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Obres i Serveis inverteix més de 60.000 euros
en l'asfaltat de la Colònia Europa
Es tracta d'una actuació integral, que abasta una extensió de més de 7.000 metres quadrats.

La Regidoria d'Obres i Serveis de
l'Ajuntament de Vinaròs ha informat
que durant aquesta setmana s'estan
duent a terme treballs d'asfaltat a la
Colònia Europa. En total, aquesta
actuació abastarà una extensió
de més de 7 mil metres quadrats,
repartits entre la C / Salines A i la
plaça interior (6.323 m2), a més de
la C / Colònia Europa F (1.240m2).
"Durant anys s'han vingut fent
petites actuacions en aquesta
zona, però no s'havia realitzat
una actuació integral. Després
de rebre en l'últim any més de 20

incidències, vam poder corroborar
la degradació de la zona i vam
considerar que era important fer
aquesta inversió", ha assenyalat el
regidor d'Obres i Serveis, Guillem
Alsina.
Aquestes obres, que compten
amb un pressupost de 60.496
euros, inclouen tant l’escombrat i
fresat dels entroncaments i punts
alts per anivellar, com l'extensió i
compactació de l'asfalt, que arriba a
ser de fins a 5 centímetres de gruix
perquè pugue tenir, com a mínim,
una durabilitat de 5 anys.

"Amb aquesta actuació el canvi serà
important en la zona i així ens ho
han expressat els veïns, que durant
les reunions veïnals organitzades
des de Govern Obert ja ens van
sol·licitar que se li prestés atenció
a aquest punt de la localitat. Doncs
així ho hem fet", ha expressat Alsina,
qui ha agraït la tasca de l’enginyer
d’Obra Civil de l’Ajuntament, Josep
Miquel Forner, per poder tirar
endavant aquests treballs. S'espera
que aquesta actuació pugue estar
acabada a finals d'aquesta mateixa
setmana.

A punt de començar els treballs d'asfaltat a l'aparcament
i el carrer del Camí Fondo
Obres i Serveis farà aquesta inversió per millorar la plataforma de l'aparcament i per
mantenir en bon estat aquesta important via que connecta amb l'antiga N-340
Aquest dissabte està previst que comencen els treballs
d'adequació i asfaltat a l'aparcament de terra del Camí
Fons, que romandrà tancat fins el proper dimarts 28 de
novembre.
L'enginyer d'Obra Civil de l'Ajuntament, Josep Miquel
Forner, ha explicat que aquesta mesura permetrà fer el
rassanteig de terra per tirar el reg asfàltic en tot l'àrea de
l'aparcament, amb l'objectiu de millorar la plataforma i
evitar molèsties de pols als seus usuaris.
"Creiem que és una inversió sostenible i molt necessària, tal
com ens han indicat els propis veïns i veïnes. Estem segurs
que aquesta actuació suposarà una millora substancial
per als usuaris", ha assenyalat el regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina.
Asfaltat del Camí Fondo
A més de l'aparcament de terra, també s'asfaltarà el
carrer del Camí Fondo, una via molt utilitzada per la seua
connexió amb l'antiga N-340. "Aquest carrer està en un
estat de degradació important, pel que hem considerat

prioritari el reasfaltat de la mateixa", ha afegit Alsina.
En total, s'actuarà en una superfície de 4,200 metres
quadrats, amb un pressupost de 33.500 euros. Aquesta
inversió, que se suma a les obres del col·lector de pluvials,
inclou tant les tasques d’escombrat com de fresat,
aplicació del reg asfàltic i compactació

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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Equip de govern i PP es culpen de la pèrdua de la piscina en un plenari tens
La petició de dimissió de l’alcalde i tres regidors va ser desestimada
Els regidors Populars van abandonar el ple per una frase de l'alcalde i no van votar

La votació final es va fer amb absència dels regidors del PP de Vinaròs, que van abandonar el ple. A la sessió van acudir membres del Club Natació Vinaròs

Vinaròs va celebrar el dimarts el ple extraordinari
sol·licitat pel PP de Vinaròs per reprovar la gestió
de l'equip de govern i sol·licitar les dimissions
de l'alcalde, Enric Pla, els tinents d'alcalde
Guillem Alsina (PSPV) i Domènec Fontanet
(Compromís) i la regidora d'Esports, Begoña
López (PSPV) després de l'anul·lació per part del
jutjat de Castelló de la sessió que va aprovar el
canvi de projecte del carril lúdic per la piscina
en haver interposat un recurs el PP al no haverse inclòs els informes necessaris. No va haverhi finalment dimissions ja que la proposta va
quedar desestimada amb els vots de l'equip de
govern en una sessió que es va tibar en el tram
final, durant la intervenció de l'alcalde, fins a tal
punt que els regidors del PP van abandonar la
sala moments abans de procedir a la votació.
Les postures van estar enrocades. Mentre per
part del PP es va argumentar que l'equip de
govern va realitzar una gestió "negligent" al no
presentar informes que eren preceptius, i els va
culpar per això de la pèrdua de la piscina, els
membres del govern van insistir que si el PP no
hagués presentat un recurs que van considerar
prescindible davant el jutjat, la piscina seria una
realitat.
Va argumentar la petició de la celebració d'un
ple el portaveu del PP Juan Amat, per qui “aquest
equip de govern és el responsable de tramitar
un expedient sense els informes requerits i
fent oïdes sordes a l’advertència del Secretari”.
Amat va assenyalar que tant el PP com aquest
tècnic “van advertir que es posaven en risc la
inversió i així i tot no van fer cas, i ara hi ha una
sentència que ho certifica”. Per això, va indicar
Amat “reprovem la negligent forma de governar
del tripartit i exigim responsabilitats per haver
negat que faltaven aquests informes”. També
va concloure que la Conselleria “mai ha aprovat
el projecte de la piscina”, acusant a l'equip de
govern d'haver venut fum.
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va dir
que “és l'equip de govern el que ha fet caure la

piscina al no incloure els informes necessaris”
i va assegurar que a dia d'avui “l'informe de
justificació tampoc està incorporat” a l'expedient.
Lluis Batalla, com a portaveu de Acord Ciutadà, va
repartir culpes. Va indicar que l'equip de govern
ha d'assumir la seva responsabilitat i va reprovar
l'actitud de PSPV i Compromís en el ple en què
es va aprovar el canvi de projecte al no haver
demanat a l'alcalde un recés o una anul·lació
del ple fins que es disposés dels documents
requerits. També va acusar al PP d'haver-se
comportat “de forma depredadora” en presentar
un recurs davant el jutjat. Tant Acord Ciutadà
com PVI van coincidir en no demanar dimissions.
“Han de ser vostès -en referència a l'equip de
govern- els que decideixin si dimiteixen o no,
però si jo estigués en el seu lloc, deixaria l'acta
de regidor”, va indicar Miralles. Tota la oposició
va coincidir en criticar l'hora del ple a les 11 del
matí.
Quant a l'equip de govern, des de Compromís,
Domènec Fontanet va dir que “no cal buscar
culpables, però sentim vergonya perquè fa 8
anys que arrosseguem un projecte que al final
no es farà realitat”, i va assenyalar que “si el
procediment no ha estat correcte és perquè el
PP ha interposat un recurs, que serà legal, però
no ètic”. En el torn del PSPV, Guillem Alsina va
acusar al PP d'haver sol·licitat un informe del
secretari moments abans del ple aprofitant
que era el seu primer dia a l’ajuntament i va
acusar als populars d'haver "acabat" amb la
piscina. “Creiem que el PP, veient que perdria
la votació va tramar una estratègia per acabar
amb la piscina, i al final l'han tombat en els
jutjats”, va assenyalar. I va concloure quant a la
sol·licitud de dimissions que “si el PP demana
perdó als vinarossencs per haver-los deixat
sense la piscina, sense auditori, per votar en
contra de la cessió del segon centre de salut,
dels fons europeus de l’EDUSI, per boicotejar
les obres del passeig i del mercat municipal,
per haver fet un PGOU que ha costat 25 milions,

per judicializar constantment la vida política i
per interposar els interessos de partit als dels
ciutadans, els regidors socialistes dimitirem i
ens en anirem a casa”.
I per part de Tots i Totes som Vinaròs, Jan Valls
va lamentar “que en projectes tan importants
com la piscina no hi hage consens polític, com
tampoc en l’EDUSI, perquè els únics que perden
són els ciutadans”. Valls va asegurar també que
el PP “és socialment el culpable de que Vinaròs
no tingue piscina”.
Però el moment més tibant del ple es va produir
al final de la intervenció de l'alcalde, Enric Pla,
per tancar el debat i procedir després a la votació.
El primer edil, que va acusar als populars de
“haver posat pals a les rodes en aquest projecte
des del minut un votant sempre en contra”, i va
assenyalar que acatava la sentència però no la
compartia perquè “no és proporcionada amb
les seves conseqüències” en haver deixat sense
piscina a la ciutat, va cridar l'atenció a Amat per
haver-li interromput durant la seva intervenció
i el va amonestar. Ho va fer també amb l'edil
del PP, Lluis Gandia, que també va interrompre
per demanar la paraula i preguntar si la
Generalitat havia aprovat el projecte després
d'haver dit l'alcalde que “l'únic obstacle que
ha tingut la piscina és el PP de Vinaròs”. Els
regidors del PP de Vinaròs es van aixecar de les
seves cadires i van abandonar el ple al crit de
“això és una vergonya”, en el moment en que
Pla, gairebé quan concloïa la seva intervenció,
va dir que en aquest tema “l'obsessió
del PP Vinaròs és com els maltractadors
masclistes, que si no és meva no és de ningú”.
Una vegada els populars van sortir, Pla va
continuar amb el seu discurs i va concloure, a
manera de sentència, nomenant un a un amb
noms i cognoms als vuit regidors del PP “com
a responsables per la seva política d'oposició
total sense diàleg ni atenció als interessos de
la gent que Vinaròs seguisca en 2017 sense
piscina”.
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El PSPV-Vinaròs lamenta els fets ocorreguts al ple i demana a l’alcalde que rectifique
Els Socialistes de Vinaròs han lamentat
«profundament» en un comunicat els fets
ocorreguts al ple extraordinari que havia
demanat el PP de Vinaròs per exigir dimissions a
4 membres de l’equip de govern. «Entenem que,
en un debat polític de l'envergadura del celebrat,
on la piscina hagués hagut de ser l'únic tema
fonamental a tractar, es pugue arribar a certs
moments de tensió per l'acalorat debat dialectal
entre les diferents visions i postures sobre el tema
a tractar. Això, però, no justifica que s'hagués
fet una comparació desafortunada en el seu
plantejament, com és la que el senyor alcalde de
la ciutat, Enric Pla, va voler utilitzar en el seu torn
de paraula i en el seu fil argumental», indiquen en
el seu comunicat.
Els socialistes continuen assenyalant que «com
a socis de govern i pedra angular de l'estat de

benestar del que va començar a possibilitar la
igualtat de drets entre homes i dones, no podem
emparar una comparativa tant greu com la que
es va fer i que en aquests temps, és absolutament
innecessària i inacceptable».
També indiquen que «com a socis del govern
local i part activa de l'estabilitat i la coherència
política d'aquest equip de govern progressista,
animem al senyor alcalde Enric Pla a què matise
i rectifique la seva comparació i que, insistim, en
un moment de debat polític, de vegades, ens pot
jugar males passades. Rectificar és de savis. És per
això que confiem en la capacitat autocrítica del
nostre alcalde».
Però aquest fet, diuen també en el seu comunicat,
«no ens ha de fer perdre la visió del debat que es
va produir. Un debat que, amb la intervenció del
nostre portaveu i primer tinent alcalde socialista

a l'ajuntament, Guillem Alsina, va voler posar de
manifest de forma objectiva, coherent i tranquil·la
els diferents pals a les rodes que el Partit Popular
de la ciutat, acabant per la via jurídica, han anat
posant per a què la piscina no sigue una realitat.
En resum: Una oposició absolutament nefasta i
depredadora».
I conclouen que «des dels Socialistes de Vinaròs,
pensem que el debat és només una part de tota
aquesta situació tan complexa. Mentre la resta de
partits polítics segueixen tirant-se els "trastos" al
cap, des d'aquesta agrupació, treballem i seguirem
treballant per ERADICAR LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE, per la millora de la qualitat de vida de la
gent i seguirem treballant per buscar alternatives
reals i factibles per a poder tirar endavant un
projecte per el qual sempre hem apostat: La nova
piscina municipal».

Més de 50 emprenedores es donen cita a Vinaròs durant la jornada
"En Femení Plural: innovació i cooperació"
Des de les 9:30 hores s'han dut a terme diverses ponències i taules testimonials de dones, en les quals han presentat els
seus projectes emprenedors

El 17 de novembre es va dur a terme al Centre de
Coneixement Vinalab de Vinaròs, la presentació
de la jornada dirigida a dones emprenedores "En
femení plural: innovació i cooperació", a la qual
s'han inscrit més de 50 persones.
Aquesta iniciativa està organitzada per
l'associació Reinventhadas i compta amb el
suport i promoció de l'Ajuntament de Vinaròs,
a través de l'ADL, la Diputació de Castelló, la
Cambra de Comerç de Castelló, Focus Pyme
i Emprenedoria, la Generalitat Valenciana i el
Centre Europeu d'Empreses Innovadores (CEEI).
"Gràcies a totes les entitats que han participat
en aquesta jornada, impulsada per moltes
dones amb gran capacitat de treball i superació.
Treballar amb perspectiva de gènere és molt
més que una qüestió estètica. Per això, aquest
tipus d'esdeveniments són de gran importància
per estimular i donar exemple a potencials
emprenedores de la regió ", ha assenyalat
l'alcalde Enric Pla.
4

En aquesta mateixa línia, la regidora d'Ocupació,
Maria Cano, ha explicat que "és gratificant veure
com diverses administracions i entitats poden
unir-se per organitzar jornades com aquestes, en
què l'objectiu primordial és donar veu a les dones
i, sobretot, a les que emprenen, per aprendre i
donar-nos suport les unes a les altres "
A aquest acte inaugural ha assistit també el
diputat provincial de Promoció Econòmica,
Salvador Aguilella, el director del CEEI de
Castelló, Justo Vellón, i la sòcia fundadora de
Reinventhadas, Marisa Capellín, moderadora
d'aquest esdeveniment, en el qual s'han dut a
terme diverses ponències i taules testimonials de
dones.
Verito Monetta i Sandra Claret han començant
parlant de "Movilizadas", amb consells per a
aquelles dones que porten l'oficina a sobre.
Seguidament, Pilar Santiesteban ha parlat
del Copywriting per negocis, per vendre més
i millor a través dels textos web. A la segona

part de l'esdeveniment han parlat de les seues
experiències Maria Pilar Amela, de Ahorradoras,
Anna Barceló, de Mochila de Sabor i Raquel
Saez, de Coworking Dinamic Benicàssim. Per
finalitzar, abans del tancament de la jornada, s'ha
organitzat una dinàmica de networking per part
de Reinventhadas.
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Millores en la il·luminació i més de 60 activitats programades per a aquestes festes nadalenques
Entre les novetats destaca l'emissió en directe de la Cavalcada de Reis per Canal 56 i la il·luminació de l'Avinguda Llibertat fins
al Pius XII amb 16 nous arcs

Les regidories de Cultura, Festes, Tradicions y
Joventut, Turisme i Comerç i Obres i Serveis van
presentar dilluns les millores en la il·luminació
nadalenca que hi haurà aquest any al municipi,
així com la programació d'actes, que aquest 2017
compta amb més de 60 activitats previstes entre el
24 de novembre i el 14 de gener.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha
explicat que, entre les millores per a aquest any, pel
que fa a la il·luminació i decoració nadalenca, hi ha
els 16 nous arcs que vestiran de festa l'Avinguda
Llibertat fins l'arbre del Pius XII. "Molts veïns ens
van fer aquesta demanda i, després de valorarho, l'Ajuntament va decidir fer-se càrrec d'aquesta
part de la il·luminació. Els comerciants ja ens han
traslladat la seua satisfacció i estan molt agraïts ",
ha destacat Alsina.
El consistori també es farà càrrec de la il·luminació
del carrer Sant Cristòfol i de la decoració a la Plaça
Tres Reis, fet que suposa una inversió de 7200 euros
que inclou el muntatge i desmuntatge d'aquestes
llums i el manteniment durant el període en què
estiguen en funcionament. L'empresa Elecnor, que
és la que gestiona l'enllumenat públic local, es fa
càrrec de la resta de la il·luminació nadalenca, que
inclou els següents carrers i avingudes:
- 10 arcs a l'Avinguda País Valencià
- 6 arcs al carrer Sant Francesc
- 4 arcs a Doctor Santos
- 6 arcs al carrer Socors
- 6 arcs al carrer Major

- 6 arcs al carrer Sant Tomàs
- 3 arcs en la Travessia Safont
- 3 arcs a Doctor Fleming
- 2 arcs a la Plaça Agustí Comes
En total, 46 arcs d'il·luminació, a més de la
decoració de la plaça Parroquial, el campanar
de l'església Arxiprestal i la façana del Mercat
Municipal. "Vinaròs torna a ser un referent per
a tota la comarca en època nadalenca i per això
creiem que els decorats i la il·luminació nadalenca
han d'estar a l'altura, pel que cada any invertim
perquè la decoració nadalenca estigue present en
nous trams de la localitat ", ha indicat Alsina.
En aquesta línia el regidor de Turisme i Comerç,
Domènec Fontanet, ha assenyalat que aquesta
decoració és un important atractiu per a l'arribada
de visitants a la localitat i per dinamitzar el centre
comercial, afavorint les compres. A més, Fontanet
ha detallat una a una la extensa programació
prevista per a aquest any, en què a més dels
actes tradicionals com la recepció de cartes dels
nens del Pare Noel, l'encesa de les llums de Nadal
o la cavalcada dels Reis Mags, hi haurà també
nombrosos concerts, tallers, trobada de corals,
jocs tradicionals, exposicions i actuacions de ball i
teatre.
"Hem treballat de forma coordinada amb la
regidoria de Cultura, Festes i Tradicions per oferir
una programació el més atractiva possible per
a tot tipus de públic i també hem volgut afavorir
les compres, de manera que el diumenge 24 de

desembre els establiments romandran oberts en
horari comercial", ha indicat Fontanet.
Marc Albella, regidor de Festes, Tradicions, Cultura
i Joventut ha acabat agraint "la implicació de
totes les entitats que formen part d'aquesta
programació, ja que sense elles això seria
impossible". Albella ha destacat la continuació
del Parc de Nadal per als menors al Poliesportiu,
així com l'aposta per emetre en directe per Canal
56 les Campanades de Cap d'Any, amb orquestra
a la Plaça Parroquial. "En aquesta ocasió tindrem
també l'emissió de la Cavalcada de Reis, perquè
les persones que no puguen presenciar-la en els
nostres carrers puguen fer-ho des de casa i que la
cavalcada dels Reis Mags a Vinaròs es pugue veure
a tota la comarca", ha assenyalat Albella .
El regidor ha indicat que el programa d'activitats
nadalenques estarà disponible a la Tourist Info
a partir d'aquest 21 de novembre. Aquest també
podrà trobar-se en diferents botigues i comerços,
locals municipals i en format digital a la web de
l'Ajuntament i a les xarxes socials. "Esperem que
gaudiu de tot el que hem preparat i us desitgem
unes molt bones festes", ha conclòs Albella.
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Es presenta la programació d'actes del Dia
Internacional contra la Violència de Gènere
Entre les activitats programades hi ha un cicle de curts,
conferències i campanyes de conscienciació.
La Regidoria de Política Social, Igualtat
i Discapacitat ha presentat aquest
dijous la programació d'actes en
commemoració del Dia Internacional
Contra la Violència de Gènere, que
es durà a terme el proper 25 de
novembre.
"Es tracta d'una problemàtica social
que s'ha de visibilitzar i, per això, no
hem volgut limitar-nos a un sol dia,
sinó que hem organitzat diverses
activitats i accions que s’allargaran
durant el proper mes de desembre",
ha explicat la regidora de l'àrea,
Mamen Ruiz.
La primera activitat es va dur a terme
el 17 de novembre, amb l'inici del
II Cicle de Curts contra la Violència
de Gènere a la Biblioteca Municipal.
Posteriorment s’organitzarà un debat
per reflexionar sobre aquesta qüestió.
El divendres 24 de novembre, a les
13:00 hores, es va realitzar un minut
de silenci i es nombrarà una a una
a totes les dones que han estat
víctimes de la violència de gènere a
Espanya aquest 2017. A continuació

es va llegir un manifest en Contra la
Violència de Gènere davant la porta
de l'Ajuntament.
Per la tarda, aquest mateix dia, a
la Biblioteca Municipal, es va fer la
conferència "Empoderament per a
la prevenció de la violència", a càrrec
de la psicòloga Cristina Amela,
col·laboradora de l'associació "Mi
Mano es tu Apoyo".
A més, durant el mes de desembre,
es durà a terme la campanya "No me
toques el WhatsApp", amb tallers de
prevenció de la violència dirigits a
l'alumnat de secundària dels instituts
de Vinaròs.
Finalment, ha destacat Ruiz, es
col·labora amb el consell escolar
de la Comunitat Valenciana amb la
campanya "RQRQR, no pararem fins a
aconseguir igualtat". A més a més, s'ha
llançat una altra campanya en xarxes
socials en què, a través del Facebook
de l'Ajuntament de Vinaròs, s’anima
a la ciutadania a pujar imatges amb
cartells contra la violència de gènere
i el hashtag #VinaròsSimplica.

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 UPCCA de Vinaròs realitza xerrades dirigides a famílies
per a la prevenció d'addiccions i conductes de risc
Entre els temes abordats es troben les addiccions a substàncies i
comportaments, a més dels principals factors de risc i protecció
La Unitat de Prevenció Comunitària
de Conductes Addictives de Vinaròs
(UPCCA), està duent a terme a
la localitat una sèrie de xerrades
dirigides a famílies per abordar
temes relacionats amb la prevenció
d'addiccions i conductes de risc.
Per un costat, en col·laboració amb la
Fundació Amigó, s'estan realitzant tots
els dimarts d'aquest mes de novembre,
xerrades sobre la prevenció familiar
en drogodependències, addiccions a
substàncies, addiccions conductuals
(Internet, mòbil, joc, etc.) i principals
factors de risc i protecció.
Aquestes xerrades es realitzen al saló
d'actes de la Biblioteca Municipal, a
les 19:00 hores. A més, aquest 13 de
novembre es va iniciar una formació
específica per a pares, amb el curs en
línia "En Família: profunditzant", que
finalitzarà el 15 de desembre.
Aquest curs l’organitza la Conselleria

de Sanitat Universal i Salut Pública
de la Generalitat Valenciana, a través
de la UPCCA. En aquest cas "l'objectiu
és dotar als pares dels instruments
necessaris per facilitar el seu treball en
la prevenció de conductes de risc", ha
destacat la regidora de Política Social,
Igualtat i Discapacitat, Mamen Ruiz.
Ruiz, ha destacat també "la
importància de l'educació en la
prevenció de conductes addictives
o de risc" i ha remarcat el paper que,
en aquest sentit, exerceix la UPCCA
a través de la tècnica especialista
en conductes addictives d'aquesta
Unitat. Finalment, la regidora ha
recordat a la ciutadania que, per a
qualsevol consulta sobre conductes
addictives, informació o orientació
familiar sobre drogues, hi ha un servei
gratuït al que poden recórrer els qui
ho necessiten, sol·licitant cita prèvia al
telèfon 964450075 ext. 208.

Vinaròs celebrarà per tercer any el Divendres Negre
Ja hi ha 120 comerços adherits a aquesta campanya comercial impulsada
des de la Regidoria de Comerç
El regidor de Comerç, Consum, Turisme i Foment
de l'Activitat Econòmica, Domènec Fontanet,
ha presentat aquest dimecres la campanya de
"Divendres Negre", en la qual ja hi ha 120 comerços
adherits que oferiran descomptes directes en
centenars d'articles durant el divendres 24 i el
dissabte 25 de novembre.
Aquest és el tercer any que la localitat participa
d'aquesta iniciativa, que es porta a terme a tot el
món i que en el cas de Vinaròs busca dinamitzar
el comerç i fidelitzar els clients, que podran trobar
articles fins a un 50% més barats del seu preu
habitual. Es tracta d'una campanya comercial

oberta, tant per a establiments
associats com no associats. En aquest
últim cas, els empresaris només
hauran de dirigir-se a l'AFIC, al carrer
Sant Ramon, per recollir el cartell de la
campanya.
"Creiem que és una campanya molt
interessant, tant per als comerciants
com per a la població i els visitants de
la comarca que aquest cap de setmana
vinguen a passejar pel nostre centre
comercial. Els convidem a visitar-nos per gaudir de
l'ambient nadalenc que començarà a apreciar-se

des del divendres, quan es produeixi l'encesa de
les llums nadalenques a la localitat ", ha conclòs el
regidor.

Sábado de 18:00 a 21:00, estas invitado si quieres colaborar
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La Regidoria de Medi Ambient dóna suport a la campanya #UnaBainaMenys
Si trobes beines buides al camp, recull-les i porta-les a Decathlon Vinaròs per aconseguir punts directes i mantenir el camp net
El regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi
Moliner, ha mostrat avui el suport de l'Ajuntament
a la campanya de conscienciació #UnaBainaMenys,
que impulsa Decatlhon Vinaròs i que compta
també amb la col·laboració del Club de Caçadors
"Sant Sebastià" de Vinaròs i el Consell Local Agrari.
"Dins les línies de col·laboració en l'àrea
mediambiental que tenim amb Decathlon, tots
els anys duem a terme una acció a favor de la
natura. Aquest any, però, hem volgut fer un pas
més donant suport a aquest projecte per fomentar
que es retiren les baines buides del camp ", ha
assenyalat Moliner.
Damià Dauden, responsable de Medi Ambient
de Decathlon Vinaròs, ha explicat que qualsevol
persona que trobe aquest tipus de baines
d'escopeta buides pot portar-les a la botiga de
Decathlon Vinaròs i a canvi rebrà punts client per
ajudar a mantenir la muntanya neta.

"Aquesta campanya s'està realitzant a tota
Espanya i a Vinaròs no volíem ser menys, per això
vam decidir sumar-nos a aquesta iniciativa amb
el suport de la Regidoria de Medi Ambient, el
Consell Local Agrari i el Club de Caçadors Sant
Sebastià", ha assenyalat Dauden, que ha afegit
que la campanya és a llarg termini i que es podran
lliurar fins a 15 xecs descompte per persona a
l'any.
Un cop les baines arriben a la botiga, seran
enviades a Barcelona per al seu reciclatge.
"Convidem als caçadors, als senderistes i a
qualsevol altra persona, a participar en aquesta
campanya, que te com a objectiu mantenir net el
nostre camp i espais naturals", ha conclòs Moliner,
qui ha indicat que aquesta acció mediambiental
ha estat molt ben rebuda per la societat de caça,
que col·labora intensament per difondre aquesta
iniciativa entre els seus associats.

El COI elige los Olivos milenarios Territorio Sénia para celebrar el Día Mundial del Olivo
Habrá itinerarios, charlas y un congreso
EMILI FONOLLOSA

El Consejo Oleícola Internacional (COI) ha
decidido dedicar el 'Día Mundial del Olivo” a los
numerosos olivos situados en el conocido como
“territorio del Sénia” que comprende comarcas
del norte de Castellón, sur de Tarragona y las
limítrofes de la provincia de Teruel.
Después de presentar la Mancomunidad Taula
del Sénia el proyecto WORLD OLIVE DAY ANCIENT OLIVE TREES Territory'S NORIA, el COI
lo ha escogido este territorio y se desarrollará
en dos actividades concretas, durante los días
19 (domingo) y 24 (viernes) de noviembre.
El domingo 19 de noviembre la actividad es
un itinerario a pie por los olivos milenarios de
Canet lo Roig, incluida el olivo más monumental
2016. Se hará también una visita guiada el
museo Pozo del Mas de La Jana, donde está
el olivo más monumental 2014 y también se
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acudirá al Molino Alboredes con degustación
de aceites. Por la tarde, se hará visita al área de
olivos milenarios de Traiguera con lectura del
manifiesto del COI y proyección de la película "el
Olivo", con la presencia del actor Manuel Cucala
(en la Sala Juntas Cooperativa el Progreso).
El viernes 24 noviembre en Ulldecona, se acudirá
al Museo Olivos milenarios Arion. A las diez se
inaugurará en este municipio catalán el Congreso
Día Mundial del Olivo 2017, en el que se hablará,
entre otras cosas, de la conservación y puesta en
valor de los olivos milenarios Territorio Sénia, la
datación de olivos milenarios, producto turístico
'Olivos milenarios Territorio Sénia' y un nuevo
estudio sobre datación de estos árboles. Después
se hará un reconocimiento a los propietarios de
Olivos milenarios, cata de aceites y la lectura del
manifiesto COI.

Además de la Mancomunidad Taula del Sénia,
la Asociación Territorio Sénia, ayuntamientos y
molinos de aceite, habrá la colaboración de las
Diputaciones de Castellón, Tarragona y Teruel,
tras haber a estos longevos olivos.
El Consejo Oleícola Internacional (COI), creado
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y cuya
sede está en Madrid, es el único organismo
internacional dedicado al aceite de oliva y las
aceitunas de mesa. En los países miembros
del COI se concentra el 94% de la producción
mundial de la aceituna, básicamente localizada
en la región mediterránea. Los países miembros
del COI celebran juntos el DÍA MUNDIAL DEL
OLIVO, realizando actos diversos entre el 15
y el 30 de noviembre para lanzar un mensaje
común: "Defendemos nuestro planeta con el
olivo".

fotonotícies
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El grup de música d'arrel Solk oferí un concert a la Casa Membrillera
per presentar el seu CD/llibre "Herència". E.Fonollosa
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Visita dels alumnes del CEIP Assumpció al centre d’Afaniad, on acudeixen xiquets i adolescents amb
dificultats d’aprenentatge per millorar les seues destreses. Està situat a l’antiga vivenda del conserge
d’aquest col.legi. E.Fonollosa

Ramon Roig, Luis Calduch, Manolo Sastriques,
Ramon Homs i Juan Manuel Boix, en els nadals
de fa molts anys al carrer Sant Tomàs.

La Comparsa Els Dormilons vol mostrar el
seu agraïment a la reina del carnaval 2017,
Laia Segarra, i donar la benvinguda i desitjar
molta sort a la nova reina, Yaiza Bonet.

La comparsa El Pilà presentamos a nuestras
Reinas Carnaval 2018, Bea Linares y Marta
Moya Linares como Reina infantil, madre e
hija que nos representaran con muchas ganas
e ilusión y a las que les deseamos tengan su
mejor experiencia.

En col·laboració amb la Fundació Amigó, s’estan realitzant
a la biblioteca de Vinaròs tots els dimarts d’aquest mes
de novembre, xerrades sobre la prevenció familiar en
drogodependències, addiccions a substàncies, addiccions
conductuals (Internet, mòbil, joc, etc.) i principals factors de
risc i protecció. Aquest dimarts 21, el tema va ser internet i els
seus riscos i abusos. E.Fonollosa

A punt d'acabar la
primera edició del
curs de telèfons
tàctils Android.
La setmana
pròxima comença
la segona
edició: aprenent
tecnologies que
ens acompanyen
en la vida
quotidiana!
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Més de tres mil comparsers anuncien el Carnaval 2018 amb la jornada de paelles
Redacció/Fotos: Fonollosa/Castejón/Flores

Més de 3.000 persones no van faltar
diumenge en una jornada de sol
esplèndida a les paelles anunciadores
del Carnaval 2018, que se celebrarà del
28 de gener al 12 de febrer.
La gran cita gastronòmica de les 33
comparses, que és sempre la prèvia a la
festa es va celebrar a l'entorn del passeig
Fora Forat, que es va convertir en centre
de reunió multicolor, ja que quasi tots els
assistents portaven variades camisoles i
mocadors distintius de cada comparsa.
Aquest esdeveniment se celebra des
de fa ja dos anys al novembre. Abans
es feia al desembre, però la Comissió
Organitzadora del Carnaval (COC) va
apostar per avançar-la un mes per a
evitar al màxim les baixes temperatures
o el mal temps que feia que no poguera
celebrar-se en ocasions. El canvi de
dates, des de llavors, ha resultat de
moment un encert.
La COC va facilitar l’arròs i tots els
elements necessaris perquè cada
comparsa poguera preparar, des de
primera hora del matí, les paelles per als
seus integrants, mentre els més xicotets
gaudien d'una festa infantil.
La maquinària del Carnaval 2018 ja està
en marxa des de fa mesos. Les reines
de les comparses ja estan preparant
els vestits que lluiran en la gala i les
desfilades. Una gala de reines que
tornarà a celebrar-se en l'antic camp de
futbol del Cervol, ja que encara no hi ha
data per a la construcció en aquest lloc
del nou col·legi Jaume I.
A més, la setmana passada es va triar el
cartell anunciador de les festes, obra del
dissenyador gràfic Adrián Lendínez i que
porta per títol“Neverland”, en ser el tema
central d'enguany ‘El país de mai més’. El
cartell de Lendínez va ser triat d'entre
altres 31 propostes.
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Una de las comparses més veteranes, “I sense un duro”, va
aprofitar el dia de les paelles per despedir a la seua reina
2017 Patricia Gasulla Bonet i presentar la reina 2018,
Desirée Monzó Millet. Foto: E.Fonollosa.
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FURGONETA
MUDANÇA
Volum: de 6 a 8 m

CAP DE SETMANA
120€

TURISME
DE LLOGUER
3 DIES
100€

IVA INCLÒS i 500 KM

IVA INCLÒS i 500 KM

JORNADA LABORAL
50€

IVA INCLÒS i 100 KM

LLOGUER DE TURISMES I FURGONETES
964 45 25 58

vinaros@davima.net

www.davima.net
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Jubilacions al Leopoldo Querol
El mes de novembre ha sigut un mes de
comiats a l’IES Leopoldo Querol.
La professora i catedràtica de francés
Françoise Coëffard Randavel es va jubilar el
passat 2 de novembre després de 35 anys
desenvolupant la seua tasca docent al nostre
centre.
Uns dies després, el dia 10 de novembre,
Vicent Pomada, que durant 19 anys ha sigut
professor d’anglés a l’IES Leopoldo Querol,
s’acomiadava també de tots nosaltres amb
motiu de la seua jubilació.
A tots dos els donem la nostra enhorabona
i els desitgem el millor en la nova etapa que
acaben de començar.
Joyeuse
retraite,
Françoise!
Happy
retirement, Vicent!

25 aniversario del fallecimiento del doctor Pérez Fuertes
EMILI FONOLLOSA

Este 22 de noviembre se cumplen 25 años del fallecimiento del recordado y reconocido médico e
historiador Pedro Pérez Fuertes, de Molina pero que ejerció en Vinaròs durante una larga etapa.
Se dedicó totalmente a sus enfermos con gran amor, trabajó para mejorar la Sanidad y la Cultura en
Vinaròs, realizando estudios sobre la historia del Maestrazgo y colaborando en la formación de la Coral
en las Ampas. de los colegios etc, como nos destacaba su viuda Maribel Herrero.
También durante su estancia en Vinaròs realizó en la Universidad de Tortosa la carrera de Geografía
e Historia en la cual se le nombró Alumno Emérito en 1993. L’Associació “Amics de Vinaròs” recibió
años atrás una donación de parte de su extensa biblioteca, más de un centenar de libros de historia y
medicina; fueron entregados por su viuda e hijos Pedro y Elisa.
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La COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO Y SANTO
SEPULCRO informa :
La LOTERÍA de Navidad estará a la venta
hasta el 10 de diciembre.
Podéis adquirirla en:
•
Corsetería Mari Carmen
•
La Cubana
•
Modas Ramírez
•
La Aduana
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Cocemfe Maestrat forma a 16 persones
El president de Cocemfe Maestrat, Ramon
Meseguer, la tècnica de l'entitat, Elena Fermoselle
i el regidor de Medi ambient i agricultura, Jordi
Moliner, han realitzat una valoració molt positiva
de l'activitat que l'associació va dur a terme entre
els mesos de setembre i octubre, una jornada
formativa enfocada en l'ocupació organitzada per
Cocemfe, la Diputació i els ajuntaments de Vinaròs
i Benicarló.
En aquestes jornades van participar un total de
16 persones -8 de Vinaròs, 7 de Benicarló i 1 de
Càlig- d'entre 30 i 46 anys amb diferents tipus de
discapacitat que van aprofitar els coneixements
teòric i pràctics de forma positiva per a poder

millorar la seua empleabilidad. Unes jornades que
van comptar també amb el suport d'empreses.
Com va destacar Elena Fermoselle, “esperem que
aquesta activitat siga la primera de moltes edicions,
perquè ha sigut una jornada molt profitosa”. Van ser
20 hores de curs i 8 mòduls treballe amb resultats
“molt satisfactoris”.
Per la seua banda, Jordi Moliner va destacar
el treball realitzat per Cocemfe Maestrat i va
recordar que des de la seua àrea es van posar a
la disposició dels alumnes tres horts socials per a
realitzar pràctiques. Uns horts que l'edil confia “que
seguisquen conreant-se per part de l'associació”.
Va concloure la roda de premsa Ramón Meseguer,

que va agrair el suport de les empreses, les entitats
públiques i el treball realitzat pels alumnes
participants.

El Centro Comercial Portal Mediterráneo renueva y moderniza su imagen
El Centro Comercial Portal Mediterráneo de
Vinaròs presenta esta semana una actuación
integral sobre las fachadas del Parque
Comercial, con el objetivo de renovar y
modernizarsu
imagen,
homogeneizando
algunos de sus elementos y generando una
imagen única y para todo el conjunto.
Después de 14 años desde su creación,
la nueva gerencia del Portal Mediterráno
considera primordial acciones como el
revestimiento del Bandau actual y torretas de
panel composite de aluminio, la colocación

en una de las torretas de directorio integrado
con el logotipo de todos los operadores y la
sustitución y homogeneización de iluminación

con instalación de focos led.
Todo ello conlleva un considerable ahorro
energético.

La Policia Local informa als escolars sobre la prevenció del consum d’alcohol

El passat 15 de novembre, Dia Mundial sense Alcohol, la Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), en col·laboració amb la
Policia Local de Vinaròs, han continuat amb els tallers per a la prevenció del
consum d'alcohol entre els menors en els centres educatius de la localitat.
Aquestes accions van començar, de fet, el passat 17 d'octubre i finalitzaran
el proper 30 de novembre de 2017. Durant aquestes sessions els tècnics de
la UPCCA expliquen als escolars quins són els riscos derivats del consum
excessiu d'alcohol i fomenten l'ús de begudes saludables.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Asamblea de Vinaròs
El próximo día martes día 28 de noviembre, a las 17,30
horas y en el salón del “Cefire”, sito en la Avda. Libertad nº
1, tendrá lugar una charla-coloquio sobre el tema de la
“Prevención de la diabetes”, el cual será impartido por el
doctor Severiano Boluda Monpo, endocrino del “Hospital
Comarcal de Vinaròs”.
Contamos con su asistencia.
Cruz Roja Española Asamblea de Vinaròs.

13

25 novembre de 2017

CULTURA

Ramon Pla ens farà un repàs del Vinaròs en les targetes postals
Grup de debat i recerca Tràngol

El proper divendres, 1 de desembre, la Fundació
Caixa Vinaròs acollirà la conferència que sota el
títol «La història de les targetes postals de Vinaròs»
oferirà Ramon Pla Marco, president del Cercle
Cartòfil de Catalunya, i persona molt vinculada a
la nostra ciutat on van viure els seus pares i la seua
família. L’acte començara a les 19,30 hores.
Ramon Pla ens parlarà, en primer lloc, d’origen de
les targetes postals allà per l’any 1869. També de
l’aparició de l’enter postal i targeta postal privada i
de la creació de la Unión Postal Universal.
Continuarà analitzant l’aparició de les primeres
targetes postals il·lustrades que són l’origen de les
postals amb vistes; per a continuar amb el repàs
de les primeres postals a Espanya, els seus editors,
fotògrafs i impremtes. Parlarà de l’edat d’or de la
targeta postal (1900-1910).
En un tercer bloc, aprofundirà en les primeres
postals de Vinaròs, la seua temàtica i els textos del
revers. Qui van ser els editors i fotògrafs d’estes
postals.
Finalment, ens comentarà la seua visió sobre
què ens aporten les postals i com veu el futur
d’aquestes targetes postals.
Pla ens explica que la seua afició al col·leccionisme
va començar als vuit anys amb la filatèlia.
Aleshores, «el meu avi tenia en Borriana una
papereria-llibreria i em guardava tots els segells de
paquets i cartes que rebia». Tanmateix la seua gran
afició, la cartofilia, s’inicià al Mercat de Sant Antoni

de Barcelona, ara farà uns 40 anys. Encara recorda
aquell moment, «remenant llibres vaig trobar
unes postals de Vinaròs en una caixa de sabates.
Hi havia imatges del meu poble que no coneixia
per ser molt antigues. Em vaig emocionar i les vaig
comprar totes. Nostàlgia i curiositat van ser les
primeres motivacions. A partir d’aquí les postals
són una de les meves passions en la vida».
Com ell mateix ens conta he trobat postals de
Vinaròs per tota Espanya. Algunes en França. En un
viatge de treball a Estocolm, en va trobar dos del
port de Roisin. Ara mateix, té una bona col·lecció.
A part de les postals de Vinaròs també ens comenta
que «tinc postals de tot el món. Uns quants milers.
Totes en blanc i negre; bastant antigues. Amb els
amics faig broma dient-los que sense mourem de
casa puc fer un viatge per molts països veient-los
com eren fa 50 o cent anys».
Actualment és president del Cercle Cartòfil de
Catalunya, única associació de col·leccionistes de
postals que hi ha en tota Espanya. Va ser fundada
en 1980 i el lloc de reunió es l’Ateneu Barcelonès.
Publica la Revista Cartòfila, fan exposicions i
ajuden a qui vol publicar algun llibre, normalment
del seu poble.
Pla ha fet exposicions de Cerdanyola del Vallès
on resideix; a Montornès i L’Ametlla del Vallès de
postals del Vallès Oriental; i a Sant Pol de Mar de
postals del Maresme, entre altres. Ha publicat
diversos llibres de postals: “Recordant Cerdanyola”
amb el fotògraf local Gabriel Escursell; “Sant Pol
de Mar. Imatges i records”. “Barcelona 1900. Les

postals de Hauser y Menet”, amb textos de Lluís
Permanyer, cronista de la ciutat. El darrer “La
Introducció de la targeta postal a Catalunya, les
Illes Balears i Andorra”, conjuntament amb Jaume
Tarrés, llibre monumental de postals de finals del
segle XIX fins als anys 30 del segle XX.

L’Orfeó Vinarossenc participa en la XVI Trobada de Cors de la Comunitat Valenciana

La Sala Iturbi del Palau de la Música de València,
amb capacitat per 1.500 persones, va acollir
diumenge 19 de novembre la XVI Trobada de
Cors de la Comunitat Valenciana, organitzada per

la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana,
FECOCOVA, i en la que va participar l’Orfeó
Vinarossenc i també la Coral Juvenil Sant Sebastià.
En el cant comú, es va interpretar la cançó popular

L’Orfeó Vinarossenc, al XXIX Certamen de Santa Cecília
L’Orfeó Vinarossenc va participar el
passat dissabte 18 de novembre a
l’auditori municipal al XXIX Certamen
de Santa Cecília, concert en el que
també van estar presents les corals Veus
de l’Ebre de Sant Jaume d’Enveja i la
Coral Borrianenca. Cinc van ser les peces
interpretades per l’Orfeó Vinarossenc,
dirigida per Carlos Vives, altres cinc per
la Coral Veus de l’Ebre i sis per part de la
coral Borrianenca per acabar en un cant
comú de la peça ‘Cor d’esclaus Nabucco’.
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vinarossenca ‘Varem lo llaüt’, sent el director de les
corals participants Carles Vives Sebastià, mentre
que en la pretrobada de Traiguera, Santiago
Romero Beltrán va dirigir ‘La xertolina’.
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Pastisseria Macip: Un siglo de dulces de la pastelería más antigua de Vinaròs

X.Flores/E.Fonollosa

La Fundació Caixa Vinaròs acoge
desde el pasado viernes 18 de
noviembre una exposición muy
especial. Se trata de los cien años
de historia de la Pastisseria Macip.
Una pastelería emblemática que 100
años y tres generaciones después
conserva un excelente estado de
salud y que se mantiene en una
de las arterias comerciales de la
localidad: la calle Socors.
Agustí Macip, tercera generación
pastelera, señaló que esta “es una
pequeña muestra de las cosas que
teníamos en la pastelería y hemos
escogido esta fecha para inaugurarla
porque sabemos que fue en este
mes, hace ahora cien años que se
abrió la primera pastelería de la
familia”. Fue concretamente en la
calle Mayor número 27 cuando
aperturó la pastelería de Santiago
Macip. “Entonces no tenía horno y
allí estuvo durante 15 años” explicó
Agustí, añadiendo que “después
se trasladó a la calle Socorro 26
, calle que en aquel tiempo se
llamaba Ruiz Zorrilla”. La exposición
se centra en imágenes de las tres
generaciones de pasteleros, de
los materiales utilizados y puede
apreciarse también la evolución de
las herramientas utilizadas a lo largo
del tiempo, así como los anuncios
que se insertaban en los medios
de comunicación y el cambio de la
imagen gráfica de la pastelería.
El presidente de la Fundació Caixa
Vinaròs, Manuel Molinos, destacó
estos cien años “de historia de un
negocio, de una familia vinculada al

mundo de la pastelería y la herencia
de este centenario en diferentes
ámbitos: las herramientas de trabajo,
el cambio de los materiales para
hacer los productos y del concepto
estético de los mismos”. Molinos
destacó que “gracias a Vinaròs y
a una familia como esta tenemos
un negocio centenario, lo que no
pueden decirlo muchos pueblos”.
También recordó que Macip sube
cada año por San Sebastián a vender
los puritos y agradeció iniciativas
como la mona de pascua que esta
pastelería destina a un colegio de la
localidad. “Agustín es una persona
que disfruta de ser creativo, disfruta
de su profesión y eso se nota en
sus creaciones y en su apuesta
por la tradición combinada con la
modernidad”, indicó Molinos, que
quiso también felicitar al gremio en
general. “Hoy en día gracias a los
pasteleros se mantiene la tradición
de Santa Catalina, y por ello hay
que felicitar tanto a la familia Macip
como a todos los pasteleros que
mantienen su ilusión y creatividad
día a día”, concluyó.
Por su parte, el edil de Comercio
Domènec Fontanet, agradeció a
la Fundació Caixa Vinaròs que sea
un espacio de encuentro cultural
y de tradiciones, y destacó que
“inauguramos una exposición que
muy pocos comercios podrían hacer.
Cien años de historia en un negocio
manteniendo la llama viva es una
efeméride muy importante para un
establecimiento, y esta muestra es
un reconocimiento a la familia Macip
y al oficio de pastelero en general”.

Subscriviu-vos a

El Diariet
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Sergi Ayza i Vicente Fontes exposen a l’Auditori Municipal
La mostra ‘Diversitats’ recull la creativitat artística de dos joves amb autisme i síndrome de down

L’auditori municipal acull des del passat dimecres la
mostra ‘Diversitats’, una exposició d’obres de Sergi
Ayza i Vicente Fontes, alumnes de la pintora Isabel
Serrano, que va ser inaugurada per la regidora
de Benestar Social, Mamen Ruiz i el regidor de
Cultura, Marc Albella, en presencia dels autors, les
seues famílies i la professora Isabel Serrano .
Sergi Ayza Palau és un jove que des de ben menut
es caracteritza per una gran sensibilitat artística.
Sergi té autisme i sempre ha estat molt estimulat
per la seua família, fet que ha propiciat la seua
sociabilitat i el seu desenvolupament sensorial i
cognitiu.
Vicente Fontes Castaneda és un jove amb
síndrome de Down. La família ha estat decisiva
per desenvolupar a poc a poc les seues
capacitats creatives, i ha sigut fonamental per a
la seua evolució i integració. En el cas de Vicente,
especialment la seua mare, Nelida Castaneda, amb
molt de coratge, va preocupar-se perquè Vicente
pogués desenvolupar amb normalitat la seua
part més espiritual i creativa a través del ioga, la
meditació i l’art.
Tal com ha explicat la seua mestra, Isabel Serrano,
Vicente Fontes ens mostra una vintena d'obres
pintades en acrílic, “plenes de colorit, flors,
paisatjes, obres amb textures ,més abstractes”. De
fet, Vicente té com a pintor preferit a Vicent Van
Gogh. “Està molt emocionat d'exposar a l’Auditori
per primera vegada”, explica Isabel, recordant que
“anteriorment va exposar a la sala de Amics de
Vinaròs i conjuntament en Sergi a la biblioteca
municipal, amb el títol ‘Trencant Barreres’”.
De la seua banda, Sergi Ayza Palau exposa també
una vintena d'obres realitzades darrerament en
acrílic. “Unes obres molt personals, del seu món
interior, que expressa sempre en dibuixos, que
16

també es poden veure a l'exposició de l'Auditori,
on fins i tot els molts bolígrafs que gasta hi son
exposats”, explica Isabel.
Els referents de Sergi són Miró, Rothko i Franz Marc.
“Ambdós tenen una gran capacitat per expressar-se
amb la pintura, els fa feliços i se senten reconeguts”,
assenyala Isabel, que considera un “puntal” la
familia de tots dos en el seu desenvolupament
artístic. “Tant Sergi com Vicente han tingut molta
sort de tenir unes families molt preocupades en un
ensenyament enriquidor per a ells. L'art i la cultura
són tant o més importants que l'esport o altres
activitats”, conclou.
De la seua banda, la regidora de Benestar Social,
Mamen Ruiz va indicar que aquesta “no és una
exposició més, sino una mostra única, plena de
sentiments, la creació d’uns artistes que en cada
una de les seues pintures expressen la seua forma
de veure el món”, i el regidor de Cultura, Marc
Albella, va destacar la dedicació d’Isabel Serrano
com a professora i especialment les famílies com
les responsables d’estimular a través de l’art als
seus fills.
I és que l’art és una ferramenta per a millorar i
compensar molts dèficits, desenvolupa la nostra
sensibilitat i ens ajuda a expressar allò que sentim.
Practicant una bona artteràpia es millora moltíssim
la capacitat cognitiva i les habilitats socials. Quan
es potencia aquesta pràctica en persones amb
diversitat funcional és sorprenent el que arriben
a crear. I estes creacions es podrán disfrutar a la
mostra ‘Diversitats’, una verdadera invitació a la
reflexió sobre nosaltres mateixos, sobre el que som
capaços de descobrir si busquem una mica en les
nostres emocions i sentiments.
La mostra estarà oberta al públic fins al 10 de
desembre de dimarts a diumenge de 18 a 21 hores.

I la piscina municipal es va trobar
de cop amb el Partit Popular
Per Jan Valls

Si, avui tornarem a parlar de
la piscina; però tanmateix
poguéssem parlar de les
gestions que s'estan fent
des de l'equip de govern
davant de la Generalitat Valenciana per
intentar revertir la situació a la qual ens
ha portat la denúncia per part del Partit
Popular de Vinaròs i que ha impedit la
seua construcció. És aquesta una feina
política i tècnica la qual és impossible ni de
començar a explicar en un espai tan reduït
com aquest. Tanmateix, i com sempre, les
portes de l'alcalde i regidors estan obertes
per tot ciutadà que vulga assabentar-se
de primera mà de com s'està treballant en
aquest aspecte.
Però per desgràcia, com ja hem dit, no toca
parlar d'esforç per tirar cap endavant el
nostre poble, si no d'un altre capítol de l'estil
de vella política nociva a la qual el Partit
Popular ens té acostumats als vinarossencs
des de fa tants anys. La situació a què ens
referim és la que es va viure aquest dimarts
al plenari extraordinari demanat per ells
mateixos per parlar i debatí sobre aquest
assumpte, plenari naturalment acceptat
per l'equip de govern.
Però vaja, el que nosaltres des de Tots i
Totes Som Vinaròs pensàvem que podria
convertir-se en una oportunitat per arribar
a acords polítics per treballar conjuntament
a l'hora de recuperar el projecte piscina
municipal, es va convertir en un espectacle
on després de dir la seua durant
pràcticament tot el plenari es va acabar
amb els components del Partit Popular
de Vinaròs aixecant-se de les cadires i
abandonant la sala. Que el lector busque si
té temps i ganes la gravació d'aquests fets
a internet, on pensem que es demostra la
incapacitat congènita d'aquest partit per
fer res més que no siga la de vetllar pels seus
objectius polítics, i mentrestant torpedejar
de totes les maneres al seu abast qualsevol
fet o idea positiva per al nostre poble que
no provinga d'ells. Només hem de recordar
la manera de com van boicotejar fa anys,
també judicialment, el projecte d'un nou
auditori municipal.
En tot cas i després d'aquesta declaració
d'intencions per part dels components
d'aquest partit respecte a la piscina, tenim
clar que no podrem esperar per part
seua cap ajuda política a l'hora d'intentar
salvar aquest projecte que pensem és
indispensable per l'esport, la salut i la
socialització de Vinaròs. Ho hauríem
d'haver imaginat en veure la pressa que es
van donar, ara farà un any, per anar davant
del jutge a exigir la seua anul·lació. Però
que voleu que us diguem: ni se'ns passaria
ni se'ns passarà mai pel cap la idea de fer
aquesta política, on només importa el
benefici propi encara que siga en contra
dels interessos dels veïns de Vinaròs.
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Un alcalde inhabilitado

ASSUMIR RESPONSABILITATS

Per Helena Román

Por Lluís Gandía

Per Maria Dolores Miralles

El
pròxim
25
de
novembre
es
celebra
tradicionalment a Vinaròs el dia de Sta. Catalina.
Tal volta, per això, passa ben desapercebuda
una altra data que, malauradament, i per raons
òbvies, estos dies ocupen molts minuts a la
televisió. Es tracta del dia contra la violència de
gènere. Parlo del juí a "la Manada" que es porta a
terme a Navarra i que per si no esteu al cas, jutja
una violació en grup. Aquest juí està destapant
certes actituds que ens agradaria pensar que ja
estaven superades, però el masclisme i els micro
masclismes estan, ara com ara, igualment, molt
presents a la nostra societat.
Les reivindicacions de les dones es succeeixen
quan arriben el 8 de març o este pròxim 25 de
novembre. El 8 de març solen optar a parlar
de l'escletxa salarial i el 25 de novembre de la
necessitat d'un pacte d'Estat contra la violència
de gènere. Són les setmanes fantàstiques de
la igualtat durant les quals, com si es tractara
d'ofertes de grans superfícies, cadascú ha de
fer la seua oferta:"Bueno, bonito y barato" i cal
aprofitar-la o fins a l'any que ve no tindrà una
altra oportunitat.
Així hem arribat a avui sense qüestionar que el
problema és l'agressor i no la víctima. Es fan
polítiques que tracten de protegir les víctimes
sense destinar la partida pressupostaria
necessària per a la promoció de la igualtat que
evite l'existència d'agressors. Continuen pensant
que quan una dona és assassinada i/o violada,
el sistema falla i no veuen que el sistema és qui
genera la desigualtat que facilita l'agressió verbal,
sexual o física.
Per això des de Compromís Vinaròs pensem
que el masclisme s'atura amb educació i molta
formació especialitzada cap a les persones
més joves de la nostra societat. Quasi el 30%
de la nostra joventut d'entre els 15 i els 29 anys
opina que la violència masclista es normal en
la relació de parella, i un 21% considera que és
un tema polititzat i que s'exagera. Estes dades
demostren que no s'està treballant el tema de
forma transversal. El fet que les dones no tinguen
la presència necessària ni en els poders públics
ni judicials transmet un missatge d'inferioritat
en la societat. Pensem que localment podem
tindre una programació anual de tallers per a les
persones més joves que fomentem la igualtat
de forma continuada i no, només en dades
senyalades. És un problema gros i gran que cal
treballar de valent per erradicar de la nostra
societat.

www.canal56.com

Enric Pla es ya un Alcalde
de Vinaròs inhabilitado
www.ppvinaros.es políticamente
para
seguir
encabezando
el gobierno que merecen los vinarocenses.
Quien venía presumiendo de nuevas formas y
modales para gestionar los intereses de todos
los vinarocenses se ha demostrado con el paso
del tiempo como el Alcalde más autoritario y
mentiroso de la historia de Vinaròs.
Suya es la responsabilidad principal del fiasco
de la piscina municipal. La justicia es igual para
todos y la sentencia del juzgado de Castellón
pone negro sobre blanco que no fue ningún
error de los funcionarios ni un defecto formal
sino la cabezonería de un Alcalde que llevó a
votación un asunto sin los informes obligatorios
que indica la Ley.
Acostumbrado al “ordeno y mando” durante
años y ante el resto del tripartito que calla y
acata sus órdenes porque así mantienen las 14
pagas anuales y la cotización a la Seguridad
Social para cuando termine la legislatura
cobrar el paro, Enric Pla ha sobrepasado todos
los límites éticos en el pleno extraordinario de
esta semana al acusarnos a los concejales del
Partido Popular de comportarnos como “los
agresores machistas”.
Todo tiene un límite y ante semejante barbaridad
optamos por abandonar el salón de plenos que
de forma indigna y autoritaria preside Enric Pla.
Quien no tiene argumentos para defender su
gestión se ve abocado a repartir insultos entre
aquellos que nos oponemos a su forma de
mandar.
Los concejales del PSPV-PSOE y Compromís
son los compañeros de viaje de un Alcalde de
Podemos que después de dos años y medio
desde que llegó a la Alcaldía acumula fracaso
tras fracaso.
De lo que pueden estar seguros los
vinarocenses es que los concejales del Partido
Popular no vamos a agachar la cabeza en la
defensa de aquello que consideramos positivo
para Vinaròs y ante aquellos atropellos que el
tripartito comete día tras día.
Nosotros estamos en política porque tenemos
pasión por Vinaròs y por eso nos duele que
nuestra ciudad tenga un Alcalde que en lugar
de dar explicaciones veraces se dedique a
repartir insultos y carnets de demócratas a su
conveniencia.
Enric Pla ha perdido todo escaso crédito que
le quedaba como Alcalde tras no reconocer
ningún error en su cacicada que ha provocado
la pérdida del proyecto de la piscina municipal.
Acostumbrado a ser feliz detrás de la pancarta,
desde donde arreglaba el mundo en una
mañana, ha demostrado que la gestión no
es lo suyo y que la democracia la entiende
únicamente para aquellos que le aplauden sus
opiniones.
Con el insulto proferido en el último pleno Enric
Pla ha dejado claro cuál es su nivel, el fango,
allá donde él está cómodo y donde a nosotros
no nos encontrará.
de Vinaròs

El projecte de la piscina
coberta, va ser un dels
punts més importants
del nostre programa, per la legislatura 20072011, vam treballar de valent per aconseguir-la,
per això la vàrem incloure al Pla Camps, també
conegut com “Pla Confiança”. Malauradament
al 2011 va haver-hi un canvi de govern i el
nou equip de govern decideix subsituir-la
per un carril -lúdic esportiu fins l’Ermita de la
Misericòrdia.
El nou equip de govern a dia d’avui decideix
apostar per la piscina, i es convoca un ple
extraordinari el 11 de juliol per recuperar- la.
Nosaltres ens alegrem d’aquest nou camvi,
perquè el considerem un projecte amb més
impacte socia, per això els encoratgem per fer
tots els tràmits amb celeritat per a que prompte
siga una realitat.
Però una volta més el projecte de la piscina ha
quedat suspés perquè el jutgat ha anul.lat el
ple del canvi de projecte , perquè ha estimat un
recurs del PP, on es denunciava la mancança d’uns
informes que justificaven la seua substitució.
Tots els regidors abans de la convocatòria del ple
hem de tindre la documentació al nostre abast
per poder estudiar-la, revisar-la, per defensar la
nostra argumentació. També és va ometre un
informe del secretari on advertia de la viabilitat
del projecte.
Estem decebuts i lamenten que la piscina no
es face, perquè no hi ha temps material per
complir amb els plaços d’execució. El PVI sempre
ha defensat la piscina, i la seua ubicació a la
ciutat esportiva, ens hem deixat la pell i ens hem
partit la cara contra l’alcaldada de posar-la a
Leopoldo Querol. Durant molts mesos i despreś
de moltes reunions amb asssociacions locals
i veïnals mai a la ciudadania se la va informar
que s’havia presentat un recurs que podria
anul.lar el projecte. Per això no compartim les
paraules de l’alcalde Enric Pla, on manifesta
públicament que els informes estaven tots, i que
va ser un error procedimental dels funcionaris
implicats. Estem en desacord també quan diu
que l’oposició no va dir res al plenari, perquè
la sentència constata que el secretari adverteix
que l’expedient no és viable al no contar amb els
informes tècnis necessaris.
Després de molts mesos d’indefinció per part
del govern municipal sobre la ubicació de la
piscina ara la seua execuciò és quasi impossible,
per això donar la culpa als funcionaris és el
més fàcil, però crec fermament que són els que
governen els que tenen que assumir les seues
responsabilitats.

La mañana de
COPE en el
Maestrat con
Laura Puig
12:30 a
13:30
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Puntualitzacions i rèplica
No tinc per costum respondre als escrits que
es publiquen a la premsa local, com tampoc ho
vaig fer quan estava de Directora del Diariet en
el període de 2003-2011.
En aquesta ocasió he cregut convenient que
els lectors habituals estiguen al corrent de la
realitat sobre les consideracions que sobre
mi va publicar en aquest setmanari, Salvador
Quinzá, a la p.12, en el seu article sobre el
Concurs de Música de Cambra. Tot i que no
m’esmenta explícitament, tothom sap que fins

Marian Fonellosa

aleshores sols una dona ha estat directora del
Setmanari Vinaròs. Mai, i quan dic mai, és mai,
vaig intervenir en els textos que es presentaven.
Quan l’extensió era superior al permès o podien
haver paraules malsonants, em posava en
contacte en els autors perquè fecen l’oportuna
correcció, tot pel bé de la publicació; tampoc
vaig intervenir en els fotos que s’enviaven. I
sobre si va haver intervenció de l’alcaldia sobre
uns fets que no es va produir, jo no vaig tenir
cap comunicació.

Qui ha perdut la piscina?
Bona setmana a tots. La piscina l’hem perdut tots
els veïns de Vinaròs. Des del primer dia Migjorn
vam tenir clar la necessitat de fer-ne una de nova,
ja que la que avui en dia està en funcionament
està vella i queda menuda per les necessitats
cada vegada més grans que des de la població
se demanen. No havia possibilitats de comparació
entre triar el carril lúdic (esponsoritzat pel PP)
i la piscina, voluntat de tota la resta de forces
polítiques, associacions i demés entitats que ho
han manifestat públicament.
Es van fer unes quantes reunions i Migjorn vam
acudir totes les vegades que vàrem ser requerits,
deixant sempre clara la nostra postura d’on la
volíem i, sense dubtes, la necessitat de fer aquesta
instal·lació.

L’única novetat que vaig introduir va ser que
qualsevol ciutadà de Vinaròs podia escriure
sense que això suposes tenir status de redactor.
També l’estructura del planning la vaig plantejar
en el seu moment, i amb xicotetes variacions
d’orde, continuen vigents.
Per altra banda en relació a la qual fa referència
el Sr. Quinzá, Noemí Polls mai va ser directora
del diariet, sols va escriure uns pocs articles ,
anteriors a la meua etapa. Ella era directora del
7 Dies Vinaròs.

F. LLAMBRICH-AAVV Migjorn

Per agafar-se en clau roent, en el Ple on es va
tornar a canviar la destinació dels diners del Pla
Camps per a fer la piscina, el partit que menys
mira per el poble, és a dir el que els importem
menys els veïns, van posar l’únic entrebanc que
els quedava per evitar aquest projecte i oposar-se
a la destinació d’uns diners que eren D’ELLS. Per
això van interposar una demanda judicial al·legant
qüestions de forma que no de fons ni argumentals.
El resultat és sabut per tots, ELS HAN DONAT LA
RAÓ i els vinarossencs ens hem quedat sense
piscina. Cert que tindrem un carril lúdic si no volem
perdre els diners de la inversió però com hem dit
al principi. No tenia color la comparativa. Cert que
amb el carril lúdic també tindrem un PONT ROIG
nou però, ara el pagarem amb aquests diners

i la confederació hidrogràfica del Xúquer se’ls
estalviarà. Algú ha de sortir beneficiat.! Avui ja
escoltem als joves nedadors, a COCENFE, a molts
jubilats, .. com ploren, com plorem la pèrdua
d’aquesta instal·lació esportiva.
Unes coses per acció directa, altres per acció
indirecta (Correus) estem perdent el tren de
moltes coses, pot ser siga motiu de satisfacció
electoral perquè els d’ara no fan o els deixaran
fer res. Nosaltres que sempre estem i estarem al
costat d’aquells que se interessen per aportar
el millor per al poble desitgem i apostem per a
que, encara que siga amb la darrera campanada,
com va passar en el tema de correus, puguem
recuperar d’una forma u altra la piscina. La volem
si o si.

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
Coral bambú

Andrés Albiol

Volvieron las aguas estables con sus pesquerías

Semana con una mar tranquila que propició el acceder a todos los
caladeros a todas las embarcaciones de las diversas modalidades.
Las extracciones de pescados y mariscos resultaron aceptables y muy
variadas. En cambio las cotizaciones bajaron un tanto en las especies
mayoritarias.
La pesca de arrastre subastó a diario langostino, calamar, pez de S. Pedro, gallo, pescadilla,
salmonete, rape, peluda, caracol, galera, móllera, caballa, jurel, pagel, maira, canana, raya,
pulpo blanco y morralla.
El cerco sigue tras la sardina y boquerón por aguas alicantinas.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras varias se dedican a la sepia y mabre. Muchas
al lenguado y rombo. Y una al cabracho, déntol, corba y mamona.
El palangrillo costero pilló con anzuelo lubina, dorada y sargo.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo venden ejemplares de 1 a 3 Kg.
Y la marrajera entró un barco foráneo con 1.200 Kg. de pez espada.

Ecos de ‘Mar’; La Acuicultura Española

La producción piscícola de nuestro país en 2017 fue de 289.821 toneladas métricas. De
mejillón se cosecharon 225.307 t. De lubina 23.445 t. un 9,9% más que el 2016. De dorada
13.700 t. un 15,3% menos. De rodaballo 7.396 t. un 4,1% menos. De trucha arco iris que es
una especie de acuicultura continental 17.732 t. un 11,3% más.
La Comunidad Valenciana lidera la productividad acuícola de dorada en España, con 5.619
t., después va Murcia con 3.368 t., luego Canarias con 2.492 t. y Cataluña con 1.605 t.
En cuanto a la lubina, la Región Murciana encabeza la producción española con 8.164 t.,
seguida de Andalucía con 6.081 t., los canarios con 5.507 t., los valencianos con 3.457 t. y
los catalanes con 236 t.
Y Galicia monopoliza el rodaballo, con el 99% de la producción en España.
En la Comunidad Europea, los españoles somos los primeros en producción acuícola,
seguida del Reino Unido y Francia. Las principales especies que se producen son los
mejillones, el salmón atlántico y las truchas.

El seu nom científic és Isidella elongata. Este
Antozou de la subclasse Octocolaria és considerat
com un ‘animal flor’, ja que la seua forma
arborescent amb els seus pòlips en moviment
en el corrent marina, assemblen a vegetals. El dit
coral bla és una colònia de nombrosos individus
(pòlips) poc robusta, ramificada en diversos plans.
Pòlips disposats en dos files, sent els seus tentacles
no retràctils. La seua làmina basal és ampla amb
ramificacions. La consistència corporal és flàccida
i gomosa en els seus teixits, que estan formats per
carbonats blancs i orgànics marrons al llarg de
les ramificacions. La cavitat interna està dividida
en barandats de huit. Els pòlips tenen una altura
de 3 mm. i estan rodejats per una corona. Amb
el transcurs del creixement, el seu esquelet està
constituït per substància residual de la mort del
cada pòlip. Pot arribar a mesurar 1 m. d'altura.
La seua reproducció és asexual per gemmació
dels pòlips, per a anar incrementant la colònia i fer
mes gran el dit coral, o sexual, alliberant a l'aigua
els òvuls i espermatozoides perquè es fertilitzen i
isca una larva que es fixarà en un altre lloc distant
formant una altra colònia.
S'alimenta del plàncton que atrapen els 8 tentacles
de cada pòlip i d'algues que viuen amb ell en
simbiosi. El seu hàbitat preferencial és sobre fons
profunds, blans i fangosos, que van dels 100 als
1000 m., per a constituir àrees de xicotets boscos.
També el coral bambú vist de lluny s'assembla a
un canelobre.
A vegades és capturat per les xarxes de barcos
d'arrossegament i tremall. No té importància
econòmica.

RESUMS DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES D’OCTUBRE DEL 2017 (i III)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
Seitó (Boquerón)
Tonyina (Atún rojo)
Escrita (Raya)
Totines (Mantes, Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Boga y Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Góbits, Gobios)
Llampuga (Lampuga)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jureles, Chicharros)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)

58 Kg.
930
1.203
557
9
56
204
37
54
214
624
60
1.053
95
2.707
1.145
84
5.567
1.031
1.277
679

Lliri (Anjova)
Palometa negra (Japuta)
Llobarro (Lubina)
Panagal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Peix espasa (Emperador)
Lluç (Pescadiila, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Juriola (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llisa (Mújols)

219
25
58
11
218
487
1.566
505
4.147
8.372
2.557
71
12
1.080
6.207
2.181
520
1.812
58
214
117
1.765

Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomita (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol, Rombo)
Total ..................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)

73
46
64
17
87
15
16
50
101
40
12
56
3
75
37
70
102
61
______
50.757
279

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoiedo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)
Total
...........................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. Blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (P. patudo)
Cargol punxent (Cañailla)
Total
TOTAL

15
1.601
3.816
27
46
2
_____
5.785

525
238
366
2.202
3.761
248
153
7
183
_________
..............................
7.684
EXTRACCIÓ…...
64.226
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Handbol.
Infantil preferent Castelló grup 1
C.H. Vila-Real 25
C. BM. Vinaròs 17
Vinaròs. Porter: Joan. Van jugar i marcar: Unai,
Joan (1), Carlos (2), Nestor, Yannick (3), Biel (2),
Andres i Raga (9).
Excluits: Carlos i Biel.
Bonic partit, com quasi tots els partits de handbol,
el disputat a Vila-real el passat dissabte. Un equip
consolidat com el local i un Vinaròs que comença
a crèixer i que cada cop te més jugadors nous, esta
semana 5 xiquets més han gaudit de descobrir este
bonic deport. I clar, per a anar a competir, encara fa
falta una mica de coneixement.
Però bé, parlem del partit, els vilarealencs van
surtir disparats i a nosaltres ens costava crear joc.
Tot i això, al descans, es perdia de 5.
A la represa, un Vinaròs més enxufat i en més
intensitat defensiva es va posar a tant sols 1 gol,
però un arreó final dels locals i el cansament dels

nostres van propiciar el resultat final.
Resultats:
Almassora 24-15 Benicarló
Castelló “B” 20-23 Altura
Cadet autonòmic grup nort.
C.H. Xàtiva 32
C.BM. Vinaròs 19
Vinaròs. Porter: Pol. Van jugar i marcar: Quim (2),
Steven (3), Antonio (4), Joan, Iker (8) i Edgar (2)
Amonestat: Joan.
Exclusions: Quim i Joan
Classic partit sense emoció, ja que el Vinaròs va
sortir al camp pensant que es pedria. Però ja es
veia vindre, entre la matinà, el no tindre canvis i la
entitat del rival, van asustar a un Vinaròs entregat
des del primer minut.
Al menys no se li va perdre la cara al partit i se va
intentar competir, que ja era prou .
Cadet masculí preferent Castelló Gr. 1

C.H. Vila-real 38
Vinaròs. Porter: Joan. Van jugar i marcar: Joan,
Dídac (10), Biel, Ayza (1), Victor (1), Raga (3),
Marcos i Daniel.
Amonestat: Victor.
Sort d’un inspiradissim Dídac Foguet, que va
estar encertat cara a porta, perque els de la Plana
definien en molta intensitat i obligava al Vinaròs a
jugar-se balons impossibles, que sempre acabaven
en contraatacs per els locals.
El Vila-real en jugadors de segon any va ser molt
superior a un equip que en quant maduren i agafen
confiança segur que tindran millors resultats.

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

2ª Jornada Lliga Autonòmica Promeses
El dissabte dia 18 d'octubre es va celebrar en la
piscina Servol de Vinaròs la segona jornada de
lliga autonòmica de promeses. Una jornada que
va estar marcada per la decisió que va prendre
el C.N. Vinaròs de competir sense l'equipació,
i portar gorros negres en senyal de dol, per la
notícia que va donar l'ajuntament de suspendre
el projecte de construcció de la piscina municipal.
El club no esten la postura dels polítics que
ens representen i com poden tirar enrere un
projecte tan necessari i sol·licitat per la ciutadania.
Vam participar en un total de 36 nadadors, els
Benjamins, una part d'ells era la seva primera
competició en l'àmbit de federats: Hugó Ramos,

Hèctor Verdera, Izan Rubió, Dylan Martin Ivan
Roda, David Constantin, Franc Jaime, Sofia Elena,
Sara Forner, Sheila Rubió, Marite Grau, Martina
Segura, Agnes López, Laia Albalat, Sara Garcia,
Gema Fibla, Daniela Mestre, Arancha Canalda, Vera
Pérez, Sofia Cuenca i Ariana Mara; en la categoria
Alevin van ser: Andreu Jovani, Santi Matamoros,
Joan Chavarria, Iker Mas, Izan Rubió, Hèctor
Cervera, Daniela Muñoz, Mar Garcia, Ona Leciñera,
Júlia Muñoz, Lluna Bordes, Ainhoa Canalda, Ivonne
Martínez, Natalia Burriel i Lucia Garcia
En quant a resultats per ser la primera competició
no va estar gens malament fent tots en general
unes marques prou acordes al principi de

temporada, cal mencionar la proba de relleus
mixtos de 8x50 lliures on Andreu Jovani va fer
l'últim relleu espectacular passant del segon lloc al
primer, posant a tots els pares de la grada de peu.

FUtbol SALA. Vinaròs F.S.

Solo los Alevines y Cadetes salvaron la honra del CD Vinaròs FS
Dos victorias, un empate y tres derrotas es
el balance que hace la entidad castellonense
de uno de los peores fines de semana que se
recuerdan. Los juveniles perdieron algo más
que el liderato en Burriana, mientras que los
seniors acabaron con su racha en Onda. Solo los
cadetes y alevines, ganando fuera, y el empate
que supo a poco de los infantiles en Castellón,
salvaron la jornada.
CDFS Segorbe 3-4 CD Vinaròs FS (Alevín)
Una de las alegrías del fin de semana la dieron
los alevines, al ganar a domicilio por la mínima
para seguir en el tren de cabeza en su categoría.
De la mano de José Vicente Mir, los vinarocenses
igualaron un 2-0 inicial con tantos de Eric Sánchez
y Ferrán Espinosa. Pese a que Vicente Raro volvió a
adelantar a los locales, primero Leandro Marqués
y luego Emilien Galben, sobre la bocina, le dio el
triunfo a los visitantes.
CDFS Segorbe 13-0 CD Vinaròs FS (Benjamín)
Los más pequeños del club castellonense sufrieron,
lejos de casa, la primera goleada en contra de la
temporada. Los de Antonio Vaca no pudieron
contra uno de los mejores equipos benjamín de
la provincia, pese a llegar a competir a gran nivel
durante los quince primeros minutos.
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CFS Bisontes Castellón 7-10 CD Vinaròs FS
(Cadete)
Los de Miguel Francisco Galeote fueron los otros
que salvaron la honra de la entidad del Baix
Maestrat, con su segundo triunfo en la presente
campaña. Los cadetes consiguieron vencer a
domicilio, en la localidad de la Plana, con cuatro
goles de Sergio Rio, tres de Soufyane El Ouaaziki,
dos de Joel Torres y uno de Javier Sebastián Aulet,
en un duelo en el que los visitantes llegaron a
ganar por 0-7 en el primer cuarto de hora.
CFS Bisontes Castellón 4-4 CD Vinaròs FS
(Infantil)
Frenazo a la marcha de los infantiles, que fueron
ganando hasta que a falta de dos minutos Javier
Molla puso el empate definitivo. Isaac Suescun
adelantó a los vinarocenses muy pronto, en
la primera acción del partido, pero los locales
voltearon el marcador. Antes del descanso,
Óscar Castel acercó a los del Baix Maestrat. Joan
Meseguer les puso por delante, superada la media
hora de juego, y el propio Isaac Suescun completó
la remontada.
CFS JPM Burriana 13-4 CD Vinaròs FS (Juvenil)
Partido para olvidar de los de Ismael Albert
lejos del Municipal. En un partido cargado de

polémica, con hasta tres expulsados en el bando
visitante, los juveniles de la entidad langostinera
cedieron los primeros puntos de la temporada, y
por consiguiente el liderato de la categoría, en el
que era un duelo directo entre los dos mejores de
la clasificación.
Azulev Onda-Halcon 8-2 CD Vinaròs FS (Senior)
Los de José Antonio Zaragozá, después de dos
victorias consecutivas, cayeron a domicilio de
forma amplia, contra el quinto de la tabla. En
otro encuentro con dos expulsados en el bando
visitante, solo el tanto de Nacho Igual despertó
cierta esperanza en un conjunto, el visitante, que
nunca tuvo opciones de sumar su tercera victoria
seguida.

25 novembre de 2017

ESPORTS

Once finalistas del Tenis Closa Vinaròs en la última etapa del Catval
Broche de oro para el cierre del circuito de tenis CATVAL 2017

Se celebró la etapa final en el.C.T.Vinaròs
donde los alumnos entrenados por
Vicente Mayola desplegaron su mejor
tenis alcanzando la final 11 alumnos en
sus respectivas categorías.
En categoría Benjamín femenino Carmen
Chaler logró el título de campeona,
en alevín femenino enfrentamiento
entre dos alumnas de la Closa donde
Inés Fuster se impuso a Laia Llorach en
un bonito encuentro mientras Berta
Miralles obtuvo el subcampeonato,
cediendo en el SÚPER TIE BRIEK de la
tercera manga .
En alevín masculino Iago Hiraldo
se enfrentó al número uno Ausias
Domenech, llegando a empate a un set
y decidiéndose todo al Súper que cayó
del lado del jugador benicarlando.
En infantil masculino Yago Calduch logró

la victoria al vencer a su compañero y
amigo del club Didac Chalé,en repesca
infantil el título se lo adjudicó Joan
Padilla que realizó un torneo impecable.
Ya por último en la categoría cadete
la final entre Gerard Guimera y Alvaro
Fuster, nuestro jugador Álvaro se
impuso por 6/3 7/6 en un clásico a nivel
comunitario.
También otro clásico del tenis entre
nuestras jugadoras Joana Miralles y
Mar Vidal, en esta ocasión victoria
para Joana,que se adaptó mejor a la
climatología, ya que el viento fue el
protagonista de esta intensa jornada.
Así pues broche de oro para nuestros
jugadores que coparon todos los
podiums posibles en esta última etapa
del circuito CATVAL celebrado en las
instalaciones del C.T.Vinaròs.

Visita escolar d’un campió d’Europa
d’automobilisme
EMILI FONOLLOSA

Els alumnes de segon del CEIP Assumpció,
dins de les activitats periòdiques
especials que organitza el centre, van
tenir la sort de rebre la visita de tot un
campió d’automobilisme, el pilot de GT
(Gran Turisme) de Vinaròs, José Manuel
Pérez Aicart (Alé Vinarossenc 2006). Pérez
Aicart, amb el seu equip enguany ha
sigut campió d’Europa de resistència, en
la prova disputada aquest estiu a Itàlia,
on competiren durant 24 hores seguides.
El conegut pilot va donar tota
classe d’explicacions als alumnes,
acompanyades d’interessants fotos i
vídeos. El que més va agradar va ser
que portara part de l’equipament que
usa per a les carreres, com roba especial
ignífuga, un casc, els complements per
poder beure i comunicar-se quan corre,
una protecció especial per al cole etc.
i també maquetes dels cotxes de gran
cilindrada amb què competeix. També va
mostrar una de les copes aconseguides
i l’escultura que se li va donar quan fou
nomenat Alé Vinarossenc, la qual, com
va dir, és el trofeu que més s’estima.

També va dir que quan era jovenet va
córrer moltes vegades amb el campió de
Fórmula 1 Fernando Alonso i ja de més
gran, ha competit també amb Sebastián
Vettel, Hamilton, Roosevelt i altres figures
actuals.
Així mateix, va remarcar que el seu fill
Manel segueix la seua afició i ja als dos
anys i mig començà a conduir cars.

Guanyadors Torneig V Aniversari 1ª categoría
(Carlos Monfort i Nacho Vicente)

Ja fa 5 anys que Padel Indoor Vinaros va obrir la seva gran
porta al món. Centenars de persones han anat passant per
provar este divertit esport i moltes d'elles ens segueixen
acompanyant dia a dia. Un plaer oferir esport i diversió. Vam
celebrar-ho en un gran torneig en 74 participants en paella
inclosa!
Gràcies a tots i totes per formar part nostra!

Ya ha dado comienzo la Liga Pádel Menores La Closa Vinaros
con jugadores de la.comarca y partidos emocionantes en
la categoria bronce con jugador@s de 8 a 11 años que se
han ganado en el Super Tie Break y la categoría Gold con
jugadores de 11a 14 años tambien ha sido muy emcionante
y se han visto puntos muy buenos.
Desde la ESCUELA de Tenis y Pádel La Closa agredecer a los
patrocinadores
SOOK FOOD VINAROS ,PELUQUERÍA HIRALDO Centre de
Asesoramiento Nutricional 4 Camins y CRANC Y BIKEBORNE
por su apoyo al deporte de menores.
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Taekwondo

TITULAR: LA JORNADA

Este
domingo
el
Club
Taekwondo
Atencia
participó en
el campeonato infantil
de Cataluña con 6
competidores y teniendo
un buen resultado
Berta Agustin - Oro
Beatrice Denisa -Oro
Agustí Serna -Bronce
Adrian Mereuta- Bronce

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

Resultados

Resultados
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Jornada 10

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.

Clasificación.

5º Open de pesca

El sábado día 18 tuvo lugar la 5ª
prueba puntuable en el calendario
de liga social del Club Náutico
Vinaròs y primera de la temporada
en su modalidad de pesca de
cefalópodos. El día fue propicio para
practicar el deporte de la pesca y
ello condicionó a que los numerosos
participantes obtuvieran el premio
deseado, capturas para todos!!. A
las 7:30 h se daba la salida y todas
las embarcaciones debían estar a
las 12:30 h en su amarre. A las 13
horas se daba comienzo el pesaje
de las capturas, para conocer a los
tres primeros clasificados y la pieza
mayor, y se ofreció una fideuá para
todos los presentes.

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

Rafa Marcos

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

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

1
2
1
1
2
0
3
2

J.
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9

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

G.
8
6
6
6
5
5
5
4
5
4
3
2
3
2
1
0

E.
1
3
3
1
3
1
1
3
0
1
4
3
0
2
2
0

Jornada 1

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

1
2
1
1
Clasificación.
1
1 Càlig
2 Alcolea 7
3 VINARÒS
4 Torreblanca
4
5 Rossell
6 Atzeneta3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vilafranca
Benassal
Albocàsser
Borriol "b"
Tírig
Salzadella
Xert
Cinctorra
Vall d'Alba
Les Palmes "b"

P.
1
1
1
3
2
3
4
3
5
5
3
5
7
6
7
9

5
4
4
1
3
1
4
3

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

DIA:
HORA

DISSABTE, 25.11.17
LLOC

12,00

CAMP 1

FUTBOL

BENJAMÍ

12,00

CAMP 2

FUTBOL

PREBENJAMÍ

16,00

CAMP 2

FUTBOL

BENJAMÍ

16,00

CAMP 1

FUTBOL

ALEVÍ

Especies capturadas: Sepia.

17,00

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMÍ

1ºBELSUS Jesús Espada
9,980 kg
2ºAUDAZ Gilberto Ferre
9,700 kg
3ºCAROLA Francisco Serra 7,750 kg

17,30

CAMP 1-2

FUTBOL

JUVENIL

DIA:
HORA
12,00
DIA:
HORA

DIUMENGE, 26.11.17
LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
DISSABTE, 25.11.17
LLOC

9,45

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL

11,15

CAMP 1

FUTBOL

ALEVÍ

11,15

CAMP 2

FUTBOL

BENJAMÍ

12,45

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL

16,00

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL

18,00

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL

DIA:
HORA
9 A 12

DIUMENGE, 26.11.17
LLOC
ESTADI

ESPORT
FUTBOL

12,00

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL

16,30

ESTADI

FUTBOL

SENIOR

DIA:
HORA

DISSABTE, 25.11.17
LLOC

9,30

PISTA SINTETICA

FSALA

ALEVÍ

10,45

PISTA SINTETICA

FSALA

INFANTIL

12,00

PISTA SINTETICA

FSALA

CADET

16,00

PISTA SINTETICA

FSALA

SENIOR

17,45

PISTA SINTETICA

FSALA

BENJAMÍ

19,00

PISTA SINTETICA

FSALA

JUVENIL

10,00

PISTA PARQUET

BASQUET

ALEVÍ FEM IR

12,00

PISTA PARQUET TRANS

BASQUET

BENJAMÍ MIXTE IR

12,00

PISTA PARQUET TRANS

BASQUET

INFANTIL MAS IR

GANADOR PIEZA MAYOR
1º AUDAZ
Gilberto Ferre
1,840 kg
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL LIGA
SOCIAL:
1º Audaz		
(189 puntos)
2º Sumaka
(156 puntos)
3º Carola		
(127 puntos)
4º Adelin		
(115 puntos)
5º Concha (107 puntos)

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
VETERANS
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA

ESTADI
CATEGORIA
TOTES

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

Jornada 2

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

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

G.F.
35
23
23
24
20
24
23
23
17
17
14
10
16
12
17
8

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

C.D. Xert
1
Jornada
11
C.E. Cinctorra
0

C.F. Borriol "b"
U.D. Benassal

2
2
1
6
0
1

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

3
2
1
2
1
1
1
0
0
1

G.C.
8
10
12
14
14
12
24
16
19
17
15
16
25
25
25
54

1
1
2
4
3
3
5
4
4
6

3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

PTOS.
25
21
21
19
18
16
16
15
15
13
13
9
9
8
5
0

ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS CF
ULLDECONA
CF UNITED VINARÒS – UE
RAPITENCA
CF UNITED VINARÒS “A” CABANES
CF UNITED VINARÒS “C” - PRIMER
TOQUE CF “C”
VINARÒS EFC “A” - CF SANT
MATEU
CF UNITED VINARÒS “A” - CF
TORREBLANCA
ENCONTRE
AV VINARÒS – AV SANT JAUME
ENCONTRE
VINARÒS EFC “C” - CF FUTUR DE
CASTELLÓ “C”
VINARÒS EFC “A” - CD DRAC
CASTELLÓN “C”
VINARÒS EFC “A” - CF SANT
MATEU
VINARÒS EFC “B” - SPORTING DE
CASTELLÓ “A”
VINARÒS EFC “B” - CF SAN
PEDRO “B”
VINARÒS EFC “A” - CF ALCALÁ

ENCONTRE
PRESENTACIÓ EFC
VINARÒS EFC “A” - CD SEGORBE
“A”
VINARÒS CF – ALBOCACER CF

ENCONTRE
C.D. VINAROS F.S. A – C.F.S. JPM
BURRIANA
C.D. VINAROS F.S. A – CFS JPM
BURRIANA
C.D. VINAROS F.S. A –CFS JPM
BURRIANA
C.D. VINAROS F.S. A – C.F.S.
ALQUERIES A
C.D. VINAROS F.S. A – L’ALCORA
F.S.
C.D. VINAROS F.S. B – CFS
NAVARTI
C.B. GIL COMES VINAROS – C.B.
VETE. COVIVET BETERA
C.B. GIL COMES VINAROS –
BASQUET MORVEDRE VERD
C.B. GIL COMES VINAROS –
MOYEX I.B. VILA REAL
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ESPORTS

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs

Fin de semana, como siempre lleno de
baloncesto para el club.
BENJAMIN
VALENCIA NARANJA 52 - C.B GIL COMES VINARÒS 16
ALEVIN FEMENINO
C.B CASTELLÓN 62 – C.B GIL COMES VINARÒS 22
ALEVIN MASCULINO FEDERACIÓN
L`ALCORA 32 - C.B GIL COMES VINARÒS 54
Buen partido en general de nuestros
jugadores aunque otra vez algo adormecidos
en los primeros cuartos cosa que hace que
fallemos en defensa y el rival obtenga ventaja
en ataque y vayamos ajustados. En la segunda
mitad una defensa más contundente y unas
ayudas más eficaces provocaron más soltura
ofensiva ofreciendo unos parciales con una
ventaja más holgada, dando como resultado
dos parciales de 6 a 14 y otro de 0 a 12 que
hizo que disfrutáramos de una cómoda
victoria.
ALEVIN MASCULINO AMPOSTA
C.B RAPITENC 55 – C.B GIL COMES VINARÒS 35
El alevín b inició su competición en el Consell
Esportiu del Motsia. A pesar de la derrota, los
jugadores se enfrentaron al rival con muchas
ganas y desplegando un buen juego tanto
en defensa como en ataque, pero la falta de
acierto cara a canasta impidió obtener un
mejor resultado.
INFANTIL MASCULINO
C.B CASTELLON 48 - C.B GIL COMES VINARÒS 8
CADETE MASCULINO
C.B BURRIANA 74 - C.B GIL COMES VINARÒS 58
Encuentro que se perdió desde el primer
segundo del partido, saliendo a la pista
dormidos y despertando del letargo cuando
vamos 15 abajo.
Se defiende sin garra, dejando al contrario
entrar hasta debajo de la canasta y no
punteando los tiros, aparte de no luchar por
cada balón que queda suelto, en conclusión
falta de actitud.
En cuanto al ataque, falta de ambición de
cara al aro, la falta de comunicación hace
que no se juegue en equipo. Aparte del bajo
acierto tanto en entradas como en tiros libres,
fallados 19 de 25.
Muchísimo que trabajar si se quiere volver al
nivel de principio de temporada.
CADETE FEMENINO
C.B BURRIANA 54- C.B GIL COMES VINAROS 76
Las chicas de nuestro club sumaron una
nueva victoria en su visita a Burriana, en
un encuentro en el que fueron claramente
superiores a su rival. A destacar, la mejoría
que se va viendo poco a poco del equipo.
La máxima anotadora fue una vez más, Carla
Puig, que se fue hasta los 21 puntos. Con este
nuevo triunfo, el balance en la competición es
de 4 triunfos y 2 derrotas.
JUNIOR FEMENINO
C.B GIL COMES VINAROS 36 – PUERTO SAGUNTO 61
Nuestras chicas no pudieron con el potente
equipo de Puerto Sagunto. La intensa defensa
desplegada por las jugadoras visitantes se
impuso al ataque loca. Aunque se superó
dicha defensa en numerosas veces con
brillantez, ello no estuvo acompañado con
acierto a canasta, permitiendo que el rival se
marchara poco a poco en el marcado. A pasar

de la derrota, se notó mejoría en el juego de
nuestras jugadoras, que se debe consolidar
durante los entrenamientos.
JUNIOR MASCULINO
JUNIOR 1º ZONAL
C.B. GIL COMES VINARÒS 57 – BÁSQUET MORVEDRE 85
Partido jugado contra el líder de la
clasificación,
con
una
considerable
desventaja, ya q actualmente la plantilla
está muy mermada por lesiones. Jugando
solo con cinco junior más cuatro cadetes.
Si a esto le sumamos las dos lesiones más,
ocurridas durante el partido, podríamos
decir, que hemos plantado cara de la mejor
manera. Una excelente actitud de los cadetes,
asumiendo el protagonismo necesario.
Un tema a parte, el tema arbitral,
condicionando mucho a los jugadores.
El resultado sería anecdótico. Hay q seguir
trabajando con lo que queda de plantilla,
para encarar el próximo partido de la mejor
manera posible
JUNIOR PREFERENTE
C.B GIL COMES VINARÒS 80 – C.B BURRIANA 66
El junior A se reencontró con la victoria,
imponiéndose a Burriana, pese a poder
contar solamente con 6 jugadores junior y
2 cadetes para este partido. Nuestros chicos
se hicieron con el control desde el inicio y
nunca vieron peligrar la derrota. De entre
todos los jugadores, destacar la actuación de
Pau Calduch, que se fue hasta los 31 puntos,
siendo el gran líder del equipo.
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL
B.C PEÑISCOLA 81 - C.B GIL COMES VINARÒS 78
El domingo fuimos a jugar a casa del líder
invicto el Peñíscola. Buen equipo con
veteranos, algunos jóvenes y jugadores
americanos. El equipo salió con intensidad
y llegamos al descanso perdiendo de un
punto. Seguimos intensos en defensa y
dominando el rebote. Llegamos a los últimos
minutos ganando de 8 puntos pero 3 triples
seguidos del Peñíscola nos puso por debajo
en el marcador. A partir de ahí los nervios
hicieron presencia y perdimos algún balón
pero seguimos luchando y al final perdimos
de 3 puntos. Destacar la magnífica actitud
e implicación de todo el equipo desde el
minuto uno. Este es el camino a seguir para
demostrar lo que somos un gran equipo que
puede estar arriba de la tabla. Solo me queda
felicitar a los jugadores por el gran partido
SENIOR MASCULINO 1º NACIONAL
C.B GIL COMES VINAROS 88 – CERAMICOS ONDA 77
El primer equipo sumó una nueva victoria
después de caer con polémica la semana
pasada en su visita a Benicarló. El triunfo
estuvo basado en un enorme primer cuarto,
en que los nuestros completaron un parcial
favorable de 34-18, con el norteamericano
Chris Moten como gran protagonista,
anotando 15 puntos (cuatro triples incluidos).
A partir de ahí, el equipo llevó siempre la
iniciativa y pudo sentenciar lo que supone
la cuarta victoria de la temporada en siete
encuentros. A destacar también de este
partido, el debut de un nuevo jugador junior
de nuestro club en 1ª Nacional, Pau Calduch.
SENIOR FEMENINO AUTONOMICO
C.B GIL COMES VINAROS 59 – C.B BURRIANA 81

Entrega de premis del Circuit de Triatló
Diputació de Castelló

En homenatge a la campiona en la seva categoria Gisela SanzAdell, sense
oblidar-mos de Alex Barreda que va ser 4t sub23 en tot el Circuit i destacant
la genial actuació del Club Triatló JijiJaja Vinaròs, part de l'equip que ho
va fer possible es va desplaçar a Castelló per rebre el premi de CAMPIONS
PROVINCIALS PER EQUIPS.
Des del seu club esperem que, de cara a la temporada que ve, continuen
disfrutant de la mateixa manera que ho fan.

Juvenil “A” del Vinaròs E.F.C.
JORNADA 11 VINARÒS E.F.C. 3 – 0 C.F. JOVENTUT ALMASSORA
Victoria cómoda pero sin demasiado
brillo, en un día en el que las condiciones
del césped no eran las más propicias para
la buena práctica del fútbol, y en el que
también faltó atrevimiento y confianza con
el balón para reflejar en el marcador la gran
diferencia entre los dos conjuntos.
Pensamos que en los partidos como
anfitriones hay que ser más generosos
con el riego sobre el césped para facilitar y
favorecer un mejor espectáculo, ayudando
de esa forma en la labor de los chicos con
una mejor circulación de balón sobre el
verde del “Estadio Municipal”.
Dada la situación clasificatoria del rival de
esta semana, preparamos una disposición
bastante ofensiva, 4-3-3 con la idea de abrir
mucho a los bandas, generando muchos
espacios para facilitar la rápida circulación
del balón, buscando concentrar rivales por
dentro para acabar abriendo el juego por
las bandas. Aunque el inicio apuntaba bien,
poco a poco se fue perdiendo la fluidez
y, por tanto la posesión con demasiada
facilidad.
Por contra, de lo más destacado en este
encuentro resultó ser las jugadas de
estrategia que provocaron dos goles de
forma directa en sendos córners, uno en
el minuto 13, donde se saca en corto y
Oriol F., tras recibir de cara y en posición
bastante escorada, orienta hacia adentro y
lanza un derechazo que sorprende al meta
visitante, 1-0.
Parecía que hoy podía ser un día muy
propicio para ganar en confianza y poder
conseguir un resultado más abultado
del que al final se consiguió, pero faltó
esa pizca de descaro y atrevimiento en el
equipo en general, o tal vez, se pudo pecar

de un exceso de confianza por la posición
del rival en la clasificación.
Esta primera mitad acabó 1-0 y con la
sensación de haberse podido conseguir
bastante más.
En la segunda parte se mejoró bastante,
aunque sin llegar a ese nivel que por el
potencial del equipo se puede llegar a
alcanzar.
En el minuto 61 llega también de córner
el segundo tanto tras saque de esquina
de Oriol F. e Iván G., que había entrando
por Widy en ese mismo instante, entra al
remate y conecta un testarazo, marcando
todos los tiempos, picando hacia abajo
y cruzando el balón fuera del alcance del
portero 2-0.
El encuentro estaba cerrado a favor de los
locales por la seguridad del 2-0 y porque el
rival no inquietaba en demasía la portería
defendida por Álvaro.
Aunque se intentó, lo más destacado
siguió llegando a través de acciones a
balón parado, sobretodo en una falta muy
bonita y perfectamente ejecutada por Juli,
quien coloca un gran balón por encima
de la barrera a Oriol F., quien muy bien
colocado en el seguimiento de la jugada,
no acierta en el remate por verdadera mala
suerte, lo que hubiera supuesto un gran
gol en una perfecta ejecución.
Aunque la puntilla llegó en el 74 donde,
esta vez sí, Oriol F. resuelve con la derecha
un rápido ataque local. 3-0, llegando con
este resultado al final del encuentro.
Por tanto, se retoma la senda de la victoria
tras el tropiezo de la semana anterior y
se recupera una muy meritoria tercera
posición tras los resultados de esta 11ª
jornada.
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

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

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

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.

ANUNCI LICITACIÓ

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

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.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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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
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PUBLICITAT

XXIII JORNADES DE LA CUINA DELS

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

Més info

Vinaròs
és turisme

30

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
zona turística
nord, 11
18
desembre
VALLS
av. Llibertat,
9
25
novembre
TORREGROSA
c. Santc.Francesc,
103
19
desembre
MATeU
del Pilar, 120
26
novembre
PITARCH
20
27
21
28
22
29
23
30
1

desembre
novembre
desembre
novembre
desembre
setembre
desembre
novembre
desembre

TORReGROSA
MARTÍNEZ
PITARcH
FERRER
MARTÍNeZ
ROCA
FeRReR
GUIMERÀ
ADELL

TELÈFONS D’INTERÉS
desembre
SANZ
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

2

Llibertat,159
av. Paísav.
Valencià,
c. delAntoni,
Pilar, 120
pl. Sant
39
av.
País Valencià,
c. Sant
Francesc,15
6

pl.pl.Sant
Antoni, 11
39
Parroquial,
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

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

