964
Hospital (cita prèvia)
964 40
47 22
71 11
60
Hisenda
964
Infodona(centraleta i habitacions)
964 47
45 70
64 00
52
Hospital
964
Informació
i Turisme/OMIC
964 47
45 71
33 60
34
Hospital
(cita
prèvia)
964
INSS (Seguretat social)
964 45
45 64
13 52
50
Infodona
964
ITV
902 45
12 33
00 34
13
Informació
i Turisme/OMIC
964
Participació
Ciutadana
900 45
50 13
63 50
76
INSS
(Seguretat
social)
964
Patronat d’Esports
964 12
45 00
46 13
08
ITV
902
Patronat de Ciutadana
Turisme
964 50
45 63
52 76
53
Participació
900
Policia Local
964 45
40 46
77 08
04
Patronat
d’Esports
964
PROP de Turisme
964 456
/ 012
Patronat
964 234
45 52
53
Ràdio Taxi
964 40
45 77
51 04
51
Policia
LocalVinaròs
Recollida d’animals perduts
964234
45 00
07
PROP
964 456
/ 012
Registre
Ràdio
Taxicivil
Vinaròs
964 45
45 51
28 51
77
964
Recollida
d’animals
perduts
964
Registre de
la propietat
964 45
45 00
18 07
14
Registre
964
SERVEFcivil
(Oficina d’ocupació)
964 45
45 28
05 77
16
Registre
de la propietat
Serveis Socials
964
964 45
45 18
00 14
75
SERVEF
d’ocupació)
964
05333
16
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
60045
600
Serveis
Socials
964
00700
75
Taxi Arcadi
(adaptat per a discapacitats)
67445
700
Taxi
Lorcade(Vinaròs)
600 600 333
Víctimes
la violència de génere
016
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

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

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


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

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

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

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


Diari:VINARÒS-SARAGOSSA
7.00 i 15.30
Diari:SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS
(AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
8.00
8.05
8.20
8.25
8.30
8.45
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA
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Tel.: 964 45 17 38

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS

TODOS LOS CÓDIGOS ACTUALIZADOS
AL 2017

