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Seguiu al Vinaròs.News 

L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i l'alcaldessa de Benicarló, 
Xaro Miralles, van signar dilluns al matí el conveni de 
col·laboració que permetrà continuar els processos per 
gestionar els 20 milions d'euros de l'EDUSI (10 dels quals 
estan cofinançats per fons europeus i la resta que anirà a 
càrrec dels dos ajuntaments). 
En concret, el conveni especifica quins han de ser els 
òrgans per a la implementació de l'estratègia, que s'han 
de crear adaptant-se a la normativa: un consell rector, 
una secretaria tècnica, una comissió tècnica, uns grups de 
treball, una comissió de gestió d'economia i hisenda i un 
grup de suport local.
Segons ha afirmat Miralles, «l'estratègia és el resultat de 
la participació activa dels ciutadans dels dos municipis 
i defineix quines actuacions es duran a terme en els 
diferents àmbits». A més, l'alcaldessa ha recordat que «el 
motiu d'elaborar l'estratègia d'àrea urbana entre els dos 
municipis és perquè tenim una problemàtica comú i també 
unes actuacions que poden beneficiar els dos municipis».
«Els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs han unit esforços 
en el seu compromís per garantir la sostenibilitat dels 
municipis, un fet realment històric perquè fins al moment 
no estaven acostumats a col·laborar», ha assegurat 
l'alcaldessa de Benicarló.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha destacat que «després de 
mesos de preparar tota la documentació tècnica que ens 
sol·licita la Unió Europea i el Ministeri, avui fem un pas més 
i, amb la signatura d'aquest conveni de col·laboració entre 
Vinaròs i Benicarló, entrem ja de ple en la segona fase de 
l'EDUSI».
Pla ha afegit que serà «un repte important però sens dubte 
apassionant, ja que gràcies a la recepció i gestió d'aquests 
10 milions d'euros de finançament, podrem adaptar les 
nostres poblacions a les principals demandes la societat 
actual, amb un desenvolupament urbà sostenible, 
municipis adequats per a persones amb mobilitat reduïda 
i que puguen oferir una millor qualitat de vida per a la gent 
gran», entre altres aspectes d'una estratègia conjunta en 
què Vinaròs i Benicarló ja han començat a treballar i que 
busca establir les bases de futur de les dues localitats.
Pel que fa al calendari d'actuacions, a partir del mes de 
gener està previst posar en marxa l'oficina de gestió 
dels fons europeus, que permetrà començar a definir les 
accions. En concret es preveu, entre molts altres projectes, 
construir una via verda amb carril bici entre Benicarló i 
Vinaròs i millorar les infraestructures i equipaments per tal 
d'adaptar la ciutat a les persones majors i amb mobilitat 
reduïda. 

Ple anterior
Vinaròs havia aprovat prèviament en ple extraordinari el 
conveni tècnic que regula les relacions entre els municipis 
de Benicarló i Vinaròs per a la implementació de l'Estratègia 
de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI), 
que va ser elaborada de forma conjunta entre tots dos 
municipis. No va ser una aprovació per unanimitat, ja que 
només van votar a favor els partits de l'equip de govern 
(Som Vinaròs, PSPV i Compromís), mentre que el PP va 

votar en contra i el PVI i Acord Ciutadà es van abstenir.
Després de l'aprovació d'aquest conveni, que té una durada 
de quatre anys, hi ha un mes per constituir els òrgans que 
hauran de realitzar reunions periòdiques. L'alcalde, Enric 
Pla, va explicar tot el treball realitzat, especialment en 
la implementació de la documentació i l'elaboració de 
documents que exigeix la Unió Europea, com el manual de 
procediments i els convenis antifraude. L'Ajuntament de 
Vinaròs també ha participat en quatre tallers de formació 
desenvolupats entorn a aquesta estratègia. 
El conveni estableix que l'Ajuntament de Benicarló és el 
consistori pilot o capdavanter d'aquesta estratègia conjunta 
de l'àrea urbana Benicarló-Vinaròs i també les obligacions i 
col·laboracions entre ambdues administracions locals. 
Des dels partits de l'oposició, la portaveu del PVI, Maria 
Dolores Miralles, va argumentar la seva abstenció 
assenyalant que “s'ha exclòs a l'oposició de participar”, 
mentre que per part de Acord Ciutadà, Lluis Batalla 
també va dir que encara que és una inversió interessant 
per a Vinaròs, “han estat nombroses les vegades que hem 
preguntat sobre quina serà la participació de l'oposició i 
no hem obtingut resposta”. 
Finalment, el PP de Vinaròs va demanar la retirada del 
punt al no estar d'acord amb algunes de les parts del 
conveni. En concret, el portaveu dels populars, Juan Amat, 
va dir que “Benicarló ha colat un gol per tota l'esquadra a 
l'Ajuntament de Vinaròs, perquè el seu ajuntament, segons 
aquest conveni, és l'únic receptor de l'ajuda”.
Va tancar el punt l'alcalde, Enric Pla, que va recordar que 
aquest punt es va aprovar per unanimitat en el ple de 
Benicarló i va lamentar “que el tripartit de l'oposició mostri 
la seva incapacitat d'arribar a acords en fets que són de 
gran importància per a l'Ajuntament”.
Precisament l'alcalde, Enric Pla, i els tinents d'alcalde 
Guillem Alsina i Domènec Fontanet van comparèixer 
després de la sessió plenària i van lamentar que no hi 
hagués suport de l'oposició en aquest punt. Pla va dir 
que el fet que un Ajuntament –en aquest cas Benicarló- 
lideri un projecte conjunt és un fet que passa amb tots els 
convenis col·lectius i, en referència clara al PP, que va votar 
en contra, va assenyalar que “el fet que s'utilitzi això per 
tornar a la vella política de confrontació entre municipis 
veïns és sorprenent”. Pla va dir que “l'important és que ja 
hem iniciat la següent fase, perquè ja hem establert les 
bases del conveni que la UE sol·licitava” i va recordar que 
“encara no s'ha passat a la fase accions concretes”. Per la 
seva banda, Alsina va indicar que el PP “ha votat en contra 
que Vinaròs rebi una subvenció de 5 milions”, i va assegurar 
que els populars no van presentar propostes per a aquestes 
inversions i que la resta de grups sí ho va fer. Finalment, 
Fontanet va qualificar de “lamentable” que l'oposició no 
donés el seu suport a aquest conveni en un projecte “que 
suposa un repte de coordinació tècnica i política”.

Vinaròs i Benicarló signen el conveni de col·laboració 
per posar en marxa l'EDUSI
Es tracta d'un pas necessari per poder 
implementar i gestionar l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat 
(EDUSI). 
El conveni permetrà posar en funcionament 
l'oficina de gestió de fons europeus

Xaro Miralles i Enric Pla van signar el conveni que permetrà 
la posada en marxa de l'EDUSI
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El PP de Vinaròs ha solicitado 
la celebración de un pleno 
extraordinario en el que va a pedir 
la dimisión del alcalde, Enric Pla, los 
tenientes de alcalde Guillem Alsina 
y Domènec Fontanet y la concejala 
de Deportes, Begoña López, tras 
conocerse la sentencia que anula la 
solicitud del cambio de proyecto del 
carril lúdico a la ermita por la piscina. 
El portavoz del PP de Vinaròs, Juan 
Amat, señaló ayer que el juzgado 
“ha constatado lo que ya advirtió 
el secretario del Ayuntamiento y 
el PP en julio de 2016, y es que el 
expediente no era viable al no contar 
con los informes técnicos necesarios”.
Para Amat, “consideramos obligado 
que se asuman responsabilidades 
por parte de un tripartito que el 
tiempo ha demostrado que engañó 
reiteradamente a los vinarocenses 
diciendo que el proyecto era viable 
al contar con todos los informes, 
cuando ahora se ha demostrado 
que no es así”. También descartó 
el portavoz popular que hubiera 
ejercido presión al secretario 
momentos antes del pleno para que 
realizara un documento que ratificara 
que faltaban informes, como señaló 
Pla. “”Es ridículo. Un secretario no 

informa en base a presiones. O están 
los informes o no están, y en este 
caso, no estaban”, indicó. 
Amat explicó que la sentencia anula 
el cambio diciendo literalmente que 
“no estamos ante un mero defecto 
formal”, como señaló el alcalde, y 
lamentó “que ahora pretendan echar 
la culpa de haber perdido la piscina a 
los funcionarios del Ayuntamiento y 
al PP, cuando fueron ellos mismos los 
que gestionaron el expediente y lo 
votaron ignorando las advertencias 
del Secretario y los concejales del 
PP”. “La realidad es que no disponían 
de la documentación necesaria, por 
lo que los expedientes deberían 
abrírselos a ellos mismos”, concluyó.

ACTUALITAT

La piscina coberta de Vinaròs ha quedat de moment 
en suspens. El jutjat del contenciós administratiu 
número 2 de Castelló ha donat la raó al recurs 
interposat el 20 de juliol de 2016 pels vuit regidors del 
PP de Vinaròs, que reclamava la nul·litat del ple d'11 
de juliol de 2016 que va aprovar el canvi de projecte 
pel carril lúdic a l'ermita (en el qual van votar a favor 
tots els grups excepte el PP) al·legant que faltaven 
els corresponents informes que justifiquessin 
aquest canvi. Amb aquesta sentència, el consistori 
vinarossenc ja no té en aquests moments temps 
per continuar la tramitació d'aquest projecte encara 
pendent del Plan Confianza–ja que al quedar anul·lat 
el ple, s'està fora del termini de 40 dies que va donar 
el Consell per fer la substitució de projecte-, encara 
que aquesta setmana estava prevista una reunió de 
l'equip de govern amb la conselleria per comunicar 
aquesta situación a l’administració autonómica 
i veure si cap la possibilitat d'una ampliació dels 
terminis al tractar-se d’un cas excepcional. De no 
ser possible, l'Ajuntament podria veure's forçat a 
rescatar el projecte del carril lúdic a l'ermita per no 
perdre la inversió. 
L'alcalde, Enric Pla, que va comparèixer dilluns al 
matí al costat dels edils Guillem Alsina (PSPV) i Jordi 
Moliner (Compromís), va assenyalar que el PP “va 
aprofitar un error dels funcionaris” per tirar enrere el 
projecte de la piscina. Pla va dir que “ha de quedar 
molt clar que aquest equip de govern havia sol·licitat 

els informes corresponents que justificaven el canvi 
de projecte i que, per tant, va ser un error o una 
mala praxi de la secretària accidental que aquests 
documents no estiguessin adjuntats a l'expedient, 
donant-se a més el cas que en el mateix dia del ple 
es reincorporava el secretari, que es va trobar pocs 
minuts abans del ple amb la pressió del PP, que li 
va demanar realitzar un informe que acredités si es 
disposava o no de tota la documentació”. El primer 
regidor va assegurar que “els informes estaven, 
però com de vegades passa als ajuntaments, es va 
tractar d'un error procedimental dels funcionaris 
implicats, que no els van pujar, i considerem el tema 
prou greu com per obrir un expedient informatiu 
que podria ser sancionador”. No obstant això, 
segons va continuar Pla, “en cap moment del ple 
el PP va sol·licitar a l'alcalde cap altra informació 
relativa a la substitució d'un projecte per un altre, 
ni va sol·licitar un recés en la sessió per obtenir la 
informació, quedant clar que el seu recurs tenia com 
a únic objectiu paralitzar un projecte que ells havien 
perdut per votació”. 
“El PP ha enfonsat la piscina”, va lamentar Pla, que 
va acusar als populars de “judicialitzar la política 
una vegada més”. “El PP va perdre tècnicament una 
votació en el ple i no va acceptar la democràcia, 
igual com ha tirat enrere tots els projectes que ha 
pogut. Avui, per una qüestió merament formal, hem 
hagut de recuperar per força el carril lúdic que el 

PP defensava i no tindrem en els propers mesos la 
piscina de Vinaròs per la qual tants esforços hem 
fet i Vinaròs continuarà sent l'única ciutat de més 
de 10.000 habitants de la província que no tindrà 
una piscina coberta per als seus esportistes, jubilats, 
escolars i població en general”, va concloure. 

Cronologia
L'Ajuntament de Vinaròs va incloure en el Plan 
Confianza el projecte de la piscina municipal en 
2009. A la fi de 2013, el PP va substituir aquest 
projecte pel de la realització d'un carril lúdic a 
l'ermita, recolzant-se en uns informes que la 
qualificaven d'inviable. Després de l'accés al govern 
de Tots i totes Som Vinaròs, PSPV i Compromís, es va 
signar el pacte local per la natació, que recuperava 
el projecte de la piscina coberta, argumentant la 
necessitat d'aquesta infraestructura a nivell social. 
El 17 de juliol de 2015 es va enviar la sol·licitud 
del canvi de projecte, que va ser possible gràcies 
a un decret llei del Consell de 31 de maig de 2016. 
Es va donar el termini de 40 dies per sol·licitar el 
canvi de projecte, i va ser en el ple d'11 de juliol 
quan es va ratificar, amb els vots a favor de tots els 
grups excepte el PP, que va argumentar la falta de 
documentació i va interposar el recurs que ara el 
jutjat ha estimat, anul·lant el ple en què s’aprovaba 
la substitució del projecte.

El PP pide un pleno extraordinario para solicitar 
dimisiones por la pérdida de la piscina

ACORD CIUTADÀ ha lamentat 
“profundament” que la piscina no 
vaja a fer-se. “Ha estat una decepció 
grandíssima la notícia de la sentència, 
després de mesos de debat i de treball 
del nostre grup”, ha indicat el seu 
portaveu, Lluis Batalla, que ha afegit 
que “hem estat sempre generosos en 
l'esforç malgrat que l'equip de govern 
ens ocultava coses del projecte”.
“Sempre hem estat pel poble ajudant, 
inclús davant de l'estratègia injusta 
del govern de posar a l'oposició dins 
del mateix pot del PP; no hem fet 
cas perquè hem anteposat la nostra 
obligació de treballar per Vinaròs 
i seguíem col·laborant amb Pla, 
Fontanet i Alsina. La decepció  és molt 
gran”, apunta Batalla. 
Quant a la roda de premsa de l’alcalde, 
ha assenyalat que “se li va oblidar dir 
que durant més d'un any han ocultat 
que podia haver una sentència que 
anul.lès el projecte piscina, i no sabem 
per què la documentació de la piscina 
es va enviar fa unes poques setmanes”. 
També ha indicat que “menteix” el 
govern quan diu que l'oposició no 
va dir res al plenari anul.lat. “El vot 

d'ACORD CIUTADÀ va ser a favor de la 
piscina amb el matís que havíem estat 
coneixedors de la greu irregularitat 
administrativa que denunciava el 
PP, però malgrat tot donàvem el vot 
perquè Vinaròs no podia deixar passar 
este tren”, ha matitzat.
Segons Batalla, els tres partits del 
govern menteixen perquè se'ls va 
dir al plenari anul.lat que faltaven 
documents i que podrien ajornar el 
plenari 24 hores, “i no van voler, però 
no van voler, a més, fent befa i portats 
per la supèrbia”. 
Acord Ciutadà també ha eximit al 
PP de la culpa de que Vinaròs es 
quede sense piscina, apuntant que 
“l’argumentari de PSOE, PODEM i 
Compromís és tan pobre que maten 
al missatger per no reconèixer l'error  
propi”. I considera “del tot inadmissible 
que, a més, la culpa caiga damunt del 
funcionariat, perquè qui té l'obligació 
de revisar allò que va a signar és 
el govern”.   Finalment, Batalla ha 
desitjat que el govern “esgote totes les 
possibilitats per tenir piscina, inclús 
que busque nous camins per tenir-la”.

La piscina de Vinaròs, en suspens
El jutjat anul·la el ple del canvi de projecte del Plan Confianza i estima un recurs 
del PP de Vinaròs al no incloure's els informes que justifiquessin la sustitució
L'alcalde assegura que els informes estaven fets i acusa al PP d'haver “aprofitat un 
error procedimental” per tirar enrere el projecte de la piscina

Batalla: “La responsabilitat de no tenir piscina 
és del govern per no ajornar el plenari, sabent 
que davant té un partit com el PP”
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ACTUALITAT

Fins al pròxim 4 de desembre de 2017 les empreses 
interessades a optar a un o als dos contractes per al 
servei de jardineria municipal podran presentar les 
seues propostes a l'Ajuntament de Vinaròs, tal com 
ha explicat en roda de premsa el regidor d'Obres i 
Serveis , Guillem Alsina. Aquests contractes tindran 
una durada de tres anys, més un més opcional de 
pròrroga.
Alsina ha indicat que, tot i que s'ha buscat la 
manera de poder re - municipalitzar aquest 
servei, els serveis tècnics han explicat que aquesta 
opció no és viable actualment, de manera que 
finalment s'ha optat per dividir el contracte en 
dos, parcel · lant el servei en dues zones i incloent 
diverses millores per tal que més empreses locals o 
comarcals puguen presentar-se.
"D'aquesta manera tindrem una primera zona, 
amb un pressupost de 192.552 euros, que abastarà 
les costes nord i sud de la localitat i una segona 
zona entre el riu Cervol i la platja de sorra, limitant 
a més amb l'antiga N-340, amb un pressupost de 
212.275 euros ", ha comentat Alsina, que ha afegit 
que en aquest cas serà l'Ajuntament qui es farà 
càrrec de la jardineria de l'Ermita i que s'establirà 
un altre contracte específic per a la gestió de les 
restes de poda.
Sobre les millores que proposen aquests nous 

contractes, Jordi Moliner, regidor d'Agricultura i 
Medi Ambient, ha indicat que s'ha demanat que la 
maquinària sigue elèctrica per minimitzar el soroll, 
que s'utilitzaran productes respectuosos amb el 
medi ambient, es demana també la utilització d'un 
vehicle elèctric i es començarà a implementar un 
nou tractament insecticida amb bacils.
"A més, es proposa com a novetat la instal·lació 
de jardins efímers en ambdues zones, tant en les 
carpes de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 
com en diverses àrees del centre urbà per Nadal, 
fet que suposa un estalvi de gairebé 3.000 euros al 
consistori i a més ajudarà a crear un ambient més 
agradable durant aquestes èpoques de l'any ", ha 
destacat Moliner. El regidor ha indicat que també es 
treballarà en l'automatització del reg en zones que 
encara no tenen implementat aquest sistema, com 
el Passeig Fora Forat, per a un consum responsable 
de l'aigua. En aquesta mateixa línia s'ha habilitat un 
pou de la ciutat esportiva per no malbaratar aigua 
potable i l'empresa o empreses adjudicatàries 
hauran de fer un estudi per aconseguir un major 
estalvi.
"Creiem que amb aquests nous contractes 
donarem un impuls important a la jardineria en 
el municipi, un aspecte molt important que no 
podem deixar oblidat. Per això hem treballat en la 

redacció d'aquest nou plec de condicions i creiem 
que les millores es faran visibles a la població ", 
ha assenyalat Moliner, qui espera que durant els 
primers mesos de l'any puguen haver-se adjudicat 
ja aquests contractes.
D'altra banda, per a una millor gestió de les 
restes de poda s'ha imprès nova cartelleria, a 
més s'ampliaran les freqüències perquè puguen 
dipositar-se en els punts habilitats durant tot el 
cap de setmana i s'adquiriran càmeres itinerants 
que, en col·laboració amb la Policia local, vigilaran 
les zones més conflictives per poder sancionar els 
que infringeixin la normativa vigent. Finalment, ha 
assenyalat Moliner, s'ha adequat una parcel·la per 
dipositar restes de poda, evitant saturar d'aquesta 
manera els contenidors de l'Ecoparc.

Cada vegada hi ha més persones que utilitzen la 
Biblioplatja durant la temporada estiuenca, segons 
s'extreu de les dades estadístiques d'usuaris 
recopilats durant els mesos de juny, juliol i agost. 
En total, aquest 2017 es van registrar 11.551 visites 
totals, 2.171 més que el 2016.
"La ubicació cèntrica de la Biblioplatja, el major 
nombre de llocs de lectura que hem tingut aquest 
any i l'ampliació del servei 11 dies durant el mes 
de juny són els factors principals que expliquen 
aquest augment", ha indicat el regidor de Cultura, 
Joventut , Festes i Tradicions, Marc Albella.
Juntament amb el nombre de visites, també s'ha 
incrementat el nombre de préstecs realitzats, 
sent d'un total de 674 enfront dels 403 de l'any 
passat. Una dada positiva, ha afegit Albella, és que 
aquest estiu el nombre de préstecs realitzats per 
xiquets i xiquetes també està en auge. Aquests van 
representar un 40% del total, enfront del 32% de 
2016.
El fons bibliogràfic existent, de 2.000 exemplars, 

ha augmentat el nombre de contes i històries en 
llengua valenciana i castellana per a menors; en 
adults també hi ha hagut més oferta d'obres en 
narrativa en castellà i altres idiomes. A la secció 
d'hemeroteca, a petició dels usuaris de l'any 
anterior, "es van incorporar periòdics de llengua 
anglesa i francesa, al costat de les publicacions 
locals, el que ha donat bons resultats", ha indicat 
sobre això Albella.
Pel que fa al nombre d'usuaris que van sol·licitar 
el carnet per fer-se socis de la biblioteca, hi ha 
hagut 66 altes, enfront les 53 de 2016. "De nou ens 
complau comprovar que el 77% són nous socis 
infantils, atrets fonamentalment per la participació 
en activitats organitzades per a ells en l'espai de 
la Biblioplatja", ha comentat el regidor, que ha 
assenyalat que entre juliol i agost es van dur a 
terme 28 esdeveniments de narració oral, tallers i 
espectacles.
Finalment, a través de la campanya 1 llibre = 
1 aliment, es van recollir 32 quilos d'aliments 

no peribles a benefici de Càritas. "En resum, un 
any més veiem que la Biblioplatja es consolida 
com un punt de trobada entre grans i petits. Les 
dades són positives en gairebé tots els aspectes i 
parlen per si soles. Sembla clar que aquest servei 
s'ha convertit en un punt reconegut de cultura, 
entreteniment i oci a la platja i és en aquesta línia 
que seguirem treballant ", ha conclòs Albella, qui 
ha agraït al personal, a la brigada d’Obres i Serveis 
i a la Regidoria de Turisme la tasca i col·laboració 
que han tingut per posar en marxa una vegada 
més aquest servei.

Surten a concurs els nous contractes de jardineria parcel · lats en dues zones

La Biblioplatja va incrementar en 2.171 el nombre de visites aquest 2017
Es van registrar un total de 11.551 visites i 674 préstecs durant 
els mesos de juny, juliol i agost

Guillem Alsina i Jordi Moliner van explicar els detalls dels 
nous contractes
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L'Ajuntament de Vinaròs va participar, els dies 26 
i 27 d'octubre a Palma de Mallorca, al III Congrés 
de l'Associació Espanyola Multidisciplinar 
d'Investigació sobre Interferències Parentals 
(ASEMIP). Ho va fer com a part activa i integrant de 
la "Coordinadora del Menor del Baix Maestrat".
Aquest tercer congrés de l’ASEMIP va apostar per 
les "Noves figures i instruments soci-legals de 
protecció de la infància i adolescència" i en ell, 
Ana Martinez-Pampliega, doctora en Psicologia 
de la Universitat de Deusto, juntament amb Belén 
Pomar, Presidenta de la Coordinadora del Menor 
del Baix Maestrat, van presentar la ponència 
"IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA PSICO-EDUCATIU 
d'INTERVENCIÓ POST-DIVORCI", que des d'abril 
d'aquest any s'està desenvolupant a la nostra 
comarca.  Martinez-Pampliega va destacar que 
"els programes d'intervenció en divorci centrats 
en els fills / afavoreixen una millor salut mental de 
xiquets / es i adolescents. Aquests programes se 
centren en comprendre els processos a través dels 
quals el divorci afecta els menors i en identificar els 

factors de risc per poder protegir-los ". Hi ha dues 
variables importants a tenir en compte: el conflicte 
entre els progenitors i la forma en què ho viuen els 
fills / es; i la qualitat de la relació entre pares i fills. 
La Doctora en Psicologia va agrair als professionals 
de Serveis Socials de la "Coordinadora del Menor" 
la seua aportació al programa.
Belén Pomar ha explicat que la implantació del 
programa està en marxa des de l'abril amb resultats 
satisfactoris en els municipis que integren la 
Coordinadora. "L'objectiu és que els membres de la 
família siguen capaços de transformar el procés de 
divorci en una nova relació basada en el respecte, 
especialment en benefici dels fills i minimitzar 
així l'impacte negatiu de la separació dels pares".  
Així mateix, Belén va agrair i va valorar el suport 
i implicació de l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, així 
com de la regidora de Política social, Mari Carmen 
Ruiz, qui van signar el conveni de col·laboració amb 
la Universitat de Deusto per a la implementació 
d'aquest programa. Finalment es va agrair als pares, 
mares i fills la participació en el programa. Des de 

la regidoria de Política Social s'agraeix la confiança 
que han dipositat i es desitja que hagin trobat un 
espai on compartir sensibilitats i emocions, en 
què poden ser vulnerables i fràgils, però no febles. 
"Junts busquem el sistema per enfortir-nos, superar 
les dificultats i seguir creixent. En definitiva, un lloc 
de suport i comprensió ", assenyalen des de l'àrea.
La participació en aquest Congrés va donar, a 
més, l'oportunitat de traslladar als professionals 
i operadors jurídics un prec dels pares: agilitzar 
als jutjats els processos de separació i divorci per 
minimitzar el dolor i el sofriment de pares i fills. 
Dilluns, dia 6 de novembre, es presentarà aquest 
programa post-divorci als alumnes del Màster d’ 
"Intervenció i Mediació Familiar" de la Universitat 
Jaume I de Castelló.

El proper 17 de novembre, al Centre de 
Coneixement Vinalab de Vinaròs, tindrà lloc la 
Jornada Focus Pime i Emprenedoria amb el títol 
"En femení plural: innovació i cooperació".
Aquesta jornada gratuïta està organitzada pel 
CEEI Castelló, l'associació de dones emprenedores 
REINVENTHADAS i compta amb la col·laboració 
de l'Agència de Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Vinaròs.
Els esdeveniments FOCUS, ha explicat el director 
del Centre Europeu d'Empreses Innovadores 
de Castelló, Justo Vellón, "estan dissenyats per 
fomentar la innovació i l'emprenedoria entre les 
PIMEs i es plantegen com un dia de reflexió sobre 
la importància que la innovació té com a font 
d'oportunitats per a una empresa de nova creació 
o per impulsar a altres ja consolidades ".
Isabel Ledesma, de Reinventhadas, ha explicat que 
“s'ha volgut posar el focus en les emprenedores i 

especialment en aquelles que utilitzen les noves 
tecnologies, amb un interessant programa de 
ponents que oferiran testimonis que poden servir 
d'inspiració per a moltes altres dones ".
La directora general de l'IVACE, Julia Company ha 
destacat "la voluntat de la Generalitat Valenciana de 
donar major visibilitat a la dones i de descentralitzar 
aquest tipus d'esdeveniments d'emprenedors 
perquè no només es concentren en capitals 
provincials , sinó que arriben a més poblacions 
i comarques”. El programa d'aquesta jornada 
comptarà amb una taula rodona en què es donaran 
a conèixer diversos recursos presents en el territori 
per a les persones emprenedores. Posteriorment 
escoltarem l'experiència de dues dones 
emprenedores, Verito Monetta i Sandra Claret.  
Pilar Sansebastián, consultora de màrqueting, ens 
explicarà també què podem fer per vendre més i 
millor a través d'Internet i també ens parlaran dels 

seus projectes empresarials Maria Pilar Amela, CEO 
de Ahorradoras, Ana Barceló, bloggera de Mochila 
del Sabor i Raquel Sáez, de Coworking Benicàssim. 
Per finalitzar es realitzarà una dinàmica de treball 
en xarxa perquè els presents puguen intercanviar 
experiències, inquietuds i idees. "Convidem a totes 
les persones interessades a aprofitar aquesta gran 
oportunitat, en una jornada que sens dubte serà 
molt productiva i motivadora", ha conclòs l'alcalde 
Enric Pla.  Per poder assistir a aquest esdeveniment 
cal fer la inscripció a través del web del CEEI o 
mitjançant el següent enllaç: http://bit.ly/2hkfDFp.

Vinaròs participa en el III Congrés de l’ASEMIP com a part 
de la "Coordinadora del Menor del Baix Maestrat"

Les dones emprenedores protagonitzaran la jornada Focus que tindrà lloc aquest mes a Vinaròs
Es tracta d'una activitat gratuïta que es durà a terme al Vinalab el proper 17 de novembre
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La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha informat 
aquest dimarts que l'Ajuntament de Vinaròs ha estat 
novament beneficiat amb dues subvencions per a la 
contractació de persones aturades que treballaran 
en diferents àrees municipals gràcies als ajuts de 
l’EMCORD i l'EMCORP.
En el primer cas, ha explicat Cano, "es contractarà a 
aturats de llarga durada, amb almenys 360 dies com 
a demandants d'ocupació en el SERVEF i que hagin 
realitzat un itinerari personalitzat d'inserció laboral”.
La preselecció del SERVEF ja està tancada i el perfil 
dels contractats serà: un conserge per al projecte 
“Vinaròs Competició”, un conserge per a la millora 
del servei d'informació a la Biblioteca Municipal i 1 
oficial conductor, dos oficials obrers, 2 peons d’obra, 
1 oficial pintor, 1 peó pintor i 1 peó electricista per 
realitzar millores en l'accessibilitat al nucli urbà.
"En total es comptarà amb un pressupost de 
133.806,90 euros per a aquestes deu contractacions", 
ha assenyalat Cano. La regidora, d'altra banda, ha 
indicat que també es contractaran titulats de 30 anys 
o majors en situació d'atur, gràcies a la subvenció de 
38.322,84 euros aprovada en el marc de l'EMCORP.

En aquest cas les persones seleccionades hauran 
de prestar suport administratiu al projecte 
d'implementació de la gestió electrònica 
d'expedients en l'àrea de Governació - Contractació 
i en l'inici de la licitació electrònica. Per a això els 
candidats han de tenir realitzat el Batxiller o tenir 
formació professional de segon grau o equivalent.
A més, per al projecte "Vinaròs més participatiu" 
es busquen professionals del grau d'Antropologia 
Social, Antropologia Social i Cultural, Ciències 
Socials, Ciències Polítiques i de l'Administració, 
Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, 
Ciències Polítiques i Gestió Pública, Ciències 
Polítiques i Sociologia, Filosofia, Política i Economia 
o Sociologia.
"Els interessats que compleixin amb el requisit 
d'edat i titulació s'han d'inscriure en el SERVEF, 
indicant el codi CNO del lloc de treball demandat", 
ha assenyalat Cano. Aquests codis són els següents: 
28101019 Economistes, 28211011 Antropòlegs, 
28211020 Arqueòlegs, 28211048 Sociòlegs, en 
general, 28221014 Filòsofs, 28221032 Tècnics 
Superiors en Ciències Polítiques i de l’Administració, 

36131039 Tècnics administratius en general, 
43091029 Empleats administratius en general i 
45001019 empleats administratius amb tasques 
d'atenció al públic no classificats sota altres epígrafs, 
atenent al lloc en què s’estigue interessat.
Tant en l’EMCORD com en l’EMCORP les 
contractacions seran per obra o servei amb una 
jornada laboral completa que iniciarà abans del 
31 de desembre de 2017. Un cop s'haja realitzat 
la preselecció en el SERVEF l'Ajuntament citarà 
als candidats perquè aporten la documentació 
per realitzar la baremació i seleccionar finalment 
a les persones que ocuparan aquestes places. 
“Estem molt contents de comptar amb aquestes 
subvencions, que a més d'ajudar a l'ocupació 
suposen una ajuda important per a diferents àrees 
de treball al consistori", ha conclòs Cano.

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, acompanyat 
pel regidor d'Urbanisme, Jan Valls, la regidora 
d'Educació, Begoña López, i el secretari municipal, 
s'han reunit a la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esports amb el conseller Vicent Marzà per 
informar-se sobre el Pla Edificant i conèixer quines 
actuacions en matèria d'infraestructures escolars 
estan previstes per a 2018.
"Durant aquesta reunió, on també ha estat present 
el secretari autonòmic Miquel Soler, el director 
territorial d’Educació Robert Roig i tècnics de 
l'àrea, se'ns ha indicat que l'any vinent s'iniciarà 
la construcció del CEIP Jaume I i s'ha parlat també 
de les tramitacions dels processos pendents per 

a la millora de les construccions educatives de la 
localitat ", ha avançat Pla.
La Conselleria ha organitzat un total de 153 
reunions amb ajuntaments de tot el territori 
valencià per parlar sobre aquesta qüestió. En 
aquest sentit el Pla Edificant busca agilitzar els 
tràmits per a la construcció i millora dels centres 
educatius valencians i permetrà als ajuntaments 
sumar-se al programa per avançar en la tramitació 
dels expedients per a les actuacions que es 
consideren prioritàries.
"Els municipis faran les sol·licituds i la Generalitat 
serà la que generarà el crèdit al que els ajuntaments 
s'acolliran", ha indicat la Conselleria. Educació té 

previst per a 2018, cal recordar, un pressupost de 
213 milions d'euros en matèria d'infraestructures 
educatives.

L'Ajuntament rebrà més de 170.000 euros de subvencions 
per a la contractació de persones aturades
S'ofereixen més de 12 places per a persones amb i sense titulació, que passaran a 
treballar en diferents projectes municipals

Alcalde i regidors es reuneixen amb el conseller d'Educació per informar-se sobre el Pla Edificant
S'ha parlat de les actuacions en matèria d'infraestructures escolars pendents al 
municipi i que s'espera que puguen començar-se a partir de 2018.

Les regidories de Comerç i Foment de l'Activitat 
Econòmica i el Departament de Normalització 
Lingüística de la Regidoria de Cultura impulsen la 
campanya "Retola en valencià: senyal d'identitat", 
destinada als comerços i establiments de la 
localitat.
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha explicat 
que aquesta campanya va néixer a la Diputació de 
València i amb el temps ha anat estenent-se pel 
territori valencià. A Vinaròs ja es va llançar en 2009 
i ara de nou l'Ajuntament torna a apostar per ella 
amb un disseny renovat.
"A cada comerciant que estigue interessat se li 
donarà de forma gratuïta una caixa amb una sèrie 

de senyalitzacions en valencià per col·locar a la seua 
botiga, cafeteria o un altre tipus d'establiment. 
D'aquesta manera podrà comunicar en la nostra 
llengua on s'ubica el "magatzem" o els "lavabos", 
si hi ha "wifi debades" o els horaris d'obertura i 
tancament”, indica Albella.
El regidor de Comerç i Foment de l'Activitat 
Econòmica, Domènec Fontanet, ha afegit que 
aquest nou disseny ha estat realitzat per l'Escola 
Superior de Disseny Valenciana i que a més de 
Vinaròs, altres poblacions com Nules, Borriana, 
Gandia o Benicàssim s'han sumat a aquesta 
campanya adreçada al foment del comerç de 
proximitat.

"Els empresaris que desitgen obtenir aquestes 
senyalitzacions, tan sols s'han d'adreçar al 
Departament de Comerç, al carrer Sant Ramon, 
i sol·licitar el seu kit gratuït de rètols per poder-
los utilitzar en els seus establiments", ha conclòs 
Fontanet.

Comerç i Normalització Lingüística impulsen la campanya "Retola en valencià: senyal d'identitat" 
Els empresaris ja poden obtenir els rètols gratuïts al Departament de Comerç 
ubicat al carrer Sant Ramon

Maria Cano va detallar les subvencions

La reunió va tindre lloc a la Conselleria d'Educació
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 

El PP de Vinaròs ha criticado que el IX barómetro 
de redes sociales de los destinos turísticos 
de la Comunitat Valenciana elaborado 
por el INVAT-TUR, Instituto Valenciano de 
Tecnologías Turísticas, "ha puesto de relieve 
que Vinaròs sigue descendiendo y cae ya 
hasta la octava posición entre las ciudades de 
la provincia de Castellón".
Elísabet Fernández, concejal del PP de Vinaròs, 
señaló que “en el año 2014 Vinaròs ocupaba 
la quinta posición entre las poblaciones de 
la provincia en presencia en redes sociales y 
más concretamente en Facebook. Hace seis 

meses denunciamos que de esa quinta plaza 
se había descendido a la séptima y ahora con 
el nuevo barómetro somos ya los octavos tras 
superarnos Benicarló”.
Fernández señalaba que “se confirma el grave 
paso atrás que en materia turística se está 
produciendo con el tripartito y lo peor es 
que no se ve ninguna señal de mejora ni de 
reactivación con lo que el sector turístico que 
es el que más empleo y riqueza está creando 
tiene un riesgo real de retroceso”.
Desde las filas populares afirman también que 
“nos dijeron que teníamos que esperar al plan 

estratégico pero vemos como ahora que está 
aprobado seguimos cayendo en la presencia 
en redes ante un gobierno local inactivo 
que es un lastre para las oportunidades de 
Vinaròs”.
Fernández también criticó al concejal de 
Turismo, apuntando que  “viajar por todas 
las ferias de turismo está muy bien si se tiene 
un objetivo y unas ideas claras pero viendo 
estos resultados vemos que los viajes a las 
ferias son totalmente improductivas para 
el turismo y gravosas para el bolsillo de los 
vinarocenses”.

Acord Ciutadà de Vinaròs ha acusat al 
PSPV-PSOE de “justificar la violència” per 
haver-se abstingut al ple on va presentar 
la moció que condemnava la brutalitat 
policial de l’1-0 a Catalunya. Proposta, 
que segons va indicar el seu portaveu, 
Lluis Batalla “va ser rebutjada, no nomès 
pels previsibles vots negatius del PP, sinò 
per l’abstenció del PSOE que, després 
d’argumentar contra la violència, fer 
el seu llistat de ferits l’1-O, va justificar 
amb la seua abstenció la violència que 
es va emprar a Catalunya contra el 
poble que es manifestava”. Per a Batalla, 

mai la violència és justificable ni de la 
manera que es va fer l’1-O no nomès pel 
número de persones agredides, sinò per 
la mateixa agressió encara que fos a una 
persona, ni pels motius que la podrien 
provocar”.
D’altra banda, Batalla va assegurar que 
en un altra  moció presentada per Acord 
Ciutadà que demanava l’excarceració 
dels presos polítics Jordi Sanchez i Jordi 
Cuixart, “va retratar a PODEM i al PSOE, 
ja que no es va permetre que passés  la 
urgència, ni el seu debat i votació, aduïnt 
excuses”. 

El PP asegura que Vinaròs vuelve a bajar posiciones en el barómetro turístico 

Acord Ciutadà acusa al PSPV-PSOE de “justificar la violència”
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El Partido Popular de Vinaròs, a través de su 
concejala Amparo Martínez, ha solicitado al equipo 
de gobierno “que después de suprimir en los dos 
años anteriores el Mercat de Nadal recupere esta 
iniciativa que apostaba por el comercio local y era 
un dinamizador comercial potente”.
Martínez ha indicado que “en los años 2015 y 
2016 el tripartito dejó perder con su inacción 
esta acción promocional y comercial que había 

logrado consolidarse en la anterior legislatura por 
motivos que fueron incapaces de explicar y que 
demuestran que el gobierno local actual no cree ni 
apuesta por el comercio de Vinaròs”.
Desde las filas populares se señalaba que 
“cuando creamos el Mercat de Nadal lo hicimos 
para dar oportunidades a los comercios de 
Vinaròs y también para que fuera una atracción 
comarcal para el conjunto del sector comercial y 

lamentablemente esta apuesta el tripartito la dejó 
perder”.
La edil popular indicaba que “estamos a principios 
de noviembre y seguimos sin conocer las 
intenciones del tripartito y por ello desde el Partido 
Popular pedimos que se recupere un Mercat de 
Nadal que ayude a las ventas del comercio de 
nuestra ciudad”.

Nuevo desprendimiento ayer en la cala de Sòl 
de Riu que ya había sufrido un gran derrumbe 
en julio y otro en septiembre. Ahora la caída de 
acantilado es de aproximadamente 10 metros 
de largo, según informó el concejal de Obras 
y Servicios, Guillem Alsina. El edil socialista 
ya había avisado en julio, tras el primer 
desprendimiento en este entorno que había 
más riesgo de derrumbe inminente, ya que 
surgieron grandes grietas en la servidumbre 
de paso y quedar una enorme cueva en la 
playa. Se ha tenido que volver a acordonar la 
zona más hacia el interior para evitar riesgos a 
los peatones.   El Ayuntamiento de Vinaròs ya 
remitió por dos veces a la dirección general de 
Costas el informe que los técnicos municipales 
realizaron en enero de este año tras el 
temporal, donde está toda la cuantificación de 
daños y las zonas con riesgo de derrumbe más 
inminente y otro informe de la peligrosidad   
en la zona de Sòl de Riu, zona en la que 
Costas ha decidido no actuar al tratarse de 
un paraje natural. Alsina lamentó ayer que 
"mientras para el gobierno de Rajoy Vinaròs 
no es prioritario en inversiones, nuestra costa 
continúa desapareciendo día a día", y exigió 
"una inmediata solución para conservar uno 
de los espacios naturales más importantes de 
nuestro término municipal".

El PP pide al equipo de gobierno que recupere el Mercat de Nadal

Nuevo desprendimiento en Sòl de Riu

¡ ATENCIÓN !. Se informa que han sido hurtadas 20 papeletas de Lotería de Navidad 2017
de la Comparsa PAN Y TOROS, correspondientes al Sorteo de Navidad con el número 03231

La lotería ANULADA corresponde a las participaciones num. 201/1900 al 220/1900 del num. 03231

LAS 20 PAPELETAS HAN SIDO ANULADAS

Se ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, y Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado, por lo que se 

ruega que cualquier papeleta correspondiente a la serie citada, sea devuelta a la Comparsa. Muchas gracias y agradecemos su colaboración.7
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fotonotícies

Cumple Edgard i Anna amenizado por la xaranga Be i a Band

CEIP Assumpció, els de segon van anar a comprar castanyes a la castanyera a “la plaça de la ciutat” Visita de la castanyera a Educació Infantil

El passat dissabte 28 d'octubre va tindre lloc el canvi de REINA. ALBA RUIZ va donar el relleu al REINAT de la comparsa Arramba i clava a Noemí Parra.
Cursa de bicicletes estátiques. 

Fotos Pablo Batalla

Stella –hija 
adoptiva 
de Vinaròs- 
disfrutando 
una semana 
del sol antes 
de regresar 
a Holanda
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E.Fonollosa
Seguint en la programació del 25 aniversari de l’hospital vinarossenc, aquest 
dissabte a l’Espai Mariola Nos de Vinaròs es va fer el sorteig benèfic de sis obres 
d’art donades desinteressadament pels artistes del Maestrat Rosa Soriano 
Marzal, Núria Mónico Garola, Román Doménech Ferreres, Joan Gil Raga, Carlos 
Elorduy Puertes i Garcia Bel. 
Els beneficis del sorteig seran per la investigació de les malalties de l’aparell 
digestiu, ja que un grup de metges que s’hi dedica, Grupo de Investigación 
en Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII),   està dirigit ara per la doctora 
vinarossenca Pilar Nos.
A més, i també dins dels actes del 25 aniversari de l’Hospital Comarcal, es va 
fer la presentació   l’obra-mural conjunta que aquests artistes han realitzat 
expressament i donen a l’Hospital per aquesta efemèrides. Durant aquesta 
presentació, es va muntar una galeria al costat de la llibreria Espai Mariola Nos 
i les obres venudes també es destinaran a eixe grup.

Actos científicos, sociales, musicales y 
deportivos
El programa de actos se inició el sábado, 4 de 
noviembre, con la conferencia Investigación 
traslacional en las enfermedades crónicas, a cargo de 
la dra. Pilar Nos, directora de área de Enfermedades 
Digestivas del Hospital Universitario La Fe de 
Valencia. A continuación, se hizo entrega de los 
premios del concurso de dibujo infantil en el que 
ha participado el alumnado de diversos colegios 

de entre 3 y 15 años. La jornada continuó con la 
elaboración de una paella gigante en la ermita 
de Vinaròs y finalizó con la entrega de la obra 
pictórica donada por varios artistas locales con 
motivo del 25 aniversario del Hospital en el Espai 
d'Art Mariola Nos.
Los actos continuaron el domingo, 5 de noviembre, 
con un torneo Pitch & Put en el campo de golf de 
Sant Jordi y actuaciones musicales en la entrada 
principal del Hospital y en la iglesia arciprestal, a 

cargo de la Jove Orquestra de Paiporta y la Societat 
Musical La Alianza de Vinaròs. 
El día 9 de noviembre se recordó el primer ingreso 
en el Hospital Comarcal con una ponencia sobre 
Bioética Asistencial en el Departamento de Salud 
de Vinaròs, a cargo de Rocío Peña y Núria Ferreres, 
presidenta y secretaria del Comité Departamental 
de Bioética Asistencial. Esta jornada finalizó con la 
actuación del Coro de Mujeres A cau d'orella en la 
iglesia arciprestal.

El passat diumenge dia 5 de novembre va tindre lloc a 
l'esglèsia Arxiprestal de Vinaròs el Concert de la Jove 
Orquestra de la Unión Musical de Paiporta i la Jove Orquestra 
de la Societat Musical "La Alianza" amb motiu dels actes 
commemoratius del 25È aniversari de l'hospital de Vinaròs.  
L'acte començà amb unes paraules d'agraïment per part de la 
gerència de l'Hospital i acte seguit el concert. 
La primera part va intervindre la Jove Orquestra de La Unión Musical 
de Paiporta i acte seguit la participació de la Jove Orquestra de la 
nostra entitat "La Aliazna". Per acabar en la interpretació conjunta 
de dos obres, dirigides pels director de l'orquestra de  Vinaròs José 
Ramón Renovell i per la directora de l'orquestra de Paiporta Oxana 
Smacylo.

El Hospital de Vinaròs celebra el  25 aniversario de su apertura
El día 9 de noviembre de 1992 ingresó el primer paciente en el hospital comarcal
Durante este mes, se desarrollarán ponencias científicas sobre bioética y enfermedades 
crónicas, conciertos de música, concurso de dibujo infantil y otros

Activitats solidàries Concert commemoratiu 

Els directors de les orquestres: Oxana Smacylo i José Ramón Renovell

Els directors de les orquestres i per part de la gerència de l'Hospital Ana 
Arizón Benito i José Manuel Rocati Gil

El Hospital Comarcal de Vinaròs ha iniciado semana los actos conmemorativos del 25 aniversario de 
su apertura, que se produjo el día 9 de noviembre de 1992. Así, durante este mes, se desarrollará un 
completo programa en el que tendrán cabida actos científicos y sociales dirigidos a todo el personal del 
Hospital y a la población en general. 
El año 1992, el Hospital Comarcal de Vinaròs comenzó a formar parte de la vida de numerosos vecinos de 
las comarcas del Maestrat y Els Ports. Desde entonces se ha sometido a una ampliación en la capacidad 
de hospitalización y actualmente, el Hospital está creciendo con la incorporación de nuevas técnicas, la 
adquisición de tecnología puntera y la adecuación de infraestructuras con el propósito de dignificar la 
atención de los pacientes de su Departamento.
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El carnaval de Vinaròs 2018, que se celebrará 
del 28 de enero al 12 de febrero, ya tiene cartel 
anunciador. El diseñador gráfico vinarocense 
Adrián Lendínez, con la propuesta que 
llevaba por título “Neverland”, ha sido 
escogido como ganador del concurso de 
carteles de la próxima edición de la fiesta, 
que tiene como temática ‘El país de nunca 
jamás’. Fue en un acto celebrado el domingo 
por la tarde en el auditorio municipal, en el 
que previamente y ante numeroso público 
asistente se presentaron mediante un vídeo 
los 32 carteles (con participantes nacionales 
e internacionales) que han optado a este 
concurso. 
Un jurado mayoritariamente formado por 
profesionales del diseño gráfico había escogido 
previamente los tres carteles finalistas y los 
representantes de las comparsas escogieron 
de entre estos tres al ganador definitivo. El 
acto, que fue novedoso este año en cuanto a 
la manera y el lugar de hacerlo,  contó con la 
presencia de la práctica totalidad de las reinas 
mayores e infantiles, y también del alcalde, 
Enric Pla, el concejal de Fiestas, Marc Albella y 
el presidente de la COC, Jordi Febrer.  
El próximo acto preliminar de este Carnaval 
2018 será el domingo 19 de noviembre y 
consistirá en las paellas de comparsas.

El carnaval 2018 ya tiene cartel anunciador
“Neverland” de Adrián Lendínez, escogido entre 32 propuestas

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS

JA
A LA

VENDA
Sempre
les últimes
Novetats !

Àlex Albiol presentó el acto en el auditorio
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En este año 2017 se conmemoran los 45 años 
de aquel 1972 que, en el transcurso del mismo, 
marcharon muchos jóvenes de nuestra ciudad 
hacer el servicio militar a diferentes destinos de 
la geografía española. Con poco o más de 20 años 
partieron allá donde la suerte les trajo para hacer 
esa mili ya abolida pero que, todos aquellos que la 
hicimos, la recordamos con más o menos cariño.
Aquellos “Quintos del 71” se han vuelto a reunir 
con sus respectivas parejas. No estaban todos 
los que fueron pero sí un grupo numeroso, que 
la mayoría ya peina canas o les queda poco pelo 
en sus cabezas. Juntos recordaron viejos tiempos 
de juventud, afianzando aún más los lazos de su 
amistad y con una fuerte dosis de ilusión. Una 
velada inolvidable, llena de recuerdos y que, 
baile tras baile, les trajo hasta altas horas de la 
madrugada. Queremos dejar constancia de ese 
acto publicando la noticia y la imagen gráfica de 
la misma con el deseo de que ese encuentro sea 
un referente de reencuentro anual de aquellos 
“Quintos del 71”.

El Cau quiere dar las  
gracias a todas las 
personas que vienen 
desinteresadamente 
a nuestras caminatas 
y hacen que los 
peludetes pasen un 
día diferente y vayan 
sociabilizándose para 
cuando les llegue 
un hogar definitivo y 
animar a a todo aquel 
quiera a participar 
en las siguientes. 
¡Bienvenidos serán!

El sábado 28 de octubre a las 17 hs. llevamos a cabo la tercera edición de "Yo elijo la LUZ", un festival para la familia con juegos y mucha diversión.
Queremos agradecer a cada uno de nuestros voluntarios por su compromiso y a las familias que asistieron para juntos disfrutar una vez más de este 
evento. Gracias también a Cristian Gómez por las fotografías (https://cristiangomezfilms.wixsite.com/webs)

Encuentro de los Quintos de 1971
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Redacció/Fotos: E.Fonollosa i redacció
Les obres del IX Certamen Internacional d'Aquarel·la Gabriel 
Puig Roda ja es poden veure a la capella Santa Victòria fins 
al 25 de novembre. L’Associació Cultural Amics de Vinaròs 
va procedir dimarts a la tarde a la inauguració de la mostra, 
juntament amb el regidor de Cultura, Marc Albella. El seu 
president, José Luis Pascual va recordar que és la novena 
edició d’aquest certamen internacional i que en esta edició 
les obres també tenen un molt alt nivell de qualitat. “Això em 
satisfà extraordinàriament perquè demostra la categoria que 
ha adquirit este certamen i la transparència en la que s’ha 
actuat des del primer dia”, ha assenyalat, afegint que “això 
incrementa també el patrimoni de l’associació”. 
Hi ha en aquesta edició aquarel·les de Venezuela, Mèxic i 
Espanya, un total de 34 quadres en total, destacant Pasqual 
l’esforç dels participants. El representant del jurat, Alfredo 
Gómez, va destacar que el certamen duu el nom de l’insgine 
pintor nascut a Tírig i que va viure a Vinaròs, i la consolidació 
plena del concurs. “Els artistes s’han fet resó de la qualitat 
del certamen, un dels millors del país”, va indicar. Les obres 
presentades són de diferents temes, com va explicar Gómez. 
Esta setmana el jurat es reuneix i decidirá el premi, que 
s’entregarà en el decurs del sopar de la Nit de la Cultura. 
Gómez també va convidar als centres educatius a que visiten 
la exposició. De la seua banda, Albella va subratllar la labor 
d’Amics de Vinaròs en la cultura i el patrimoni de la localitat, 
felicitant-la per estes nou edicions del certamen i l’alt nivel 
que s’ha aconseguit al llarg d’estos anys.

Amics de Vinaròs inaugura la mostra del 
IX Certamen Internacional d'Aquarel·la 
Gabriel Puig Roda

El jurat del concurs s'ha reunit esta setmana per decidir el guanyador del certamen

La inauguració de la mostra, dimarts passat
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El grup vinarossenc de treball i recercà Tràngol celebrà aquest dissabte 4 de novembre una visita guiada pel 
castell de Peníscola, conduïda per la historiadora Ester Forner.

El pasado día 28 de octubre, la “Coral Garcia Julbe” 
rindió homenaje a la que fuera componente de la 
misma durante muchos años, Rosita Bort Ortí. Los 
actos que se programaron fueron los siguientes:
A las 12 horas se realizaba una misa en la “Capella 
del Carme dels mariners” presidida por mossèn 
Cristóbal Zurita, donde asistió su familia y los 
componentes de la coral, los cuales cantaron la 
misa dirigidos por su director Rossend Aymí i 
Escolá. Previamente a 
la misa se leyó un escrito agradeciendo a Rosita 
su dedicación a la coral. Asimismo se le regaló un 
librito con fotos de su paso por la misma. También 

un escrito del director Rossend Aymí y otro de 
la coral, así como se le regalaron las partituras 
de las piezas que se interpretarían durante la 
celebración de la misa.
Rosita a la vez leyó un escrito dando las gracias a 
Rossend, director de la coral, a Agustín Gombau, 
presidente, y a todos los componentes de la 
misma.
A las 14 horas hubo una comida de hermandad 
en un restaurante de nuestra ciudad. Al finalizar 
la misma, finalmente se le hizo entrega a Rosita 
como recuerdo, de una reproducción en tamaño 
pequeño, de la reliquia de San Sebastián. 

L’Orfeó Vinarossenc va participar el passat 4 
de novembre en el concert de pretrobada 
de València celebrat al Centre Cultural Pere 
Labèrnia de Traiguera. Van participar també 
les corals Sant Marc, Cor da Capo, Juvenil 
Sant Sebastià i Virgen Fuente de la Salud. 
El programa va constar de dos parts, i en la 
primera van cantar dos temes cada coral, 
mentre que en la segona van cantar les cinc 
corals conjuntament sis temes més.

E.Fonollosa

La Escola Municipal d’Art del Ayuntamiento 
de Vinaròs tiene tanta aceptación entre los 
vinarocenses y vecinos de la comarca que incluso 
registra listas de espera. Según destacó la directora 
Cinta Barberá durante la presentación de una 
exposición de cerámica realizada por sus alumnos, 
el primer día para matricularse ya hubo quien no 

pudo hacerlo para la sección de pintura. En talla de 
madera por ahora tampoco cabe nadie más.
Barberá destacó que en la sección de cerámica aún 
queda alguna plaza libre para posibles interesados 
para las clases matinales. Queda también algo libre 
para los viernes en las prácticas de pintura, pero 
solo los que quieren hacer de modelo natural. 
“Los que ya han venido de anteriores cursos en 
cerámica siempre quieren repetir” añadía.

En la inauguración de la citada exposición, el 
alcalde Enric Pla confesaba que quiere animarse 
en un futuro a aficionarse a la práctica de la 
cerámica. La exposición estará abierta hasta 
el 19 de noviembre en horario de tarde en el 
Auditori.   Es una exposición agrupada por temas, 
uno dedicado a técnicas de porcelana, otro para 
cerámica colorista y también hay una parte para 
tallas de madera.

Exposición de cerámica de l’Escola d’Art en el auditorio

La Coral Garcia Julbe homenajea a Rosita Bort Ortí
Coral Garcia Julbe
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La semana pasada apareció el número 3.000 
de este nuestro Semanario Vinaròs, conocido 
popularmente como “el Diariet”. Un larga 
singladura para uno de los semanarios provinciales 
más longevos. 
Para los que no recuerden su historia sepan 
que el Semanario se fundó en el año 1957 por 
mosén Milián Boix, junto a una serie de amigos, 
compañeros y gente de la cultura local. 
Su primer director fue Jaime Nos Soto y el 
redactor-jefe, el entonces alcalde y maestro 
Ramón Adell Fons. Junto a ellos se encontraban 
José Molés, Antonio Carbonell, Manuel Foguet, 
José Farga, Venancio Ayza, Agustín Comes y José 
Anglés; nombres bien conocidos de todos los 
vinarocenses. 
El primer número vio la luz el 30 de marzo del 
año 1957 con el título de  “Vinaroz: Semanario de 
Divulgación e Información Local”. Los primeros 
ejemplares constaban de ocho páginas con una 
caja de texto de 30 x 20 cms. cada una a dos 
columnas y sin apenas fotografía alguna. Como 
bien indicaba su cabecera ya desde el primer 
número se pensó en una periodicidad semanal 
como así fue y sigue en la actualidad.
El primer ejemplar nació en la imprenta Soto de 
aquí de Vinaròs. Se realizaba con tipografía o tipos 
móviles en una máquina rudimentaria para hoy en 
día, pero moderna en su época. Apenas si contaba 

con fotografías por el coste que suponía su 
inclusión. La mayoría de estos ejemplares estaban 
redactados en castellano, aunque había algunas 
aportaciones en valenciano; alguna poesía sobre 
todo. 
Rápidamente fue creciendo en número de 
lectores, puesto que era la única publicación que 
se hacía entonces en Vinaròs, y siguiendo los 
modelos de la prensa local de años anteriores 
tocaba temas variados como política, sociedad, 
deportes, sociedad y opinión. Poco a poco el 
equipo de redacción se fue ampliando, hasta ir 
renovándose. La cabecera se cambió en 1967 
con un nuevo diseño de Gómez Sanjuán, quién 
diseñó también la nueva años después y de la 
cual conservamos el cliché original hecho de 
madera y plomo, totalmente a mano como se 
hacía antes, puesto que la imprenta no iba como 
hoy en día con ordenador sino con tipografías 
de plomo.
En el año 1968 la dirección del Semanario pasó 
a manos de Francisco Balada cuya impresión 
se encargó a la imprenta Mialfo de Castellón, 
propiedad del vinarocense Sebastián Albella, 
apareciendo con un nuevo formato. Desde 
febrero de 1971 hasta 1979 pasó a ser dirigido 
por Luis Franco, y posteriormente por Juan 
Bover, Pedro Vidal y José Palacios respectivamente, 
llevándose a confeccionar e imprimir a la imprenta 

Dassoy de San Carlos de la Rápita, apareciendo 
con un nuevo formato. Posteriormente pasó a 
imprimirse en la empresa Pecsa de Castellón 
volviendo de nuevo a Vinaròs donde se imprime 
actualmente por Paco Castell y dirección de nuestro 
alcalde Enric Pla. Hace poco fue digitalizado por 
Amics de Vinaròs y se puede consultar on-line por 
la Jaume I. 
Deseamos pues un feliz aniversario a esta nuestra 
publicación, unas páginas donde está archivada la 
historia completa de nuestra ciudad en todos sus 
ámbitos, ya sea de actualidad, sociedad, política, 
historia y social recordando a su gran cronista 
social como fue nuestro estimado Angel Giner. Por 
unos 3.000 más… Feliz aniversario.    

Invitado por la presidenta de la entidad Tere 
Fonellosa y Junta Directiva, el pasado jueves día 
2 del presente mes, tuvo lugar en el salón de la 
entidad de las “Amas de casa”, una charla-coloquio 
en que como invitado era el librero Paco Castell 
Arasa.
Paco Castell presentaba su libro a la entidad bajo 
el título “Centenari@s Vinaròs 2017”. Le acompañó 
Salvador Quinzá, autor de varias de las entrevistas 
que salen en el libro reflejadas.
Paco Castell fue relatando su historia desde hace 
muchos años, en que acompañado de Julián 
Zaragozá, cuando se enteraban de que alguna 
persona de Vinaròs cumplía los 100 años, le 
visitaban, le hacían unas fotos y le obsequiaban 
con un pastel de cumpleaños. Esta ardua labor era 

muy costosa, ya que Vinaròs se ha ido haciendo 
grande, y muchos de nuestros habitantes no nos 
conocemos. Posteriormente Paco tuvo ya más 
facilidades. Colaboraron las concejalas del tema en 
varios equipos de gobierno, y ya avisaron a Paco 
cuando las centenari@s cumplían años.
Esta ardua labor, poco beneficiosa 
económicamente hablando, ha sido una idea 
altruista de Paco, el cual lanzó la idea, de ver de 
buscar un lugar, donde puedan recoger, aunque 
sea por algunas horas, a estas centeneri@s, para 
dar un tiempo a sus cuidadoras, normalmente las 
hijas o familiares, en que puedan realizar las cosas 
que les plazca.
Conociendo a Paco, supongo que esta idea, la 
llevará a término.

Salvador Quinzá dirigió unas palabras, en que leyó 
el comentario de la presentación oficial del libro, el 
pasado mes, escrito publicado por el “Diariet”, en 
el que reflejaba su admiración por Paco, y aclaraba 
que todo el dinero recaudado de la venta del 
libro, con el módico precio de “la voluntad”, iría 
destinado a la AECC de Vinarós. El libro es regalo 
de la “Editorial Antinea” de nuestra ciudad.
Paco fue muy aplaudido en su intervención, y al 
finalizar la misma, la presidenta le hizo entrega de 
un regalo de recuerdo. También hizo lo mismo con 
Salvador.
Recordamos que los que deseen adquirir el libro, 
está en “Els Diaris”, bajo el módico precio de “la 
voluntad”.

Aniversario del “Diariet”
Alfredo Gómez Acebes

Asociación Cultural y Recreativa de las Amas de Casa de Vinaròs 
Paco Castell Arasa presenta su libro “Centenari@S Vinaròs 2017"

I.R.
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Sense piscina. 
Gràcies PP de Vinaròs
Per David Adell

Ja han matat al Zombi 
(piscina R.I.P.)
Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

OPINIÓ 

MILLOREM ELS SERVEIS

Per Jordi Moliner Calventós

Tots sabem el ressentiment amb 
què el Partit Popular de Vinaròs 
es mirava el projecte de la nova 
piscina municipal finançada per 
la Generalitat. El fet d'haver-ho 

canviat a l'inici de la seua legislatura per un "carril 
lúdic" i no haver menejat un sol dit durant quatre 
anys per fer-ho, els deixava en molt mala posició a 
l'hora de defendre la seua "bona gestió" municipal. 
És per això que des del primer moment, tal com 
recordem tots que van fer fa anys amb el projecte 
del nou auditori, el seu objectiu va ser que la feina 
del nou equip municipal tampoc tires endavant. 
Com sempre, l'habitual manera de guanyar el que 
no van poder en un plenari municipal va ser anant 
als jutjats.
Aprofitant la falta d'uns documents a l'expedient 
de canvi de projecte i sense demanar-ho en 
cap moment durant el plenari, han aconseguit 
aquesta "gran victòria" que ara intenten vendre 
com un error directe de l'Alcalde. No pot ser que la 
Generalitat Valenciana aprove el canvi de projecte 
junt amb tots els documents tècnics presentats 
per l'Ajuntament, i ens surten en roda de premsa 
intentant fent creure als vinarossencs que el 
jutge paralitza l'obra per equivocació en aquests 
punts. Quan l'única raó és que els vuit regidors 
del Partit Popular de Vinaròs van anar de pressa 
i corrents després del plenari a denunciar-ho per 
"vulneración de sus derechos fundamentales", en 
faltar en l'expedient els citats documents.
I és exclusivament per "la vulneración de los 
derechos fundamentales" dels regidors del Partit 
Popular de Vinaròs que ens hem quedat els 
vinarossencs sense una nova i moderna piscina 
municipal. Aquesta és l'explicació que amb els 
papers a la mà hem donat als clubs esportius, 
associacions veïnals i ampes escolars que des del 
primer dia van donar amb ganes el seu suport a 
aquesta instal·lació municipal.
També voldríem haver parlat des d'aquestes 
línies del penúltim intent d'aquest partit polític 
per difamar a l'alcalde Enric Pla, dient-li censor i 
dictador per un suposat intent d'ocultar al Diariet 
la notícia d'una de les seues rodes de premsa. 
Quan la realitat és que, com tots els lectors van 
poder comprovar, el mateix consell de redacció 
explicava que la notícia va arribar tard i per això no 
es va publicar aquella setmana.
En fi, res que els vinarossencs no sabéssem de 
quina forma la vella política treballa únicament 
per ficar pals a les rodes dels que intenten 
honestament i d'una altra manera gestionar el 
poble. Si tota l'energia, temps i diners que gasten 
en torpedejar l'utilitzassen en ajudar i aportar 
idees a l'Ajuntament, estem segurs que Vinaròs 
seria encara millor del que ho és.

Aquesta setmana ha començat 
amb una mala notícia per a la 
ciutat. Un jutge ha sentenciat la 
nul·litat del ple d’onze de juliol 
de 2016, on es va aprovar, amb 

els vots a favor de tots els grups polítics excepte 
el PP, que va votar en contra, el canvi de carri lúdic 
pel projecte de construcció d’una piscina pública 
municipal.
La sentència ve afirmada per un defecte de forma; 
en el moment del ple hi faltaven a l’expedient un 
parell d’informes secundaris, situació que el PP, 
després de perdre la votació, no va comunicar i va 
aprofitar per denunciar als jutjats; van judicialitzar 
allò que políticament no van poder guanyar. Ens 
sona, tot això, oi?. Allò que en política no li sembla 
bé, el PP ho porta als jutjats. Defecte de forma, li 
diuen.
Tinc entès que la política és negociació, negociació 
de projectes, de lleis, de tot allò que, des 
d’ideologies diferents, totes legítimes, té cabuda 
en el diàleg; correccions, transaccions, mocions, 
intercanvis, amb una única finalitat: la millora de la 
societat en què vivim. Però els fets tot ho tomben, 
i malgrat que el PP local té a les seues files un 
llicenciat en ciències polítiques, està clar que qui 
domina és el membre del PP llicenciat en ciències 
jurídiques.
Sí, senyors del PP. A la vista dels fets, i en termes 
jurídics, que vostès entenen:
Sóc CULPABLE de pensar que el PP local és un 
partit POLÍTIC.
Sóc CULPABLE de pensar que el PP local defensa 
els interessos dels seus votants.
Sóc CULPABLE de pensar que el PP local disposa de 
capacitat de diàleg.
Sóc CULPABLE  de pensar que el PP local era, 
malgrat tot, un partit DEMOCRÀTIC.
Sóc CULPABLE  de pensar que, a la cap i a la fi, 
representaven unes idees polítiques.
Resultat: Aquesta piscina no es farà. Vinaròs es 
quedarà sense piscina pública municipal, igual que 
es va quedar sense Auditori, que quasi es queda 
sense servei de Correus (encara vam poder fer 
alguna cosa amb els “enemigos” d’Amat), es queda 
sense costa i, si és pel PP local, sense EDUSI, sense 
cementeri i, si fos possible, sense ciutat per a tots 
els ciutadans. Demostrat queda que Vinaròs serà el 
que vulgui el PP local, o no serà. (Ideari del PP)

Dins del projecte 
que vam proposar 
des de Compromís, 

per aquesta legislatura,  està  el fet de millorar  els 
serveis que l'administració gestiona en  l'àmbit  del 
carrer. Projecte que va ser compartit pel pacte de 
les cavallerisses. Neteja, RSU, jardineria, enllumenat 
i d'altres per l'estil. En alguns estem lligats de mans 
pels contractes que van signar l'anterior corporació, 
altres apleguen a la seua fi i podem gestionar-los 
segons la nostra visió dels serveis, una visió més al 
servei de ciutadà i no pensant en el benefici de les 
empreses. Alguns petits serveis el podem assumir 
amb mitjans propis, com per exemple la brigada 
verda, o el contracte per l'aplicació d'herbicida a les 
cunetes.
Altres com la Zona Blava hem agut d'esperar a 
la seua fi per poder reduir les places de pagament, 
incloure la tarifa exprés o ficar postes de recarrega de 
vehicles elèctrics. El contracte de les plagues també 
va ser tractar d'una altra manera i ho vam seccionar 
per serveis per tal tindre un major control dels 
tractaments i un important estalvi econòmic. El 
nou contracte del bar de l'ermita també a portat 
moltes millores, no  només  econòmiques  per al 
Ajuntament. Al contracte de jardineria municipal 
en teníem un tema que ens va donar una situació 
mes problemàtica per poder donar-li la visió que 
volíem, vam  haver d'executar  les  dues  prorrogues 
abans de tindre a punt els plecs de condicions. 
La cosa era complicada ja que en aquest contracte 
anaven lligats altres serveis, com el manteniment de 
l'ermita, que ara assumirà la regidoria d'Agricultura 
i Medi Ambient amb la creació de la d'una brigada 
exclusiva per al camp. Brigada que servirà tant per 
a treballs a l'ermita, al camp i d'altres actuacions en 
el Medi Rural. En aquest contracte va lligat també 
l'arreplegada dels 32 punts que hi tenim per a 
dipositar petites restes de jardí. Servei que  anem 
a deslligar  del servei de jardineria, per a donar-
li una entitat pròpia i, que  junt amb els  nous 
panells informatius, càmeres de control i altres 
l'adaptació del servei a algunes de les necessitats 
reals dels usuaris, ens donen expectatives 
d'un ús més racional d'aquest.
En  fer el nou contracte de jardineria no   ens 
vam  conformar  a  fer un copia i pega, li hem 
pegat  dues  voltetes i l'hem adaptat als temps 
actuals, no tot el que voldríem,  doncs  això 
significaria un preu molt excessiu i ara no ho 
podem assumir. Per començar  hem  parcel·lat  el 
poble en dos sectors, poble i exteriors, per a 
facilitar que empreses de la zona  puguen  optar a 
una o a les dues zones, minimitzem l'empremta de 
carbono  demanant vehicles elèctrics, també la 
petita  maquinària  de  mà  (  filets, bufadors,  etc 
etc), ha de sewr electrica reduint les molèsties 
als veïns  del jardí  i  alliberant destrés per soroll  als 
operaris. L'obligatorietat d'utilitzar adobs, herbicides 
i plaguicides ecològics, també comportarà un 
major respecte per la flora, fauna i les persones 
que envoltem i gaudim dels jardins. Una correcta 
gestió dels residus així com un major control dels 
tractaments i eficiència en el reg, redundarà en una 
major eficiència medi-ambiental. Les millores que 
demanen en els plecs, com millores de rotondes, 
regs o la construcció de jardins efímers en les 
carpes de festes o Nadal, suposarà un estalvi per al 
Ajuntament i una millora visual en dates senyales.
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 XVII Concurs Internacional de 
Cambra “Ciutat de Vinaròs”
Per Juan A Blanchadell

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Piscina: Un Alcalde cobarde
Por Lluís Gandía

Lo advertimos en el 
pleno extraordinario 
del 11 de julio de 
2016 en el que el 
tripartito aprobó 

solicitar a la Generalitat Valenciana el cambio 
de proyecto del Plan Confianza del carril 
lúdico por la piscina. Dijimos en el pleno, y 
ahí está la hemeroteca para confirmarlo, que 
el Secretario del Ayuntamiento advertía que 
no estaba toda la documentación, que no 
existían informes técnicos preceptivos y que 
eso conllevaría hacer imposible el cambio de 
proyecto.
El Alcalde, Enric Pla, con el apoyo del PSPV-
PSOE de Guillem Alsina y de Compromís 
hicieron oídos sordos, aplicaron el rodillo de 
la mayoría, desoyeron al Secretario y pasaron 
a votación una decisión que advertimos era 
irregular.
Ahora, en noviembre de 2017, el juzgado 
contencioso-administrativo de Castellón 
nos da la razón y tumba una decisión que ya 
calificamos en su momento de cacicada y ante 
el fracaso absoluto de la política irresponsable 
del tripartito el Alcalde aparece culpando a 
los funcionarios del Ayuntamiento.
Así no Enric Pla. La culpa no es de 
los funcionarios, la culpa es única y 
exclusivamente de un Alcalde y sus socios 
de gobierno que no quisieron escuchar al 
Secretario del Ayuntamiento ni al Partido 
Popular cuando les advertimos que estaban 
aprobando un expediente sin ningún informe 
técnico. Excusarse en los funcionarios es no 
asumir que se está gobernando una ciudad 
que merece un Alcalde de verdad y no a 
una persona que es incapaz de reconocer 
que sus prejuicios y su autoritarismo son los 
responsables de que el proyecto de piscina 
municipal sea anulado por la justicia.
Tampoco esperamos nada de un PSPV-PSOE 
que ante semejante atropello permanece 
callado asumiendo las tesis de un Alcalde que 
huye hacia adelante para intentar que nadie 
le señale como el responsable que es de este 
estropicio.
Como dijimos en el pleno del 11 de julio de 
2016 “la piscina la queremos todos, pero la 
tramitación del expediente por parte del 
tripartito hará imposible que este proyecto se 
materialice”. Y así ha sido. La justicia vuelve 
a poner frente a su espejo a un Alcalde y 
tripartito incapaces de reconocer sus errores y 
que al mínimo problema buscan un cabeza de 
turco para no asumir sus responsabilidades.
Que nadie quiera culpar al Partido Popular 
del atropello que han cometido los concejales 
del tripartito. Quien convoca el pleno y 
lo hace sin tener todos los informes es el 
Alcalde del tripartito de Podemos, PSPV-PSOE 
y Compromís. Quien se carga el proyecto de 
piscina atropellando la normativa vigente es 
el mismo Alcalde que busca culpables allá 
donde él es el único responsable.

-ACORD CIUTADÀ LAMENTA QUE 
EL PSPV-PSOE JUSTIFIQUE LA 
VIOLÈNCIA. Lluís Batalla: “No hi ha 
cap dubte que el PSOE a hores d’ara 
és la marca blanca del PP, a Vinaròs 
i a l’Estat”. És la nota de premsa 

entregada el 27 d'Octubre de 2017, el dia després 
del plenari. PER QUÈ NO ESTAVA A L'EDICIÓ DEL 3 DE 
NOVEMBRE?A qui se li va oblidar a l'edició del diariet 
de la setmana passada?Al Director? Cap problema,ho 
tornem a reproduir: ”ACORD CIUTADÀ LAMENTA 
QUE EL PSPV-PSOE JUSTIFIQUE LA VIOLÈNCIA. Lluís 
Batalla: “No hi ha cap dubte que el PSOE a hores 
d’ara és la marca blanca del PP, a Vinaròs i a l’Estat”
- Diariet 3/11/2017. Cap comentari de la moció de la 
brutalitat policial, cap comentari de la moció pels 
presos polítics, sent com era ressenyable la pluralitat 
de criteris dins de l'equip de govern?Qui va decidir no 
fer esment?El Director del Diariet?
- “Principios èticos de PODEMOS. Como persona 
integrada en PODEMOS me comprometo a: 
I .Defender la aplicación de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos(…) en el ámbito político…”. 
Curiós. Declaració Universal Drets Humans:
Article 2.Tothom té tots els drets i llibertats proclamats 
en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, 
color, sexe, llengua, religió, opinió política o de 
qualsevol altra mena, origen nacional
Article 5. Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o 
tractes cruels, inhumans o degradants.
Article 7. Tots són iguals davant la llei i tenen dret, 
sense cap distinció, a igual protecció per la llei.
Article 10. Tota persona té dret, en condicions de plena 
igualtat, a ser escoltada públicament i amb justicia per 
un tribunal independent i imparcial,
Article 19 .Tota persona té dret a la llibertat d'opinió 
i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat 
a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i 
difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà 
i sense límit de fronteres.
Al plenari d’octubre PODEMOS, PSOE I COMPROMÍS 
ES VAN RENTAR LES MANS en el cas dels JORDIS, on 
més d’un miler de juristes han afirmat que són presos 
polítics. 
- ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI). Després de 
molts mesos de silencis del govern, i de total i absoluta 
col.laboració quan ens l'han demanada, es fa plenari 
per aprovar el Conveni de col.laboració d'una estratègia 
que ve impulsada des de Benicarló. Cap problema. 
Ara mateix tenen més empenta i ganes de fer coses. 
Aquests mesos em volgut saber repetidament a 
Comissions una obra, encara que fos una; l'últim intent 
al mateix plenari extraordinari. ACORD va proposar-
ne moltes,entre ells convertir SOTERRANYES EN 
UN PARC VERD D'ENERGIA NETA SOLAR PER A 
L'ENLLUMENAT PUBLIC DE VINARÒS, CASAL JOVE 
AL COSTAT DEL VINALAB  AMB CONCURS D'IDEES 
D'ARQUITECTES LOCALS, VIES VERDES PER TOT EL 
TERME,...Pel poble hem estat generosos. El govern 
no ha estat a l'alçada.Cap resposta.
A dia d'avui, no sabem on entrarem a col.laborar 
directament; es pot estar al govern a 2019 i VOLEM 
COL.LABORAR. Cap resposta. A dia d'avui sabem que 
BONA PART DELS 400.000€ DE QUE ES DISPOSARÀ PER 
A RECURSOS HUMANS PODEN FER CAP A BENICARLÓ 
perquè és allí on s'instal.la  L'OFICINA DE PROJECTES 
EUROPEUS, LA UNITAT DE COORDINACIÓ, etc, etc,etc 
A VINARÒS LES MOLLES. Esta és la ciutat que 
volen?. Nosaltres, no. NO PODIEM FER RES MÉS 
QUE ABSTINDRE-MOS EN LA VOTACIÓ. I després 
tenen la barra d'anar de Transparents.

Per Lluís Batalla i Callau

MENTIDA I VERGONYA ALIENA
(Les Manipulacions d’un mitjà públic en mans 
de partits al govern) 

Desprès de dos anys 
torna a la nostra ciutat els 
dies 11 i 12 de novembre  

el  XVII Concurs Internacional de Música de 
Cambra" Ciutat de Vinaròs”, amb un total de 
huit agrupacions procedents d’ar XVII Concurs 
Internacional de Cambra “Ciutat de Vinaròs”
Desprès de dos anys torna a la nostra ciutat 
els dies 11 i 12 de novembre  el  XVII Concurs 
Internacional de Música de Cambra" Ciutat 
de Vinaròs”, amb un total de huit agrupacions 
procedents d’arreu de l’Estat espanyol  i una  
d’Holanda. Nou grups que competiran per 
aconseguir quedar entre els tres guanyadors.
Cal felicitar als membres de Juventuts Musicals, 
per ampliar i buscar noves vies de promoció 
i difusió del concurs i de les bases , per tal 
d’aconseguir arribar a molta més gent, la qual 
cosa s’ha reflectit en aquesta nova edició que 
es reprèn novament. També a l'Ajuntament de 
Vinaròs  que des de fa amolts anys ha recoltzat  
aquest concurs
Gaudirem de dos  intenses jornades, en les que 
Vinaròs vibrara  amb la bona música, i com cada 
any amb l'enorme satisfacció del treball ben fet,  
gràcies, al treball pacient, acurat i continuat de 
Juventuts musicals de Vinaròs.
L'ambició dels seus organitzadors, Joventut 
musicals a Vinaròs, ha esta sempre la d'engegar-
lo any rere any i portar el nom de Vinaròs al 
costat de la millor música jove de cambra per 
tot l'Estat Espanyol i també, arreu del món. 
Malgrat alguns moments difícils en el passat 
s'ha  aconseguit aquest any engegar-lo, gràcies 
al treball desinteresat i altruïsta dels membres 
de JJM de Vinaròs
Des de PVI  volem fer una crida als jovens músics 
i encoratjar-los a participar perquè ells  són la 
llavor imprescindible per a que la música de 
demà continue sent un llenguatge universal 
capaç de canviar el món. La seua música, el seu 
treball amb tota seguritat farà que   la nostra 
societat sigue millor,si més no més sensible i 
tolerant.
Són moltes les persones que hi treballen, perquè 
aquest concurs sigui un èxit col.lectiu de tot 
Vinaròs. Creïem , sincerament, que tots i totes 
els hem d'estar enorment agraïts.I, per suposat, 
també cal donar les gràcies a tots i cadascun dels 
ciutadans i ciutadanes, tant de Vinaròs com de 
la rodalia que, tardor rere tardor, amb la seua 
fidel presència han recolzat aquest projecte. Així 
mateix, tots i totes hem de seguir treballant per 
superar problemes, per llimar imperfeccions, 
per concretar projectes i obrir portes que facen 
que el Concurs de Música de Cambra Ciutat de 
Vinaròs continue viu   i dinàmic. Tots tenim la 
responsabilitat d'espentat en la direcció que 
sigui la millor per al concurs, perquè aixi sumen 
un bon element per a la ciutat que estimen i en 
la que creiem amb totes les nostre forces.
Volem  reiterar una vegada més  el nostre  
agraïment a Juventus musicals de Vinaròs i a 
totes les persones que han fet  possible aquest 
esdeveniment, així com  com la voluntat de 
l'Ajuntament de Vinaròs, de que continuarà 
treballant per tal de convertir la nostra ciutat en 
un referent cultural de qualitat.
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Llevamos demasiados años escuchando la misma 
cantinela por la insuficiente oferta de trenes que 
den servicio a Vinaròs y comarca. Es cierto que 
alguna mejora se ha producido en los últimos años y 
compartimos la iracunda exigencia de  los socialistas 
por un servicio ferroviario digno para nuestra comarca, 
a la que consideran en situación de abandono, en 
cuanto a infraestructuras de comunicación se refiere, 
y se suban al carro de la exigencia que siempre ha 
abanderado NNGG y el PP de Vinaròs: el incremento 
de las frecuencias en la línea entre Castelló y Vinaròs.
Resulta lamentable que sean los mismos cargos 
socialistas que bajo su responsabilidad determinaron 
que la oferta de trenes era suficiente, los que ahora, 
cuando ya conocen que el Ministerio de Fomento 
tiene en cartera la mejora sustancial del servicio, 
alcen la voz denunciando las situaciones indignas 
que ellos mismos provocaron y con un acto 

reivindicativo, cargado de demagogia, populismo 
y desde el oportunismo más descarado, pretendan 
ahora convertirse en redentores para ocultar su 
sentimiento de culpabilidad por el total abandono al 
que nos sumieron.  Es el  gobierno del  PP  el que si  
ofrece resultados y aporta proyectos realistas, fruto 
del trabajo continuado, frente a quienes se quedan en 
las palabras y se montan plataformas especializadas 
solo en quedar bien con sombrero ajeno.
Ya está bien de tanto oportunismo descarado para 
capitalizar el momento en que llegan las soluciones 
y en la izquierda nunca ven el momento de asumir 
las responsabilidades por los problemas que nos 
han creado. Los ciudadanos no podemos tragarnos 
el engaño que esgrimen  los voceros de los partidos 
que deberían gobernarnos en nuestra Comunitat, 
máxime cuando se cargan de contradicciones que 
terminan siendo un engañabobos. Comiencen por 

aclararse ustedes mismos, si se quiere, o no, asumir 
las competencias de los trenes de cercanías, de 
conocer cuál es el papel que juega cada organismo, 
sea el Ministerio, ADIF o Renfe en el caso que nos 
atañe a Vinaròs.
Visto lo visto, escuchando las declaraciones de 
los pasados días y repasando las hemerotecas, lo 
que nos queda claro en Foro Forat es que solo el 
Partido Popular toma cartas en el asunto para poner 
solución a los problemas y conseguir mejoras en la 
frecuencia de los trenes y nos llama poderosamente 
la atención que quien no ha movido un dedo en los 
años que tuvo la responsabilidad, quieran desde 
Vinaròs asumir competencias que no son suyas, 
para tapar las vergüenzas de los compañeros de 
partido y que parezca que están preocupados 
por un problema que no es nuevo y del que tienen 
mucha responsabilidad. 

El descarado oportunismo del PSOE y de las plataformas de quita y pon Mariano Castejón, Presidente de Foro Forat

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
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES D’OCTUBRE  DE L’ANY 2017 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Aranya de mar nassuda 

En castellà li criden cangrejo o araña de mar 
nariguda, en francés macropode, en anglés spider 
crab i en alemany Gespensterkrabbe. El seu nom 
científic és Macropodia longirostris. 
Crustaci de la família Inachinae, este cranc és 
un invertebrat de cos segmentat i amb simetria 
bilateral. A simple vista s'assembla a un aràcnid 
terrestre, d'ací el seu malnom. Té una closca 
triangular amb un coll allargat, mes llarg que 
ample. La seua superfície és desigual, amb 
regions molt delimitades per solcs i tubèrculs 
aguts. Peduncles oculars llargs i no retràctils, 
amb còrnia obliqua. El rostre o banya frontal és 
allargada i formada per dos espines paral·leles 
i pronunciades, sent esmolades cap a la punta, 
i amb forts pelets corbats en cada un dels seus 
bords. Posseïx dos parells d'antenes curtes com 
la banya. Decàpode al tindre cinc parells de potes 
marxadores, que estan formades per set parts. 
El primer parell és robust i amb grans pinces. El 
segon és mes llarg de tots, i igual que la resta, en 
l'extrem de la pota tenen ungla corbada. 
Del subordre dels braquiürs té l'abdomen diminut, 
replegat davall el cap i compost per 6 segments, 
que en la femella és mes arredonit. La seua 
respiració és branquial per a absorbir l'oxigen de 
l'aigua. Color terrós verd groc. Època de posta a 
la primavera i estiu. El mascle s'acobla a ella i la 
fecunda. Després la femella soltarà els ous que 
eclosionarán en larves pel corrent marí. Creixen 
a base de mudes canviant el seu exoesquelet 
compost per depòsits calcaris. Aconseguix una 
talla del cefalotòrax de 1,5 cm. 
Viu en colònies d'algues i llocs arenosos fins 
als 100 m. de profunditat. Es captura amb xarxa 
d'arrossegament i tremall. Sense valor comercial 
al ser un cranc xicotet, sense carns comestibles ni 
substanciós per a caldos."

Vientos otoñales mermaron la pesca
Llegaron al mar los aires clásicos de ésta estación otoñal. Durante la semana el viento de 
mistral reinó soberano batiendo de lo lindo nuestras aguas, y  sólo dejó faenar a la mitad de 
la flota en las diversas modalidades. Las extracciones resultaron flojas. Y las cotizaciones se 
mantuvieron estables.
La pesca de arrastre fue la menos perjudicada por los vendavales, incluidos los de norte mar adentro, 
y faenaron a diario casi todos los bous. Las especies subastadas fueron; langostino, calamar, pescadilla, 
salmonete, peluda, rape, caracol, galera, móllera, caballa, jurel, pagel, canana y morralla.
El cerco tiene las traíñas pescando por el litoral alicantino.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras ante las amenazas  del cielo con un atardecer rojizo, 
comenzaron el periodo semanal sin calar la red. Luego, el día que menguaba un poco el aire, únicamente 
calaban cuatro. Las escasas capturas eran de sepia, mabre y lenguado.
Los recolectores de pulpo roquero  con cadufo, cuando decayó un tanto la furia ventolera lograron 
chorrar una jornada los recipientes de arcilla. Vendieron ejemplares de 2 Kg. 
El palangrillo costero al pescar mas al sur, los huracanados aires azotaban menos la costa y dos 
embarcaciones pillaron con anzuelo dorada y sargo.
Y la marrajera, el lunes arribó un barco foráneo con 1.000 Kg. de pez espada.

Captura accidental de tortugas marinas
Últimamente más ejemplares de tortuga han caído en las redes de los pescadores. Bien sabido es,  
que para éstos casos hay un protocolo de actuación coordinado por la Universidad de Valencia, y 
que tras la llamada al teléfono de emergencias 112 , bien por parte del pescador o  por la Cofradía 
respectiva, al momento se activa la recogida del animal a cargo de personal del Centro de Recuperación 
de Fauna La Granja El Saler de Valencia, que depende de la Consellería d’Agricultura, Medi Ambient, 
Desemvolupament Rural i Camvi Climàtic, y  rápidamente biólogos especializados se desplazan hasta el 
puerto, lugar del desembarco o varamiento  para recogerla, y de esta manera trasladarla en condiciones 
al Oceanográfic de Valencia, donde allí son  restablecidas de sus dolencias, como la descompresión, 
heridas, ingesta de plásticos, etc. 
Así, en la campaña del 2016, en los puertos de la Comunidad Valenciana se recogieron un total de 
72 tortugas. En Vinaròs las embarcaciones que atraparon dichos reptiles fueron; Atrevida (2º premio 
autonómico), Girazoye, Jasmin, L’Avi Antonio (1er. premio autonómico), Nvo. José Mª, Silvia y Sofia, y 
Katambo.
A tal efecto, la Asociación Xaloc fue la encargada en el Parador El Saler de Valencia, de organizar la 
entrega de  premios a los barcos que recuperaron mas tortugas el pasado año, donde también asistieron 
los secretarios autonómicos de Agricultura y de Pesca, siendo los dos primeros trofeos para dicho par 
de  embarcaciones vinarocenses.

PEIXOS:
Alatxa (Alacha)                               58 Kg.
Seitò (Boquerón)                          234
Escrita (Raya)                             351
Besuc (Besugo)                               55
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)        204
Burros (Gobios)                                54
Caballa (Verdel)                              622
Veta (Pez cinta)                                60
Congre (Congrio)                          1.008
Gall (Pez de S. Pedro)                      85
Orà (Dorada)                                   760
Móllera (Fanéca)                           1.146
Gallineta (Cabracho)                          13                    
Sorells (Jureles)                               5.219
Asparrall (Raspallón)                        910
Palá (Lenguado)                                 36
Sard (Sargo)                                        17
Lliri (Anjova)                                        118
Llobarro (Lubina)                                   8
Penegal (Bocanegra)                           10
Mabre (Herrera)                                    2

Aranya (Araña, Vívora)                       487
Pagell (Pagel, Breca)                       938
Peluda (Solleta)                                505
Lluç (Pescadilla, Merluza)               8.359
Rap (Rape)                                      2.509
Aspet (Espetón)                                 33
Rom empetxinat (Rodaballo)                8
Jurioles (Rubios, Lucerna)              1.048            
Moll (Salmonete)                             6.122
Morralla (Serranos, etc)                 2.181
Sardina                                              519
Letxa (Serviola, P. limón)                  108
Sorella (Jurel real)                             96
Bacaladilla                                      117
Llises (Lisa, Mújol)                        1.031
Biso (Estornino)                                 46
Gatet (Pintarroja)                             64
Rata (Miracielo)                                 61
Palometa (Palometón)                      10
Corva (Corvallo)                               11
Miseria (Gallo)                                  101
Saboga (Alosa)                               12

Déntol (Dentón)                                  1
Palomida (Palometa blanca)            20
Vidrià (Mojarra)                                  6
Salpa (Salema)                                78
Rom (Rèmol, Rombo)                       6                      
                                                     ______
Total.............................     35.453
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                      278
Escamarlà (Cigala)                       16
Llagostí (Langostino)                    1.601              
Galera (Estomatoideo)                 3.805
Llagosta (Langosta)                            5
Gamba (Camarón, Quisquilla)          46
Llomàntol (Bogavante)                         1
                                                        _____
Total......................................    5.753  
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         526
Sepió punxa (Choquito)                      238
Canana (Pota, Volador)                     366
Sépia (Choco)                                   748

Polp roquer (Pulpo roquero)           2.176
P. blanc (P. blanco)                          248
P. mesquer (P. almizclado)              153
Polpa (Pulpón)                                    7
Caragol punxent (Cañailla)         157
                                                    _____
    Total……………….……..    4.620
Total d’Arrossegament..........45.827

PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                         696 Kg.
Llampuga (Lampuga)                   14
Sorell (Jurel)                                343
Asparrall (Raspallón)                   112
Lliri (Anjova)                                   7
Pagell (Pagel, Breca)                         8
Aspet (Espetón)                                7
Letxa (Pez limón, Serviola)           119
Sorella (Jurel real)                            14
Palometa (Palometón)                      15
                                  
Total de Cèrcol.....................  1.333
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ESPORTS
NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

El cap de setmana del 4 al 5 de novembre, es va 
celebrar el Campionat de la Comunitat de Madrid 
Open, on els nadadors del centre d'alt rendiment 
de Petxina (Valencià), van participar-hi.
El nadador Vinarossenc David León, aquesta 
temporada es troba allí becat, on compagina 
estudis universitaris amb l'entrenament d'alt 
rendiment, formant part d'aquest grup selecte de 
nadadors.
La seva actuació com ja és habitual en ell, va ser 
extraordinària, classificant-se en la final de 200 
papallona, i quedant segon en la final, en una 
marca de 2'03''09, que és una marca espectacular.
El Club Natació Vinaròs felicitem aquest nadador, 
que tot i tenir el nivell per estar al club que vulgues, 
vol seguir formant part d'aquest club. 
Aquest mateix cap de setmana es va disputar en 

la veïna localitat de Benicarló el Primer Control de 
marques de les categories infantil/ junior i absolut.
El Club Natació Vinaròs sota la direcció del tècnic 
Albert Delmonte va participar amb els nadadors: 
Angel Lleixa, Marc Vea, Andreu Navarro, Miquel 
Segarra, Ian Calvo, Jesús Sancho, Martí Forner, 
Martí Segarra, Pere Simó, Irina Sebastià, Llum 
Serret, Clàudia Matamoros, Angels Meseguer, 
Angels Ferrer, Andrea Segura, Gemma Balaguer, 
Aura Pérez, Carla Bernial, Ainhoa Garcia i Sara Vea.
La competició va ser una mica atípica, ja que la 
majoria de nadadors van nadar proves que no 
són habituals en ells, això sol fer-se a principi de 
temporada, així el tècnic pot adaptar als nadadors 
a noves proves de cara a la temporada que just 
acaba de començar, tot i això els resultats van ser 
prou bons en general.

Vam viatjar en autobús acompanyats de familiars 
i els monitors de 14 esportistes que participaren 
en les diferents modalitats.
La participació aquest any ha segut nombrosa 
albergant a diferents clubs de la comunitat, 
Ontinyent, Cepivall, Adaponda, Levante, 
Bamesad, Cocentaina, Algemesi.
Un total de 70 esportistes aproximàdament van 
participar amb un nivell de joc admirable i una 
organirzació molt agraida.
En la modalitat Adaptada femenina va participar 
Vanesa Romero i Lluna Garcia que en la fase 
de grups van jugar força be, va ser Lluna la 
classificada després d'eliminar a varies jugadores 
perdent la semifinal molt disputada optingue un 
3 lloc.
En la modalitat Habilitats ens va representar Sergi 
Ayza i Cristian Santiago amb bona actuació per 
part dels dos, Cristian quasi arriba a semifinals. 
Uns Quarts de final amb el marcador molt ajustat 
11-8,9-11,12-14.

En la modalitat de Competició Miguel Arango i 
Damian di Maio es van trobar en diferents grups 
aquest any molt forts de nivell i jugadors amb 
moltíssima experiència. Igualment van jugar molt 
be encarant-se a aquestos jugadors.
En la modalitat Adaptada van jugar Cristian 
Beltran, Omar Sanchez, David Ruiz, Adrian Vicente 
i Gerard Martinez. Partits de molta competitivitat 
als grups, podent classificar-se David Ruiz a quarts 
de final.
En la modalitat Down masculino ens va 

representar Alvaro Urgelles, Jonatan Guardino 
i Eric Llatser. Molt bona actuació dels nostres 
esportistes que ens van fer gaudir de punts de 
molt bon nivell, arribant a quarts de final els 
tres vinarossencs on van coincidir Alvaro i Eric 
enfrontant-se en un matx molt igualat i aplaudit. 
Alvaro Urgelles aconsegueix un segon lloc molt 
treballat.
Enhorabona a tots els esportistes que ens van 
representar i molt agraits als acompanyants que 
no van deixar d'animar en ningun moment.

David León, convocat per la selecció Valenciana de Natació 

Cocemfe-Bamesad va desplaçar-se a Ontinyent a disputar 
el V campionat de tennis taula Momorial Javiar Penalba

BAMESAD.  Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

El corredor ciclista master de la Unión Ciclista Vinaròs, Juan Francisco 
Quixal,  participó en la XX semana internacional de ciclismo master 
disputada en  Palma de Mallorca, en la XXIII copa de Europa Master en 
categoría de 50 y 60 años. Participaron 96 corredores, se clasificó en el 
puesto 11 de carrera y fue 4º de su categoría, siendo primer español. Y 
en la semana internacional vuelta a Mallorca, en la 4 ª y última etapa 
que terminaba en Playa de Muro se clasificó en 8ª posición y 3º de su 
categoría.
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ESPORTS

ERMITA
SORTIDA-ARRIBADA

CAMINADA-CURSA ERMITA’17
10 km CURTA
17,5 km LLARGA
7 km CAMINADA

CAU

RIU CERVOL “ESTRET”

ACCÉS 
PRINCIPAL 

ERMITA

TENTADERO

ANTENES

ACCÉS 
POSTERIOR 

ERMITA

1 Autònomica masculina.
C.BM. Vinaròs  21 Alcàsser Walkers 25
Vinaròs.  Porter. Cristian. Van jugar i 
marcar. Gabri (2), Miralles, Joan (2), Adell 
(6), Max, Verdera, Serrano (5), Iñaki(2), 
Adrià, Sergi, Delhom (4), Toni, Giner, Marc 
i Bryan.
Amonestacions.  Verder, Serrano i Iñaki.
Exclusions. Iñaki  (2).
Ens visitava el líder imbatut i damunt 
en la irregularitat d' este Vinaròs, feia 
presagiar una derrota abultada de l'equip 
llagostiner. Però no era el dia i en un gran 
encontre se va plantar cara a l'equip 
valencià.  Si ve tot el partit va anar davant 
l'equip foraster, el Vinaròs no li va perdre 
la cara al partit i només l'experiència 
forastera ens va privar de donar la 
sorpresa.

Juvenil Masc. 2 Autonòmica.
C.H. Benicarló 33 C.BM. Vinaròs  17
Vinaròs.  Porter. Juanma. Van jugar i 
marcar. Ferran, Steven, Alin, Rodrigo (6), 
Xavi (2), Carlos (2), Christian (4) i Sergi (3).
Amonestat. Xavi.
Increïble el passat a Benicarló el passat 
dissabte, no haviem vist mai com un equip 
se’n pot anar del partit d'una manera 
tant inverosímil.  Quan al minut 10 de la 
segona part al marcador es veia un 17-
15 per als benicarlandos, no ens podem 
explicar, els que vam vore el partit, que 
s'acabés com es va acabar. És cert que 
el Vinaròs no tenia porter i va jugar un 
jugador que no havia jugat mai,però això 
no és excusa per als desastrosos minuts 
finals que van fer perdre el que pareixia 
un partit igualat fins al final.

Cadet masculí autonòmic grup nord.
C.H. Oliva 32  C.BM. Vinaròs  25
Vinaròs.  Porter. Pol. Van jugar i marcar. 
Quim (2), Steven (3), Antonio (6), Joan (3), 
Iker (3), Edgar (4)i Raga (4).
Amonestat. Raga.
Partit digne el disputat pel  cadet a 

terres valencianes, en un partit que no 
li van perdre la cara en cap moment. 
Era arriscada la aposta del BM. enguany 
presentant un equip autonòmic després 
de muntar de categoria l' any passat i 
quan un fa el que pot no està obligat a 
més. El Oliva va portar el ritme del partit 
en tot moment però l' equip roget, a base 
de ganes, va anar aguantant el resultat 
i només als moments finals i degut al 
cansament, els locals van aconseguir 
anar-se'n al marcador.              

 Cadet masc. Preferent grup 1
H. Betxi 35  C. Bm. Vinaròs  13
Vinaròs.  Porter. Joan. Van jugar i marcar. 
Didac (5), Biel (3), Joan (3), Victor (1), 
Marcos i Dani (1).
Difícil el desplaçament a Betxí en un equip 
de primer any i en moltes baixes. Enguany 
al fer 2 cadets es va just de jugadors, però 
es té l'alicient que totes les setmanes 
s'apunten més xavals i de 3 equips l'any 
passat, enguany hi ha 5.
 Será un any dur pel canvi de categoria 
i per la inexperiència de la majoria dels 
xiquets però poc a poc i en les ganes que 
posen, segur que es farà bona base per a 
futurs anys.

   Infantil masculí preferent grup 1.
C.H. Benicarló 12  C.BM. Vinaròs 16
Vinaròs.  Porter. Joan. Van jugar i marcar. 
Unai (2), Leandro, Carlos, Nestor, Yannick 
(1), Biel (6), Andres i Joan (7).
Amonestació.  Joan.
    L' alegria del cap de setmana, els més 
menuts van salvar l' honor del club. En 
un partit molt igualat, els peques que 
aprenent a marxes agigantades van saber 
aguantar a l'equip local i en un partidàs de 
les 2 torres “ canareves “ van finiquitar un 
partit que se va treballar molt bé. Felicitar 
als menuts vinarossencs i al seu mister 
Jordi, que en la seua sapiència segur que 
els inculcarà l' amor per eixe noble esport 
. Enhorabona.

HANDBOL.
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2 2
2 3
2 1
2 3
4 0
2 0
2 7
4 2

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

1 Torreblanca 8 7 1 0 32 5 22 27
2 Càlig 8 6 0 2 22 8 18 14
3 Borriol "b" 8 5 2 1 18 11 17 7
4 Alcolea 8 4 3 1 14 9 15 5
5 Atzeneta 8 4 2 2 17 13 14 4
6 VINARÒS 8 4 1 3 20 9 13 11
7 Vall d'Alba 8 4 1 3 21 14 13 7
8 Salzadella 8 4 0 4 16 15 12 1
9 Benassal 8 3 3 2 12 11 12 1

10 Xert 8 4 0 4 15 17 12 -2
11 Rossell 8 3 1 4 18 21 10 -3
12 Vilafranca 8 3 0 5 12 19 9 -7
13 Cinctorra 8 2 1 5 8 14 7 -6
14 Albocàsser 8 1 2 5 15 20 5 -5
15 Tírig 8 1 1 6 9 24 4 -15
16 Les Palmes "b" 8 0 0 8 8 47 0 -39

12/11/2017Resultados Jornada 8 Jornada 9

U.D. Atzeneta
C.F. Borriol "b"
C.E. Cinctorra

Esportiu Rossell

U.D. Benassal
C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella

C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.C.F. Torreblanca

U.D. Benassal
C.F. Borriol "b"
C.E. Cinctorra
C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.

C.F. Tírig
Càlig C.F.
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
C.F. Les Palmes "b"

Albocàsser C.F.
Esportiu Rossell
U.D. Atzeneta

C.F. VilafrancaC.F. Les Palmes "b"
C.F. Vilafranca Albocàsser C.F.

ESPORTS
VINARÒS C.F.

Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

Rafa Marcos

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

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

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

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

TITULAR: LA JORNADA

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

Resultados Jornada 1 Jornada 2

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

C.D. Vall d'Alba

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

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

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

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

2ª REGIONAL, GRUPO 1, ÓCTAVA 
JORNADA
C.F. TORREBLANCA 2, VINARÒS C.F. 0
16h. 5/11/2017
Árbitro del encuentro: RAÚL REOLID 
LORENZO. Genial colegiado…
CRÓNICA DEL PARTIDO:
No pudo ser. Nos ganaron. 
Torreblanca, tal vez sea el núcleo 
urbano más grande de la categoría 
después nuestra, claro…Magníficas 
instalaciones, pero muy inferiores 
a las nuestras. Gran afición: muchas 
cabezas observaban el juego, casi 
tantas como aquí, descontando al 
gran y ruidoso Frente Llangostí. Y 
nos ganaron. Son líderes sobrios y 
máximos candidatos para subir de 
categoría.
Santi, junto a Óscar Blasco, dibujó 
en el campo un 4-4-2. LLUC, 3, bajo 
palos; en defensa, ESTELLER, 4 y 

BORRÁS, 4, por los laterales y en el 
centro: DANI, 3, y AGUILERA, 3; En 
el centro del campo: el prometedor 
KEVIN, 5, el de la foto adjunta. Este 
jovencísimo jugador transmite su 
alegría personal en su juego, de 
suprema técnica, buen salto y sin 
miedo al choque. Junto a él MANOLO, 
algo más retrasado. Le ayudaron 
por las bandas: JAVI GARCÍA, 4, y 
JUANJO, 3. Y delante…RAÚL, 3, por el 
centro asistido por MOHA, 3, que se 
decantaba por banda. Los cambios 
fueron, en la segunda parte: en el 
min. 9, Santi, 3, por Juanjo; en el 18’ 
Guindi, 4, por Moha; en el 23’ Andrés, 
3, por Borrás y en el 33’ Jordi,4, por 
Manolo. 
En la primera parte, el nivel de calidad 
del juego de los dos equipos fue más 
igualado. Pero en el 10’, Aguilera 
hace penalti claro. Entra demasiado 

pronto al atacante super-rápido que 
entra un poco escorado, directo a 
puerta. GOL, nos marcan pues el 
rival engaña a Lluc y lo bate muy a 
su pesar que reclamaba una posible 
ejecución ilegal en el lanzamiento 
de la pena. Pero el Vinaròs no afloja. 
Como siempre, hasta el 90’ no afloja 
en su empeño en marcar gol. Pero 
en el 31’, llega su segundo GOL. 
Otra contra por la banda, que el 
balón supera a Dani en su intento 
de anticipación, el atacante llega a 
línea de fondo pasando el balón al 
segundo palo donde un compañero 
nos remata a placer.

En la segunda parte, se dibujó en el 
campo un gran juego nuestro, fuimos 
muy superiores a ellos, mereciendo 
no volver a casa con el casillero de 
goles nuestro vacío.
Trofeo al más regular (1): Lluc 34, 
Raúl 33…
Trofeo al máx. goleador (3): Raúl 6, 
Cristian 5, Moha 2; Andrés, Polet, J. 
García, Lluc , Manolo, Kevin y Esteller 
1.
Esta semana jugamos en casa frente 
al C.F. Las Palmas de Castellón “B”, 
a las 4h 30’ de la tarde de mañana, 
domingo, 12 de noviembre.Te 
esperamos…

DISSABTE, 11.11.17   CIUTAT ESPORTIVA 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,15 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “C” - CF LA VALL “B”
10,30 CAMP 2 FUTBOL 7 BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLANC – EF ALCANAR BLAU
12,00 CAMP 1 FUTBOL 7 BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLAU – CF LA SÉNIA BLAU
12,30 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “A” - CF ESTRELLA CASTELLÓN “A”
16,00 CAMP 2 FUTBOL 7 PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLAU – CF AMPOSTA BLANC
16,00 CAMP 2 FUTBOL 7 PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS MORAT – CF AMPOSTA NEGRE
16,00 CAMP 3 FUTBOL 8 BENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - ORPESA CF
 

DIA: D I U M E N G E , 
12.11.17 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,15 ESTADI FUTBOL 11 JUVENIL CF UNITED VINARÒS “A” - ACD PEÑÍSCOLA
 

DIA: D I S S A B T E , 
11.11.17 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,45 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “C” - CF JOVENTUT ALMASSORA “B”
11,15 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “A” - ACD PEÑÍSCOLA
12,45 ESTADI FUTBOL 8 ALEVÍ VINARÒS EFC “B” - ACD BENICENSE “A”
12,45 ESTADI FUTBOL PREBENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - OROPESA
16,15 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINARÒS EFC “A” - CF JOVENTUT ALMASSORA “A”
18,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINARÒS EFC “B” - CF ALCALÀ
20,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV ROQUETENC
 

DIA: D I U M E N G E , 
12.11.17 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,15 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “B” - CF FOMENTO DE CASTELLÓN “A”
11,45 ESTADI FUTBOL ALEVÍ VINARÒS EFC “A” - CD CASTELLÓN SAD “D”
16,30 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF – CF LES PALMES DE CASTELLÓ B
 

DIA: D I S S A B T E , 
11.11.17 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 PISTA SINTETICA HANDBOL INFANTIL CBM VINAROS – ENRIQUE SOLAZ E HIJOS – FORD NULES
12,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET CBM VINAROS – ALQUERIES
16,00 PISTA SINTETICA F. SALA SENIOR C.D. VINAROS F.S. A – ATLETICO NULES F.S.
17,45 PISTA SINTETICA F. SALA CADET C.D. VINAROS F.S. A – ESPORTING CLUB VILLAREAL
 
9,30 PISTA PARQUET F. SALA BENJAMÍ CD VINAROS FS “A” - CFS NAVARTI “A”
10,45 PISTA PARQUET F. SALA INFANTIL C.D. VINAROS F.S. A – ESPORTING CLUB VILLAREAL
12,00 PISTA PARQUET F. SALA JUVENIL C.D. VINAROS F.S. B – C.F.S. BISONTES CASTELLON
20,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR MASCULÍ C.B. GIL COMES VINAROS – GESTIBIEN ALMASSORA
 

17,00 GIMNÀS SANT 
SEBASTIÀ T. TAULA SENIOR CTT VINARÒS “C” - CJ ULLDECONA “D”
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ESPORTS

Cinco victorias en seis categorías es el excelente rédito 
que sacaron los diferentes equipos de la entidad del Baix 
Maestrat en un nuevo fin de semana de competición. 
Burriana, Alcalà y Villarreal, los territorios conquistados. 
Cadetes y Seniors se estrenaron, mientras que Alevines, 
Infantiles y Juveniles seguirán en la parte más alta de la 
clasificación.
CFS Burriana 1-15 CD Vinaròs (Alevin)
Los de José Vicente Mir golearon a domicilio al Burriana 
en un partido sin historia, para seguir en la parte más 
alta de la tabla. Erik Kharkavchuk, autor de cuatro goles, 
abrió el marcador muy pronto, en el minuto dos, y 
también lo cerró. La renta se fue ampliando hasta llegar 
al descanso con 1-9, con tres tantos de Neo Mayor, dos de 
Emilien Galben y uno de Ciprian Sebastian Vasile. Tras la 
reanudación, Adam Azlou y Erik, por dos veces, y el propio 
Criprian redondearon el electrónico.
Club Castellón FS 1-5 CD Vinaròs FS (Cadete)
Primera victoria de la temporada para los cadetes del club 
vinarocense. Doble mérito al ser fuera de casa. Los de 
Francisco Miguel Galeote comenzaron ganando pronto, 
con un 0-3 en la primera mitad por medio de un doblete 
de Sergio Rio y un tanto de Joel Fabregat. A la vuelta de 
vestuarios, Stefan Valls amplió una diferencia que Héctor 
redujo, para los de la Plana, pero que Marc Galeote volvió 
a establecerla en más cuatro sobre la bocina.
CFS Burriana 7-3 CD Vinaròs FS (Benjamin)
Los más pequeños de la entidad del Baix Maestrat 
plantaron cara, y de qué forma, a uno de los líderes de la 
categoría. Los jugadores entrenador por Antonio Vaca, 
tras una primera mitad sin suerte, muy cerca estuvieron 
de puntuar en campo ajeno con dos goles de Bilal Manni 

y uno de Jose Barreda, pero finalmente no pudo ser.
CFS Alcalà de Xivert 2-5 CD Vinaròs FS (Infantil)
Triunfo incontestable de los de Juan Puchal en una 
cancha inédita. Los vinarocenses, con la tranquilidad 
y seguridad que les aporta el excelente inicio liguero, 
se desplazaron hasta Alcalà, localidad vecina, para 
encadenar el tercer resultado positivo del año con tres 
goles de Isaac Suescun y con Alex Guerola y Alexander 
Muñoz como acompañantes en la faceta ofensiva. Los 
locales, superado el minuto 40, pudieron soñar con una 
remontada que, a la postre, fue imposible en favor de los 
de Vinaròs.
CFS Alcalà de Xivert 2-6 CD Vinaròs FS (Juvenil)
Follow the líder. Los juveniles consiguieron, a domicilio, 
su cuarta victoria consecutiva en lo que va de temporada 
para continuar en lo más alto de la tabla. En esta ocasión, 
los de Ismael Albert Maura pasaron su rodillo por Alcalà, 
pese a empezar por debajo en el marcador. Martí Albiol, 
encargado de abrir y cerrar el marcador, inició y certificó 
una remontada con una lista coral de goleadores, 
completada por Oscar Carbajo, Mohamed Zouwabi, 
Javier Lores y Gerard Carlos.
CFS La Union 1-11 CD Vinaròs FS (Senior)
Reacción de campeón. Primera victoria de José Antonio 
Zaragozá y, además, lejos de casa. Los más grandes de 
la entidad visitaron Villarreal, un punto de inflexión para 
empezar a remontar el vuelo en Liga. Carlos Belenguer 
destapó el frasco, con un tempranero triplete, que tuvo 
su continuidad con cinco tantos de Ionut Murgu y otros 
dos de Nacho Sorli. Walid Ouriz, casi al final, cerró una 
goleada que carga de ilusión las arcas vinarocenses de 
cara a futuros compromisos. Foto: Andreu Serret 

DISSABTE 
11 DE NOVEMBRE

INFANTIL (9:30 h)
vs Esportiu Club Villarreal FS

CADET (10:45 h)
vs Esportiu Club Villarreal FS

JUVENIL (12:00 h)
vs CFS Bisontes Castellón

SÈNIOR (16:00 h)SÈNIOR (16:00 h)
vs Atlético Nules

BENJAMI (17:45 h)
vs CFS Navarti

Este domingo 12 la categoría Sub-13 de Ironmans 
Vinaròs se desplaza a las tierras de Reus para 
disputar la segunda jornada de la copa catalana 
Sub-13.
Dos encuentros son los que disputarán los 
Vinarocenses para defender la primera posición en 
la tabla que se ganaron después de un arranque de 
copa muy bueno.
En el primer partido les enfrentará a los locales 
Imperials de Reus, equipo situado en la parte más 
baja de la clasificación, pero no hay que confiarse 
ya que en la temporada pasada pese a no obtener 
buenos resultados fue un equipo duro en el campo 
con grandes individualidades y este domingo van 
a tener el factor campo, muy importante en esta 

competición con largos desplazamientos.
El segundo encuentro se prevé una lucha 
complicada ya que enfrentará a Ironmans Vinaròs 
con los segundos clasificados y también invictos 
American School Barcelona LYNX, nuevos en 
la competición pero que han entrado muy 
fuertes ganando sus dos primeros partidos. Una 
incertidumbre al no haberse enfrentado nunca 
estos dos equipos.
Una vez disputada esta segunda jornada ya se 
habrá superado el epicentro de la competición 
a falta de la última jornada para saber los 3 
clasificados de la  gran final de la copa catalana. 
Esperemos que Ironmans Vinaròs esté dentro de 
este grupo y pueda luchar en la gran final.

El CD Vinaròs FS ‘pasó el rodillo’ a domicilio

PREVIA SEGUNDA JORNADA COPA CATALANA S-13

 Segona derrota de la temporada en lliga en un 
partit on va faltar una mica de caràcter i convicció 
per buscar la porteria contrària. En aquesta ocasió 
vam sortir amb el nostre dibuix més habitual, 
sobretot en els partits fora de casa, un 4-4-2 amb 
rombe al mig camp. Els primers vint minuts van ser 
bastant bons, jugant bé des del darrere, tocant amb 
criteri i sense precipitacions, donant una molt bona 
imatge com a equip a. A partir de llavors el conjunt 
local comença a empènyer una mica més, veient 
que no provocàvem jugades de perill per falta de 
profunditat, mostrant més ambició i provocant 
alguna fallada en les nostres sortides, com en la del 
minut trenta, on en un servei de porteria nostre i 
una pèrdua en el precís instant en què l'equip es 
troba molt obert, una ràpida transició del conjunt 
local va propiciar el 1-0. El gol en contra sembla 
esperonar una mica al nostre nois que, ara sí, 
comencen a arribar amb una mica més de perill 
a l'àrea contrària i podent enllaçar alguna jugada 

com la del minut trenta-nou, on des del centre és 
Pablo el que connecta amb Pere i aquest, després 
de gran control i gir, amenaça cap al centre veient 
l'arribada de Kim a qui li filtra una gran passada 
pel centre i aquest amb gran visió assisteix de 
forma magistral al gran desmarcatge d'Uriel, qui 
pel centre també i en àrea petita bat amb classe 
al porter, 1-1. D'aquesta manera arribem al final 
dels primers quaranta-cinc minuts. A la segona 
part vam sortir amb un sistema més ambiciós, 
passant del 4-4-2 al 4-3-3, amb la clara idea que el 
comentat, unes línies més amunt, es produís amb 
més facilitat i freqüència. Però no va ser així, i per 
contra i en una altra indecisió arriba el 2-1 als tres 
minuts de la represa, gol que va fer bastant mal a 
la confiança de l'equip, que es va veure impotent 
durant aquesta segona part, on només al final i 
més per empenta que per idees i bon joc, es van 
crear algunes arribades sobretot per banda dreta 
i algunes faltes i córners a favor que van crear 

bastant incertesa a l'equip ia la parròquia local. Així 
doncs, final amb derrota 2-1 que suposa no poder 
seguir sumant, però que amb els resultats registrats 
en aquesta jornada ens manté en quarta posició a 
quatre punts del líder, a tres del segon ia un del 
tercer classificat, el que ens permet seguir aquí 
en la lluita i poder seguir ..... somiant. La propera 
setmana ens visita el C.F. Joventut Almassora "A" 
i on intentarem seguir sumant a força de molt 
treball i sacrifici i, com hem comentat en anteriors 
ocasions, moltíssima humilitat. * ÀNIM XAVALS!

JUVENIL "A" DEL VINARÒS ETS F.C.  JORNADA 10 * * ESPORTIU VILA-REAL "A" 2-1 VINAROS E.F.C. "A" *
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

1XVII CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA “CIUTAT DE VINARÒS” 2017 XVII CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA “CIUTAT DE VINARÒS” 2017  
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

Associació d’Alumnes i Consell Municipal d’FPA 
 

Dissabte 

25 de novembre 
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:  
 
 
 
 
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 € 

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

Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA 

Barcelona nadalenca 
Dissabte 16 de desembre 2017 

 
Sortida: 7h del Palau de Justícia 

10.30 h: Visita guiada al recinte 
modernista de l’Hospital de 
Sant Pau. 
 
  
Dinar 
      
Temps lliure 

 
 
17.30h- Teatre Poliorama : “Un cop l’any”   

 
Dirigida per Àngel Llàcer i protagonitzada per Mar 
Ulldemolins i David Verdaguer, “Un cop l’any” és una 
comèdia romàntica, adaptació de  Same Time, Next 
Year un espectacle original de Bernard Slade que va 
triomfar a la dècada dels 70 a Broadway. 
 
Després temps lliure i tornada a casa. 
Soparem pel camí. 
 

Preu aproximat: 60 € 
 

Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià a partir del dilluns 20  de novembre, a les 11h. 
La primera setmana tindran prioritat els socis i/o inscrits als cursos del Consell Municipal 
d’FPA, amb un acompanyant. Cada persona podrà inscriure a un màxim de 4. 
 
 
 

 

 

Curs boixets i calats 
   (bolillos y vainicas) 

 

 
Professora: Angelita Monroig 
Horari: Dijous de 17 a 19h  
Del 16 de novembre al 31 de maig. Durada: 50 h     
Preu general: 57.5€ / Preu socis: 52.90€ 
Lloc: Centre Municipal de la 3a Edat 
 
 

 

 

Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià  
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  

Inscripcions per internet: www.epa.vinaros.es 

 

Curs monogràfic d’informàtica 
 

Sincronització entre dispositius 
Adreçat a usuaris informàtics habituals     

 
Aprendràs a crear relacions entre els diferents aparells (telèfon, tauleta, ordinador) de manera que 
podràs utilitzar la informació des de qualsevol d’ells (contactes, fotos, correus, agenda, arxius...) 
 

Horari: dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h 
Del 14 al 28 de novembre. Durada: 10h 
Professora: Eva Roig 
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau) 
Preu general 13.5€ / Socis: 12.40€ 

 
 

 
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 

Curs monogràfic de cuina  

 

Trampantojos (trampalull) 
Plats que són el que no semblen 

Professor: Carlos Gutiérrez (CASA ROQUE-MORELLA) 
Dijous 16 de novembre de 17.15 a 20.15h     
Preu general: 10€ / Preu socis: 9.2€ 

Lloc: Espai gastronòmic del mercat 

 
 

 

Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià  

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

Inscripcions per internet: www.epa.vinaros.es 

Actividades planificadas  
NOVIEMBRE 2017 

 

https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros/ 
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique278.html 
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 19…..“Control de cajas nido en 
Sant Jordi y Sant Rafael del Río” 
Periodo de trabajo de 8 a 14 h. Revisaremos las cajas nido 
para páridos y rapaces instaladas en 2016 en diferentes fincas 
privadas. Coordinación: Deborah (677310173) 
 
VIERNES 24…“Censo invernal de avión 
roquero en Vinaròs, Benicarló y Peñíscola”     
17 a 18 h. Tercer año de control de la población invernante de 
la especie en las zonas litorales del Baix Maestrat. 
Coordinación: Deborah (677310173) 
 
 

SÁBADO 18…”Paso a paso por el litoral 
virgen”. Recorrido didáctico por Sol de Riu y el riu Sénia 
en Vinaròs, y el acuífero del Maestrat que surge en la playa de 
las Fuentes de Alcossebre. Monitores: de Ecologistas en 
Acción Vinaròs y de la Plataforma Antifracking Comarques de 
Castelló. Nos informarán sobre biodiversidad, patrimonio,… y 
problemáticas de las aguas. Horario: 9 a 17 h. Coordinación: 
Quique (610604180) y Esteban (656828568) 
 

 
 

SÁBADO 11…”Anillamiento científico de 
aves en Soterranyes baixes  (Vinaròs)”.  
Periodo de trabajo de 7,30 a 11,30 h. Otra cita para 
estudiar a las aves paseriformes típicas de otoño-
invierno: petirrojos, currrucas capirotadas, pinzones, 
tordos,… Coordinación: Deborah (677310173) 
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ANUNCI LICITACIÓ

Tauler Municipal

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

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

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret de l’Alcaldia de data 7 de 
novembre de 2017, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació 
de l'EXPLOTACIÓ DE L'ACTIVITAT DE BAR DEL CENTRE SOCIAL DE LA 
TERCERA EDAT. (EXP.GRALS. 19/17 GEST.8138/17). 

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. 
Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la 
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació: el 24 de novembre de 2017.

Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, 
núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
 

Concurs de lloes per Santa 
Caterlina i Sant Nicolau
BASES: 
Hi haurà 3 categories: 1ª categoria: 1er i 2on curs, lloes tradicionals.   2ª 
categoria: 3er i 4t curs. Lloes inèdites. 3ª categoria: 5é i 6é curs: lloes inèdites. I 
un premi per a educació especial. - Les lloes es podran presentar amb dibuixos. 
- Les lloes tindran que portar darrere un número identificatiu, la categoria i el 
nom del col·legi. - Totes les lloes signades o amb el nom de l’alumne seran 
desqualificades. - Els col·legis hauran de fer una tria de les lloes i presentar 
només 3 lloes per categoria. - El col·legi entregarà un sobre gran amb les 9 
lloes seleccionades, més un altre sobre tancat amb el nom de l’alumne i el 
número de la seua lloa classificat per categories. 
Els dos sobres s’identificaran amb el nom del col·legi escrit a l’exterior. - El jurat 
estarà format per membres del Grup de Pastisseria de Vinaròs. La decisió del 
jurat serà definitiva i irrevocable. - Les lloes quedaran en propietat del Grup 
de Pastisseria, i guardades per què, amb el pas dels anys, es puguen publicar 
en un llibre amb el nom del xiquet o xiqueta i l’any en què va ser escrita. - En 
cas de fer el llibret no podria tenir beneficis, a no ser que fora per una entitat 
benèfica. - La data de lliurament dels treballs finalitzarà el 17 de novembre 
a les pastisseries següents: Macip, Viver, Sant Sebastià, El Suquet, Pastís 
i La Lionesa. - La deliberació del jurat serà el 20 de novembre. - Els centres 
educatius avisaran els guanyadors per tal de puguen assistir al lliurament dels 
premis. - Els premis es lliuraran el dia 24 de novembre a les 18:00 hores al 
Mercat Municipal. L'entrega la durà a terme el president del Grup de Pastisseria 
D. José Victor Mestre Vidal els membres del Grup de Pastisseria i la Regidora 
d’Educació Dña. Begoña López. - Els guanyadors que no arrepleguen el premi 
el dia 24 de novembre el perdran. 
GRUP DE PASTISSERIA DE VINARÒS REGIDORIA D’EDUCACIÓ

ANUNCI LICITACIÓ

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2017 se 
procedió a la aprobación del padrón de la tasa del mercado 
municipal del segundo semestre de 2017, determinándose 
asimismo la exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en el BOP.
El período voluntario de pago de dichas tasas será del 1 de 
diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018.
Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir 
del día 15 de diciembre de 2017. El resto recibirán en su 
domicilio carta de pago para realizar ingreso en cualquiera de 
las formas allí indicadas.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
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Tauler Municipal

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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ESQUELES

PUBLICITAT

Vinaròs
és turisme

XXIII JORNADES DE LA CUINA DELS

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

ARROSSOS

www.turisme.vinaros.es

Turisme VinaròsCo
l·l

ab
or

a

Més info
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Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

¡Sempre les
últimes novetats!



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

8.00 8.05 8.20 8.25 8.30 8.45 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 8.50 9.05 9.15 9.25 9.40 9.50
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

11 novembre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

12 novembre SANZ c. Pont, 83

13 novembre VALLS zona turística nord, 11

14 novembre MATEU c. Sant Francesc, 103

15 novembre TORREGROSA av. Llibertat, 9

16 novembre PITARCH c. del Pilar, 120

17 octubre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

18 octubre FERRER pl. Sant Antoni, 39

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39




