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Un Gàmesis
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S'apropa Santa Caterina
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Costes arregla la cala de la Sunyera

Situada a Sòl de Riu, havia sofert grans desprendiments
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El Vinalab acull la cinquena edició de Gámesis amb ple absolut
Més de 500 persones van disfrutar de la iniciativa

El saló d'actes del Vinalab, ple de gom a gom en la primera de les jornades

Els més joves van demostrar el seu talent en els videojocs

El centre de coneixement Vinalab va acollir els dies 10
i 11 de novembre la cinquena edició del Gámesis, una
trobada sobre videojocs organitzat per l'Ajuntament de
Vinaròs en col·laboració amb la UJI que va tindre una
gran acollida gràcies a les novetats introduïdes. Més
de 500 persones van participar-hi, segons dades de
l'organització.
Enguany s’havia ampliat en un dia més la celebració
de l'esdeveniment, que a més de la zona divulgativa
amb tallers i xerrades compta amb una zona gamer
(amb videojocs, motor virtual, realitat virtual, Arcade
etc) i un museu de videoconsoles antigues, l'anomenat
RetroGámesis que ha suscitat molt interès, a més d'un
torneig en el qual es pot participar en videojocs com el
Mario Kart 8, Fifa 2018, Super Smash Bros o Call of duty.
Un torneig que ja ha penjat fins i tot el cartell de “complet”.
Divendres es va procedir a la inauguració de la trobada
amb la recepció a les 9.15 hores i el posterior acte
d'obertura a càrrec de l'alcalde, Enric Pla i la regidora
d'Hisenda i Ocupació, Maria Cano. També hi va haver
una xerrada sobre els videojocs com a professió de
futur i a continuació una presentació del grau de
disseny de videojocs de la UJI, pioner a tota Espanya. La
jornada va concloure amb un taller pràctic sobre com
crear un primer videojoc, a càrrec també de la UJI i a
la tarda van iniciar-se els tornejos. Dissabte la jornada
va començar amb un taller pràctic sobre com crear un
videojoc mitjançant scratch i a les 12h, el vinarossenc
Marc Domingo va explicar com va desenvolupar el seu
propi videojoc en la xerrada titulada ‘Hive, diari d'un

desenvolupament indie’, explicant la seua experiència
com a cofundador de Catness Game Studio. A la tarda,
van continuar els tornejos de videojocs.
"Aquest any hem apostat per ampliar l'esdeveniment amb
una sala de gamming que ha donat molt bons resultats.
De fet, ja estem pensant com millorar i el Gàmesis, ja
que aquesta edició ha superat totes les expectatives",
ha assenyalat el regidor de Noves Tecnologies, Hugo
Romero.
L’altra novetat, el retrogàmesis, amb una sala dedicada
a l'exposició de consoles i màquines antigues, en la qual
també es va poder jugar a jocs mítics com el Monkey
Island o Indiana Jones, va ser també molt exitosa.
Finalment, "durant els dos dies s'han organitzat xerrades i
tallers sobre la creació de videojocs, ja aquests no només
són considerats una forma d'oci, sinó també una opció
de futur a nivell professional", ha comentat la regidora
d'Ocupació, Maria Cano.
Tornejos
El ple ha estat absolut en els tornejos organitzats en el
marc d'aquesta trobada, que ha unit als aficionats als
videojocs de tota la regió.
El torneig més multitudinari ha estat el de Call of Duty,
amb 58 inscrits, 44 per al FIFA 18, 32 per al de Súper
Smash Bros i 27 per al de Mario Kart 8. Els guanyadors de
cada torneig van ser: Denis Caballer, Manuel Domsa, Raúl
i Marc Castell. Tots ells van rebre com a premi una Super
Nintendo Classic Mini patrocinada per l’Ajuntament de
Vinaròs.
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Gàmesis
Els guanyadors dels tornejos, amb els regidors Hugo Romero i Maria Cano

Més de 150 'gamers' van participar i disfrutar

El vinarossenc Marc
Domingo va explicar
com va desenvolupar el
seu propi videojoc en la
xerrada titulada ‘Hive, diari
d'un desenvolupament
indie’, explicant la seua
experiència com a
cofundador de Catness
Game Studio.
El 'Retrogàmesis' va ser molt visitat

L'organització, satisfeta de la resposta del públic
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El col·legi d’educació especial Baix Maestrat
estrena gronxadors adaptats
Gràcies al Pla de Gronxadors Adaptats de la Diputació i la col·laboració de l’Ajuntament
L’AMPA recorda les carències que encara té el centre i reivindica millores

Amb ocasió del 25 de novembre, Dia Contra de la
Violència de Gènere, des de la Regidoria de Política
Social, Igualtat i Discapacitat de l'Ajuntament de
Vinaròs, volem que t'impliques participant en la
Lluita Contra la Violència de Gènere. Com pots
particiar? Fes-te una foto o vídeo, tot sol o amb
companyia, amb un missatge, llegenda o pancarta
en contra de la violència cap a la dona i puja-la a
Twitter i Facebook de l'Ajuntament de Vinaròs amb
el següent hashtag #VinarosSImplica.
Les 10 millors fotos (amb més 👍)  s'inclouran  en  un 
vídeo o powertpoint de l'Ajuntament de Vinaròs en
Contra de la Violència de Gènere i es publicaran en
el #Diariet.

El carrer Carles Santos,
més accessible

Seguint els suggeriments del dossier de Cocemfe
Maestrat per millorar l'accessibilitat a Vinaròs, la
regidoria d'Obres i Serveis, a través de la Brigada
Municipal, han continuat amb les actuacions per
a la reducció de barreres per a les persones amb
mobilitat reduïda. En aquesta ocasió s'està treballant
al carrer Carles Santos, on s'està rebaixant la vorera
per facilitar el pas amb cadira de rodes.
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El president de la Diputació de Castelló, Javier
Moliner, i el diputat provincial Juan Bautista
Juan, acompanyats de l'alcalde de Vinaròs, Enric
Pla, i la regidora d'Educació, Begoña López, van
visitar divendres els nous gronxadors adaptats
que ha estrenat el Col·legi d'Educació Especial
Baix Maestrat .
Juntament amb l'AMPA i COCEMFE Maestrat,
s’han pogut veure les condicions dels nous
elements que s'han instal·lat en aquest centre
comarcal per als menors amb capacitats
especials i que formen part del Pla de Gronxadors
adaptats impulsat per la Diputació.
Tal com va explicar Moliner, el Pla de Gronxadors
Adaptats de la Diputació compta amb una
inversió de 100.000 euros per al pròxim any. “A
nivell provincial es treballa per aconseguir una
"província inclusiva i que genere qualitat de vida
també per a aquelles persones que compten
amb dificultats especials", ha assenyalat Moliner,
per a qui d'aquesta manera, els ajuntaments
podran adherir-se a aquest pla perquè
s'habilitin més gronxadors adaptats a menors
amb mobilitat reduïda als seus municipis.
Un d’ells ha estat l'Ajuntament de Vinaròs, tal
com va explicar Pla. "Més enllà d'una declaració
de principis, la inclusió ha de ser una realitat i per
això és tan important que haja una col·laboració
i treball conjunt entre diverses administracions,
com en aquest cas", ha indicat l’alcalde, que va
agrair especialment l'esforç dels pares i mares
dels alumnes per la seua implicació i insistència
per aconseguir les millors instal·lacions possibles
per als seus fills.
Reivindicacions de l’AMPA
L'AMPA del centre ha agraït estes millores i
les noves finestres, però ha recordat que són
necessàries inversions importants per millorar
la qualitat de vida dels seus fills en aquest
col·legi, mentre no es construeixi un nou
centre en el casc urbà, que és el seu principal
objectiu, donades les importants deficiències
constructives i la mala ubicació de l'actual,

apartat del casc urbà i al costat de la via del tren.
Des de l'AMPA s'insisteix que les deficiències del
col·legi actual, que té una antiguitat de 35 anys,
segueixen sent moltes, la qual cosa consideren
“injust”. En primer lloc, com explica la secretària
Amparo Palau, hi ha mancances d'accessibilitat,
ja que les rampes no compleixen la normativa i
són un perill per als alumnes. Tampoc compleix
la normativa el mobiliari, tant de les aules com
del menjador, dificultant l'accés de les cadires
de rodes a les taules, a més de la falta de lliteres.
A més, aquestes aules tampoc estan adaptades
a les noves tecnologies, “les quals serien molt
beneficioses i necessàries per a l'aprenentatge
i la seva adaptació a la societat”. Des de l'AMPA
també es recorda que al pati no hi ha lavabos i
que els alumnes han d'accedir a l'interior cada
vegada que ho necessiten.
Palau també va lamentar que al centre de
Vinaròs “falten educadors”. “Hi ha en aquests
moments 5 educadors per 64 alumnes, una
mitjana molt inferior a altres col·legis de la
Comunitat Valenciana”, va indicar Palau, citant
com a exemple que La Panderola de Vilarreal té
10 per 71 alumnes o Pla d’Hortolans, a Borriana,
9 per 60 alumnes.
A això, va explicar Palau, cal afegir que tampoc
hi ha al centre ni logopeda ni fisio.
Des de l'AMPA també s'ha assegurat que van
a sol·licitar a l'Ajuntament la signatura d'un
conveni que permeti als seus alumnes realitzar
excursions a un preu més baix. “En aquests
moments cada vegada que volem que els nens
vagin a una excursió o baixar fins al casc urbà
som l'AMPA la que corre amb totes les despeses
de transport, que ascendeixen a 300 euros
cada vegada, i en ocasions amb prou feines
podem fer-ho, per la qual cosa anem a explorar
si hi ha alguna possibilitat que hi hagi alguna
ajuda”, va explicar Palau. Per als pares i mares
d'aquests alumnes “que puguin baixar al poble,
anar al mercat a fer cuina i jardineria, sense que
als pares ens costi tants diners, seria una gran
notícia”.
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Educació i l'Agrupació de Pastissers de Vinaròs presenten la programació de Santa Caterina 2017
La tarda del divendres 24 de novembre, a partir de les 16:00 hores,
els escolars podran gaudir de totes les activitats previstes

La regidoria d'Educació, en conjunt amb
l'Agrupació de Pastissers de Vinaròs, han
presentat aquest dilluns la programació
d'activitats organitzades per celebrar
Santa Catalina el proper divendres 24 de
novembre.
"Com ja és tradició, durant la vesprada
de Santa Caterina s'han previst diverses
activitats per als escolars i convidem a tots i
totes a participar per mantenir viva aquesta
tradició tant nostra", ha explicat la regidora
d'Educació Begoña López.
D'aquesta manera, de 16:00 a 19:00 hores,
al passeig de Colom, hi haurà un parc
multiaventures. A les 16:30 hores, al JJ

Cinema, es projectarà la pel·lícula Mascotes
amb entrada gratuïta per als menors i a
les 18:00 hores està prevista al Mercat
Municipal la inauguració de l'exposició de la
lloes finalistes d'aquest any i dels catxirulos
dels diferents centres educatius.
Víctor Mestre i Alberto Cerdán, de
l'Agrupació de Pastissers de Vinaròs, ha
indicat que a aquesta mateixa hora es farà
també al Mercat el lliurament de premis del
concurs de lloes i seguidament se celebrarà
al Mercat el concurs de menjar pastissos
de Santa Caterina. Per finalitzar aquesta
jornada festiva, a les 19:00 hores, hi haurà
un conta-contes al Mercat Municipal.

RESERVES:
638 820 851

Tel. 964 45 02 09
Avd. Barcelona, 12 - 12500 VINARÒS

c/ professor Agustí Comes , 7
12500 VINARÒS
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La regidoria de Comerç llança la campanya "Comprar a Vinaròs té premi"
Es sortejaran 10 xecs de 100 euros cadascun entre aquelles persones
que compren en els establiments adherits a la campanya.
Des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament
de Vinaròs s'ha presentat la nova campanya
"Comprar a Vinaròs té premi", la qual està dirigida
als comerços locals de proximitat i de menys de
300 metres quadrats de superfície.
"Entre els clients que, entre el 17 de novembre i
el 10 de desembre, compren en els establiments
adherits a aquesta campanya, es sortejaran 10 xecs
de 100 euros cadascun", ha assenyalat el regidor
de Comerç i Foment de l'Activitat Econòmica,
Domènec Fontanet .

Per poder formar part de la mateixa, els comerciants
interessats tan sols han de dirigir-se a la Regidoria
de Comerç i omplir el formulari de participació per
rebre el material promocional de la campanya: un
cartell i butlletes per lliurar a cada comprador, qui
ha de dipositar la seua participació en una bústia.
Fontanet ha animat empresaris i als clients
a participar d'aquesta iniciativa, "que busca
fomentar les compres en els comerços locals,
fidelitzar els clients, evitar la fugida d'ingressos cap
a altres localitats i promocionar en definitiva els

petits establiments de la localitat".
Un cop finalitze aquesta campanya, el 13 de
desembre, es durà a terme a l'Ajuntament el
sorteig i es comunicarà el nom dels 10 afortunats
que rebran un xec de 100 euros cadascun.

La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha assistit a la Jornada Joventut i
Ocupació que es realitza al Palau de Vilasuso, Vitòria - Gasteiz, i que representa
el tancament del programa Erasmus +, Path to a Job, del qual ha format part
l'Ajuntament de Vinaròs i altres socis espanyols, italians i anglesos, com la
Fundazione Mondo Digitale, Fryday People i Fundación Adsis.
Durant la seua intervenció, Cano ha parlat de l'esdeveniment multiplicador que
es va dur a terme al Vinalab de Vinaròs al maig de 2017, per abordar aspectes
relacionats amb la inclusió sociolaboral de joves entre 17 i 24 anys que ni
estudien ni treballen o de joves en risc d'exclusió social.
"Aquest tipus de jornades són importants per compartir bones pràctiques
entre tècnics, desenvolupar metodologies integrals de suport a aquests joves,
millorar les habilitats dels professionals a nivell digital i, sobretot, donar poder
a la gent jove", ha destacat Cano sobre aquest projecte europeu en el qual han
treballat de manera conjunta tant la Regidoria d'Ocupació, com la de Noves
Tecnologies i el Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Vinaròs.

Acord Ciutadà presenta a l’Ajuntament propostes de canvis a les obres de l'Avinguda Jaume I
Batalla considera que cal habilitar al llarg del nou passeig central de Jaume I sortides per als cotxes en forma de rotondes”
Acord Ciutadà de Vinaròs ha informat esta setmana
en un comunicat que al llarg de les darreres
setmanes han estat nombrosos veïns de la zona
del Passeig de Jaume I i avinguda Tarragona que
s'han apropat a la coalició per mostrar la seua
preocupació pel nou disseny de l'avinguda Jaume
I. “La qüestió que tots plantegen és que al disseny
actual desapareix la rotonda central amb la qual
cosa es crea una zona d'altíssima saturació de
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trànsit de cotxes a la cruïlla de la sortida del túnel
del pàrquing, avinguda Fora´l Forat i la mateixa
avinguda Jaume I. La desaparició de dita rotonda
crea un caos circulatori, la qual cosa també afecta a
la seguretat dels vianants del futur passeig central”,
ha explicat el portaveu d’Acord Ciutadà de Vinaròs,
Lluis Batalla.
Per aquest motiu, la coalició, atenent la inquietud
del poble, ha presentat aquesta passada setmana

una petició de canvis al disseny i ha demanat que
s'habilite una rotonda com a mínim per poder
facilitar la sortida de cotxes sense que hagin
d'arribar al final de l’avinguda Jaume I. “La rotonda
hauria d'estar, si és possible, a l'altura de la carrers
transversals del Pai Fora'l forat, facilitant així
sortides plurals, inclús facilitant d'altres alternatives
que nomes s'activarien en cas de saturació en
moment ben puntuals”, ha conclòs Batalla.
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Costas arregla la cala “Sunyera” de Sòl de Riu

La direcció general de Costes està actuant
en la cala “Sunyera” del paratge natural
de Sòl de Riu de Vinaròs, en la costa nord
de la localitat, que ha sofert diversos
despreniments importants des del passat
mes de juliol que van afectar fins i tot a la
zona de trànsit. Les adequacions se centren
en el reacondicionamiento del penya-segat
de la platja, mitjançant l'eliminació de les
coves i esquerdes que s'havien format i
l'apilament de les grans roques despreses
en la paret del penya-segat per protegirla de temporals. També s'està realitzant
una nova rampa que permetrà l'accés a la
cala als banyistes, deixant de nou la platja
practicable. A més, va a disposar-se una
tanca de fusta de protecció al camí per
a la gent que passeja per aquest entorn
natural.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina
(PSPV) va visitar dimarts al matí aquestes
obres que es van iniciar el dilluns. “Agraïm a
Costes aquestes actuacions perquè més val
tard que mai. La pressió de l'Ajuntament i
del PSOE a través del nostre diputat Artemi
Rallo ha donat els seus fruits”, va indicar
Alsina, recordant que ha passat gairebé

un any dels danys produïts pel temporal
en tota la costa vinarossenca sense que
hi hagués inversions per arreglar els
desperfectes ocasionats. En aquest sentit,
va recordar les actuacions que considera
prioritàries en la costa sud i que encara
estan pendents. “Esperem que actuïn
aviat a la zona de Salines i Cala Puntal,
que són entorns on el temporal va causar
grans danys i representa ja un risc per a les
persones, per la qual cosa és necessària
una adequació urgent”, va assenyalar l'edil
socialista.
I és que els accessos a les platges de
Cala Puntal, així com el despreniment en
aquesta mateixa zona impedeix l'accés
amb cotxe als habitatges. Una reparació
que costaria uns 12.000 euros l'accés i altres
60.000€ arreglar el despreniment. Un altre
punt que preocupa molt a l'Ajuntament és
el pont del barranc de les Salines. “Es troba
amb uns desperfectes molt considerables
i la cova d'erosió afecta directament a una
zona molt transitada com és el passeig de
la costa sud”, explica. Aquesta actuació en
el pont està estimada en 184.000 euros, i
arreglar el despreniment, en 51.000 euros.

L'alcalde Enric Pla ha sigut un dels quatre municipalistes convocats
per comparèixer en la Comissió de les Corts valencianes per valorar
el projecte de llei de mancomunitats. Pla ha repassat aspectes
positius i mancances del projecte i ha respost les qüestions dels
cinc grups parlamentaris

Acord Ciutadà demana que el plenari
extraordinari arran de la pèrdua de la
piscina es faci en un horari que facilite
l'assistència del poble.
El passat 7 de novembre el PP va demanar la convocatòria d'un
plenari extraordinari davant la sentència que anul.lava la sol.
licitud de canvi del projecte del carril lúdic a l'ermita pel projecte
de la piscina. En aquest plenari extraordinari els populars voldrien
demanar la dimissió de l'alcalde, Enric Pla, els tinents d'alcalde,
Guillem Alsina i Domènec Fontanet i la regidora d'esports, Begoña
López, als que consideren responsables de la pèrdua.
“Ha passat ja més d'una setmana i cap partit sap quan es farà amb
certesa dit plenari. ACORD CIUTADÀ,vist que es podria retardar fins
a l'últim dia legalment establert i, sobretot, davant la possibilitat
de que es fes en un horari que podria ser a primera hora del dia
o a meitat matí, la qual cosa defuig la Transparència del govern i
la Participació del poble com assistent al mateix, demanem que el
plenari extraordinari convocat pel PP ,pel bé de la democràcia i dels
valors que es defenen des de l'esquerra, com és donar la cara davant
del poble, es faci a l'horari habitual dels plenaris, és a dir, a partir de
les 19'30 hores”, ha demanat el regidor del partit, Lluis Batalla, per a
qui “fer-ho en un horari on no puga assistir el poble, i esperar que el
vegin per la tele situa al Govern de la Transparència a l'alçada del PP
de Rajoy que fa rodes de premsa a travès de televisions de plasma”.
Ara més que mai s'ha de veure si el tarannà polític de qui governa a
Vinaròs i el tarannà del PP són diferents.

Pastissets de
Santa Catalina,
una dolça tradició!

Encàrrecs al

964 45 69 51
Avgda. Llibertat, 5
VINARÒS
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Bonig pide que se abra la tercera planta de la ampliación del hospital
La presidenta del PPCV y síndica del Grupo
Popular en Les Corts, Isabel Bonig, realizó el
lunes una visita al Hospital Comarcal de Vinaròs
acompañada del diputado del PP de Castellón
Miguel Barrachina, el vicesecretario de política
local, Héctr Folgado y el presidente del PP de
Vinaròs Lluis Gandia y el portavoz municipal Juan
Amat para conocer de primera mano la situación
de este centro hospitalario y las principales
carencias sanitarias de la comarca.
Bonig señaló que “el Gobierno de Puig y Oltra
han abandonado completamente a las personas
y la sanidad pública valenciana. En el hospital de
Vinaròs el PP invirtió en la última ampliación 10
millones de euros para dotar de mayor servicio
a los ciudadanos de estas comarcas, abrimos
en 2015 la segunda planta y hoy vemos como
la administración autonómica mantienen este

hospital bajo mínimos y ni abren la tercera
planta”. Bonig aseguró que la falta de personal
“no es tan solo en este hospital sino en todas las
áreas de salud de la Comunitat Valenciana”.
La presidenta del PPCV criticó que Oltra
“mientras tiene 12 asesores, el máximo legal,
hoy tiene la residencia de tercera edad de Carlet
con falta de personal”. Bonig también advirtió
que “si tal como ha dicho Puig, cuando se
produzca la recuperación pública de la gestión
del hospital de La Ribera, se mantendrán los
mismos servicios, presentaremos una iniciativa
para reclamar estos mismos servicios para todos
los hospitales comarcales, incluido el de Vinaròs,
porque no podemos permitir que un capricho
ideológico de Puig y de Oltra cueste dinero a
los valencianos y además los discrimine creando
valencianos de primera y de segunda”.

El hospital de Vinaròs tendrá una nueva farmacia hospitalaria en 2018
Para el próximo año el Consell prevé 600.000 euros de inversión
en este centro sanitario
La Dirección Territorial ya ha solicitado a Hacienda un nefrólogo
para el hospital
El Consell va a destinar más de
600.000 euros de inversión en el
hospital de Vinaròs en 2018. Así lo
afirmaron ayer la directora Territorial
de Sanidad, Azucena Martí, y el
delegado de Presidencia Adolf
Sanmartín, que comparecieron junto
a la directora del hospital de Vinaròs,
Ana Arizón y parte del equipo médico
de centro, para asegurar que la
infraestructura sanitaria vinarocense
finalizará este 2017 con más de un
millón de euros de inversión en
equipamiento y tecnología puntera
"en una clara apuesta por dignificar
la atención de los ciudadanos de las
comarcas del Maestrat y Els Ports".
La mitad de los 600.000 euros de
inversión previstos el próximo año
irán destinados a la creación de la
nueva farmacia hospitalaria, como
explicó Martí, mientras que el otro
50% se destinará a más equipamiento
necesario. Martí también destacó
que en 2018 el hospital de Vinaròs
ya contará con una resonancia
magnética, donación de la Fundación
Amancio Ortega, para la que ya hay
ubicación decidida. Para el próximo
año también está presupuestado
la reforma del centro de salud de
Morella, en la que habrá un equipo
de radiología. La digitalización de
los historiales clínicos también
será una mejora que se introducirá
en 2018 y la implantación de un
sistema que mejorará el traspaso
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de información del paciente entre
centros sanitarios. Otro proyecto
que destacé es el futuro centro
de salud, para el que en breve el
Ayuntamiento cederá el suelo al
Consell en el PAI SUR 17.
Por otro lado, aseguró que ya se
ha solicitado desde hace meses a
la Conselleria de Hacienda que el
hospital disponga de un nefrólogo
para evitar que los pacientes renales
tengan que desplazarse a Castelló.
"En cuando Hacienda dé el visto
bueno, realizaremos la contratación
y esto significará una mejora en la
calidad de vida de los pacientes
y sus familias", señaló. Esta es una
reivindicación de la asociación
que integra a los enfermos de este
colectivo, que también se quejó
de que las máquinas de diálisis
de que disponen en Vinaròs están
obsoletas. Al respecto, Martí dijo que
"hemos recogido sus quejas y me he
comprometido con ellos a trasladarlo
a inspección médica y a la propia
Conselleria".
En cuanto al balance de los casi
dos años de gestión -desde marzo
de 2016-, Martí destacó que en
estos 21 meses se han realizado
muchas inversiones. En primer
lugar, destacó que "se ha puesto fin
a la mala utilización que se hacía
del bolsín, con contrataciones
partidistas que rayaban la ilegalidad".
En infraestructuras y dotación de

tecnología, señaló que las inversiones
se han centrado en la renovación de
las torres de esterilización, que tenían
más de 25 años, la adquisición del
láser holmium para el tratamiento de
las litiasis vesicales, la implantación
del programa de prevención del
cáncer de colon con la compra de un
video colonoscopio, la renovación de
materiales quirúrgicos para el servicio
de traumatología, la adquisición
de material para artroscopias o la
sustitución de material informático
obsoleto, entre otras inversiones.
Martí ha lamentado, en cuanto a
la reciente visita de Isabel Bonig,
no haber podido acompañar a la
presidenta del Partido Popular,
“por presentarse en el centro
sin previo aviso”. “Hubiera sido
una excelente oportunidad para
mostrarle a la señora Bonig las
inversiones que hemos realizado,
sobre todo en equipos y tecnología
puntera, la dignificación de espacios
asistenciales, la ampliación de zonas
de trabajo para mejorar la actividad

de los profesionales sanitarios, la
incorporación de nuevos servicios
como la UHD o la construcción
de nuevos centros de salud en el
Departamento”, ha enumerado
Azucena Martí.
Tercera planta
En cuanto a la petición de Isabel
Bonig en su reciente visita al centro
para que se ponga en marcha la
tercera planta de la ampliación
del hospital, Sanmartín acusó a
la popular de hacer "demagogia".
"La tercera planta está en estos
momentos totalmente equipada
y se abre cuando es necesario, por
ejemplo cuando hay episodios
epidemiológicos", indicó Sanmartín,
para quien "en estos momentos
por ocupación no es necesario
abrirla por abrirla porque la tasa
de ocupación del hospital es
actualmente del 78%". La planta
pues, "se abre cuando resulta
necesario".
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Es millora el sistema de neteja amb aigua a pressió al municipi
La disminució del soroll de l'equip que s'utilitza per netejar era una demanda recurrent
de la ciutadania que ha estat atesa
Tenint en compte les nombroses peticions dels
veïns perquè es reduís el soroll de la màquina que
neteja amb aigua a pressió els carrers del municipi,
la Regidoria d'Obres i Serveis es va posar en contacte
amb l'empresa que presta aquest servei per demanar
que el millorés i evitar així aquestes molèsties.
Després d'arribar a un acord, Acciona ha invertit
un total de 14.000 euros per poder adaptar el seu
equip de gasoil, reduint així el soroll que produïa
aquesta màquina. "Avui ja tenim als carrers un equip
totalment adaptat i insonoritzat, i que redueix
també la quantitat de fums llançats a l'atmosfera",
ha indicat el regidor d'Obres i Serveis, Guillem
Alsina.
D'altra banda Alsina ha explicat que també s'ha
reparat una bomba que hi havia al magatzem
municipal i s'ha adequat una bassa del pou de la
Ciutat Esportiva perquè la màquina pugue carregar
l'aigua no potable, reduint així el consum de l'aigua
potable que gastava anteriorment per realitzar

aquestes tasques de neteja.
"Amb això aconseguim dues coses: d'una banda
estalviar econòmicament al reciclar elements que
ja tenim amb un cost mínim, i de l'altra reduir la
despesa d'aigua potable, sent més responsables
amb el medi ambient", ha conclòs Alsina.

Nous treballs de millora i manteniment a la rotonda de la Plaça Jovellar
Es canviarà la gespa per terra empedrat i es cobrirà el "trencadís" amb una resina especial
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha
informat dels nous treballs de millora estètica i de
manteniment que han començat avui mateix a la
rotonda de la Plaça Jovellar.
"Després de conversar amb Juanjo Gilabert, el
responsable en matèria d’obra de la Brigada
Municipal, vam decidir dur a terme una sèrie
d'actuacions que milloraran substancialment
l'aspecte de la rotonda i d'aquesta font, situada en
una de les principals vies d'accés al nucli urbà", ha
explicat Alsina.
Un dels principals treballs a realitzar serà la
substitució de la gespa que envolta la font per sòl
empedrat, “ja que a causa de la humitat aquesta
zona es mantenia sempre entollada. Part d'aquest
material ja estava disponible al magatzem
municipal, per la qual cosa suposarà una inversió
mínima per al municipi”, ha afegit Alsina.
D'altra banda, aprofitant que s'ha hagut de buidar
la font, es repintarà tot el sistema hidràulic i es
sanejarà la instal·lació, per mantenir-la en òptimes

condicions. Finalment es repintarà el "trencadís"
ceràmic de la font amb una resina especial perquè
pugue lluir més brillant. Està previst que aquests
treballs tinguen una duració de tres setmanes,
temps en què s'intentarà que les molèsties per als
veïns i veïnes siguen les menors possibles.

Jordi Navarrete destaca com el senador per Castelló més actiu en la present legislatura
El representant ha plantejat nombroses iniciatives de temàtica mediambiental,
centrades principalment en el projecte energètic Castor, el funcionament de les
oficines del DNI o la millora dels trens de rodalia
El senador Jordi Navarrete ha presentat més de
2.000 iniciatives en l'actual legislatura, entre
preguntes al Govern sol·licituds d'informe,
preguntes orals en comissió, compareixences
de membres del Govern en alguna comissió,
intervencions en mocions davant el Ple, en
mocions conseqüència d'interpel·lació, peticions
de compareixença de membres del Govern
davant el Ple, etcètera.
Entre les actuacions de Navarrete en el primer
any de Govern de Mariano Rajoy ha destacat
el seu interès per solucionar problemàtiques
que afecten les comarques de Castelló, com la
insuficiència de trens de rodalies, les cues perquè

la gent puga renovar-se el document d'identitat
o la necessitat d'investigar tot el que va passar
amb el projecte energètic Castor i els seus
responsables. "
Navarrete ha opinat que "la presència de
Compromís a les institucions comença a notar-se
ja que estem segurs que algunes de les millores
que s'han introduït (en els DNI o la seua posició
amb els trens) són fruit de les nostres justificades
preguntes a ministres, que al seu torn hauran
demanat explicacions als seus tècnics, pel que
volem trencar la tendència d'altres grups d'anar
a una institució ja devaluada de per si i deixar
passar les legislatures sense pena ni glòria".
9

fotonotícies

La brigada va torrar a l’ermita la carn a la brasa per als
entrepans de la caminada i carrera El Vol del Puig

L’associació Mi Mano es tu apoyo va celebrar davant la casa consistorial de Vinaròs la seua
habitual concentració mensual en contra de la violència de gènere, casualment el dia en
què es produïa un dels casos més sagnants dels últims mesos, a Elda.
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Divendres 10 de novembre Carmen Blanchadell
va complir 101 anys i per celebrar-ho,
l’Ajuntament de Vinaròs lai va portar un pastís
d’aniversari. A la foto, la podem veure amb els
seus besnets Mario i Greta

Minut de silenci i lectura del manifest que es va fer davant la porta de
l'Ajuntament el 10 de novembre, per protestar contra la violència de
gènere després de l''últim assasinat a la Comunitat Valenciana.

PENSAT I FET CARNAVAL 2018
El pasado dia 4 celebramos en un conocido
restaurante de la ciudad la presentación del
traje del carnaval 2018 , asi como la elección
de las reinas de dicho año .
Siendo las afortunadas las guapísimas
señoritas Carla y como reina infantil Pastora .
En la foto momento después de ser
“coronadas” junto con el “presi” Carrasco
La Junta
PENSAT I FET
ENDAVANT AMB EL CARNAVAL !!!!!

La Asociación Comarcal de Enfermos
Mentales y Familiares (ACEMYF) celebró
una paella de hermandad, en la ermita de
Vinaròs con Delfín Jovaní como cocinero.

Un grupo de alumnos de Ayudante de Frescos visitó la lonja para ver “in situ” la subasta y manipulación
del pescado por parte de pescadores y arrieros o compradores, como parte de su formación, en un
curso organizado por Cruz Roja y subvencionado por La Caixa
10
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Els Nanos i Gegants de Vinaròs tanquen el 2017
Amb el dinar de germanor celebrat el passat
diumenge 5 de novembre a l'ermita, la colla de
Nanos i Gegants de Vinaròs donem per finalitzada
la temporada 2017. Ha estat molt intensa i hem
pogut gaudir de moltes trobades molt diferents.
Vam començar l'any participant en la IIIa trobada
de la Federació Valenciana a Borriana. Al mes de
març ens vam desplaçar amb la família burgesa a
la ciutat de Valls per participar en el desé aniversari
de la Colla Pessigolla i unes setmanes després, amb
els gegants vells i els nans burgesos vam anar a la
ciutat comtal per gaudir amb els gegants del Pi de
les seues festes de Sant Josep Oriol.
També, hem estat presents a Nules, Almassora,
Tivissa, Benicarló, Passeig Torroja (Tarragona)
juntament amb més de 60 gegants per donar
la benvinguda a dos gegants nous, Ramsés II i
Nefertaris, l'Hospitalet de l'Infant amb la seua 30a
trobada de gegants, a les Borges Blanques on ens
vam reunir amb més de 80 gegants, Benicàssim,
Torrejón de Ardoz on vam passar un cap de setmana

cultural, festiu i de germanor esplèndid i finalment,
vam acabar les sortides fora de Vinaròs, a l'Alcora.
Els nostres joglars també han participat fora de
Vinaròs en l'aplec de la Sènia i en el 25é aniversari
de la colla de dolçainers i tabaleters Sanfaina
d'Amposta.
I, tot això, sense deixar de sortir, ballar i participar
al llarg de l'any en les festes especials de Vinaròs.
Aquest any ens vam animar a preparar la Ia
trobada únicament de nanos, estem molt satisfets,
encantants de l'èxit i treballarem per fer-ne moltes
més.
Ara començarem a preparar el calendari per al
pròxim any per serguir gaudint de tota la diversitat
d'elements culturals que hi ha arreu de les nostres
terres i voltants. La cultura cada cop està molt més
present i cal cuidar-la, consentir-la i sobretot, gaudir
d'ella.
No us ho oblideu que el 31 de desembre encara
teniu una data important amb nosaltres, us esperem
a la plaça tres reis per rebre a l'Home dels Nassos.

La Policia Local de Vinaròs ha iniciat xarrades als instituts sobre el
risc de l’ús de les xarxes socials

Les fundacions de Caixa Vinaròs i Caixa Rural Benicarló han fet possible
que els alumnes de PQPI del col·legi d’Educació Especial Baix Maestrat
disfruten de fer menjars gràcies a una nova termomix

COMUNICADO CENTRO MUNICIPAL DE LA 3ª EDAD
SE COMUNICA A TODOS LOS SOCIOS QUE NO HAYAN
PAGADO LA CUOTA, QUE TIENEN DE TIEMPO PARA
HACERLO, HASTA EL DÍA 30 DE ESTE MES (NOVIEMBRE).
LA JUNTA.

“Les Camaraes” Passeig Colom, 4 Vinaròs

Nou espai cardioprotegit al Mercat Municipal. Els
Policies Locals de Vinaròs estan formats amb el seu ús

L’Associació Cultural i Recreativa
“Les Camaraes “
Invita a totes les xiquetes, xiquets de Vinaròs i
acompanyants a participar al Betlem Vivent que es
farà a la Plaça Parroquial el dia 5 de gener de 2018
Oberta la inscripció fins el dia 15 de desembre
(places limitades)
Telèfon de contacte: 669.03.55.49 en horari de
19:00 a 20:00
11
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“XVII CONCURS INTERNACIONAL MÚSICA CAMBRA”

Noemi Polls

Inma Redó

Jurado

Carmen Roger

Salvador Quinzá Macip

Después de tenernos que esperar un par de años,
este año tenemos la alegría de retomar de nuevo
este concurso internacional, que como cada año
preparan con todo entusiasmo nuestras “Joventuts
Musicals de Vinaròs”.
El acto inaugural fue el pasado sábado día 11 del
presente mes de noviembre, en que a las 17 horas
daban comienzo las audiciones.
Como cada año, la gentil periodista Noemí Polls
desplazada exprofeso, presentaba el acto y daba la
bienvenida a todos los asistentes. Daba la palabra
al concejal de cultura de nuestro ayuntamiento
Marc Albella, el cual después de dar la bienvenida
a todos, sobresaltaba al público presente la
persistencia de las JJMM de Vinaròs en organizar
año tras año este concurso, y hacía hincapié en
la colaboración del ayuntamiento en apoyar este
concurso internacional, donde la cultura y la
música rayan por todo lo alto.
Nuevamente Noemí daba la palabra a la
representante de la presidenta de JJMM Inma
Redó, la cual agradecía entre otras cosas, a todas
las personas y entidades que siempre responden
a la demanda de ayuda para celebrar el concurso,
a la Diputació de Castelló, Sociedad Musical
“La Alianza”, Joventuts Musicals de España y al
Ayuntamiento de Vinaròs, el cual patrocina todos
los premios en metálico de los premios que se
entregan. Recordaba, que después de dos años en
que no se pudo celebrar el concurso se tuvo que
cambiar por festival, debido a los pocos grupos
que se presentaron. Al final en este año 2017 se
retomaba de nuevo.
Inma Redó, vocal de la directiva de “Joventus
Musicals de Vinaròs” tomó la palabra en
representación de la presidenta Mari Carmen
Guimerá Talavera. Por cierto y desde estas líneas,
le mando a ella y a toda su familia, mi profundo
dolor por el fallecimiento de su madre Dña.
Carmen Talavera, ocurrida un día antes del inicio
del concurso.
El jurado del concurso estaba compuesto por:
Joan Obradós Múria, Isabel Villagar, Pepa Orero
Febrer y Miguel Baselga. Se excusó la presencia en
el mismo de Jordán Tejedor, por una enfermedad
repentina. Como secretaria del mismo estuvo
Carmen Roger, a la vez, secretaria de “Joventuts
Musicals de Vinaròs”.
Los grupos que se presentaron, en lugar de ser
los 9 inscritos, fueron solo 6. Concretamente:
“Artem Trio”, “Trio Aquarel.les”, “Thesis Quartet”,
“Duo Xistra”, “Tremens Quartet” y “Quartet ad
Libitum”. Estos mismos conjuntos realizaron la
fase eliminatoria en este sábado. Al finalizar esta
primera fase, el vocal de la Junta Directiva- Enric
Llatser hacía entrega a la presentadora Noemí
Polls, un bello ramo de rosas naturales.
Si me permiten hacer un inciso referente a la
presentadora y periodista Noemí Polls, les diré
que dentro de mis colaboraciones en el “Diariet”
que comenzaron en el año 1982, cuando ella
12

fue directora, me ayudó mucho en mejorar mis
crónicas y tuvo hacia mi un trato exquisito que
siempre le agradeceré. No puedo decir lo mismo de
un director/a, en que en su mandato de la dirección
del “Diariet” me puso muchos problemas e incluso
intervino en mis comentarios y fotografías que
presentaba. Tuve que ir a hablar con el Sr. Alcalde,
y luego se solucionaron los problemas.
Al día siguiente domingo a partir de las 10,30
horas tuvo lugar las audiciones de la fase final con
los grupos del día anterior, menos con “Duo Xistra”
y “Trems Quartet” que fueron eliminados el día
anterior.
Por la tarde a las 18 horas tuvo lugar en el mismo
auditorio el acto de clausura, entrega de premios y
el concierto de los ganadores. Fue presentado en
este caso por Inma Redó.
Leyendo el acta la secretaria del jurado Carmen
Roger, el resultado fue el siguiente:
1º y ganador del concurso “Thesis Quartet”
de Madrid con los componentes: Álvaro Arias
González ( saxofón soprano), Carlos Ordoñez de
Arce (saxofón alto), Pablo Vigo Cascallar (saxofón
tenor) y Roi Barros Germiñas (saxofón barítono).
Premio de 2.500 € y diploma.
2º “Quartet ad Libitum” de Rafelbunyol (Valencia)
con los componentes: Ferran Garcerà Perelló
(clarinete/requinto),
Cristina
Lloret
Peiró
(clarinete), Gema Guiot Fenollosa (clarinete) y
Sergi Bayarri Sancho (clarinete bajo). Premio de
1.500 € y diploma.
3º Ex ecuo. “Artem Trio” de Amsterdam con las
componentes: Sara Balasch Lozano (violin), Violeta

González Tomás (violonchelo) y María López
Belarte (piano). Premio de 500 € y diploma.
Y 3º Ex ecuo. “Trio Acuarel-les” de Pinoso (Alicante)
con los componentes: Guillermo Mondéjar Mira
(piano), Andrea Costa Costa (flauta) y Coronada
Hernández Rodriguez (violonchelo). Premio de
500 € y diploma.
Finalmente Inma Redó dio la palabra al Sr.
Alcalde de la ciudad Enric Pla, el cual, tras felicitar
a la organización del concurso y conjuntos
participantes, recordó la ayuda al concurso y se
despidió a la espera de vernos el próximo año.
Los cuatro finalistas, por orden inverso nuevamente
actuaron interpretando unas escogidas piezas.
Y esto ha sido la historia de este ya 17 concurso.
Felicitamos a nuestras “Joventuts Musicals de
Vinaròs”, y las animamos a seguir adelante año
tras año, en bien de la cultura musical de nuestra
ciudad, que tanta falta nos hace.
Y como no, felicitar a todos los conjuntos
presentados, tanto los ganadores como los que
hicieron acto de presencia.
Como anecdotario les diré que encuentro muy
mal que los conjuntos escritos, en un principio
nueve, no entren en contacto con la organización
para decir que no pueden acudir al concurso por
los motivos que sean. No entiendo como desde
Amsterdam (capital oficial de los Paises Bajos) se
presentara el trio de jóvenes músicos “Artem Trio”,
y no se presentara desde Peñíscola el grupo “Rhea
Quartet”.
El “Duo Xistra” no actuó con las partituras clásicas,
usó solo un atril donde estaba colocada una “Tablet”
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Sr. alcalde Enric Pla

y donde iban pulsándola cada
vez para cambiar de página.
Pocas veces hemos tenido la
oportunidad de ver y escuchar
un “clarinete bajo”, como el
que interpretó Sergi Bayarri de
“Quartet ad Libitum”.
Referente al “Dio Xistra” que
interpretaron
con
flauta
travesera y acordeón, fue una
lástima que no escogieran para
la fase eliminatoria la pieza
de la audición final “Le gran
tango” escrita para acordeón.

La pieza que interpretaron en la
semifinal no estaba escrita para
este instrumento.
Y finalmente ocurrió como
cada año. Por una parte el
conjunto que más gustó al
público asistente y fue más
aplaudido “Trems Quartet”,
estuvo eliminado por el jurado
en su primera actuación de la
fase eliminatoria. Aquí se notó
la parte técnica que aportan
los componentes del juzgado
sabiendo observar los fallos.
El Sr. alcalde con los tres últimos concejales de cultura

Lliurament del premi ‘Vinaròs en curt’ a ‘Un lugar’ d’Iván Fernández
El passat cap de setmana es va procedir al lliurament
del premi Vinaròs en curt “Felipe Osanz” dintre del
XVI Festival de curtmetratges de Vinaròs Agustí
Comes organitzat per la Fundació Caixa Vinaròs.
Aquest any, d’entre els sis curts presentats,
el guardonat ha estat el premiadíssim
curtmetratge “Un lugar” d’Iván Fernández de
Córdoba, amb la participació en l’apartat de so
directe, del vinarossenc Arturo Salom Pereda.
Iván Fernández es va desplaçar fins l’auditori Carles
Santos per recollir el premi. L’acte va ser presentat
per Mariola Nos. En els parlaments, el president de
la Fundació, Manuel Molinos va lamentar l’escàs
aforament de l’auditori –que es va omplir- i va
apuntar que es faran esforços per pal·liar-ho en la
mesura del possible. L’auotr, Iván Fernández, de la
seua banda, va destacar el treball de Salom i va agrair
al jurat, la Fundació i el consistori el premi a l’obra
que ha dirigit. Va tancar l’acte el regidor de Cultura,
Marc Albella, que va destacar que va recordar que
va compartir estudis amb Arturo Salom i va incidir
en el talent implícit al curtmetratge.
El curtmetratge Un lugar, dirigit per Iván Fernández
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de Córdoba i produït en col·laboració amb el
LABCOM de la UJI explica la història d'un immigrant
àrab que haurà de superar els prejudicis d'una
família europea per a aconseguir reparar el seu cotxe
i arribar a la seua destinació. Va ser rodat de forma
íntegra en la província de Castelló, concretament en
la localitat de Culla.

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

Diseño
catálogos
revistas
libros

El curt ha sigut també guardonat amb el premi del
jurat aconseguit en el Festival Hispasat 4K de Sant
Sebastià i Millor Curtmetratge en la 33ª edició del
Festival Quartmetratges de Quart de Poblet. En total
ha aconseguit més d’una trentena de premis i un
centenar de seleccions, amb la qual cosa lluitarà per
optar als Goya.

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes
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GRAN CONCIERTO DEL COR DE DONES “A CAU D´ORELLA”
Salvador Quinzá Macip

El pasado jueves, día 9 del presente
mes de noviembre, y dentro
de los actos organizados en
conmemoración de la inauguración
del “Hospital Comarcal de Vinaròs”,
dentro de su “Departament de salud
de Vinaròs”, la gerente del hospital
Dña. Ana Arizón presentaba tan
magno concierto, recordando la
inauguración del hospital en el año
1992. Presentaba también a la coral
femenina del Cor de Dones “A Cau
d´Orella”, coral dijéramos afín al Cor
de la “FECOCOVA” (Feferació de Cors
de la Comunitat Valenciana), pero
esta con voces mixtas, si bien, varias
componentes, pertenecen también
al Cor de la “FECOCOVA”. También
agradecía la cesión del templo a
mossèn Emilio, así como la asistencia
del público presente.
La misma directora del Cor de dones
Dña. Mònica Perales i Massana,
es la esposa del director del Cor
“FECOCOVA” D. J.R. Gil-Tàrrega, y
ella misma comentó el programa a

interpretar.
Referente a la actuación del coro
femenino, si bien ya es de extrañar un
coro de estas características, si bien
le añadimos el que en varias de las
piezas les acompañe un instrumento
quizá raro en el acompañamiento del
canto coral como es un arpa, pues
más difícil me lo ponen.
El resultado fue de que nos
interpretaron un gran concierto,
con dos partes bien definidas. En la
segunda había dos obras de J.R. GilTàrrega. En la segunda, “Amor de mar
endins” con tres movimientos, estuvo
dedicada en su día a su esposa
Mónica Perales, a la arpista Úrsula
Segarra y a todo el coro femenino.
Finalizado el concierto y con todo el
público aplaudiendo y puesto de pie,
la directora nos regaló una “propina”
o “bis”, como Vds. lo prefieran con
la bella pieza “Alfonsina y el mar”.
Nuevamente con los aplausos de
un público totalmente entregado,
la directora nos regaló un segundo

“bis”, con la interpretación de la pieza
“Lauliku Lapsepõli” en que diferentes
coralistas se colocaron alrededor del
público, sacando una interpretación
perfecta y con un sonido dijéramos
“cuadrafónico”.
Nuevamente tomando la palabra
la gerente del hospital, felicitó a
la directora y coro, y agradeció su
asistencia y participación en este
acto en nuestra ciudad de Vinaròs.
Vayan mis felicitaciones por la buena
idea de la gerente del hospital de
traernos este excelente concierto, y

a la coral que tenía muchas ganas de
conocer, por el excelente concierto
que nos ofrecieron. Nos gustaría
escuchar de nuevo otro concierto
un poco más completo y con más
calma. Sería fenomenal verlos en
un concierto en la celebración de
nuestra Semana Santa de Vinaròs,
nombrada “Fiesta de Interés Turístico
Autonómico”, y dentro de los muchos
actos que cada año organizan la
“Federación de Cofradías de la
Semana Santa de Vinaròs”. Esto es
solo una idea.

Es presentarà un documental sobre la Orde de Montesa
Grup d’investigació i recerca TRÀNGOL

La Fundació Caixa Vinaròs acollirà el proper
dissabte, 25 de novembre, a partir de les
19,30 hores la presentació del documental
“Santa Maria de Montesa, l’orde dels
valencians (i del Maestrat)” en què
participaran els membres del Grup Harca
que són els historiadors responsables del
contingut de l’audiovisual. Serà la primera
vegada que l’esmentat documental es
projectarà en terres del Maestrat de
Montesa, gràcies a les gestions del Grup
d’investigació i recerca TRÀNGOL, després
de la seua estrena en el marc del congrés
internacional “L’orde de Santa Maria de
Montesa i Sant Jordi d’Alfama. Història i
Patrimoni” celebrat a la ciutat de València.
El documental “Santa Maria de Montesa,
l’orde dels valencians (i del Maestrat)”
explica, enguany que es compleix el 700
aniversari de la seua fundació, què va ser
l’orde militar de Santa Maria de Montesa
i perquè conèixer la seua història és
important per als valencians i valencianes
del segle XXI i per a les persones que
vivim en un territori que, durant segles,
va estar baix el jurisdicció de l’orde. Per a
l’elaboració del documental s’ha comptat
amb el finançament de la Presidència de

les Corts Valencianes, de la Facultat de
Geografia i Història i de l’Ajuntament de
Potries. També han col·laborat el castell
de Peníscola, l’Ajuntament de Sant Mateu,
la Catedral de València i el Palau ducal de
Gandia.
El guió i la direcció de continguts ha estat a
càrrec del Grup Harca, equip d’historiadors
valencians integrat per Frederic Aparisi,
Vicent Baydal i Ferran Esquilache, tots tres
doctors en història medieval i actualment
professors en les universitats Cardenal
Herrera i Jaume I.
El Grup Harca és un equip d’investigadors
que es dedica a la recerca i divulgació de
la història medieval valenciana. Tot i que
en el seus inicis, allà pel 2008, hi havia
cinc membres, en l’actualitat està format
per Frederic Aparisi, Vicent Baydal i Ferran
Esquilache. El doble vessant del Grup
Harca queda reflectit en aquesta nova
pàgina web on, per un costat, trobareu
l’espai acadèmic amb la participació en
congressos, els articles més destacats i
els llibres de caire científic. Per l’altre, el
vessant divulgatiu fet palés amb el blog
com a cap i senya i, a més, els llibres de
divulgació, les nostres entrevistes i el recull
de premsa.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
14

18 novembre de 2017

CULTURA

Un hallazgo arquitectónico
Alfredo Gómez Acebes

Hace escasamente unas semanas se ha recuperado
del derribo de una vivienda medianera de las
calles Santa Magdalena/Costa i Borrás un dintel de
piedra en el cual aparece grafiado “AÑO 1747”.
Sabemos con total seguridad que en los años
1960 cuando se derribó un antiguo almacén de la
misma calle, situado a escasos metros y que daba a
sendas calles, concretamente referenciadas como
Santa Magdalena, nº 23 y Costa i Borrás nº 22, se
desmontó un dintel de piedra que llevaba grafiado
JOSEP BORRELL AÑO 1747. Muy posiblemente se
trate de la misma pieza arquitectónica, guardada
desde entonces por su actual propietario.
Este dintel se encontraba en su fachada recayente
a la calle Costa i Borrás, en el frente de un amplio
almacén de una sola planta. Un antiguo almacén
de planta rectangular con un anexo cuadrado,
cubierto por un tejado a dos aguas de teja árabe
soportado por unos amplios arcos apuntados de
sólida piedra. A dicho almacén se accedía desde
ambas calles por sendas puertas doveladas
situadas en los extremos del mismo. A la calle
Santa Magdalena por una puerta de medio punto
dovelada junto a la cual se abrían dos ventanales,
y a Costa i Borrás con una portalada de tipología

similar. Almacén que debió pertenecer a la familia
Borrell tal y como aparecía marcado en el dintel
como signo de identidad, como así hacía constar
la oligarquía de la época.
¿Que sabemos hasta la fecha de éste su antiguo
propietario?. Josep Borrell fue un rico comerciante
nacido en Vinaròs el 15 de abril del año 1680, hijo
de Josep Borrell y de Ana Arnau, el cual contrajo
matrimonio con Esperanza Corrau nacida en 1684,
y que tenían fijada su residencia en la calle San
Juan donde les nació su único hijo, Agustín Borrell
Arnau, dedicado al negocio comercial de su padre.
En la casa residían con la doncella María Sangüesa,
natural de Monroyo (Teruel). Era una familia
dedicada al comercio, muy posiblemente de
exportación marítima y por ello tenían el almacén
en la zona colindante a la playa-puerto donde se
embarcaban y desembarcaban las mercancías
rumbo a la península, sur de Francia e Italia.

Josep Borrell se dedicó también a la política local,
cargos que por entonces ostentaba la oligarquía
local, o sea, las clases altas y negociantes de la
ciudad. Sabemos que en el año 1716 ocupaba el
cargo de alguacil bajo la alcaldía de Josep Covarsí.
Posteriormente ocupó el cargo de regidor en
1720 y 1721 (aunque este cargo era vitalicio)
siendo alcalde en el año 1732 y de nuevo en 1754,
pasando al año siguiente a ser Juez Contador del
ayuntamiento junto a Josep Doménech i Palau ya
bajo la alcaldía de Antonio Covarsí.
Los Borrell emparentaron poco después con la
familia Lassala a los cuales pasó dicho almacén, y
posteriormente a sus nuevos propietarios. Queden
pues estas notas para dejar constancia no solo de
este casual e interesante hallazgo, sino de la gran
actividad comercial que se movía en esta zona
por allá el siglo XVIII con unas construcciones
majestuosas que no han de quedar en el olvido.

Xerrada d’arqueologia
Associació Cultural Jaume I

El passat dia 10, i organitzat per l’Associació
cultural Jaume I, va tindre lloc una conferència
sota el títol Vinaròs, Benicarló, Alcanar,
Ulldecona ... la Primera edat del Ferro a les terres
del Sénia, a càrrec de l’eminent arqueòleg
de la Universitat de Barcelona, David Garcia
Rubert, l’acte va ser presentat magistralment
per Nuria Gil i va comptar amb la presència
de l’Ajuntament de la mà de Domènech
Fontanet . Va començar l’exposició assegurant
que se sentia molt feliç de ser entre nosaltres
tot fent referència a les seues arrels familiars
ja que el seu iaio matern era de Peníscola,
evidentment, pescador.
El fet que des de fa vint anys dirigisca els
treballs d’excavació a Alcanar, primer al
poblat de la Moleta del Remei i després a
l’assentament de Sant Jaume, ha fet que fins i
tot en la parla se li hagen introduït expressions
de la variant lingüística que parlem a banda
i banda del Sénia, de manera que sentir-li
dir: natros, xicotet, pegar palo ens el va fer
sentir molt proper. Amb expressió fluïda i
gran capacitat didàctica, va captar des del
primer moment l’atenció del nombrós públic
que va seguir amb enorme interès les seues
explicacions.
Va
estructurar
la
xerrada
situant
geogràficament els assentaments en una
zona de gran importància estratègica, atès
que la proximitat al mar i la connexió amb les
terres properes de Rossell i el Bellestar, riques
en plom, i les del Matarranya, feien possible el
control del comerç amb els fenicis, civilització
de navegants que intercanviaven el seu vi
amb el metall que no tenien.
Després de tants anys d’excavacions són
moltes les hipòtesis amb què el seu equip ha
treballat i amb gran humilitat va reconèixer
haver-se equivocat manta vegades. Fruit
de tals formulacions, i a la vista del que els
treballs anaven portant, a la verificació o a la
falsació, van acabar concloent que així com

la Moleta del Remei era un poblat, no ibèric
sinó més antic, de la Primera edat del Ferro,
l’assentament de Sant Jaume era la residència
d’un cabdill que controlava els treballs de
teixit, com ha demostrat la major col·lecció
de pesos de teler d’Europa. I així com a la
Moleta les cases tenien poc més de 20 metres,
les habitacions de Sant Jaume són grans,
amb quadres, cuines i magatzems. Era una
residència fortificada, amb dos torres potents,
grans portes i sistema de clavegueram. S’hi
ha trobat, en perfecte estat de conservació
molta ceràmica fenícia, feta a torn, i també
d’autòctona, més senzilla, que evidencia la
celebració de banquets, com corresponia
a un nucli de poder. I tota l’abundant a
ceràmica s’ha pogut reconstruir
ja que, segons el professor
Garcia,
l’assentament
no
va ser abandonat, cosa que
hauria comportat l’absència
de parament, sinó que fou
atacat i destruït amb un
incendi que el va devastar i
en feu caure els primers pisos,
amb totes les peces que s’hi
emmagatzemaven, raó per la
qual s’han pogut restaurar al
complet.
I justament aquí entra en escena
Vinaròs perquè, si les hipòtesis
es confirmen, pareix que els
atacants foren els pobladors
del Puig de la Misericòrdia i, en
conseqüència els vencedors.
Futurs treballs aportaran la
llum necessària per aclarir la
incògnita, però segons que ens
va assegurar, caldran molts més
anys de treball apassionant. La
xerrada es va acabar amb un
animat col·loqui i des d’aquí
ens felicitem per l’èxit.
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Lluitarem per la piscina
de Vinaròs

Deconstrucció d’un plenari

LES GAVINES SUREN

Per Jan Valls

Per Fernando Juan

Per Jordi Moliner Calventós

Durant tota aquesta setmana els
veïns ens han parat pel carrer
per preguntar-nos sobre el futur
de la piscina municipal i si ens
anàvem a quedar de braços
plegats, deixant-la perdre. La nostra contestació
sempre ha sigut la mateixa: la nostra obligació
com a representants dels vinarossencs és lluitar
per aconseguir-la igual que hem fet amb l'oficina
del DNI, el nou col·legi o el restabliment del servei
de correus. No val de res queixar-se quan els
vinarossencs t'han votat per intentar solucionar
els seus problemes, cosa que creiem que hauria
de ser el deure de tots els polítics que s'asseuen
al nostre ajuntament.
És cert que el Partit Popular es mou com peix per
l'aigua pels jutjats i ha planejat perfectament
que la sentencia a la seua denúncia, que anul·la
la piscina, és produïsque ara mateix quan
pràcticament no hi ha temps per reaccionar.
Però també és cert que una piscina moderna
i preparada a les actuals necessitats socials és
un bé per al poble de Vinaròs que no deixarem
escapar així com així. Per tant estem treballant
davant de les administracions autonòmiques per
solucionar aquesta situació a què ens ha portat
la judicialització de la vida política a la qual està
tan acostumat el Partit Popular.
També volem parlar des d'aquí del penúltim
intent d'aquest partit per fer creure a la ciutadania
que la gestió del nostre ajuntament és pitjor que
quan ells governaven. En aquest cas es tracta
de presentar les visites a la web de Turisme de
Vinaròs com un indicatiu del fet que al nostre
poble ha baixat enguany l'afluència de visitants i
turistes als mesos d'estiu. No serem nosaltres qui
desmentirem aquest fet; que siguen els mateixos
lectors d'aquestes línies qui determine si a les
nostres platges o als nostres establiments ha
baixat el turisme enguany o estem davant d'un
altre cas d'intent de manipulació del que no fer
molt de cas.
Però bé, ja per acabar no tot han sigut fets
negatius aquests dies. Esdeveniments com el
Gamesis, on més de cinc-centes persones es
van acreditar per participar-hi durant el cap
de setmana, ens fan sentir goig de veure com
l'aposta per modernitzar la manera de gestionar
el patrimoni i recursos de l'Ajuntament de
Vinaròs dona els seus fruits. El Vinalab a passat de
ser un edifici infrautilitzat a un centre municipal
obert al poble on els actes i els esdeveniments se
succeeixen contínuament.

Una vegada coneguda la
malaurada notícia de la
pèrdua de la piscina, roman
a la població una sensació de
frustració. Frustració envers els
polítics locals, frustració envers l’equip de govern,
frustració de pensar que a Vinaròs no es fa res i que,
entre uns i altres, no anem enlloc.
Sí que voldríem, els socialistes de Vinaròs, deixar
palès què és el que va succeir al plenari anul·lat
per sentència judicial; sentència que ha provocat la
suspensió del projecte de la piscina.
Dins del procediment d’autorització de la
substitució de projectes s’havia de presentar a la
Conselleria d’Hisenda un seguit de documentació:
- Sol·licitud d’autorització per a la substitució d’un
determinat projecte.
- Informe justificatiu de les causes que motiven
que les obres no han d’executar-se.
- Informe de raons que fan necessària la presentació
del nou projecte.
- Acord de plenari de la corporació municipal sobre
la sol·licitud de la substitució del projecte.
En primer lloc, cal dir que cadascun d’aquests
documents és independent, de manera que NO
era preceptiu que al plenari fessin falta.
En segon lloc, al plenari, el regidor Amat (PP) va
suggerir retirar de l’ordre del dia el punt sobre la
substitució del projecte, però a l’acta NO consta
que cap regidor demanés la retirada d’aquest punt.
Aquest fet és molt important, i de fet és el quid
de la qüestió, ja que, en recórrer posteriorment
el plenari, és evident que hi va existit “presumpte
DOLO” i mala fe per part del grup municipal
popular.
En tercer lloc, el recurs es presenta amb la finalitat
de declarar nul el plenari d’11 de juliol de 2016 per
vulneració de drets. Objectiu únic per a tombar
la piscina, ja que la resta dels informes tècnics
estaven ja fets a l’ajuntament, encara que no es
trobaven al plenari.
Com he dit a l’argumentari, no era preceptiu
que els informes estiguessin a l’expedient del
ple, senzillament només s’havien presentar a
Conselleria d’Hisenda.
Vist tot el que ha passat, ens reafirmem a dir que, en
aquest cas, el grup municipal del PP de Vinaròs va
trobar, actuant, repeteixo, amb “presumpte DOLO”
i mala fe, una manera d’aconseguir la nul·litat
d’un acord de ple que havien perdut en votació,
i després de constatar que existien els esmentats
informes demanats en el ple.
El PSPV-PSOE no renuncia a construir una piscina,
tot i que l’actual projecte, ja nul, no es podrà dur
endavant, i no quedarà més remei que reprendre
l’anterior, el del carril lúdic, per no perdre els diners.

Està clar que les
gavines
naden
en el mar i que
ú l t i m a m e n t
han colonitzat inclús l'interior de la península.
Així com el PP està colonitzant els jutjats. Fins
ara, era per anar a declarar en els centenars de
temes de corrupció en els quals està implicat en
l'àmbit estatal. La judicialització de l'activitat
política és una eina comú per part del Partit
Popular que ens té acostumats, a agafar-se a
qualsevol errada tècnica per a entorpir, retardar
o tombar qualsevol acord, llei o projecte
que tinguin intenció de posar en marxa, sempre
que no sigui dels seus clar. És molt sospitós que
el govern de Rajoy, recurrisque al constitucional
les lleis de pobresa energètica i de la funció
social de la habitatge feta pel govern Valencià,
i que a una llei molt semblant presentada pel
govern de la Comunitat Gallega, no li troben
cap problema, serà que a Galícia governen ells?
Alguna semblança hi ha ací a Vinaròs amb
la piscina, la judicialitzacio del tema de la
piscina és part d'una estratègia en l'àmbit
nacional. La no inclusió per part de secretaria d'un
informe polític d'oportunitat per justificar el canvi
de projecte, dins de l'expedient del plenari, és una
decisió que pren secretaria, l'encarregada de
vetllar perquè els punts del plenari compten
amb tots els informes pertinents. Cal recordar
que el que fèiem era només l'acord de plenari
per sol·licitar a la Conselleria el canvi de projecte,
no votàvem ni el cost, ni el projecte d'obra, ni
els terminis. És incomprensible com al tornar
el secretari habitual, d'una excedència de tres
mesos i sense estar al cas de la tramitació, es
posiciona amb un sentit contrari al punt de vista
de la tècnica que ha desenvolupat el treball, mes
si tenim en compte que en el seu informe, ja diu
que no està molt al cas del tema pel període
d'excedència. Així doncs estem davant de dos
criteris diferents per part de dos tècnics de
la mateixa categoria, una que s'ha preparat i
treballat l'expedient i l'altre que aplega d'una
excedència de tres mesos per a preparar unes
oposicions, que va guanyar. Però no és eixe
tema el que centra la polèmica, la polèmica ve
donada pel partit popular que va votar en contra
del canvi d'ús del carril lúdic per la piscina. Una
postura que només indica el seu interès per la
piscina. Postura que em pareix molt licita, el
que no ho és, és la forma que ho estan venent.
No voler la piscina pels motius que siguin, em
sembla molt lícit. Però no ho és, actuar com si
ho feren per a portar endavant el projecte amb
totes garanties, quan les seues accions estan
encaminades a què no es pugi fer, cosa que de
moment han aconseguit. L’interès d'aquest equip
de govern ha estat sempre la construcció de la
piscina, l’interès del PP sempre ha estat el no ferla. Ara que li expliquen als esportistes del club de
natació, col·lectius socials, usuaris actuals o futurs
de la piscina, que gràcies a ells no hi ha possibilitat
de construir-la. Com és possible que Conselleria ens
aprova el canvi de projecte, ens marqui uns terminis
i documents i el Partit Popular judicialment el
projecte. Molt senzill no han volgut mai la Piscina
Municipal, els interessa més una piscina totalment
privada en terrenys municipals.
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Todos quedan retratados

ÚLTIMES VOLUNTATS

Por Elísabet Fernández

Per Lluís Batalla i Callau

Ya hace tiempo que
sabemos cómo son los
de Vinaròs
que
www.ppvinaros.es representantes
forman el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs, el tripartito
de Som-Podemos, PSPV-PSOE y Compromís.
Todos esos partidos son aquellos que anunciaron
en campaña electoral un cambio drástico en la
gestión municipal, aquellos que proclamaron que
existiría más participación, que la transparencia
sería un pilar fundamental, que se dejarían la piel
defendiendo los intereses de los vinarocenses,
entre otras muchas más promesas. Pero lo cierto es
que de todo lo que dijeron poco o nada se asemeja
a la realidad y el día a día, la realidad cotidiana de
la ciudad se encarga de desmontar todas aquellas
promesas que hoy se demuestra que eran mentira.
En ocasiones y vistas las maneras de actuar de
algunos de sus dirigentes más se parece a una
dictadura, que a una democracia. Existe un
totalitarismo absoluto en su forma de gobernar y
eso no lo digo yo, sino que así queda evidenciado
pleno tras pleno utilizando el reglamento a su
antojo o aplicando la censura de lo que no les
interesa en el Diariet municipal.
En cuanto a la participación todo lo realizado hasta
el momento es una cortina de humo. El pleno
ciudadano ha sido un fracaso, los presupuestos
participativos verdaderamente no sabemos bien ni
para qué sirven pues es un proceso farragoso, lento
y que desincentiva a los vinarocenses a participar
e implicarse. Respecto a la transparencia existen
multitud de peticiones en las que solicitamos
información de distintos temas, algunas ya las
venimos arrastrando desde hace más de un año, y
la información no ha sido facilitada o la respuesta
ha sido no.
Y respecto a la gestión municipal y eso de dejarse
la piel ya no sé cómo encasillarlo teniendo en
cuenta la sanción de más de 37.000 € que hemos
pagado los vinarocenses por la falta de pago en
plazo de las cuotas de la Seguridad Social de los
trabajadores o ante la manifiesta e intolerable
pasividad de actuaciones respecto a la cesión de
la antigua N-340.
Lo único que nos queda claro es que el sueldo
y las dedicaciones estos cuatro años las tienen
aseguradas, lo que no sabemos es si esto será
suficiente para aguantar el trago ante las próximas
elecciones, ya que pronto se aproximará la guerra
de quien ha hecho cada cosa y quien se cuelga
la medalla aunque para la mayor parte de los
ciudadanos lo que ya ha quedado más que claro
es que la única medalla que podrán colgarse es
la de ser el gobierno más inoperante de toda la
democracia.

- Path To a Job- Londres
- Taller sobre Municipis del Bé
Comú.
- AVALEM JOVES PLUS.
- Path To a Job- Itàlia.
- FORUM DE MERCATS de la
Comunitat Valenciana.
- PACTE TERRITORIAL per l' OCUPACIÓ.
- Estratègia Europea 2020 per a un Creixement
Intel.ligent, Sostenible i Integrador.
- ACCELERADORA D'OCUPACIÓ.
- Taller d'Ocupació AVINGUDA JAUME I.
- GAMESIS.
- FIRA DESTACA.
- ESTRATEGIA INNOVA EMPRESES.
- VINAROSIMPLICA
- VINAROS TERRA D'ARTISTES
- VINAROS PARTICIPA
- VINAROS COMPETICIÓ
- JORNADES FOCUS.
- VINARÒS MÉS PARTICIPATIU.
- EMCORD
- ENCORP
- PATH TO A JOB Vitòria.
- Etc
- Etc
- Etc...
Aquestes podrien ser les darreres voluntats d'un
poble, o d'un govern,o podrien ser els seus darrers
desfibril.ladors.
De moment , l'únic cert són els locals que tanquen
on mai havien tancat, i els que marxen pensant que
mai marxarien.
.John Lennon: “ La vida és allò que esta passant
mentre estàs ocupat fent plans”
John Lennon: “ Viure és fàcil si estàs amb els ulls
tancats”

T’agrada la música i el ball?

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles
Tal com vam prometre
en campanya electoral, la
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de agost a
l’ajuntament, a Acemifs, per compra de material
per rehabilitacio cognitiva

13/11/17

Per compra de material per rehabilitacio cognitiva

Acemifs

CAIXA VINARÒS
SAN CRISTOBAL 19

JA

A LA
VENDA
Sempre
les últimes
Novetats !

Pots formar part del grup folklòric

“Les Camaraes”
T’oferim cursos de:
bandúrria, guitarra i ball
Contacte: Local de Les Camaraes
Passeig Colom, 4 – Vinaròs
Ens podràs trobar els dilluns i dimecres de
19:00 a 20:00
o a travès del telèfon: 669.035.549

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS
17
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OPINIÓ
Un any de FORO FORAT fomentant el pensament crític
Ara farà un any, concretament el 14 de novembre
de 2016 es va constituir Foro Forat, Foment del
Pensament Crític. L`associació sense ànim de lucre
per al foment del pensament crític i la investigació
gastronòmica està formada per persones que
pretenem analitzar i avaluar la consistència dels
raonaments, en especial aquelles afirmacions que
la societat accepta com verdaderes en el context
de la vida quotidiana. Per això totes les activitats
ja realitzades com les que estan per vindre estan
emmarcades en el foment de la comunicació, la
trobada, el diàleg, l'escolta, la relació, el respecte a

Mariano Castejón, Presidente de Foro Forat

la diferència i la busca de l'harmonia amb l'altre a
pesar dels distints punts de vista.
Des de Foro Forat defenem els ambients de sana
convivència i de cooperació per damunt d'idees
i valors. Les activitats s'emmarquen en reunions,
debats, xerrades, conferències, visites, taules
redones o quadrades sempre amb un bon sopar.
En clau interna, ens plantegem com la complexitat
de la realitat inclou la diversitat d'innumerables
punts de vista. Per això dediquem moltes sessions
a analitzar com els prejudicis i preconceptes
distorsionen el pensament crític.

A QUIEN SE SIENTA ALUDIDO
Las personas que ocupan un cargo y tienen
responsabilidades, obligaciones, compromiso etc...
y cobran por ello, nunca pueden o deben escudarse
en eludir su responsabilidad culpando á sus
subordinados. Cuando en un ayuntamiento que es la
casa de todos los ciudadanos, el capitán del mismo,
no es responsable de ninguno de los desaguisados
que ocurren en el mismo y hasta que no sale a la luz
publica, dice no saberlo. ¿O no hace su trabajo o no
sabe hacerlo?. Correos: culpables las gaviotas del
puerto, la mala gestión de los funcionarios, la mala
fe de la oposición. Yo no. 37.000 euros de demora por

Esporàdicament s’ha propiciat la redacció d’articles
d’opinió com a resum de temàtiques suscitades en
debat entre els membres. Recordem temes com
el carnaval, elecció de dames d’entitats, el paper
de xics i xiques, les plataformes oportunistes,
etc. Foro Forat sempre pretén generar projectes
que possibiliten espais i estratègies en pro de
l'autonomia, el compromís social, la participació,
la creativitat i el sentit crític en qualsevol procés
formatiu, divulgatiu o de qualsevol índole i
partint de esta base seguirem contribuint al
desenrotllament integral de la persona.

Antonio Nájar.

no pagar a tiempo la seguridad social. Saben ustedes
que con ese dinero podrían haber comido un mes
92 familias de las que cobran 400 euros de mísera
subvención ó hubiera servido para pagarles la luz o
calefacción a unas 100 familias este invierno. 37.000
euros menos que faltaran para obra social o servicios
y serán culpa de Montoro, la oposición, Madrid o el
Vaticano. Suya, no. Si la culpa la tiene un funcionario,
tomen medidas, pero asuman también las suyas. No
se pueden perder 37.000 euros y no pasar nada. La
piscina en suspenso. Culpa de un funcionario por
no tramitar todos los informes, de la oposición por

denunciarlo... ¿Es que solo los funcionarios trabajan
y cobran en este ayuntamiento?. Viendo esto soy de
los que piensan que los presupuestos participativos,
Consell de Barri o asambleas vecinales, que en un
principio son una buena idea, esconden una falta de
ideas, de propuestas o eludir responsabilidades. No
creo que sean ustedes unos incompetentes, porque
estudios tienen, pero les dejo un consejo: Si no se
fían del trabajo de sus subordinados, trabajen más
y vigílenlos, aunque en ocasiones la cosa se tuerza y
sea a ustedes a los que tienen que tenernos vigilados.
Gracias.

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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PESCA
ESPORTS
Angelina

Andrés Albiol

Mar de Norte
langostinera

Acabaron los fuertes vientos
sobre nuestro litoral, pero
mar adentro quedó el
‘trangol’ de norte como
llaman los pescadores.
Se faenó casi normal en
todas las modalidades.
Las
capturas
fueron
buenas, en especial de
nuestro crustáceo rey. Y las
cotizaciones estables.
La pesca de arrastre operó bien
a partir del martes, ya que el lunes sólo faenó un bou. Las extracciones fueron a base de bastante
langostino, calamar, peluda, salmonete, caracol, rape, móllera, galera, caballa, jurel, lisa, pagel,
canana y morralla.
El cerco sigue por aguas valencianas.
La flota artesanal trasmallera, unas barquitas pillan sepia y mabre. Varias lo hacen al lenguado y
rombo. Y dos se dedican a la corba, sorella y palometa.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo subasta ejemplares de 2 Kg.
El palangrillo costero una embarcación capturó con anzuelo lubina, dorada y sargo.

Ecos de ‘Mar’; La reducción de los hielos Polares

El continuo descenso de las superficies de los Polos Norte y Sur es mas que evidente.
Hasta hace poco culpaban de éste retroceso de dichas grandes masas de hielo al calentamiento
global producido por el hombre en su desmesurado afán industrializador con la combustión de
energías fósiles como el carbón, petróleo, etc., que emiten a la atmósfera gases pesados, etc.,
haciendo el efecto invernadero, por lo que suben un tanto las temperaturas del planeta y se
funden las aguas congeladas del Ártico y Antártico.
Ahora, estudios elaborados por investigadores del CSIC, etc, constatan la relación entre el aumento
de tráfico marítimo en el océano Ártico en los últimos años con la disminución de la capa de hielo
en la zona.
También apreciamos por TV, etc. como innumerables barcos rompehielos se encargan de abrir
y mantener abiertas rutas para que buques comerciales, petroleros, etc, naveguen atravesando
a priori éste mar congelado, y usan dichos caminos marítimos septentrionales para reducir el
transporte marítimo internacional del trayecto entre Europa y el Lejano Oriente. Igualmente los
flamantes destinos turísticos que se hacen populares por parte de muchos países colindantes en
el continente helado. Ni que decir del aumento por parte de numeras naciones de establecer mas
bases permanentes para sus científicos en los Polos. De sofisticados pesqueros que se adentran
entre los deshielos, etc. O sea, para el informe, los datos del último año recopilado dice que por el
Ártico transitaron 11.066 buques, que supone sobre el 9% del tránsito marítimo mundial.
De manera que con todas éstas embarcaciones rompiendo y atravesando los casquetes polares,
es normal que se vaya mermando el área congelada, pues ante aberturas o canales en el hielo,
entran y circulan masas de agua no tan frías, que contribuyen a la disolución polar.

En castellà li diuen borriquete i abadejo
rallado, en francés diagramme gris, en anglés
rulberlip grunt, en alemany Grunzbarsch. I en
llatí Plectorhinchus mediterraneus.
Pertanyent a la família dels Pomadósids té
un cos alt, oblong, comprimit amb perfil
dorsal arquejat. Cap de mitjana grandària.
Ulls grans. Boca xicoteta i obliqua, amb dents
curtes i agudes en sèries, sent els exteriors
mes desenrotllats. També posseïx dentició al
vòmer. Mandíbula superior un poc avançada.
Llavis carnosos. Té una foseta en el mentó.
Peduncle cabal llarg i estret. Preopercle serrat.
Posseïx 19/20 branquiespines sobre el 1er. arc
branquial. Composició aletes D XI/XII-17/19, A
III-8/10 i té la base molt carnosa, V I-5.
Corporalment recobert de xicotetes escates
tenoideas adherents 80-82 en línia lateral i
que en la zona blana de l'aleta dorsal formen
un monyó escatós.
És de color terrós fosc a gris amb tons violeta.
Hi ha taques taronja viu sobre el maxil·lar
superior, la base de les aletes pectorals i les
ventrals. Les aletes imparelles són de coloració
mes intensa. Els flancs inferiors mes clars i
l'abdomen quasi blanc.
Talla 80 cm. i pes 8 Kg.
En la reproducció, després de la fresa els ous
circulen lliures pel corrent marina. Al cap d'uns
dies eclosionen en larves que s'alimenten del
fitoplàncton, per a créixer i convertir-se en
alevins que mengen zooplàncton. Després
d'adults atrapen peixets, cefalòpodes,
gambes, etc. que embosquen.
Viu sobre fons arenosos junt amb pedres i
coves fins als 150 m. de profunditat.
Les seues captures a l'arrossegament, tremall
i palangre són molt escasses. Les blanques
carns que té són molt bones per a fer de
totes maneres, però en especial es torren a
l'esquena.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES D’OCTUBRE DEL 2017 (II)
PEIXOS:
Escrita (Raya)
Llampuga (Lampuga)
Congre (Congrio)
Orá (Dorada)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Japuta (Palometa negra)
Llobarro (Lubina)
Pagell (Pagel, Breca)
Peix espasa (Emperador)
Aspet (Espetón)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Cova (Corvallo)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Vidriá (Mojarra)

155 Kg.
48
116
742
505
19
25
3
246
4.147
28
33
27
5
35
2
55
_____
Total……………………. 5.149
MOL·LUSCOS:

Polp roquer (Pulpo roquero)

6
____
Total………………………
6
Total Palangre y marrajera…… 5.155
PEIXOS
Tonyina (Atún rojo)
1.203 Kg.
Escrita (Raya)
49
Totines (Mantas, Batoideos)
9
Besuc (Besugo)
1
Rallat (Bonito)
37
Llampuga (Lampuga)
152
Caballa (Verat)
2
Congre (Congrio)
34
Gall (Pez de S. Pedro)
34
Orá (Dorada)
1.204
Gallineta (Cabracho)
71
Sorell (Jurel)
4
Asparrall (Raspallón
9
Palá (Lenguado)
1.242
Sard (Sargo)
131
Lliri (Anjova)
76

Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
Lluç (Pescadilla, Merluza
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Lucerna, Rubios)
Moll (Salmonete)
Letxa (Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Llises ( Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)

46
216
375
12
47
3
4
32
85
1.585
25
77
733
13
17
26
4
17
33
38
19

Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rémol, Rombo)

3
40
37
6
24
55
________
Total…………………………….. 7.819
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
2
Galera (Estomatoideo)
12
Llagosta (Langosta)
22
_____
Total......................................
36
MOL·LUSCOS:
Sépia (Choco)
1.455
Polp roquer (Pulpo roquero)
1.577
Caragol punxent (Cañailla)
26
_____
Total……………………
3.056
Total Tremall i d’Altres Arts.........10.911
19
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Handbol.
Infantil masculí preferent
C. BM. Vinaròs 22 - Nules 19
Vinaròs. Porter: Joan. Van jugar i marcar: Unai (3),
Carlos, Nestor, Yannick (1), Biel (9) i Joan (9).
Amonestacions. Biel i Joan.
Exclusions. Carlos (3). Descalificat.
Primer que res, dir que pensem que l’esport, en
eixes categories, és per a ensenyar i, l’àrbitre,
quan a la primera part va desqualificar al jugador
local, Carlos , creiem que va ser massa estricte.
Ens explicarem. Era exclusió la 3° falta de Carlos?
Amb el reglament a la mà, si. Però en categories
d’aprenentatge i quan un equip són justos, s’hauria
d’explicar més als jugadors i voler ser menys
protagonista per part dels àrbitres.
Però tot això va ser l’estímul per engrandir al
Vinaròs, que ja han guanyat 2 partits en un jugador
menys.
Cadet masculí preferent cs nord.
C.BM. Vinaròs 21 - Alqueries 30
Vinaròs. Porter: Joan. Van jugar i marcar: Joan (6),
Dídac (4), Biel, Ayza (5), Victor (1), Raga (2), Marcos
i Daniel (3).

Amonestats: Joan i Victor.
Super orgullosos d’eixe cadet de primer any que,
els toca jugar amb pocs efectius, amb infantils que
s’havien buidat, físicament, al partit anterior i, a
més inri, amb 4 jugadors nous.
Però els xavals de Toni, van fer una digna primera
part, 11-14, i només al final del partit l’Alqueries va
poder desplegar-se al electrònic.
Juvenil. 2 Autònomica grup nord 1.
C.H. Sueca 31 - C.BM. Vinaròs 20
Vinaròs. Porters: Joan i Juanma. Van jugar i marcar:
Quim (4), Ferran (1), Steven (2), Rodrigo, Xavi (4),
Carlos (2) i Sergi (7).
Excluits: Steven 1.
Era un dels partits que se preveia dels més dificils,
i així va ser. El Sueca, segon classificat, va fer un
començament molt fort i prompte va agafar un
8-2. Però el nostre equip, en nombroses baixes, es
va refer i, per moments, va estar per posar-se a 3,
però la nostra inocència, jugadors de primer any,
que els falta adaptar-se a la categoria i al saber
estar dels valencians, va fer inútil la bona actuació
rojeta.

1 Autònomica masculi grup nord
C.H. Vila-real 28 - C.BM. Vinaròs 24
Vinaròs. Porrer. Serrano. Van jugar i marcar. Gabri
(2), Cristian (2), Martin (2), Adrià, Bryan (4), Manu
(4) i Iñaqui (10).
Amonestat. Gabri.
Matinal del diumenge i desplaçament a Vila-real
en un canvi i sense porter, a pesar d’ això se va
donar la cara fins al final del partit.

BAMESAD. Club Bamesad de Cocemfe Maestrat
Disputada la 3ª jornada de la lliga de lleure "Terres
de l'Ebre", Bamesad va desplaçar-se a Tortosa per
enfrontar-se amb l'equip F d'aquesta ciutat, on el
tennis taula presenta molta afició.
Per la nostra part en va representar Miguel
Arango, Alvaro Urgelles i Ernesto Carbonell.
Victoria amplia del Tortosa però el resultat pot ser
no reflexa la igualtat de les partides que si van
desenvolupar.
El nostre equip va jugar un encontre amb bon
nivell de joc, on la veterania en l'intercanvi de
pilota caia quasi sempre de costat de l'equip
Tortosí.
Les partides son molt ràpides, ja que un set finalitza

al arribar a 11 punts amb dos de diferència.
Les partides de individual van ser:
Alvaro-Tengiz 1/11-2/11-1/11
Miguel-Simó 11/7-11/13-6/11-9/11
Alvaro-Simo 6/11-7/11-6/11
Miguel-Tengiz 2/11-2/11-3/11
La partida de dobles van participar:
Ernesto/Miguel - Simo/Tengiz 10/12- 3/11- 7/11.
Enhorabona a tots els esportistes per la seua bona
competició.
Amb l'esforç i continuitat, els resultats positius
arribaran en un futur.
Pròxim partit dissabte 18 a les 17h a la pista del
gimnàs del col.legi Sant Sebastià. Vos esperem!!!!

Ironmans Vinaròs continúa invicto en la Copa Catalana de Fútbol Flag S-13
Este domingo tocaba disputar la segunda jornada
de la Copa Catalana de Fútbol Flag en categoría
S-13 disputada por Ironmans Vinaròs.
Los jugadores de Ironmans se desplazaban a la
ciudad de Reus para enfrentarse con los locales
Imperials y los Barceloneses LYNX
IRONMANS VINARÒS 44 - 6 IMPERIALS REUS
Primer encuentro del domingo donde se
enfrentaban el primer y último clasificados de la
tabla. En los primeros compases los Vinarocenses
impusieron un ritmo frenético anotando en todas
las jugadas y evitando que Imperials se acercarse
a la zona de anotación dejando un claro marcador
20-0 a favor de Ironmans, cabe destacar la gran
actuación defensiva de Albert con 3 intercepciones
en defensa. La segunda parte fue aprovechada por
los de Vinaròs para dar más minutos de juego a los
jugadores Sub-13 de primer año y jugadores Sub11 que mostraron buenas habilidades llegando a
realizar un drive completo de ataque con Adam,
Judith, Pau y Marius dirigidos por el polivalente
jugador Gerard en su posición de Quarterback
que finalizó en Touchdown dejando un marcador
final de 44-6

20

IRONMANS VINARÒS 40 - 25 LYNX BARCELONA
Tocaba disputar el encuentro de la jornada que
enfrentaba al primer y segundo clasificado de
la tabla. Era la primera vez que Ironmans se
enfrentaba a LYNX, ambos equipos invictos en
la competición, estábamos a las puertas de un
encuentro vibrante y así fue. El resultado final no
refleja lo ocurrido en el campo, ya que después
de unos drives sin anotar por parte de ambos
equipos, Ironmans se adelantó en el marcador y
acto seguido los de Barcelona contestaron con
otra anotación. Esta fue la tónica del encuentro,
Ironmans Vinaròs anotaba y siempre estaba por
delante en el marcador pero LYNX no dejaba
coger distancias y tampoco fallaba en su ataque,
pero la importancia de los puntos extra que no
falló Ironmans iban dando una pequeña ventaja a
los de Vinaròs ya que LYNX no lograba completar
los puntos extra. En este encuentro el tridente
formado por Sebastián, Gerard y Santi funcionó
a la perfección con una muy buena coordinación
y sin apenas cometer errores supieron adaptarse
a los jugadores de LYNX físicamente superiores.
Un juego vistoso desplegado por los pupilos del

coach de LYNX Teo Polanco era contrarrestado por
una defensa muy compacta y organizada junto
con el timming en ataque del equipo de Vinaròs,
supieron tomar la distancia en el marcador
suficiente para llevarse el encuentro y afianzar su
primera plaza en la clasificación general.
Ahora queda disputar la tercera y última jornada
contra Barberá Rookies y Barcelona Búfals el
próximo domingo 26 de Noviembre, después de
esta jornada se sabrán los 3 clasificados para la
fase final de la Copa Catalana S-13 de Fútbol Flag.
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Més de 1.000 participants a la caminada i carrera El Vol del Puig
Gran festa de l'esport i els hàbits de
vida saludables la que va viure Vinaròs
a l'ermita el passat diumenge. La
carrera i caminada popular 'El vol del
Puig' organitzada per l'Ajuntament
de Vinaròs va reunir a més de 1.000
persones de totes les edats (800
inscrits a la caminada i 263 a la carrera).
Enguany la primera sortida va ser la
de la carrera, que tenia un recorregut
llarg de 17,5 km i un de curt de 10 km
i on no van faltar els integrants del

repte 10k. Mitja hora més tard va ser
el torn de la sortida dels participants
de la caminada popular, més de 800,
amb un recorregut de 7km que va
fer les delicies de tota la familia. A
l'arribada a l'ermita es va obsequiar
als participants amb un esmorzar. A
més de l'avituallament també hi ha un
sorteig organitzat per Decathlon, amb
la qual cosa cal guardar el dorsal i durlo a l'establiment en els dies posteriors
a la carrera.

“Les Camaraes” Passeig Colom, 4 Vinaròs
Associació Cultural i Recreativa

“Les Camaraes “

El dia 16 de desembre des de les 18:00
a les 20:00 h el PATGE DELS REIS MAGS
estarà al local de “Les Camaraes” per
recollir les cartes de tots els xiquets i
xiquetes de Vinaròs
Recordeu DISSABTE 16!!
21
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VinarÒs C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

adjudica en estos casos al equipo que sí se
presenta. Yo se los anoto como si fuera MANOLO,
quién los materializara. Y por quë?... Pues porque
me recuerda su juego al jugador llamado Parejo,
del València C. F. por su enorme calidad en su
juego.
Para finalizar, esta semana representa al
equipo local, GUINDI, fotografía adjunta. Gran
centro-campista, muy joven, que destaca por
su distribución de juego, grandes centros a
distancia a los extremos y gran defensor para
retener el juego en contra.
Trofeo al más regular (1): Lluc 34, Raúl 33…
Trofeo al máx. goleador (3): Raúl 6, Cristian 5,
Manolo 4, Moha 2; Andrés, Polet, J. García, Lluc,
Kevin y Esteller 1.
Ahora somos octavos en la clasificación, pero
todavía la federación no ha anotado en el
casillero, esta nuestra victoria fácil que acabo de
redactar. Y por último…esta semana. Mañana,
domingo, 19 de noviembre, nos desplazamos
a las alturas de Villafranca, doceavo clasificado.
Que la “suerte” nos acompañe…

2ª REGIONAL, GRUPO 1, NÓVENA JORNADA
VINARÒS C.F. 3, C.F. LES PALMES DE CASTELLÓ 0
16h. 30’ 12/11/2017
Árbitro del encuentro. JOSE VICENTE CAPDEVILA
FABREGAT. No tuvo necesidad de lucirse. Pero
cobraría?…
CRÓNICA DEL PARTIDO:
El equipo visitante no se presentó… Era el colista.
A caso nos temen… o es que estos ya están
desanimados, a estas alturas de la competición
de encajar derrotas y dianas en contra!? La
cuestión es que no se presentaron y sin avisar de
que no se desplazaban hasta aquí.
Por otra parte nuestras magníficas instalaciones
estaban casi completamente vacías. Tal vez…
se imaginaba, por lo general, de que no valía la
pena pagar entrada por tal descalabro a favor
nuestra. La cuestión es que había poco habiente
en nuestras instalaciones, tan extraordinarias
que poseemos en esta localidad nuestra.Que
por cierto no recuerdo a quién se las debemos
agradecidos…
Automáticamente, son tres goles quién se

TITULAR: LA JORNADA

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ
Rafa Marcos

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados

Jornada 1

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

5
4
4
1
3
1
4
3

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

Jornada 2
1
0
2
2
1
6
0
1

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
U.D. Benassal
C.F. Borriol "b"
C.E. Cinctorra
C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell
U.D. Atzeneta

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

22

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

Jornada 9
0
4
1
1
2
2
2

J.
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
8

Clasificación.

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

G.
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
1
0

ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

TITULAR: LA JORNADA

E.
1
2
0
3
2
0
2
1
1
0
3
0
2
1
2
0

2
0
1
0
1
1
0

P.
1
1
3
1
2
4
3
3
4
5
3
6
5
6
6
8

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

Jornada 10

19/11/2017

J.
G.
E.
Càlig
1
1
0
Alcolea C.F. Tírig
1
1
0
VINARÒSCàlig 1C.F. 1
0
Torreblanca
1
1
0
d'Alba
Rossell C.D. Vall
1
1
0
Atzeneta R.C. Salzadella
1
1
0
Vilafranca
1
1
0
Benassal C.F. Torreblanca
1
1
0
AlbocàsserC.F. Les
1
0
0 "b"
Palmes
Borriol "b"
1
0
0
C.F. Vilafranca
Tírig
1
0
0
Salzadella
1
0
Albocàsser
C.F. 00
Xert
1
0
Cinctorra
1
0
0
Vall d'Alba
1
0
0
Les Palmes "b"
1
0
0

G.F.
33
22
22
16
19
16
22
20
20
16
12
13
9
11
15
8

G.C.
7
11
12
10
13
17
15
9
22
16
13
21
15
24
22
47

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

PTOS.
22
20
18
18
17
15
14
13
13
12
12
9
8
7
5
0

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

G.F.
G.C.
PTOS.
6
1
3
Atzeneta
5U.D. 1
3
4U.D. 0
3
Benassal
4
0
3
4C.F. Borriol
2
3 "b"
3C.E. Cinctorra
1
3
3
1
3
Xert 3
2C.D. 1
1C.F.U.E.
2
0
Alcolea
2
4
0
1VINARÒS
3
0C.F.
1
3
0
Esportiu
Rossell
1
5
0
0
4
0
0
4
0
1
6
0

DIF. G.
26
11
10
6
6
-1
7
11
-2
0
-1
-8
-6
-13
-7
-39

Els
veterans del club a la mitja de València
El passat 22 d´Octubre es realitzá una nova edició de la Mitja Marató de Valéncia.
Entre els participants, hi hagueren 6 veterans del Club Esportiu- Facsa Aigues de
Vinaròs que aconseguiren les seguents marques:
Ramón Zaragozá 1h30'28"
Paco Buñuel 1h33'16''
Victor Contreras 1h33'30''
Raul Limorte 1h38'31''
Laura Contreras 1h43'48''
Manel Vicent Catalán 1h52'56''

XXXVI Cross Ciutat de Vinaròs

El proper diumenge 3 de desembre, el Club Esportiu Vinaròs organitza, a les
pistes municipals d´Atletisme de Vinaròs, el XXXVI CROSS CIUTAT DE VINARÒS
"MEMORIAL MARIO MIRALLES", prova puntuable per al Circuit Autonòmic de
Cross de la Federació de Atletisme de la Comunitat Valenciana, juntament al el II
Circuit de Cross Popular Diputació de Castelló.
Agraïments al nostre patrocinador FACSA Aigües de Vinaròs i les
col·laboracions de Nova Nutrició i Sports Arin.
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El CD Vinaròs FS convence a medias
Los juveniles siguen con el pleno de victorias,
en lo más alto, mientras que los más grandes,
los seniors, continuaron con su trayectoria
ascendente y lograron su segundo triunfo.
Cadetes y benjamines, pese a competir de
forma notable contra los ‘gallitos’, no pudieron
acabar el día con una sonrisa que sí dibujaron
los infantiles, con un broche brillante a un
nuevo fin de semana de fútbol sala en la ciudad
de Vinaròs.
CD Vinaròs FS 5-3 Atlético Nules (Senior)
Segunda victoria consecutiva de los de José
Antonio Zaragozá. Los locales se pusieron muy
pronto por delante en el marcador, por medio de
Alejandro Zaragozá, gol que tuvo su continuidad
de inmediato con el tanto de Carlos Belenguer.
Brahim Es Saiydy puso el tercero, pero los goles
visitantes de Óscar Queral y Vicente Gómez
generaron una intranquilidad que no se acabó
hasta que Ionut Murgu firmó un doblete cerca del
final. Los del Baix Maestrat prosiguen su escalada y
ya están en mitad tabla.
CD Vinaròs FS 8-4 CFS Bisontes Castellón
(Juvenil)
El líder continúa intratable. Los de Ismael Albert
empezaron la goleada en los primeros minutos,

gracias a Javier Lores y Óscar Carbajo, quienes
repitieron sendas celebraciones antes del
descanso, a las que se sumó Mohamed Zouwabi
y dos jugadores visitantes. Los propios Óscar y
Javier completaron sus tripletes tras el descanso y
Martí Albiol cerró el marcador y el quinto triunfo
consecutivo de los vinarocenses.
CD Vinaròs FS 3-7 Esporting Club Villarreal
(Cadete)
La victoria del fin de semana pasado no les sirvió
a los de la comarca del Baix Maestrat para mejorar
sus registros. Y no fue porque no lo intentaron
los de Miguel Francisco Galeote ante el líder de
la categoría. Sergio Rio puso el primero para los
locales, replicado por Alejando García minutos
después, a lo que Joel Fabregat resistió para los
vinarocenses. Sin embargo, y tras el 3-2 de Sergio
Rio, cuatro tantos de los villarrealenses en menos
de 10 minutos sepultaron las ilusiones y esperanzas
de los cadetes.
CD Vinaròs FS 9-2 Esporting Club Villarreal
(Infantil)
Victoria muy importante de los de Juan Puchal, al
ganar a los quintos clasificados para seguir en la
parte más alta de la tabla. Isaac Suescun abrió y
cerró el marcador, con un triplete. Oscar Castel, con

un doblete, y los tantos de Joan Meseguer, Alex
Richard, Enric Izcue y Alexander Muñoz le sirvieron
a los vinarocenses para seguir a tres puntos del
líder, en la segunda posición.
CD Vinaròs FS 2-9 CFS Navarti (Benjamin)
Los de Diego José Villar no pudieron con uno de
los equipos más fuertes de la categoría, y eso que
se pusieron por delante gracias a José Barreda.
El tanto de Andrés Balfagón, antes del descanso,
otorgó cierta esperanza a los locales, que pese a
que lo intentaron, los más pequeños de los del Baix
Maestrat no pudieron sumar su segundo triunfo de
la temporada.

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs
Fin de semana, como siempre plagado de partidos
y donde destacó el duelo comarcal entre los sénior
de 1ª nacional
BENJAMIN
C.B CASTELLÓN 66 - C.B GIL COMES VINARÒS 33
A pesar de jugar en pista grande y contra un
equipo benjamín bueno, los niños han intentado
darlo todo desde un principio y han hecho un
buen partido.
ALEVIN FEMENINO DESCANSO
C.B GIL COMES VINARÒS
ALEVIN MASCULINO
C.B BURRIANA 26 - C.B GIL COMES VINARÒS 43
Partido con un inicio lento por parte de ambos
equipos.
El Burriana despertó primero y se adelantó en el
marcador, aunque nuestros jugadores no cedieron
a que esa distancia fuera muy amplia.
No fue hasta la segunda mitad cuando los
jugadores supieron aprovechar sus virtudes
mejorando en intensidad, tanto en ataque con
jugadas rápidas y tiros acertados como en defensa
realizando ayudas y buenos marcajes.
Como
resultado,
pudimos
obtener
un
distanciamiento en el marcador, ofreciendo una
cómoda victoria.
INFANTIL MASCULINO
C.B BENICARLÓ 45 - C.B GIL COMES VINARÒS 4
Partido para olvidar. Ya que no se refleja a veces lo
q se practica con lo que se juega.
Han empezado el partido haciendo todo lo q
no se tenía q hacer. Solo se ha podido jugar
erráticamente hasta el 3 periodo.
Una vez finalizada la primera parte, se han dado
cuenta q con ganas y esfuerzo se podrían haber

hecho mejor las cosas, ya q han podido ganar uno
de los cuartos.
Queda mucho camino todavía para mejorar,
esperando también que se recuperen los
lesionados. Esperemos que lo de hoy, sea un punto
de inflexión, para salir con determinación a los
próximos partidos.
CADETE MASCULINO
C.B CASTELLÓN 46 - C.B GIL COMES VINARÒS 42
CADETE FEMENINO
JOVENS L'ELIANA 23 - C.B GIL COMES VINARÒS 60
JUNIOR FEMENINO
C.B BURRIANA 39 – C.B GIL COMES VINARÒS 30
Nuestras chicas no pudieron empezar la segunda
vuelta de la competición con victoria. El partido fue
muy disputado, pero la falta de efectivos por parte
de nuestro equipo, paso factura físicamente al final
del partido, en que el Burriana obtuvo un amplio
resultado que no refleja el esfuerzo realizado por
nuestras jugadoras durante todo el partido.
JUNIOR MASCULINO
JUNIOR 1º ZONAL
C.B SEDAVI 53 - C.B. GIL COMES VINARÒS 73
Buen partido de nuestros chicos que han empezado
concentrados y han mantenido la intensidad hasta
el final del partido. Hemos estado siempre arriba
en el marcador, con ventajas cómodas (excepto el
6-0 inicial)
JUNIOR PREFERENTE
C.B ESCOLAPIAS 66 - C.B GIL COMES VINARÒS 62
Nuestro equipo completó un gran partido y pese
a contar casi todo el partido sólo con 5 jugadores
debido a una lesión de Rubén en los primeros
minutos, plantaron cara en todo momento al líder
invicto de la competición

SENIOR MASCULINO 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINARÒS 76 – GESTIBIEN ALMASSORA 74
Nuestro equipo sigue invicto en casa. Tras un inicio
prometedor que produjo que nuestros jugadores
dispusieran de ventajas de hasta 15 puntos en
los primeros dos cuartos, el tercer cuarto se les
atraganto, logrando el Almassora darle la vuelta
al marcador. Ya en el último cuarto, el partido se
volvió muy disputado, decidiéndose el resultado
final en los últimos segundos del partido.
SENIOR MASCULINO 1º NACIONAL
C.B BENICARLO 101 - C.B GIL COMES VINARÒS 88
El primer equipo del club no pudo llevarse la victoria
en su visita a Benicarló. Pese a todo, el equipo dio
la cara. Al principio del tercer cuarto, el entrenador
Juanjo Segura fue expulsado por doble técnica y
esto hizo que el equipo rival rompiera el partido
y se escapara en el electrónico. No obstante, los
nuestros tiraban de orgullo, aunque fue inevitable
que el triunfo se lo llevara el conjunto local
SENIOR FEMENINO AUTONÓMICO DESCANSO
23

18 novembre de 2017

24

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

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

18 novembre de 2017

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

25

26

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

(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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Actividades planificadas

NOVIEMBRE 2017

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

11…”Anillamiento científico
aves en Soterranyes baixes (Vinaròs)”.
SÁBADO

de

Periodo de trabajo de 7,30 a 11,30 h. Otra cita para
estudiar a las aves paseriformes típicas de otoñoinvierno: petirrojos, currrucas capirotadas, pinzones,
tordos,… Coordinación: Deborah (677310173)

18…”Paso a paso por el litoral
virgen”. Recorrido didáctico por Sol de Riu y el riu Sénia
SÁBADO

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)

19…..“Control de cajas nido en
Sant Jordi y Sant Rafael del Río”
DOMINGO

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)

24…“Censo invernal de avión
roquero en Vinaròs, Benicarló y Peñíscola”
VIERNES

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)

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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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

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

Enric Pla Vall
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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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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta
daurada per poder accedir al transport públic urbà de manera
gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la seva tramitació
serà el dia 15 de desembre de 2017
Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes
Envia-la a
participa@vinaros.es

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

1er Aniversari
de

CARMEN
GAVALDÁ
FRESQUET
Volem agrair a familiars i amics, comunicar que hi
farem una missa a la Parròquia de Santa Magdalena
de Vinaròs el proper dia 8 de desembre a les 19:30 h.

Llámame por el nombre que me has llamado siempre,
háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono
diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que
nos hacía reír juntos. Volverás a encontrar mi ternura acentuada.
Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas.
San Agustín

PUBLICITAT

XXIII JORNADES DE LA CUINA DELS

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

Més info

Vinaròs
és turisme
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Col·labora

www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zonapl.turística
nord, 39
11
18
desembre
VALLS
Sant Antoni,
18
octubre
FERRER
19
19
20
20

desembre
setembre
desembre
octubre

23
23

desembre
novembre

21
21
22
22
24

desembre
novembre
desembre
novembre
novembre

MATeU
ROCA
TORReGROSA
GUIMERÀ
PITARcH
ADELL
MARTÍNeZ
SANZ

c. Sant
Francesc,
103
c. Sant
Francesc,
6

av. Llibertat,119
pl. Parroquial,
c. del Picasso)
Pilar, 120
av. Pius XII (cant.
av. País Valencià,
15
c. Pont, 83

FeRReR
VALLS

Sant Antoni,
39
zona pl.
turística
nord, 11

MATEU

c. Sant Francesc, 103

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

25

av. Llibertat, 9

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

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

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

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


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

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

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

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


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

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

