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Carles Santos

El geni vinarossenc ens deixa als 77 anys d’edat
El seu comiat va ser una última ‘performance’ a casa seva: la Fundació Caixa Vinaròs

9 desembre de 2017

Carles
Santos
Comiat al geni vinarossenc més universal

El músic i compositor vinarossenc, Carles Santos i Ventura, va morir
dilluns 4 de desembre a la seua ciutat natal. Nascut l'1 de juliol
de 1940 i nomenat “Fill predilecte” de Vinaròs i Alè Vinarossenc,
Santos va començar a estudiar música i tocar el piano amb només
5 anys. Va estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceu de
Barcelona i va continuar la seva formació a París i Suïssa. A principis
dels seixanta va començar a actuar com a pianista, època en la
que compon i interpreta la part musical de Concert Irregular de
Joan Brossa i l’any 1968 es va traslladar a Estats Units becat per la
Fundació March on va treballar amb nombroses personalitats de
l'avantguarda musical i va conèixer a John Cage. Va ser fundador
en els anys setanta del Grup Instrumental Català (GIC). En aquesta
època va conèixer al cineasta Pere Portabella, amb qui va col·laborar
en guions i va posar la música de les bandes sonores i va continuar
mostrant la seva passió pel cinema col·laborant també amb Jordi
Cadena, Gonzalo Herralde o Carles Durán, exercint de realitzador,
coguionista i compositor en diverses pel·lícules i documentals.
Santos va dirigir les fanfàrries de la cerimònia inaugural dels Jocs
Olímpics de Barcelona 92 i la Fanfàrria per a la inauguració de la
Biennal de les Arts de València en 2001.
Ha rebut molts premis durant la seva trajectòria artística entre els
quals destaquen el Premi Nacional de Composició de la Generalitat de
Catalunya (1990); el Premi Ciutat de Barcelona de la Música (1993); el
Premi Ciutat de Barcelona a la Projecció Internacional (1996); la Creu de
Sant Jordi (1999), i diversos premis MAX pels seus espectacles escènics.
Ha estat guardonat amb el premi nacional de música 2008 en categoria
de composició. L'Ajuntament de Vinaròs li va dedicar un carrer l'any 2006.
Carles Santos va crear un univers artístic absolutament personal. Creador
atípic, agitador i transgressor amb un particular sentit de l'humor,
Santos ha estat durant tota la seva vida artística un músic inclassificable.
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L’any 2010 el piano Carles Santos va cedir el seu piano i tot el seu llegat artístic a la Fundació
Caixa Vinaròs. Davant la sorpresa i l’expectació dels ciutadans que passejaven, un dilluns
al migdia el piano es va pujar amb l’ajuda d’una grua fins a la quarta planta de la Casa
Membrillera completament restaurada i emplaçada en el cèntric carrer dels Socors. El mateix
Santos va fer fotos de l’ascens del piano a la seua nova casa i va seguir tot el procés per a, una
vegada a la sala, tocar les primeres notes musicals amb l’instrument. El piano es va emplaçar a
l’actual auditori que duu el seu nom.
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Obra prolífica
Les seues primeres propostes teatrals van ser
als anys 80, amb muntatges transgressors com
'Beethoven, si tanco la tapa què passa?' (1982),
'Minimalet, minimalot' (1982), 'Té xina, la fina
petxina de Xina?' (1984), 'La boqueta amplificada'
(1985) y 'Misericòrdia Ubach' (1986), el primer
dels seus treballs amb l’artista plàstica Mariaelena
Roqué. Des d’aleshores, va portar a escena diversos
espectacles generalment amb música, guió i
dirección escénica propis: 'Asdrúbila' (1992, el
mateix any en que va composar les las fanfarries de
la cerimònia inaugural dels Jocs, òpera amb direcció
escènica de Pere Portabella; 'Figasantos-Fagotrop,
missatge al contestador: soparem a les nou' (1996);
'La pantera imperial' (1997); 'Ricardo i Elena' (2000);
'L’adéu de Lucrècia Borja' (2001), ópera amb libreto
de Joan F. Mira que va inaugurar la nova seu del
Lliure a Montjuïc;'Sama Samaruck, Samaruck Suck
Suck' (2002); 'Lisístrata' (2003), i ‘El compositor, la
cantant, el cuiner i la pecadora' (2003).
El 2003, el Teatre Lliure el va nombrar compositor
resident. El 1988 va crear la música de ‘Belmonte’,
i el 2011 es va unir a CaboSanRoque, exploradors
musicals amb instruments inusuals, en
'Maquinofobiapianolera', i també va estrenar a
Temporada Alta 'Schubertnacles humits'.
Sempre especialment vinculat a la seva ciutat natal,
Vinaròs, va cedir el seu piano a la Fundació Caixa
Vinaròs, entitat que a la seva seu té un auditori que
porta el seu nom i amb la que tans projectes han fet
realitat conjuntament. De Santos es diu que quan
tocava fora, sempre li agradava com a mínim tornar per
dormir a Vinaròs. Se’l podia veure passejar per qualsevol
racó de la ciutat que tan estimava, i conservaba la
barca Santa Magdalena, on tan bones estones de
pesca, una de les seues passions, va passar menjant
els ranxos mariners que tan li agradaven. Implicat
en tot allò que fes cultura a Vinaròs, va ser l’ideòleg
del camí de foc del IV centenari de l’arribada de la
reliquia l’any 2010 i era soci d’honor del Cicle i Festival
de Curtmetratges Agustí Comes. Una de les seves
biografies on es poden trobar detalls interessants de
la seva figura és la realitzada per Alicia Coscollano. Les
seues despulles han estat traslladades al cementeri
municipal a la fosa comú on són les víctimes
del franquisme i els deportats a Mauthausen.

Premi Max a les
arts escèniques

Amb Nati Romeu, amb qui tants moments i projectes ha compartit, a la exposició d'obres de pintura del seu pare, Ricardo
Santos, que es va fer a la Fundació. A la dreta, amb Joaquín Simó

L’any 2102 en col·laboració en Diego Latorre i la
panaderia Farga va delectar amb ‘Fargallot brunyit’

Carles Santos va ser l'ideòleg del camí de foc del quart
centenari de l'arribada de la relíquia

Al 2015, amb Mariola Nos, rebent el premi Maestrat Viu

Al 2011 Carles Santos va rebre el Premi Nacional
de Composició

Concert que Carles Santos va fer a la seu del tribunal de la
Rota (Palau de la Conselleria) de la ciutat del Vaticano.

Rebent la medalla d’or de la Universitat Jaume I l’any 2008. La
universitat va reconèixer amb la màxima distinció el treball
desenvolupat per l’artista vinarossenc i la seva aportació al món
de la cultura

HORARIO:

OFERTA VÁLIDA HASTA EL
13 DICIEMBRE 2017

ABRIMOS DOMINGOS Y
FESTIVOS EN DICIEMBRE
EXCEPTO LOS DIAS 10 y 25.

AL REPOSTAR GASOLINA EN
CARREFOUR, PRESENTANDO
LA TARJETA DEL CLUB
CARREFOUR ACUMULAS UN 8%
EN TU CHEQUE AHORRO

De 9:00 a 22:00h.

VINARÒS

Ctra. Nac. 340a km.1.049 - VINARÒS
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Condol
L'Ajuntament de Vinaròs va mostrar el seu més profund dolor per la mort del músic, compositor, fotògraf, cineasta, escriptor, escultor, artista total i genial,
vinarocense universal. “No podem aquí repassar una trajectòria única i plena de fites variades, reconeguda a tot el món. Sí podem citar alguns dels guardons
que va merèixer durant la seva dilatada trajectòria aquest Fill Predilecte de la Ciutat de Vinaròs: el premi Nacional de Música (en la modalitat de composició) del
Ministeri de Cultura, els Premis Nacionals de Composició i Teatre de Catalunya, el Premi Ciutat de Barcelona a la Projecció Internacional, la Creu de Sant Jordi,
Miquelet d'Honor de la Societat Coral El Micalet de València, Premi Carles Salvador a la trajectòria individual de Maestrat Viu, i fins a 12 Premis Max a les arts
escèniques. Però avui, a més de glossar l'artista i la seva fecunda obra, volem recordar a l'home, a l'amic, al vinarossenc que mai va deixar de costat als seus. Des
de la corporació municipal es va donar “el més sentit condol a tots els familiars i amics de Carles Santos” i es va expressar, “en nom de tots els vinarocenses, el
reconeixement a la trajectòria i personalitat d'aquesta figura”.
Curtmetratges

Discografia
1977: Piano - Obres de Cowell, Cage, Webern, Stockhausen i MestresQuadreny (Edigsa)
1981: Voice Tracks
1984: Pianotrack (Linterna Música)
1986: Perturbación inesperada (Linterna Música)1988: Carles Santos:
piano (Grabaciones Accidentales)
1989: Five Voices - Greetje Bijma/Shelley Hirsch/Anna Homler/David Moss/
Carles Santos (Intakt Records)
1991: Belmonte - Banda Simfònica de la Unió Musical de Llíria - Carles
Santos (Virgin España)
1992: Música para las Ceremonias Olímpicas Barcelona 92 - Fanfara de
cerimònies, Banda Simfònica de la Unió Musical de Llíria, Cor de València,
Cor d'Asdrúbila, Orquestra Ciutat de Barcelona - Carles Santos (On The
Rocks)
1993: Promenade Concert: Música per a una acció original de Xavier Olivé.
20 d'abril de 1993 (Fundació Joan Miró)
1995: Himne del Segon Congrés Català de Cuina (K. Indústria Cultural)
1995: La porca i vibràtica teclúria (Institut d'Edicions de la Diputació de
Barcelona)
1999: Un dit és un dit, CD inclòs en el número 9 de la revista "Cave Canis",
Barcelona 1999.
2001: L'adéu de Lucrècia Borja (Universitat de València)
2002: SAMA SAMARUCK SUCK SUCK (Ópera-Circ de Carles Santos) (K.
Indústria Cultural)
2007: Flor d'escarabat de Carles Santos i altres cançons text: Albert Roig et
al. (Utopia Global: Secretariat de Corals Infantils de Catalunya)
Espectacles escènics
1983: Beethoven, si tanco la tapa... què passa?
1983: Té Xina, la fina petxina de la Xina?
1985: Arganchulla, Arganchulla Gallac
1989: Tramuntana Tremens
1991: La grenya de Pasqual Picanya
1992: Asdrúbila
1995: L'esplèndida vergonya del fet mal fet
1996: Figasantos-fagotrop: missatge al contestador, soparem a les nou
1996: La Pantera Imperial2000: Ricardo i Elena
2000: El Barbero de Sevilla (direcció escènica)
Filmografia
Com a compositor
1968: Nocturn 29 (direcció de Pere Portabella)
1970: Vampir cuadecuc (direcció de Pere Portabella)
1975: Informe general (direcció de Pere Portabella)
1977: L'obscura història de la cosina Montse (direcció de Jordi Cadena)
1981: Vértigo en Manhattan (Jet Lag) (direcció de Gonzalo Herralde)
1981: Barcelona Sud (direcció de Jordi Cadena)
1984: Pa d'àngel (direcció de Francesc Bellmunt)
1988: És quan dormo que hi veig clar (direcció de Jordi Cadena)
1989: Pont de Varsòvia (direcció de Pere Portabella)
1998: El pianista (direcció de Mario Gas)

1969: Miró l'altre (direcció de Pere Portabella)
1970: Poetes catalans (direcció de Pere Portabella)
1971: Semejante a Pedro (direcció de Francesc Bellmunt)
1971: Calidoscopi (direcció de Beni Rossell)
1972 Umbracle (direcció de Pere Portabella)
1972 Cantants 72 (direcció de Pere Portabella)
1973: Advocats laboralistes (direcció de Pere Portabella)
1978: El barri del Besòs (direcció de Carles Duran)
1979: Laberint (direcció d'Agustí Villaronga)
1979: La delinqüència (direcció de Jaume Codina)
1979: Setmana de la sanitat (direcció de Jordi Cadena)
1979: L'Ajuntament (direcció de Georgina Cisquella i Pere Joan Ventura)
1979: L'agressió quotidiana (direcció de Carles Duran)
1981: L'Assemblea de Catalunya (direcció de Carles Duran)
1982: Eleccions a las Cortes 28-10-82 (direcció d'Isona Passola)
1989: Romàntic (direcció d'Aurora Corominas)
1991: Clara foc (direcció de Judith Colell)
1992: Art a Catalunya (direcció de Pere Portabella)
Com a realitzador (curtmetratges)
1967: L'àpat
1967: L'espectador. Habitació amb rellotge. La llum. Conversa
1968: La cadira
1969: Preludi de Chopin, Opus 28 nº 7
1970: Play-back (codirigit amb Pere Portabella)
1972: Acció Santos (codirigit amb Pere Portabella)
1974: Preludi de Chopin, Opus 28 nº 18
1977: El pianista i el conservatori
1977: 682-3133 Bufalo Minnesota.
1978: Peça per a quatre pianos
1979: La re mi la
Guardons
Premi Nacional de Composició de la Generalitat de Catalunya (1990); Premi
Ciutat de Barcelona de la Música (1993); Premi Ciutat de Barcelona a la
Projecció Internacional (1996); Creu de Sant Jordi (1999), Premi Nacional de
Teatre (2001), Miquelet d'Honor de la Societat Coral El Micalet de València
(2005), Premi Nacional de Música en la modalitat de composició, atorgat pel
Ministeri de Cultura (2008) i Premi Carles Salvador de Maestrat Viu (2015).
Al llarg de la seva carrera va rebre diversos Premis MAX pels seus espectacles
escènics:
2000: Millor Composició Musical per Hamlet
2001: Millor Composició Musical per Ricard i Elena
2001: Millor Direcció Musical per Ricard i Elena
2002: Millor Direcció Musical per La pantera imperial
2003: Millor Composició Musical per Sama Samaruck Suck Suck
2003: Millor Direcció Musical per Sama Samaruck Suck Suck
2005: Millor Composició Musical per El Compositor, la cantant, el cuiner i la
pecadora
2005: Millor Direcció Musical per El Compositor, la cantant, el cuiner i la
pecadora
2007: Millor Composició Musical per La meua filla soc jo
2007: Millor Direcció Musical per La meua filla soc jo
2009: Millor Composició Musical per Tirant lo Blanc
2009: Millor Director Musical per Tirant lo Blanc

¡ A LA VENTA ÚLTIMA
PLAZA DE PARKING !

EN EL CENTRO DE VINARÒS (CALLE PILAR, 42)

Bajo edificio Hogar del Jubilado

AMPLIA
PLAZA
DE 19 M2
APROX.

9.500 €
Información:

*IMPUESTOS NO INCLUIDOS
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Vinaròs va declarar tres dies de dol oficial
L'Ajuntament de Vinaròs va declarar tres dies de dol oficial, després de
confirmar-se la mort del mestre Carles Santos, Fill Predilecte de Vinaròs i un
dels seus artistes més destacats.
Els dies 5, 6 i 7 de desembre, les banderes de l'Ajuntament van onejar a mig pal
i, es va decidir guardar un minut de silenci en la seua memòria previ a l'inici de
cada activitat municipal.

Les reaccions
Ximo Puig, president de la Generalitat
Carles Santos ha estat un artista impresionant, un valencià universal
i una persona compromesa amb la seua terra. Gràcies per la teua mirada
Vicent Marzà, conseller de Cultura i Educació
Lamentem profundament l'adéu de Carles Santos. Un home compromés amb la cultura, amb la llengua, amb el país, amb la terra, amb la
música, amb l’art, amb l’escena, amb la gent. En definitiva un home
compromés amb la vida. Carles Santos va ser un artista valencià i universal. Ha sigut, és i serà un exemple per als artistes valencians del present i del futur. El seu comiat és una pèrdua per a tot el poble valencià.
Enric Pla, alcalde de Vinaròs
Amb enorme tristesa i en nom de l’Ajuntament de Vinaròs vull expressar el nostre més profund dolor per la mort de Carles Santos Ventura
(Vinaròs, 1940), músic, compositor, fotògraf, cineasta, escriptor, escultor, artista total i genial, vinarossenc universal.
No podem repassar ací una trajectòria única, tan polièdrica i potent,
plena de fites variades, reconeguda a tot el món. Podem ací citar
alguns dels guardons que va merèixer durant la seua dilatada trajectòria aquest Fill Predilecte de la ciutat de Vinaròs: el premi Nacional
de Música (en la modalitat de composició) del Ministeri de Cultura, els
Premis Nacionals de Composició i Teatre de Catalunya, el Premi Ciutat
de Barcelona a la Projecció Internacional, la Creu de Sant Jordi, Miquelet d'Honor de la Societat Coral El Micalet de València, Premi Carles
Salvador a la trajectòria individual de Maestrat Viu, i fins 12 Premis
Max a les arts escèniques.
Però avui, a més de glossar l’artista i la seua fecunda obra, volem recordar a l’home, a l’amic, al vinarossenc que mai va deixar de costat
als seus i a la seua terra i el seu mar.
Des d’aquesta corporació volem donar el més sentit condol a tots els
familiars i amics de Carles Santos i expressar, en nom de tots els vinarossencs i vinarossenques, el nostre reconeixement a la trajectòria i
personalitat d’aquesta figura irrepetible.
Marc Albella, regidor de Cultura
Fill predilecte de la nostra ciutat, s'ha guanyat el dret a ser EL vinarossenc més universal i premiat. Tenim un deute amb ell. EL deute de seguir dignificant la seva figura, preservar el seu treball i oferir un llegat a
l'abast de totes i tots.
Ell és EL geni. EL de la transgressió. EL de la provocació. EL de la innovació. És de tots, però no és de ningú. Tots els coneixen, però ningú
suficient. És Santos.
Bon viatge Carles. Ja ho vas fer un cop. Aquesta vegada, però, la corrent se l'emporta a ell, la seva música i un piano, per sempre més.

Una de les moltes actuacions que va fer a l'aire lliure

Els alumnes de cinquè del CEIP Sant Sebastià el van entrevistar en una visita que va fer
al col·legi l’any 2011

Va ser Membre del Consell Valencià de Cultura

Lluís Gandia, exregidor de Cultura
Vaig conéixer personalment a Carles Santos gràcies a Joventuts Musicals en el I Concurs de música de cámbra l'any 1999. Des de llavors
sempre vam tindre una relació afable en converses més o menys llargues sobre música i altres temes del poble. Sent regidor vaig demandar-li que participés en la campanya Som de Vinaròs i no va dubtar
ni un segon. Dos anys després, juntament amb la panadería Farga,
va participar en A la Llum de la lluna amb una performance dins d'un
pastisset gegant que encara es recorda ara. Un vinarossenc universal
que sempre estava disposat a col.laborar en tot allò que fes cultura a
Vinaròs.
Maria Dolores Miralles, exregidora de Cultura
Carles va mantindre en qualsevol cosa a Vinaròs per damunt de tot.
Des de portar les caragoles de Les Camaraes a l’arribada de la flama
olímpica i fins a l’últim dels seus muntatges artístics. Què dir dels actes
del quart centenari. Ha sigut tan gran que, a més de les distincions
rebudes ha tingut un carrer ja en vida, la qual cosa diu molt del respecte i la estima que Vinaròs li ha tingut. Gràcies per haver sigut tú. No
t’oblidarem mai.
5
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La Fundació Caixa Vinaròs manifesta la seua
aflicció per la pèrdua de Carles Santos Ventura

Pere Portabella, director de cine
He tingut un xoc brutal quan m’han comunicat la seua mort, però
em sento un privilegiat d’haver conegut a Carles Santos. La primera
película que vaig fer amb Joan Brossa, em va dir que coneixia un
guionista vinarossenc que era molt interessant però que estava
desorientat i que volia que el conegués. Va ser així com vaig tindre el
meu primer contacte amb Carles Santos. A partir d’aquell moment
vam generar una amistat fortíssima, fins i tot vam estar a la presó
Model junts a la mateixa celda. Hem viscut situacions difícils i ens
hem ajudat sempre sense demanar res a canvi.
Dolores Cid, exdona de Carles Santos

Quan jo tenia 11 anys i ja m’agradava Carles. Vam naixer al mateix
carrer i el seu pare era el meu pediatra. És la historia d’una vida.
Vam estar molt enamorats, ens vam casar i vam estar molts anys
junts. Al final cadascú vivía a un lloc però nosaltres sempre ens hem
considerat parella. Ens vam divorciar de la manera més tonta, i tant
a Carles com a mi ens va saber sempre molt greu. Ens estimàvem i
ens estimarem sempre. Carles és un gran creador, va néixer per crear.
Era dels que viuen intensament per crear, amb totes les gràcies i
desgràcies que comporta ser un creador.
Salvador Oliver, exregidor de Cultura
Estem angoixats i tristos per esta pèrdua tan important per a Vinaròs.
Un fill predilecte, gran persona i un músic i vinarossenc universal.
Recordo moltes de les converses que hem mantingut. És un dia trist
per a mi i per a tots els vinarossencs.

Carles Santos ha estat Premi Ciutat de Barcelona, Creu de Sant Jordi,
FAD, Premi Nacional de Composició, Medalla d'Or del Cercle de Belles
Arts, Medalla d’or de la Universitat Jaume I de Castelló, diversos premis
MAX, Premi Nacional de música l’any 2008, Fill predilecte de Vinaròs i Alè
Vinarossenc de Fundació Caixa Vinaròs, entre d’altres distincions.
La seua trajectòria professional abraça una gran pluralitat arts i les ha
portades arreu del Món, on ha estat sempre admirat i respectat.

Retalls de Premsa
El País
Muere el compositor Carles Santos, artista genial y provocador
El Mundo
Enmudeció el piano de Carles Santos y con él, Vinaròs
Las Provincias
Fallece el pianista Carles Santos, un creador transgresor e
inclasificable
Vilaweb
S’ha mort Carles Santos, referent de la innovació musical i el
compromís amb la societat
Ara
Mor Carles Santos, mestre de l’esperit lliure
Mediterráneo
Fallece Carles Santos, el genio de la vanguardia
Levante
La vanguardia del arte valenciano pierde a Carles Santos

Sebastián Casanova, ex director de Caixa Vinaròs
Carles ha sigut un geni i estic segur que en uns anys es convertirà en el
Gaudí o el Dalí de la música. La música de Carles ha sigut trencadora,
innovadora i adelantada al seu temps. Si les autoritats del nostre
poble fan el que han de fer, penso que Vinaròs serà un referent de la
música gràcies a ell per molts anys.
Claudia Schneider, soprano
Nunca olvidaré su sentido del humor y su potencia creativa. Sacaba
lo mejor de nosotros.
Àlex Rigola, exdirector del Teatre Lliure
Santos era un artista total y singular, capaz de reunir la escena y la
música como nadie
Xavier Albertí, director
Si hay un altar de artistas él debe estar en lo más alto del santoral
para iluminarnos a todos con su libertad y su compromiso radical
fundamentado en el rigor y la implicación personal.
Joan Elies Adell, profesor i poeta
Ens ha deixat l'amic estimat Carles Santos. Un músic únic,
extraordinari, genial.

Fons Ricardo Roselló

José Córdoba, escultor
Fui amigo suyo y le he seguido artísticamente. Pocas personas hay
tan íntegras dedicadas a una profesión. Él lo ha dado todo, ha sido
generoso. Fue una persona íntegra y única, y aquí nos ha dejado su
legado, su magnífica obra.
Vicent Campos, director del conservatori de Castelló
Ens deixa un músic irrepetible, un geni i referent per a futures
generacions de músics
Vicent Climent, rector de la UJI
Ha estat un polifacètic artista amb un alt Compromís amb Castelló i
la UJI que va integrar múltiples facetes
Algunes de les pel·lícules en les que Carles Santos ha participat
6
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Carles Santos i Lluís Llach enllacen les mans durant la
Via Catalana, de l’11 de setembre del 2013

Nati Romeu, coordinadora de la
Fundació i amiga
Es fa difícil parlar de Santos sense Santos.
Tothom recordarà Carles com el creador
immens que era. Estic d’acord, Santos ho
era. Però jo a més el recordaré sempre com
l’amic de molts, molts anys des que vaig
començar a escriure els seus textos al meu
primer ordinador. Santos dictava: DÉU DE
DÉU REDÉU QUE XUFLEGUES LA MARMOLLA
VIRUDALL DE CONFLEXIONS RULLERIES I
MELASSES. POLSA LA CATRANYA, MACUNYA
LO SERPIÓ, RECUVELLA LA FARITGIA
PITROLLA I VERMOLETJA...
Amb Santos compartíem compromís,
amistats, hores de piano i conversa al seu
auditori... i mentre va estar amb nosaltres,
acompanyats sempre de la seua inseparable
i estimadíssima gosseta Greta a qui Carles
adorava. La Fundació Caixa Vinaròs, estarà
sempre impregnada de l’esperit Santos. Es fa
difícil parlar de Santos sense Santos.

L’any 2102 en col·laboració en Diego
Latorre i la panaderia Farga va delectar
amb ‘Fargallot brunyit’

Acció Cultural del País Valencià
Valencià universal, músic popular i alhora
avantguardista, fidel al seu país, soci d’Acció
Cultural i gran amic. Ja enyorem el teu
somriure, però ens resta la teua música
“Ebrofalia copulativa” es va representar a l’octubre de 2007 les Sónar Nits de Frankfurt en un local tancat.
Juntament amb Adam Raga, va tenir lloc un any després al pont medieval de l'Olivar, situat a l'antic camí
d'Ulldecona a Traiguera, el punt on s'ajunten els termes de Vinaròs, Sant Jordi i Traiguera, per una banda,
i Ulldecona, per l'altra.

Diego Latorre, ilustrador
Durante el tiempo que estuvimos trabajando
juntos, de vez en cuando Carles y yo nos
íbamos a tomar algo a una terraza de
Vinaròs. Mientras nos bebíamos una cerveza
(Carles sin alcohol) él tocaba las teclas de un
piano invisible sobre el mantel de la mesa,
pasando totalmente de mí. Sólo con ese nivel
de obsesión, implicación y amor por lo que
haces se puede conseguir ser el puto amo.
Ramon Bofill, exalcalde de Vinaròs
El recordo com un gran vinarossenc, una
gran persona i un gran amic. Els que som
d’aquí sabem que de ben menut ja era una
persona extraordinària i fora de lo comú i
crec que será molt recordat.

La barca Maria Magdalena. La mar era una de les
seues passions.

L’any 2011 el músic director de la banda de
Benicàssim, Joaquim Ortells va editar, fruit d’un
conveni entre la UJI i la Fundació Caixa Vinaròs el
catàleg de la seua obra instrumental

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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L’últim adéu, a casa seva: la Fundació Caixa Vinaròs
Multitudinari adéu a Carles Santos, dimarts, a Vinaròs. Acompanyat per la
seva pròpia música i al costat del seu piano de cua, es va vetllar el cos sense
vida del músic i compositor en una capella ardent que va reunir a seu de la
Fundació Caixa Vinaròs, la sala principal de la qual porta el nom d'aquest
artista total, mort el dilluns als 77 anys, a centenars de persones, des de
familiars, veïns a amics, autoritats i representants del món de la cultura, en
un sentit comiat. El llibre de condolences, obert a tots, es va tancar a mitja
tarda, ple de records, anècdotes i homenatges a aquest vinarossenc universal.
Entre ells, un dels seus amics íntims, el director de cinema català Pere Portabella,
amb qui Santos va treballar estretament. Al seu costat, altres noms de la
cultura, com Pepe Plana, Manel Guerrero, Isabel Castellet, Clàudia Schneider
o Antoni Comes, que van compartir escenari i ideals en l'avantguarda teatral
i musical. En la part més institucional, l'alcalde, Enric Pla, va rebre al president
dels Corts Valencianes, Enric Morera; al director del Institut Valencià de Cultura,
Abel Guarinós; i a la directora adjunta de Música i Cultura Popular, Marga
Landete; a més del director territorial de Cultura, Robert Roig; així com el rector
de la UJI, Vicent Climent, i el president de Acció Cultural, Eliseu Climent, a més
de regidors vinarossencs, entre altres personalitats que van rendir honors.
Morera va recordar al pianista com “un valencià universal que desgraciadament
no ha tingut tots els reconeixements, però ha estat clau en el nostre panorama
cultural”. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va expressar el
reconeixement de la Generalitat a la “trajectòria i personalitat” de “una figura
única i irrepetible”.
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ACTUALITAT

Fomento triplicará en 2018 los trenes regionales entre Vinaròs y Castelló
El Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna,
ha anunciado en Castellón que los trenes
regionales entre Vinaròs y Castelló se
incrementarán en 2018 de 4 trenes diarios
a 12 frecuencias.
El Ministerio destinará a este incremento 5 de
millones de euros cada año.
De la Serna ha avanzado que en 2018 se aprobará
la declaración de obligación de servicio público

de dicho servicio, una medida por la que el
Gobierno asume un transporte deficitario.
Respecto al trayecto de Vinaròs ha destacado
que Fomento destinará al año 5 millones de
euros.
De la Serna confía en que el Consejo de Ministros
apruebe este mes la citada declaración y que se
firme el correspondiente contrato con Renfe en el
mes de enero.

L’alcalde demana que la millora ferroviària es plasme al pressupost
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, va valorar
l'anunci del Ministre de Foment de triplicar
les freqüències de trens com "molt positiu per
a aquesta comarca", encara que "de moment
no hi ha terminis establerts". Pla confia en que
aquesta inversió de cinc milions es plasmi als

pressupostos del Govern. "La notícia és positiva
però fa molt temps que no creiem en els reis
i recordem que aquí hi ha pendents encara
moltes inversions", va assenyalar Pla, recordant
entre elles "la millora del ferm de l'antiga N-340
abans que passi a ser urbana".

El PP destaca la inversión del Gobierno y lamenta que la Generalitat descartara un convenio
El portavoz de Fomento y secretario provincial
del PP, Miguel Barrachina, visitó junto a
representantes del PP de distintos municipios de
la comarca, la estación de tren de Vinaròs, tras
el anuncio del ministro de Fomento de triplicar
en 2018 las frecuencias de trenes regionales en
la línea de Vinaròs a Castelló. Barrachina destacó
que "es un buen día en materia ferroviaria y
porque la apuesta del Gobierno de España por
esta comarca es firme", destacando algunos
proyectos que se están realizando también
en materia de carreteras. Para el portavoz de
Fomento, que destacó el trabajo realizado por
los representantes del PP en los municipios de
la comarca, este aumento de frecuencias "era un
deseo muy compartido por todos los ciudadanos".
Barrachina lamentó que la inversión para hacer
realidad que se tripliquen los trenes no sea
compartida con la administración autonómica.
"Nos hubiera gustado que este hubiera sido un
esfuerzo conjunto de todos, al igual que se ha
hecho en otras comunidades autónomas, pero
desgraciadamente la Generalitat no ha querido
aportar nada, lo cual no es ninguna novedad",
señaló.

El portavoz adjunto del Partido Popular de
Vinaròs, Lluís Gandía, ha destacado que “la
ampliación de los trenes Regionales anunciada
por el Ministro de Fomento es una muestra más
de la sensibilidad del gobierno central con el
Maestrat ante una demanda justa que algunos
venimos reclamando en solitario desde hace una
década”.
Gandía señaló que “en 2012 logramos en la
anterior OSP un incremento de 3 a 4 trenes
diarios y ahora el Ministro de Fomento anuncia
que en la próxima OSP se triplicarán hasta llegar
a los 12 trenes diarios. Este anuncio para 2018 es
la demostración de que estábamos en lo cierto
cuando decíamos que no era posible reclamar
más trenes ahora sino trabajar las OSP porque
eso garantiza los trenes para los próximos 5
años”. El portavoz popular también afirmaba
que “el gobierno central destinará 5 millones de
euros cada año para subvencionar todos estos
nuevos trenes y mientras tanto la Generalitat
Valenciana seguirá sin destinar ni un euro porque
prefieren contratar a 500 personas para abrir una
televisión antes que pagar a dos maquinistas
para dar servicio a nuestra comarca”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Buen
Gobierno del Partido Popular de la provincia de
Castellón, Carla Miralles, ha asegurado que el
incremento de cuatro a doce trenes diarios hasta
el Maestrat “permitirá a los jóvenes y estudiantes
estar mejor conectados con Castellón y será una
buena oportunidad para que puedan ir y volver
cada día porque dispondremos de frecuencias
más dignas y óptimas”.
Asimismo, la secretaria del área de Buen
Gobierno del PPCS ha señalado que este
incremento “facilitará que las personas tengan
más posibilidades de desplazamiento a Castellón
a los especialistas”.

‘Trens dignes al Maestrat’ valora positivament l’anunci del Ministre de Foment
de millorar les comunicacions amb el Maestrat i demana que es concrete
Trens dignes al Maestrat, la plataforma cívica que es
va presentar el passat mes en societat a Benicarló
per reclamar una millora en la freqüència i servei de
trens fins la comarca i que du recollides centenars
de signatures per diferents pobles del Maestrat, ha
manifestat la seua satisfacció per l’anunci fet avui a
Castelló pel ministre de Foment, Íñigo de la Serna
d’augmentar els trens al Maestrat i espera ara que
després de les paraules, vinguen els fet.
“La situació ha d’acabar bé, donada l’evidència
del mal funcionament del servei i la necessitat de
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trens de rodalies o regionals assequibles per donar
servei a estudiants, usuaris en general, treballadors
i simplement per a qui vulga conèixer els nostres
municipis turístics o moure’s amb seguretat”, ha dit
Mercedes Urquizu.
La campanya de recollida de signatures i aprovació
de mocions a ajuntaments i Diputació ha anat
acompanyada de la Plataforma, que apel·la a la
necessitat de que les formacions polítiques anaren de
la ma de la societat en les peticions. “Tenim enllestit
un text per als grups polítics de les Corts Valencianes,

amb els qui volem consensuar i proposar-los un text
per a que es millore el servei de trens, per poder-nos
beneficiar d’abonaments amb la implicació de les
administracions que foren necessàries, amb l’objectiu
de millorar l’actual situació”, ha afegit aquesta mare
que amb diverses accions a les xarxes social i vídeos
de denuncia de les condicions amb les que viatjaven
els estudiants, ha aconseguit mobilitzar gent per
articular aquesta petició.
“Ens alegra l’anunci i ara volem conèixer què
suposarà realment", ha conclòs Urquizu.
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ACTUALITAT

El PSPV demana que el Govern "concreti" les millores ferroviàries anunciades
El secretari general socialista a la província, Ernest
Blanch, va demanar en una visita a l’estació de tren
de Vinaròs, acompanyat del secretari comarcal
Evaristo Martí i els regidors locals Guillem
Alsina i Marc Albella que el Govern "concreti"
l'anunci realitzat pel ministre de Foment Iñigo
Fernández de la Serna sobre la millora de les
freqüències ferroviàries entre Vinaròs i Castelló.
Blanch, que va valorar que el Ministeri "sembla
que té ara una certa sensibilitat sobre aquestes
comarques" va dir no obstant això que així

i tot "el govern del PP té zero de credibilitat
en matèria d'infraestructures en aquestes
comarques, i per això demanem concreció
i que sigui realitat que puguin arribar les
rodalies a Vinaròs, perquè és una problemàtica
que porta molts anys reivindicant-se".
Blanch va dir que el ministre hauria de concretar
també si es tracta d'un increment de freqüències
de regionals o la implantació de rodalies, "que és
el que des del PSPV sempre hem demanat per als
ciutadans d'aquestes comarques"

Ximo Puig, president de la Generalitat:
“L'anunci de l'increment de trens és positiu, però falta fer-lo realitat”
El president de la Generalitat, Ximo Puig va valorar
en la seua visita a l'hospital de Vinaròs amb motiu
del seu 25 aniversari que l'anunci del ministeri
de Foment sobre l'increment de freqüències de
trens entre Vinaròs i Castelló. “L'anunci és positiu.
Ja va ser nostra demanda quan vam accedir al

govern fa dos anys amb l'Agència Valenciana
d'Infraestructures a l'anterior ministra i per a
nosaltres qualsevol millora del servei ferroviari
és fonamental. És bàsic, una exigència, però vull
que aquesta realitat es faci ràpidament i no que
es continuï prometent i no fent, com l'arribada

de l'AVE a Castelló. En el nord de la província és
fonamental que existeixin les rodalies perquè fins
ara no hi ha hagut, i el PP ha estat fins ara aliè a
aquesta reivindicació i esperem que a partir d'ara
sigui una realitat”

Compromís demana que el Govern concrete si la millora ferroviària és un augment
de freqüències de regionals o la implantació de rodalies
El senador de Compromís, Jordi Navarrete, i el
secretari comarcal de la formació, Jordi Moliner,
han demanat que el Govern aclareixi si l'anunci
realitzat de millores ferroviàries en la línia VinaròsCastelló es tracta d'un augment de freqüències
de trens regionals o la implantació d'una xarxa
de rodalies. Per a Navarrete, en l'anunci del
ministre "no queda clar", recordant que si el
seu anunci va ser de la implantació d'una xarxa
de rodalies, "l'estació de capçalera ha d'estar
a un màxim de 90 quilòmetres i València està
més lluny". Navarrete va assegurar que malgrat
tot "estem contents per l'anunci, però vigilants
a aquests conceptes per saber si es tracta de
regionals o rodalies". El senador de Compromís va
recordar que "és una reivindicació de la comarca

des dels anys 80 les millores ferroviàries i tant
PP com PSOE han actuat de forma hipòcrita
reclamant aquestes millores quan estan en
l'oposició i desapareixent quan han governat".
Navarrete també va acusar al ministre de la Serna
de "deslleial amb les administracions" i d'haver
aprofitat aquest anunci políticament "ja que el
ministeri encara no ha informat formalment ni a la
Generalitat ni als ajuntaments". De la seua banda,
Moliner va acusar a socialistes i populars de “fer
política d’imatge, perquè quan estan a l’oposició
reclamen i quan governen se n’obliden del que
demanaven”. “El PP ja està en precampanya”, ha
expressat Jordi Moliner, afegint que “no podem
evitar ser escèptics amb aquest anunci inesperat
quan han votat reiteradament durant anys en

contra de les nostres propostes al respecte. Tant
de bo ho facen, pel bé de tota la gent de la nostra
comarca, però sona a promesa electoral que no es
complirà, com tantes altres”, ha conclòs.

Tots i Totes Som Vinaròs destaca que la mobilització social ha aconseguit
que Madrid es preocupe pel problema
Des de Tots i Totes Som Vinaròs s'ha celebrat
l'anunci que el ministre de Foment Íñigo de la
Serna i s'ha apuntat que "una vegada més s'ha
demostrat que la mobilització social és una força
política imparable i estem segurs que les accions
portades a cap per la ciutadania a causa dels fets
ocorreguts fa uns mesos, han sigut el detonat
que ha aconseguit que els polítics de Madrid
s'interessen i es preocupen per aquest greu
problema". Un problema, que, recorden "comença
amb els nostres xiquets estudiants asseguts en

barracons prefabricats i acaba havent d'enviar-los
a la universitat de peu dintre de trens massificats".
També celebren des de l'agrupació d'electors "el
que esperem que siga un canvi de rumb del Partit
Popular respecte al Corredor Mediterrani, una
infraestructura totalment marginada per la seua
política davant de la Unió Europea i que nosaltres
defensem com un projecte necessari de vida o
mort per a la recuperació industrial del nostre
territori". Tanmateix, destaquen que "ens sorprén
el que pareix una defensa dels serveis públics

per part d'aquest partit i desitgem que aquest
anunci no es quede només en unes declaracions
realitzades al caliu d'un acte quasi preelectoral,
sinó que com s'ha promés signifiquen una realitat
de la qual puguem fruir abans que acabe l'actual
legislatura".
Som Vinaròs assegura que des de l'Ajuntament de
Vinaròs "continuarem com fins ara fent tot l'esforç
necessari perquè aquestes paraules del ministre siguen una realitat i l'asfaltat i millora de la zona d'aparcament de l'estació ferroviària n'és un exemple".
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L'Hospital Comarcal de Vinaròs celebra el seu 25 aniversari

L'acte commemoratiu va comptar amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig i la consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública, Carmen Montón, que van anunciar pròximes millores al centre sanitari
Redacció

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va assistir dilluns passat a l'acte
commemoratiu dels 25 anys de l'hospital comarcal de Vinaròs. Ho va fer
acompanyat de l'expresident de la Generalitat, Joan Lerma, que va ser qui
el va inaugurar al novembre de 1992, la consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, Carmen Montón, l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla i la gerent de
l'àrea de salut 01, Ana Arizón, a més de l'alcalde de l'època, el socialista
Ramón Bofill i primers edils d'altres poblacions de la comarca i tot l'equip
mèdic de l'hospital. Durant l'acte, es va visitar una exposició sobre aquest 25
aniversari al saló d'actes del propi centre hospitalari. Als parlaments, Puig va
destacar que l'hospital "és una de les grans aportacions de l'autogovern dels
valencians a aquestes comarques", una infraestructura "que ha significat un
abans i un després per als habitants del nord de la província, i que és necessari
que vagi creixent quant a la prestació de serveis". El president va anunciar
una ampliació i millora de les infraestructures i els equips tecnològics de
l'Hospital Comarcal de Vinaròs amb càrrec al pressupost de 2018, així com
la incorporació de vint-i-cinc nous professionals de diferents categories.
Entre les millores figuren l'obertura de dinou habitacions individuals per
millorar l'estada de familiars i pacients; la posada en marxa d'un nou quiròfan
que se sumarà als cinc actuals per millorar les llistes d'espera en cirurgies no
urgents, i l'obertura d'una segona torre de colonoscopia. Tot això requerirà la
incorporació de vint-i-cinc professionals entre metges, infermers, auxiliars i
celadors.
Puig va recordar al seu parlament a Ernest Lluch, "que va ser qui va dir que
la sanitat té un cost però no té preu, i qui va realitzar en el seu moment les
transferències de competències en un moment en el qual estàvem a cavall
de la Llei General de Sanitat que es va aprovar en aquell moment i que ja
atorgava les competències autonòmiques sent la Generalitat Valenciana amb
el president Joan Lerma al capdavant una de les primeres comunitats que
va acceptar el repte de fer-se’n càrrec de la sanitat". Va destacar sobre aquest
tema l'esforç de molta gent, com el conseller de l'època Joaquín Colomer i
Juan José Esteve, cap territorial de salut "que va ser qui va fer possible que
vinguessin projectes importants com l'Hospital General de Castelló o molts
centres de salut". També va destacar Puig la insistència de la ciutadania i
d'alcaldes com Ramon Bofill en una reivindicació per una salut pública de
qualitat "perquè sense ella mai hagués estat possible". "L'hospital comarcal
de Vinaròs va néixer per cobrir l'atenció sanitària de 66.223 habitants, i avui
som gairebé 100.000 i a l'estiu més del doble", va recordar Puig, que va afegir
que la plantilla ha passat de 257 a 812 professionals i l'activitat quirúrgica
de 2.058 intervencions en 1994 a les 5.944 en 2016, a més de doblar-se les
consultes externes, que han passat de 65.128 a 124.312. "Però no tot són
xifres, perquè darrere de cada atenció està el treball ben fet dels professionals,
perquè el factor humà és el principal actiu de la sanitat pública valenciana",
va indicar. I va concloure que l'aposta de la Generalitat per la sanitat pública
és “irrenunciable” i està “en els primers llocs de les nostres prioritats” i que la
Comunitat Valenciana és la primera d'Espanya a atendre a tots els pacients
afectats per l'hepatitis C sense exclusions o destacar el pla de dignificació
d'infraestructures sanitàries, a més de “l’esforç pressupostari” realitzat en
aquesta matèria, amb un creixement del 4% als propers pressupostos
respecte als últims comptes. “Mai és suficient però est és el camí de
compromís permanent”, va dir, per concloure demanant “un finançament
just que garanteixi els drets fonamentals dels nostres ciutadans i l'ocupació”.
Per la seva banda, la Consellera Carmen Montón va agraïr als professionals
que, al llarg d'aquests 25 anys, han treballat per mantenir la qualitat del
servei. “És clar que quan parlem de millorar l'assistència o la qualitat de
vida de les persones, mai és suficient, però avui volem brindar pel futur,
doncs l'Hospital Comarcal acabarà l'any amb més d'un milió d'euros
d'inversió per a millores en el seu equipament i tecnologia”, va assenyalar.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, va recordar també la figura de Lluch i va dir que
“poques coses canvien tant la vida d'una població i d'una comarca com un
hospital i per això avui volem recordar la importància que va tenir i que segueix
tenint aquesta infraestructura. És tasca de tots seguir lluitant per una sanitat
universal i pública, reclamant més serveis i més personal per a aquest centre, però
també millors comunicacions per facilitar el desplaçament dels especialistes”.
Durant aquest acte, que va incloure el visionat d'un vídeo commemoratiu de
l'aniversari, es va fer també lliurament, en presència d'alcaldes i ex alcaldes de
tota la comarca i de diversos representants de la corporació municipal, d'una
sèrie de reconeixements a aquells professionals, metges i sanitaris, que van
ser claus en la posada en marxa d'aquest hospital ara fa 25 anys.
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Imatges de la visita del president Ximo Puig pel 25 aniversari de l'hospital de Vinaròs

“El Jaume I, al 2018”
Respecte a la construcció del col·legi Jaume I a Vinaròs, Puig va dir
que “hi ha manques educatives importants i volem aprofitar tots els
nivells d'actuació. D'una banda, hem engegat el projecte Edificant, que
significarà que els ajuntaments que vulguin acollir-se realitzaran les
obres directament per agilitar, i en el cas del Jaume I serà la Generalitat la
que ho faci perquè la tramitació ja està avançada, i el nostre compromís
és continuar-la i que aquest col·legi sigui una realitat el més ràpidament
possible. No puc donar terminis, però en aquests moments ja està fet
el projecte bàsic i falta ara concloure el projecte d'execució i realitzar la
licitació, així que espero que durant el 2018 puguin iniciar-se les obres”.
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ACTUALITAT

Los desfiles del Carnaval se harán en circuito abierto
La COC confía en que de este modo se gane en fluidez
Redacció

El presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval (COC), Jordi Febrer,
anunció esta semana que los desfiles se harán esta edición de la fiesta en
abierto, como la principal novedad del carnaval 2018.
Este cambio afecta totalmente al recorrido y el funcionamiento de los
desfiles. Febrer explicó al respecto que la COC ha tomado esta decisión
"después de tiempo en la que muchas personas reclamaban el poder
probar un desfile abierto" y que la COC ha trabajado este año en estudiar,
junto a las fuerzas de seguridad y los representantes del ayuntamiento,
estos cambios y ha decidido implantar en el Carnaval 2018 este nuevo
modelo de desfile. Febrer recordó que esta junta de la COC ya llevaba
este cambio en su programa electoral y que el año pasado ya se sondeó
la opinión de las comparsas. "No creemos que haya sido ninguna sorpresa
para los representantes de las comparsas, pero quizá sí para algunos
comparseros", señaló.
Los cambios afectarían en primer lugar al recorrido. El nuevo desfile,
iniciaría su recorrido desde la rotonda de la Av. Llibertat con la Av. Mª
Auxiliadora. El graderío y montaje del “sambódromo”, se ubicaría en la Av.
Llibertat a la altura del colegio de l’Assumpció y frente a los juzgados, al
ser uno de los primeros puntos de paso. El desfile seguiría por el recorrido
habitual de la C/ Pilar, C/ socors, C/ Arxipreste Bono, AV. País Valencià y
C/ St. Francesc. Es al final de esta avenida donde acabaría dicho desfile.
De esta forma, el recorrido pasaría de ser un círculo cerrado a un circuito
abierto con principio y final marcado.
El objetivo de la COC es conseguir que el desfile sea de la misma duración
para los comparseros, pero más fluido para el público. La organización,
considera que de esta manera, se conseguiría que el recorrido, que será

de aproximadamente de la misma distancia, duraría aproximadamente 2h y 30
minutos para el comparsero. El público, por su parte, podría disfrutar de un desfile
más extenso en duración, pero más fluido y con menos retenciones que, debido al
gran número de comparseros, se producían en años anteriores.
Desde el punto de vista organizativo, la Comisión también considera que esto
facilitará el trabajo de los miembros de la misma, los representantes de las
comparsas, los voluntarios y todos los miembros que forman la organización
durante los desfiles. Un desfile abierto, permitiría calcular mejor los “tempos”
del desfile, el retirar carrozas en caso de emergencia y en definitiva, el producir
retrasos que producía que, en muchas ocasiones, el desfile fuera difícil de disfrutar
al completo por el público.
Por otro lado, Febrer confirmó que la gala de reinas se hará en el antiguo campo
de fútbol del Cervol.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Marc Albella, indicó que "es una fuerte apuesta,
un nuevo planteamiento que hay que probar para saber si es la vía correcta para
mejorar los desfiles".

L'Ajuntament signa amb la Diputació el conveni
per als gronxadors adaptats al CEE Baix Maestrat
El passat 30 de novembre l'Ajuntament de Vinaròs ha signat un conveni
de col·laboració amb l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi
d'Educació Especial "Baix Maestrat" i la Diputació Provincial de Castelló.
Aquest document, ha explicat l'alcalde, Enric Pla, formalitza l'habilitació, al
centre educatiu, de gronxadors adaptats a persones amb mobilitat reduïda
per discapacitat, els quals ja es troben instal·lats al centre.
"És important que les diverses administracions públiques estiguem unides en
aquesta qüestió, al costat de les associacions, per millorar les condicions dels
alumnes d'aquest centre i afavorir la igualtat per a construir entre tots una
societat millor", ha destacat Pla.
L'Ajuntament de Vinaròs és un dels consistoris que formen part del Pla de
Gronxadors Adaptats de la Diputació, el qual busca una millor inclusió social
dels infants amb diversitat funcional, tal com va indicar el president de la
Diputació, Javier Moliner, en una visita recent al CEE Baix Maestrat.
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Turisme Vinaròs aconsegueix més de 42.000 € en ajudes
per a dinamitzar el sector turístic local
Les ajudes han provingut de diferents administracions com ara l’Agència Valenciana
del Turisme i la Diputació de Castelló
La Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs
ha sol·licitat i ha aconseguit diverses ajudes per
valor de 42.597,75 € per tal de dinamitzar el sector
turístic local durant l’anualitat 2017. Així, per part
de l’Agència Valenciana del Turisme s’han obtingut
un total de 35.451,51 €. Les ajudes d’aquesta
administració han permés implementar projectes
singulars com ara el de la “Casa de la Vila, oberta
per restauració”, gràcies al qual es va poder visitar
aquest edifici gòtic mentre s’estaven restaurant
unes pintures que representen l’escut de Vinaròs
més antic que es coneix a la ciutat.
Tanmateix, gràcies a les ajudes obtingudes de
l’Agència Valenciana del Turisme s’ha facilitat la
renovació del distintiu de qualitat Q de la Tourist
Info Vinaròs. Igualment des de l’administració
autonòmica s’ha donat suport a la contractació

del nou servei de salvament i socorrisme per a
les platges de Vinaròs. En la prestació d’aquest
servei, com a novetat, enguany s’han quantificat
els usuaris que han visitat les platges urbanes de
Vinaròs. D’aquesta forma s’ha comprovat que
un total de 372.163 usuaris han fet ús d’aquests
recursos naturals entre l’1 de juny i l’1 d’octubre.
Per una altra banda, la Diputació de Castelló i
per mitjà del Patronat Provincial de Turisme, ha
adjudicat una ajuda que ha permés perllongar la
contractació de personal de reforç per a la Tourist
Info Vinaròs durant el segon semestre de l’any.
El regidor de Turisme Doménec Fontanet ha
mostrat la seua satisfacció per “l’esforç que s’ha
fet per tal d’aconseguir les ajudes, la qual cosa
redunda en un gran estalvi econòmic per a les
arques municipals”

Educació i Esports presenten l'Escola de Nadal 2018 i el programa Nadal Esportiu
Les inscripcions per a l'Escola de Nadal es realitzaran del dia 11 al 15 de desembre a la Regidoria d'Educació, mentre que les de
Nadal Esportiu seran els dies 13 i 14 de desembre a les oficines del CME
Per tal d'ajudar a conciliar la vida laboral i familiar
dels pares i oferir opcions d'oci educatiu per als
menors, la regidora d'Educació i Esports, Begoña
López, ha presentat aquest dimarts dues bones
opcions per a les vacances escolars de Nadal: l’
Escola de Nadal 2018 i un nou programa impulsat
pel Consell Municipal d'Esports (CME), el Nadal
Esportiu.
L'Escola de Nadal es durà a terme els dies 26, 27, 28,
29 de desembre i el 2, 3, 4 i 5 de gener al CEIP Mare
de Déu de la Misericòrdia. Es tracta d'un programa
educatiu de la Regidoria d'Educació dirigit a
xiquets i xiquetes d'infantil de 3,4 i 5 anys, així com
a estudiants de primer a sisè de primària.
"Convidem a qui ho desitge a apuntar-se en
aquesta edició, per gaudir d'activitats esportives,
tallers nadalencs, jocs educatius, activitats en
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anglès i tallers d'animació a la lectura", ha indicat
López, que ha afegit que les inscripcions es duran
a terme del dia 11 al 15 de desembre a la Regidoria
d'Educació (primera planta de la Biblioteca
Municipal).
El preu per participar en aquest programa és de
12 euros per xiquet i el requisit per poder apuntarse és estar escolaritzat en la localitat. "Les places
s'adjudicaran per ordre d'arribada i inicialment
hi ha previstes un total de 140, però es podrien
ampliar segons la demanda", ha conclòs la regidora.
D'altra banda, el tècnic del CME, Nacho Chaler,
ha presentat la primera edició de Nadal Esportiu,
el programa alternatiu a l'Escola de Nadal per a
aquells menors que prefereixin practicar activitats
exclusivament esportives durant aquestes festes.
Aquest programa està dirigit a xiquets i xiquetes

de P4 a sisè de
Primària
i
es
durà a terme del
2 al 5 de gener
al
Poliesportiu
Municipal. "Encara
que en anys anteriors hem ofert una programació
especial en aquestes dates, aquest any hem
duplicat les places i hem apostat per donar-li més
impuls a aquesta iniciativa", ha indicat Chaler.
Els que desitgen inscriure’s al Nadal Esportiu, que
tindrà un horari de 10:00 a 13:00 hores per als
infants de P4 i P5 i de 9:00 a 13:00 hores per als
estudiants de primària, podran fer-ho a les oficines
del CME els dies 13 i 14 de desembre, de 9:00 a
14:00 hores. El preu per a aquest programa és de
10 euros les places són limitades.

fotonotícies

9 desembre de 2017

necessàries per gaudir de les interaccions amb el seu
El curs d’habilitats socials del Casal Jove ha servit per facilitar les eines
d'afrontar els obstacles socials, familiars, acadèmics
capaços
més
sentir-se
puguen
que
fent
grup d'iguals i millorar l'autoestima,
i personals amb els quals es puguen trobar.

El popular i prestigiós
professor de cuina
vinarossenc Juanjo
Roda Martínez presentà
a l'Espai Mariola Nos el
seu llibre "La cuina de
la gent de la mar", obra
guanyadora del II Premi
Internacional de Llibre
Gastronòmic Ciutat de
Benicarló. E.Fonollosa

Curiosa decoració
a
nadalenca
biblioteca
la
de
municipal
una
Vinaròs:
g e g a n t i n a
feta
paperina,
paperinas
amb
de mida normal.
E.Fonollosa

Lectura de manifest el Dia de la Discapacitat

Xerrada sobre prevenció de drogues i factors de riscos i de protecció.
E.Fonollosa
15
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SOCIETAT

Santa Caterina
El Mercat Municipal va acollir la inauguració de l'exposició
de les lloes finalistes 2017 i dels catxirulos de Santa Caterina,
així com el lliurament de premis del Concurs de lloes i el
concurs de menjar "pastissets" que organitza l’associació
de pastissers de la localitat. Abans de donar inici a aquesta
programació, es va guardar un minut de silenci en memòria
de Carles Santos.

Rastrillo Solidario

Fotos: E.Fonollosa

Restaurant
Hotel

El Hotel Roca les recuerda
que ya tienen a su disposición
los Menús de Navidad
y Cena de Fin de Año
con Cotillón y Baile...
.. y también con Oferta de Habitaciones
Reservas al 964 40 13 12

info@hotelroca.com
www.hotelroca.com
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Tripulación de la llum desarmando de la pesquera

Finalizó la campaña de cerco

Aguas calmadas que dejaron faenar cómodo los tres días laborables de ésta
semana. Las extracciones fueron aceptables. Las cotizaciones muy dispares. Y
les llums terminaron de pescar tras diez meses.
La pesca de arrastre operó bien los tres días hábiles, con buenas capturas y variadas de pescados
y mariscos. Los bous subastaron langostino, calamar, pescadilla, pez de S. Pedro, gallo, salmonete,
peluda, rape, caracol, móllera, galera, caballa, jurel, raya, canana, pulpo blanco y morralla.
El cerco, las tres traíñas de nuestra base finalizaron la temporada del peix blau faenando por otras
latitudes. Ahora harán dos meses de veda.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras, la mayoría cala al lenguado y rombo. Y varias
lo hacen a la sepia y mabre.
El palangrillo costero, tres embarcaciones pillaron con anzuelo lubina, dorada, pagel, sargo y
congrio.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo son menos ejemplares pero mas grandes.

Ecos de ‘Mar’; Auge de la Náutica de recreo

En nuestro puerto se pueden apreciar numerosos yates amarrados en los pantanales del Club
Náutico. Según temporadas, dichos veleros suelen salir a navegar a menudo, en cambio, otras,
permanecen anclados en dichos muelles durante bastante tiempo. Todo va en función de la
economía del país. Así, que después de años de dificultades vividos en éste sector tan vinculado
a la bonanza económica, ahora, y ya por tercer año consecutivo, según datos de la Asociación
Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) de España, desde el pasado enero hasta septiembre de
2017, que es el fuerte de la temporada cuando se matriculan las embarcaciones recreativas,
se inscribieron 4.732, o sea, un 9,23% mas que el mismo periodo del año anterior. Del total de
barcos matriculadas, 1.475 son destinadas a uso de alquiler (31%), un mercado que ha crecido en
este período un 25% con respecto al 2016, a tenor de la información publicada por la Dirección
General de la Marina Mercante, y refleja, que el chárter náutico sigue al alza entre las opciones
elegidas por los aficionados para disfrutar de la navegación de recreo.

Llanterna de mirada fixa

Peix xicotet pelàgic de talla 8 cm. que viu en aigües
abissals, encara que a vegades pot acostar-se cap
a la superfície en alta mar, bé per a alimentar-se o
per a reproduir-se. La seua principal característica
és la possessió recobrint quasi tot el seu cos d'uns
òrgans lluminosos, que li servixen per a produir
llum amb què veure a les seues preses com el
plàncton, etc., i menjar-se'l. I també per a distingirse entre espècies afins o comunicar-se entre
ambdós sexes.
En castellà li diuen pez linterna de mirada fija.
Científicament li criden Myctophum benotti.
Pertany a la família dels Mictófids. Corporalment
és prim, un poc comprimit pels costats. Cap gran.
Morro curt i redó. Ulls grans. Boca gran amb dents
diminutes en ambdós mandíbules, inclús en el
paladar, vòmer i llengua.
Composició aletes; 1a D 13/14, 2a D adiposa, A
18/23, V 8 , P 14 i la cabal escotada. L.L. aparent.
Color dors terrós, platejat en els laterals i ventre
blanc. Desprén reflexos iridescents. Escates
cicloïdals igualment en els opercles i les galtes.
La seua reproducció és a la primavera, i amb la
fresa solten ous fecundats al corrent marí, perquè
eclosionen en larves que patixen una metamorfosi
i cresquen. Els seus òrgans luminiscents són
xicotets com puntets , i la seua distribució corporal
caracteritza a cada espécimen. I poden ser de dos
classes, uns cridats fotòfors que estan alineats en
el cap i els flancs. I altres són escates lluminoses
situades en la línia mitjana del dors, en les bases
de les aletes dorsal i l'anal. Els mascles les porten
en la part posterior de l'arrel de la cua i les femelles
en la inferior. Abunda en zones profundes. Juguen
un paper important en la cadena alimentària de
peixos mes grans. Pot ser capturat accidentalment
per l'art de cércol. Sense valor econòmic. De
consistència delicada, servix per a fritures o com a
part component per a elaborar caldos.
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OPINIÓ
"Toca tico toca ta"
Per Mamen Ruiz

Decisión de progreso:
El hospital

Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

Sol ser complicat seure i
començar a escriure aquestes
línies. Moltes vegades s'ha
de decidir entre explicar als
lectors el treball setmanal de
l'Ajuntament o l'últim "treball"
de l'oposició; entre els encerts de la nostra gestió
o demanar disculpes pels errors i explicar que
pensem fer per solucionar-los.

Durant el mes de novembre
hem anant anunciat la propera
publicació del llibre amb motiu del
50è Aniversari de l’institut Leopoldo
Querol . Ja està imprimint-se. En
ell es recull nombrosa informació
sobre educació, trajectòria de
l’IES de tots aquests anys, llistats
de professorat, equips directius...
i taules estadístiques d’alumnes,
assignatures...
També informació sobre la
celebració del 25è Aniversari.
Testimonis de professors/es, d’ex
professors/es, d’alumnes i ex
alumnes. I fotos de tots estos anys,
de les més antigues a altres de més
recents.
A més a més el llibre inclourà un DVD
amb fotos complementàries. També
hi haurà un tríptic on estaran els
vídeos amb un QR de cadascun per
poder visionar-los des del mòbil,
os estan els testimonis gravats el
passat mes de gener de professors
, exalumnes...
Us recordem que podeu fer la
reserva ingressant 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.
A la presentació del llibre (s’avisarà
en temps), es presentarà el resguard
de l’ingrés i es farà l’entrega del
llibre. Si algú no pot venir s’avisarà
per poder recollir-lo a l’IES.
Hem ampliat la data límit per fer la
reserva a l’11 de desembre de 2017.
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Aquesta setmana, per desgràcia, ho teníem fàcil:
parlarem d'en Carles Santos. Un vinarossenc
universal i defensor d'uns principis que avui en dia
pareix que estan de capa caiguda: la nostra terra,
la nostra llengua i la nostra cultura. Com tots els
genis i la seua obra, estimat incondicionalment
per uns i avorrit per uns altres, però sempre
respectat com a un gran ésser humà. La nostra
mar i la nostra terra el van acompanyar durant
tota la seua vida i estem tranquils de saber que
ara ens acompanyarà a tots nosaltres, sent part
d'elles. Però sobretot, per descomptat, sent ja
part de la Història d'un poble i d'un país.
Parlarem ara de temes més prosaics, com és ara el
vint-i-cinqué aniversari de la posada en marxa de
l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Aquesta setmana
vam celebrar a les seues instal·lacions aquest fet,
amb la presència del president de la Generalitat
Ximo Puig, el nostre alcalde d'aleshores Ramon
Bofill i Joan Lerma, president l'any 1992. Malgrat
tots els intents del Partit Popular per privatitzar
la sanitat publica i l'històric abandonament del
nostre territori per part de les administracions,
és un èxit haver-hi complert aquests anys gràcies
a l'esforç dels grandíssims professionals que han
treballat i continuen treballant en aquest centre.
Ja per acabar, direm que l'Ajuntament de Vinaròs
ha aconseguit un altre ajut per als aturats de la
nostra ciutat. En aquest cas es tractara de l'Escola
d'Ocupació Et Formem Vinaròs 2017, on vinti-cinc persones en risc d'exclusió social seran
contractades per part del consistori. Intentar
donar suport a la gent sense feina sempre ha
sigut un dels eixos de la política de Tots i Totes
Som Vinaròs, i en aquest cas continuem treballant
per fer possible una segona part d'aquest taller
d'ocupació per a més endavant.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

Sin duda alguna, el 92 para
muchos fue el año olímpico.
Barcelona fue la sede de las
Olimpiadas, para Vinaròs fue
mucho más, fue el año de la
inauguración y puesta en marcha del Hospital
Comarcal, una instalación sanitaria largamente
deseada y que por fin se convertía en una realidad.
Fue una decisión de progreso, que sirvió para
reafirmar la capitalidad comarcal de Vinaròs, y
que culminó un largo camino bajo gobierno
socialista de la mano del alcalde Ramón Bofill
Salomó. Camino que se inició con un primer paso
en el Ministerio de Sanidad y la regulación del
territorio por Áreas de Salud, asignando al norte
de la provincia el Área de Salud 1, y a partir de ahí
la necesidad de una instalación hospitalaria para la
zona.
Y en este momento llegó la gestión, que no fue
fácil; había una seria competencia, como nos
comentó Ramón Bofill, se trabajó duro, y hubo
una conjunción perfecta entre el gobierno
central y el Ministerio de Sanidad, de la mano del
mejor ministro del ramo, Ernest Lluch, vilmente
asesinado por ETA, del Presidente de la Generalitat
Valenciana, Joan Lerma, que en aquellas fechas
asumió las competencias en Sanidad, y finalmente
el gobierno municipal Socialista, que hizo una
apuesta de futuro en un momento difícil para
las arcas municipales. Se compraron los terrenos
para la construcción del Hospital y zonas verdes
del mismo, expropiación y urbanización de la
avenida Gil de Atrocillo para facilitar el acceso al
Hospital y a las instalaciones educativas (Institutos
y Colegio de Educación Especial), se construyó el
paso subterráneo en la avenida Pio XII, superando
el escollo que significaba la carretera nacional
340. Todo ello demuestra que aquella decisión de
progreso de los Socialistas para el futuro iba en el
buen camino.
Ahora, 25 años después, el Hospital se ha ampliado,
se ha consolidado y ha alcanzado un prestigio
gracias a los profesionales sanitarios que, a lo largo
de estos años, con su esfuerzo nos hacen sentir a
todos orgullosos de aquella Decisión de progreso.
Y passats aquests 25 anys, cal recordar totes
les travetes i difamacions que es van produir,
majoritàriament dels sectors més retrògrads de la
dreta vinarossenca, on es dubtava de la decisió, i
s’embrutava l’ambient amb catastrofismes com
que la proximitat a la via del tren farien inviable
l’Hospital, les difamacions sobre la avinguda
Gil d’Atrosillo, o el dubte de la major, dir que la
construcció de l’Hospital no es produiria mai. La
dreta amb l’estratègia de sempre, sempre enfront
del progrés de Vinaròs, i també cal dir-ho, d’una
certa esquerra tradicionalista que també vol
impedir qualsevol idea d’engrandir la ciutat de
Vinaròs, la nostra ciutat, intentant, inclús avui dia,
que Vinaròs torni a ser un poble menut, reduït i
sense oportunitat d’expansió.
No podem finalitzar aquest escrit sense fer menció
a un luctuós succés, la mort de l’il·lustre vinarossenc
Carles Santos, autor, entre altres tantes obres arreu
del món, de la Fanfàrria de l’acte d’obertura dels
Jocs Olímpics de Barcelona’92, esdeveniment que
encapçala aquest article.
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OPINIÓ
“Que no se atraganten
con tantas medallas”

En 2018 llegarán los trenes
Por Miguel Ángel Vidal

Per Jordi Moliner

Àdeu al mestre i amic
Carlos Santos
Per Maria Dolores Miralles

de Vinaròs

www.ppvinaros.es

Amb l’arribada de Compromís a les institucions
espanyoles algunes coses estan canviant.
Compromís denuncia la situació de l’oficina del
DNI al Maestrat i els enormes retrassos i precarietat
a les oficines posant-li la cara roja al ministre
d’Interior i en poques setmanes es reforça i
normalitza la situació d’expedició. Les denuncies
de l’infrafinançament al País Valencià que hem
liderat històricament pareix que son compartides
per la ciutadania valenciana i tots –excepte el PPvan sortir als carrers demanant respecte i justícia
amb el nostre poble, que representa un 11% de
la població de l’Estat i rep molt menys del que li
correspondria.
La votació al Senat de la moció de la coalició, i que
vaig tindre l’oportunitat de defensar, en la que
reclamàvem la creació d’un nucli de rodalies a
Castelló i dur els trens al Maestrat fins Vinaròs i amb
extensió fins Tortosa i que va ser rebutjada amb els
únics vots del PP (atenció, els únics) va remoure
moltes consciències a la comarca del Maestrat i
entre el PP castellonenc. Ens consta. El ministre
Íñigo de la Serna va dir que “no era prioritari i que
hi havia centenars de peticions com eixa” o que
el cost “era de 43 milions d’euros”. La senadora
Salomé Pradas va reclamar de nou “més estudis”.
Però després de 30 anys era innegociable que la
comarca i els pobles esperem més, després que les
NNGG a Vinaròs reclamaren ‘Cercanías Ahora’. Per
cert, els grans absents en esta demanda son ells,
que no han mogut fitxa des que Rajoy va aterrar al
Govern d’Espanya.
El ministre assegura ara, en una reunió privada, que
la inversió serà de 5 milions a l’any i es duran 12
trens diaris a la comarca. L’anunci ens satisfà tot i
que no estarem contents fins que no veurem que
així figuren als PGE de 2018. Nosaltres ho vam
demanar però el PP va rebutjar les nostres esmenes.
Ara pareix que amb l’anunci els membres del
PP comarcal, regidors i alcaldes de pobles ixen
com els rovellons i trauen pit. Pareix que ara es
donen compte de la part positiva de tindre trens,
dels accidents que s’evitaran, de la cohesió que
generarà, de l’estalvi energètic, de la comoditat...
Tant els ha costat donar-se compte d’això? Em deia
ahir una jove: “¡Que no se atraganten estos del PP
con tantas medallas!”. I és cert. Tenim clar que a esta
situació ens ha dut la lògica, les mocions aprovades
fa dècades, la pressió social, les recollides de
firmes. El PP ha sigut l’actor secundari, al que li
ha tocat moure’s sota l’atenta mirada de la gent
de la comarca en un moment en el que s’anaven
a renovar les Obligacions de Servei Públic i de
demanda nostra i dels ajuntaments de la comarca.
Que no es pengen tantes medalles, ja que han estat
ignorant la demanda i fins i tot votant en contra.
Però be està el que be acaba. Ara només ens cal
fiscalitzar l’arribada d’estos trens, els seus preus,
horaris i assegurar-nos que seguiran ací ja que no
volem ser més que ningú però tampoc menys que
altres.

Cuando en 2008 apostamos por reclamar la
mejora de las comunicaciones ferroviarias
entre Vinaròs y Castellón fueron muchos los
que nos tomaron por utópicos. Decían que
desde hacía años los estudiantes viajaban
amontonados los domingos, que entre
semana el servicio era mínimo y con horarios
poco adaptados a las necesidades reales de
los vinarocenses.
Nos encontramos entonces con un gobierno
central del PSOE que sistemáticamente
afirmaba que "la oferta era suficiente" con
los 3 trenes diarios de los que disponíamos.
Y entonces la izquierda, da igual que sea el
PSOE o Compromís, callaban.
En 2012 llegó el cambio de gobierno en
Madrid y en apenas medio año, con la
aprobación de las Obligaciones de Servicio
Público, el gobierno de Mariano Rajoy
incrementó de 3 a 4 las frecuencias entre
Vinaròs y Castellón. Era insuficiente pero
se incrementaban cuando en el 92% de las
líneas españolas se redujeron por la ruina
económica que ocasionó el gobierno
socialista.
Desde que en abril el Ministro de Fomento
anunció que en la revisión de las OSP de
2018 se incrementarían las frecuencias todos
se lanzaron a exigir aquello que el Ministro ya
había anunciado. Sin vergüenza alguna. Sin
recordar que las hemerotecas demuestran
quien ha estado siempre reclamando aquello
que es justo para nuestra comarca.
El esperpento lo ha liderado Compromís que
ha llegado a reclamar más trenes Regionales
sin tener en cuenta la OSP que es el paso
previo a la puesta en marcha de los trenes.
¿Conoce alguien a un obrero que construya
una casa sin tener antes los planos? Pues
eso exigía Compromís, que se construyera
una casa sin tener los planos. Pero no le
importaban los trenes, buscaban el titular
en prensa, los chascarrillos en redes sociales,
hacer oposición demagógica.
Ahora hay un compromiso del Ministro de
Fomento que ha anunciado que pasaremos
de 4 a 12 trenes diarios y eso que la Generalitat
se ha negado a firmar un convenio para
sufragar parte de los 5 millones de euros
que el gobierno central destinará cada año
a este servicio en nuestra comarca. Hay 9
Comunidades Autónomas, gobernadas por
todos los partidos políticos, que sí lo hacen
porque les importan sus vecinos. Aquí, a
Ximo Puig y Mónica Oltra, solo les importe
abrir una tele para su promoción electoral.
Cuando se aprueben los presupuestos
generales del Estado para el año 2018 se
firmará el convenio que hará posible este
incremento de trenes, ¿votarán a favor PSOE
y Compromís? Veremos.

Aquest dilluns passat ha esta un dia molt trist per Vinaròs perquè Carlos Santos ens ha deixat. Què puc dir
d’ell ? Ha estat una persona senzilla, propera , amic
dels seus amics, sempre disposada a ajudar-te en
qualsevol iniciativa que li presentaves.
Jo , com a regidora de cultura en la legislatura 20072011, vaig tindre l’oportunitat de participar de forma
més activa en molts dels seus projectes. Recordo, amb
molt carinyo , l’homentatge a Josep Guinovart, per al
qual va idear una gran composició que va finalitzar
amb la cremada d’una falla de 12 pianos. També recordo el seu seu nomenament, com a Premi nacional de
Musíca així com la imposició de la Medalla d’Or a la
UJI. Em vénen a la memòria algunes de les seues estrenes i concerts a les que vaig anar. En definitiva no
tinc paraules per explicar la seua genialitat.
Però hi ha un acte, per damunt dels altres ,que no puc
oblidar i aquest és la celebració del Quart Centenari
de la Reliquia de San Sebastià. Encara sento les seues
paraules quan ens va trasmetre que la relíquia no arribaria ni per terra ni per mar, sinó que podria vindre de
l’eternitat, el buit o el silenci. No importava la persona
que la portés , que arribaria amb la mà i la deixaria a
terra, en una línea imaginària que simularia l’entrada al
poble, i que allí estaríem tots, esperant en silenci.
Santos, en aquell moment igual que en molts altres, ens vas fer emocionar, plorar i vas ser capaç
de mobilitzar tot un poble en el Camí de Foc des de
l’Arxiprestal fins a l’ermita amb torxes. Vas acoseguir
unir tot un poble i contagiar-lo del sentiment i la emoció que tu senties per Vinaròs.
Àdeu, Carles, et trobarem a faltar.

JA

A LA
VENDA

Torna Grey

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS
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ESPORTS
VinarÒs C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. DUODÉCIMA JORNADA
ESPORTIU ROSELL 1, VINARÒS C. F. 3
15h. 45’ del 3/12/2017
Árbitro del encuentro: MOHAMED BEN YECHOU.
Muy acertado como suele ser habitual en esta categoría.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
Encuentro muy disputado por ambos conjuntos,
pero que en ningún momento de la contienda
nuestra escuadra vio peligrar el resultado totalmente favorable en el marcador final, ya que
fuimos meramente superiores sobre todo en la
segunda parte. Y eso que la tarde era muy desapacible con temperaturas ambientales muy bajas
y fuerte viento racheado que dificultaba la buena
práctica de este fabuloso deporte. Con el Vinaròs
jugaron bajo palos DIDAC (5), portero fichado dada
la posible larga lesión de Lluc. Tuvo un extraordinario debut, de gran valentía y seguridad en todas
sus intervenciones. En defensa estaban en el centro: MIGUEL ÁNGEL (4) y CAMÍ (4) y en las bandas
AGUILERA (4) por la izquierda y DANI (4) por la derecha. En el centro del campo: KEVIN (4), ANDRÉS

FUtbol SALA. Vinaròs F.S.
Al CD Vinaròs se le resiste la dinámica positiva
a domicilio. Juveniles e Infantiles consiguieron
importantes victorias en un sábado en el que la
entidad vinarocense no salió bien parada, aunque
el deporte siempre brinda segundas oportunidades
más pronto que tarde.
CA Morvedre Red Blue 3-12 CD Vinaròs FS (Juvenil)
Los de Ismael Albert continúan su persecución al líder
con un nuevo triunfo a domicilio. Los vinarocenses
consiguieron vencer, con claridad, al tercer
clasificado de la tabla, tres puntos que comenzaron a
encarrilarse con los tres tantos de Gerard Carlos París.
Pese a que los locales trataron de reaccionar, cuatro
goles de Martí Albiol, tres de Eduardo Camacho y dos
de Óscar Carbajo decidieron el duelo en favor de la
entidad langostinera.
CFS Navarti ‘A’ 7-3 CD Vinaròs FS (Cadete)
Los cadetes visitaron la pista del tercer clasificado
motivados y con ganas, tras los dos últimos
resultados, pero no pudieron vencer. El doblete de
Soufyane El Ouaaziki y el tanto de Sergio Río no
fueron suficientes para sumar a domicilio ante un
rival que mostró efectividad y determinación en los
momentos más decisivos.
CFS Bisontes Castellón 1-5 CD Vinaròs FS (Infantil)
Los de Juan Puchal recuperaron la segunda posición
de la clasificación con un gran triunfo en la capital de
la Plana. Un doblete de Óscar Castel, en los primeros
minutos, facilitó el devenir de un encuentro que
Isaac Suescun sentenció poco después. Pese al gol
de Miguel Pitarch, Ivan Miralles cerró la goleada y los
tres puntos en favor de los visitantes cerca del final.
CFS Navarti 7-1 CD Vinaròs FS (Alevin)
Duelo directo el que se vivió en el Pabellón Victor
Cabedo de Onda, entre el tercer y cuarto clasificado,
con los mismos puntos. Los de José Vicente Mir no
pudieron sobreponerse al hat-trick de Anass El Jerrari,
el cual dejó sin efecto el gol de Erik Kharkavchuk.
CFS Bisontes Castellón 3-0 CD Vinaròs FS (Benjamin)
Los más pequeños de la entidad vinarocense no
consiguieron sumar en su desplazamiento a la
capital de la Plana. Los de Diego José Villar, pese a
que lo intentaron sin descanso, vieron como Raúl
Luengo, con tres tantos, les arrebataba la victoria. Un
resultado para seguir aprendiendo y mejorando.
20

(4), POLET (4) y ESTELLER (5). Delantero centro:
RAÚL (4) Asistido por CRISTIAN (4). Salieron en la
segunda parte: Moha (3) por Cristian en el 71’, Manolo (3) por Andrés en el 75’, Guindi (4) por Kevin
en el 75’ y Santi (4) por Raúl en el 86’, ligeramente
lesionado.
El marcador se movió de la siguiente forma, siempre en la primera parte: en el 3’ GOL de falta directa materializada por Kevin. En el 9’ gol del Rosell
también de falta directa. En el 25’ GOL en pelota
disputada en el área que logra conectar a la red,
Cristian. En el 42’ GOL de Esteller que bate al portero, sólo ante él.
Trofeo al más regular (1): RAÚL 45, LLUC 37… Trofeos al máx. goleador (3): RAÚL 10, CRISTIAN 6,
MANOLO 4, ESTELLER 3, MOHA y KEVIN 2, ANDRÉS,
POLET, J.GARCÍA y LLUC 1
Mañana, Domingo,10 de diciembre, nos enfrentamos al Atzeneta, a las 16h, en su feudo. Partido
vibrante pues ellos van cuartos, inmediatamente
antes que nosotros en la clasificación y a sólo un
punto. Dios quiera que se imponga nuestro juego…
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ESPORTS
ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Campionat Provincial Alevi, Infantil I Cadet
El dissabte 25 de Novembre, la cantera del Club Esportiu Vinaròs–
FACSA Aigües de Vinaròs es va desplaçar fins a les pistes d'atletisme
Gaetá Huguet de Castelló, on es celebrà el Campionat Provincial en
les categories Aleví, Infantil i Cadet.
Va ser un matí molt emocionant ja que per a molts d'ells era
la primera vegada que competien en unes instal.lacions tant
imponents com eixes i amb molts atletes. Les proves disputades
van ser de lo més variades, desde el salt de llargada, triple, alçada
fins a les carreres.
Un fet a destacar var ser la primera possició de l´atleta Ruth Miralles
en la prova de 3 kilómetres marxa, millorant la seva propia marca,
en un temps de 18´57´´.
Un matí que segur no oblidaràn.
CAMPIONAT PROVINCIAL PROVES COMBINADES sub-16
Llum Altaïr, atleta del Club Esportiu Vinaròs, ha disputat, el passat
dissabte 2 de desembre, el campionat provincial de proves
combinades Sub16. Aquesta prova consta de 5 especialitats, on
trobem 60 m tanques, salt d'alçada, llançament de pes, salt de
longitud i 600 ml.
Llum , en la seva primera participació,va millorar 2 marques
personals, 60mv i llançament de pes, amb unes marques de 10.77
seg i 7.33 m. respectivament. En salt d'alçada va finalitzar amb
un millor salt de 1,30 m. i un millor salt al fossat de 4.43 m. La
combinada va finalitzar amb un esplèndid 600 ml, on l'atleta de CEV
va guanyar la seva sèrie i per temps a la resta de les participants. El
registre va ser de 01:57 min.
Des del CEV felicitar Llum pels seus registres i la seva 12a posició en
el campionat i una suma total de 2316 ptes.
Agraïments al nostre patrocinador FACSA Aigües de Vinaròs i les
col·laboracions de Nova Nutrició i Sports Arin.
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BÀSQUET. Club Bàsquet Gil Comes Vinaròs
BENJAMIN
C.B GIL COMES VINARÒS 13 – C.B MORVEDRE 55
Partido donde los dos primeros cuartos fueron
muy buenos para nuestro equipo jugando a pasar
y entrar a canasta, al final acabamos perdiendo un
partido por nervios donde el contrincante era un
equipo muy bien estructurado y muy luchador por
ganar el partido.
ALEVIN FEMENINO
C.B GIL COMES VINARÒS 46 – C.B BETERA 22
Segunda victoria de la temporada ante el CB
Betera en el pabellón municipal de Vinaròs donde
pudimos ver la evolución de nuestras jugadoras en
el juego, además del debut en casa de Paula que se
incorporó al equipo hace muy poco.
ALEVIN MASCULINO FEDERACION
C.B GIL COMES VINARÒS 44 – C.B BENICARLÓ 46
Lástima de resultado. El partido ha estado bien en
general y la actitud de los jugadores buena.
ALEVIN MASCULINO AMPOSTA
C.B GIL COMES VINARÒS 57 – C.B AMPOSTA 5
Victoria cómoda contra el endeble equipo
femenino de Amposta. Ello permitió que todos
los jugadores dispusieran de muchos minutos
de juego y de muchas ocasiones para encestar y
disfrutar durante todo el partido.
INFANTIL MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 17 – E.B VILA-REAL 57
Partido disputado en el pabellón de Vinaros ante
un equipo castellonense muy superior en ataque
y defensa respecto a nuestros infantiles, los cuales
dieron muestras de mejoría en el juego.

FUTBOL AMERICÀ. Club Ironmans Vinaròs
IRONMANS S-13 INVICTOS EN LA COPA CATALANA
El equipo Sub-13 del club de Fútbol Americano y
Fútbol flag Ironmans Vinaròs ha finalizado la fase
previa de la copa catalana S-13 invicto. 6 victorias
le han situado como primeros en la clasificación,
entrando directamente en la final a 3 que se
disputará el próximo sábado 16 de Diciembre en
Barberá del Vallés.
Este domingo 26 jugaban sus últimos dos
encuentros frente a Barberá Rookies y Barcelona
Búfals.
IRONMANS 20 - 6 BARCELONA BÚFALS
Encuentro complicado y espeso de los Vinarocenses
ya que el ataque no terminaba de funcionar
como es habitual en estos jóvenes jugadores. El
juego terrestre era bien tapado por una defensa
compacta de Búfals y el aéreo no sincronizaban
con los receptores de Ironmans. Una gran jugada
defensiva de Santi interceptando un pase de Bufals
y retornando para Touchdown abrió el marcador,
pero el ataque de Ironmans no funcionaba. Le
costaba llegar a primer down y no definía cerca
de la zona de anotación. 2 jugadas aisladas desde
la yarda 5 con carreras de Gerard terminaron en
Touchdown sacando una distancia que permitía
jugar con más tranquilidad a los de Vinaròs y dejar
sentenciado el encuentro.
IRONMANS 33 - 6 BARBERA ROOKIES
Dos viejos conocidos se enfrentaban en el último
encuentro de copa. Rookies con algún jugador
ya conocido y muchas nuevas incorporaciones,
22

CADETE MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 49 – E.B VILA-REAL 43
Buen partido el visto el pasado domingo en
Vinaròs, con dos equipos muy similares.
CADETE FEMENINO
C.B GIL COMES VINARÒS 47 – NOU BÁSQUET
CASTELLÓ 54
Nuestras chicas cayeron derrotadas pagando caro
su mal inicio de partido.
JUNIOR FEMENINO
C.B SEGORBE 39 - C.B GIL COMES VINARÒS 45
Victoria de nuestras chicas a domicilio, a pesar de
disputar el partido con solo 6 jugadoras.
JUNIOR MASCULINO
JUNIOR 1º ZONAL
L`ALCORA 21 - C.B. GIL COMES VINARÒS 99
Partido definido casi en el primer cuarto, donde
a diferencia de otros partidos, se hizo presión en
todo el campo, sacando una diferencia de 8 a 32.
SENIOR MASCULINO 1º NACIONAL
C.B TABERNES BLANQUES 87 - C.B GIL COMES
VINARÒS 50
El primer equipo del club se llevó un severo
correctivo en su visita a la pista del líder invicto
de la competición. Tras llegarse al descanso con 9
puntos de desventaja, los
Nuestros se diluyeron en la reanudación y cayeron
con mucha contundencia. Con esa derrota, el
balance ahora es de 4 victorias y 4 derrotas.
SENIOR FEMENINO AUTONOMICO
VILA-REAL B.C 98 - C.B GIL COMES VINARÒS 32
Partido disputado ante el equipo A de Villareal que
fue muy superior tanto física como tácticamente a
nuestras sénior.
no terminaron de encontrar su juego, en cambio
Ironmans Vinaròs supo rectificar el papel regular
que realizó en el encuentro anterior y empezó
a funcionar perfectamente su engranaje. Una
defensa férrea con varios sacks de Judith, junto con
buenas carreras de Sebastián dejaron un marcador
20-0 al descanso dejando el encuentro casi
sentenciado. Albert volvió a realizar un Touchdown
con una gran jugada de pase demostrando que
esta temporada está creciendo como jugador. Pau
supo aprovechar su oportunidad de ser el center
del ataque durante todo el encuentro sin cometer
ningún error en el snap y recibiendo alguna jugada
de pase. Marius supo combinar su posición junto
con el rookie Yassir que empezó su andadura en
el fútbol flag con estos dos partidos demostrando
que también tiene un hueco en el equipo y mucho
margen de mejora.

vinarocenses mantuvieron la calma hasta el final y
con una defensa que al paso del tiempo se hacía
más fuerte

La fase final se disputará en formato de triangular
contra Terrassa Reds y Badalona Dracs, dos duros
rivales con los que deberán luchar los de Vinaròs
para optar a la Copa Catala de Fútbol Flag.

Primera jornada Open con muy buenas sensaciones.
Se presenta una liga muy larga, bonita y competitiva
Destacar la gran actuación de Ines Salvi en muy
buena forma y doblando en ataque y defensa,
mención especial para Lara Sebastia en defensa
felicitada por los otros jugadores con su gran
actuación.

IRONMANS OPEN INICIA LA LIGA FLAG OPEN DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Este domingo la categoría Open también tenía
una dura jornada con 3 partidos y un largo
desplazamiento a Alicante.
IRONMANS 42 - 12 ALBACETE KNIVES
Ironmans se presentaban con planteamiento nuevo
en el sistema de juego y pocos entrenamientos
para asentarlo. Ell ataque estuvo compacto pero
con algunos fallos todavía por pulir. El equipo rival
planteaba un equipo joven y nuevo en esta liga, los

IRONMANS 13 - SAN JUAN DOLPHINS
Partido contra un equipo muy bueno que destacó
la temporada pasada con muy buenos resultados,
los de Vinaròs salieron apagados y se noto en
el campo, muchos pases largos no llegaron a
conectarse y eso se lastró al equipo que no supo
mantener un buen diferencial en el marcador.
IRONMANS 20 - 33 VALENCIA FIREBATS
A priori un partido difícil contra los actuales
campeones de España, pero los Vinarocenses
se activaron y hicieron un gran partido,
algunas decisiones
arbitrales en contra
de los Ironmans afectaron al resultado.
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HANDBOL. Club Balonmano Vinaròs
Infantil masculí preferent Castelló Gr 1
C.Bm. Vinaròs 20
Bm. Castelló “B” 18
Gran partit el que ens van oferir els menuts del
handbol. Emoció i incertesa fins al final.
Cadet masculí preferent grup 1
C. Bm. Vinaròs “B” 17
Bm Castelló “B” 37
Partit sense història degut a la gran diferència
existent entre els dos equips.
Juvenil masculí 2 div.auto.nord 1
C. Bm. Vinaròs 28
C. Bm. Lliria 23
El juvenil va tornar a guanyar després de varis
partits que per les baixes que arrastraven no
podien competir de tu a tu contra els rivals.

1 Autonòmica masculina grup nord 3.
C. Bm. Vinaròs 22
C. Bm. Lliria 24
Si les llàstimes i els casis puntuessin aniria líder
destacat. Quasi tots els partits que se perden es per
la mínima o per moments puntuals dels partits. El
millor del cas es que se sap el motiu, però no hi
ha remei. La falta de entreno és el gran problema,
entre jugadors que estudien fora i només entrenen
en divendres, quan entrenen, altres per treball i
altres per……
Cadet masculí autònomic nord
C.Bm. Vinaròs “A” 13
Bm. Castelló “A” 26
Matinal del diumenge i partit que s’esperava un
resultat més abultat.

Juvenil masculí 2 div.auto.nord 1
C. Bm. Vinaròs 24
H. Onda 23
Segon partit en menys de 18 hores, i si li afegim les
dos baixes i que se va agarrar un cadet per poder
tindre un canvi, només podem parlar de partidasso.

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

Exitosa participación del club de ajedrez Ruy López en la minicopa 2017 de Tarragona
El pasado domingo día 3 de diciembre, el club
de ajedrez Ruy López de Vinaròs, participó en la
tradicional Minicopa que organiza la Federación
Catalana de Ajedrez, en su delegación de Tarragona,
para incentivar la promoción del ajedrez entre
los más jóvenes. En la edición del presente año,
el club vinarocense participaba con 3 equipos: El
Ruy Lopez A (sub16) formado por Diego Zafra, Pau
Morales, Yannis Ochovo y Daniel Martinez, El Ruy
López B (sub12) formado por Albert Robles, Rubén
Vinuesa, Xavi Martínez y Elsa Zafra, y finalmente
el Ruy López C (sub10) formado por Eric Segarra,
Manuel Martínez, Pablo Iranzo y Paula Vinuesa.
El torneo se disputaba en el Hospitalet de l’Infant
con un sistema de juego Sistema Suizo basado
en valoración a siete rondas de 15 min+5s con

sistema de puntuación olímpica. Se dieron cita
25 equipos venidos de toda la provincia y entre
ellos de destacados clubs como el Tarragona, Valls,
Amposta, Peo Vuit, Benicarló…..Al finalizar la sexta
ronda el Ruy López A se alzó ya con la victoria
absoluta del torneo gracias al fantástico equipo
sub16, por su parte el equipo sub12 consiguió
también el subcampeonato y se completó un
merecido podio con el tercer equipo que se alzó
con la segunda plaza sub10.
Con todo ello se constató el creciente nivel de
los jugadores del Ruy López, de la labor de sus
monitores y en especial el trabajo de Carlos Albert
que día a día desde su nueva sede en la Calle Soro
nº 14 lleva a cabo con la cantera del club de ajedrez
vinarocense. Enhorabuena a todos.

E.M.I.A.R.E. 2017-2018
PAVELLÓ POLIESPORTIU
16 DE DESEMBRE A LES 10.30H.
-ACTIVITATS LÚDIC-ESPORTIVES OBERTES PER A TOTS
-LLIURAMENT PREMIS DE LA MASCOTA A LES 12.00H.

PILOTES DE REGAL PER A TOTS!!!!
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Nos trasladamos desde la Plaza San Valente 3,
a Avda. País Valencià, 15
* Antigua farmacia Margarita Martínez

Además,
contaremos
con nuestra
Barber
Shop

Av. País Valencià, 15 - 964 45 52 59
info@antharescosmetics.com

Cita Previa:

964 468 500

antharesbarbershop@gmail.com

CURSO SUBVENCIONADO PARA DESEMPLEADOS/AS
2017 / 2018
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD:


OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

410 h. (80 horas de prácticas en empresa)


OPERACIONES AUXILIARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

470 h. (80 horas de prácticas en empresa)

OTROS CURSOS


INGLES A2

190 h.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
HORARIO: 09:00 a 13:00 h.
TELF. CONTACTO – 964 46 71 15
E-MAIL: formacion@bdmconsultores.es
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Lugar impartición:
Aulas BDM Consultores,
Polígono Ind. Collet,
Parc.317 – Benicarló
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Tauler Municipal
ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per acord de la Junta de Govern de
data 4 de desembre de 2017, va aprovar l'expedient i plecs per
a la contractació del SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESTES DE PODA I JARDINERIA DEPOSITADES EN ELS 32 PUNTS
SENYALITZATS DEL MUNICIPI DE VINARÒS (EXP. 7976/2017)
- Obtenció de documentació i informació: Pl. Parroquial, 12, 02,
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.
es Perfil de Contractant, licitacions Junta de Govern Local.
- Data límit de presentació: 22 de desembre de 2017.
- Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà
(Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per la Junta de Govern Local de data
28 de novembre de 2017, va aprovar l'expedient i plecs per a la
contractació del SERVEI D’OBRES AUXILIARS I MANTENIMENT DE
VIALS PÚBLICS (EXP. 2947/2017)
- 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: 8 de gener 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.

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.

9 desembre de 2017

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
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.

ANUNCIO AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2018

Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las
instalaciones y ocupaciones de la vía pública en el Ayuntamiento de
Vinaròs, aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación de 26
de abril de 2012, con carácter previo a la instalación de TERRAZAS en la
vía pública es necesario solicitar la correspondiente AUTORIZACIÓN, a la
cuál deberá acompañarse la documentación señalada en el articulo 47 de
la citada ordenanza.
Una vez obtenida la autorización se podrá solicitar su RENOVACIÓN cada
año, durante un plazo máximo de hasta 4 años adicionales, de acuerdo
con el procedimiento establecido por el artículo 51.3 de la ordenanza.
Las solicitudes se presentarán, dentro de los DOS MESES, anteriores al
nuevo período de ocupación (Oficina OIAC).
Las autorizaciones podrán ser anuales o de temporada, sin que en ningún
caso la fecha de caducidad pueda exceder del 31 de diciembre del año
en curso.
Las autorizaciones de temporada podrán ser de dos tipos:
TEMPORADA A: del 1 de marzo al 31 de octubre
TEMPORADA B: del 1 de junio al 30 de septiembre
Asimismo, se recuerda que NO se podrán guardar en la vía pública, mesa
y sillas que no figuren en la autorización. La ocupación por estas se
considerará una ocupación de la vía pública no autorizada sancionable
de acuerdo con el párrafo siguiente.
La instalación de ocupaciones de vía publica sin autorización o fuera
del periodo autorizado, se considera de conformidad con el artículo
79.4 de la Ordenanza reguladora de las instalaciones y ocupaciones
de la vía pública en el Ayuntamiento de Vinaròs una INFRACCIÓN
MUY GRAVE, sancionable con multa de 1.000 euros hasta 3.000 euros.
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Primer: Aprovar l'oferta d'autoritzacions per a la venda no sedentària en mercats ocasionals i de
parades aïllades per al període 2018, d'acord amb el següent:

Productes: Artesania i manualitats

2.- Autoritzacions ocasionals:

Places vacants: 25 (4 m x 1 m)

2.1.- PARADES DE XURROS I MASSES FREGIDES PER AL CARNESTOLTES

Horari: de 18.00 h a 24.00 h

Productes: xurros, masses fregides i cuites, torrons i frankfurts

Condicions autorització: Atesa la ubicació del mercat en zona de servitud de protecció del domini
marítim i terrestre, l'autorització estarà condicionada a l'obtenció per part de l'Administració competent
de la corresponent autorització.

Lloc: A determinar en les proximitats del recinte de Carnestoltes

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2018 al 31/3/2018

MERCATS OCASIONALS

2.2.- PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES PER A L'ESTIU

Lloc: Plaça Sant Valent

Data: el 17/1/18

Places vacants: 8
Termini de presentació de sol·licituds: Des de la data de publicació fins al 29/12/2017

Data: del 15/12/2018 fins al 6/1/2019 (excepte 25/12 i 1/1)

SANT ANTONI

Data: del 27/1/2018 al 12/2/2018 (obligatòriament tot el període)
Horari: s'ajustarà a l'horari autoritzat per al recinte de Carnestoltes

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «HIVERN»

Període: Del 9 al 31 d’abril de 2018 i des d’1 de juliol fins 31 d’agost de 2018

Productes: Artesania i manualitats

Lloc: Passeig de Fora del Forat

Lloc: Ermita de Sant Sebastià

Places vacants: 4 (4 m x 1 m)

Productes: VARIS

Horari: de 9.00 h a 19.00 h

Es consideraran prioritaris els productes alimentaris naturals tradicionals i els artesanals de fabricació
pròpia típics de la zona.

Termini de presentació de sol·licituds: 1/11/2018 al 30/11/2018

Places vacants: 1
Condicions especials: la instal·lació per a la venda haurà de garantir que compta amb un sistema que
minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix haurà d'ubicar-se
en el lloc indicat per la policia local quan existisquen circumstancies que així ho requerisquen, per
exemple la celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Places vacants: 4 i 2 (parades per a entitats i institucions sense ànim de lucre amb fins benèfics)

MERCAT DE NADAL

Horari: de 17:00 h a 23:00 h. (tots els dies, excepte divendres i dissabte fins 01:00 h. de la matinada)

Horari: de 8.00 h a 18.00 h

Data: de l'1/12/18 fins 9/12/18

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/2/2018 fins al 28/2/2018

Termini de presentació de sol·licituds: Des de la data de publicació fins al 29/12/2017

Lloc: Plaça Sant Valent o a determinar per l'Ajuntament
Productes: Tradicionals del Nadal (torrons, dolços i aliments de Nadal, decoració nadalenca, figures
de pessebre i altres relacionats amb el Nadal).

Data: el 19 i el 20/1/18
Lloc: Ermita de Sant Sebastià
Productes: VARIS
Es consideraran prioritaris els productes alimentaris naturals tradicionals i els artesanals de fabricació
pròpia típics de la zona.
Places vacants: 7

2.3.- PARADA DE VENDA DE GELATS
Període: Des de l'1 de juny fins 30 de setembre de 2018

Condicions especials: Poden participar en el Mercat de Nadal comerciants detallistes i empreses de
serveis que tinguen un establiment obert al públic en alguna localitat amb llicència d'obertura del
municipi en què estiga ubicat i els artesans en possessió del DECA.

Places vacants: 1

Places vacants: 10

Productes: granissat, orxata i gelats

Lloc: Plaça Ajuntament i zona estàtua Costa i Borràs

Horari: de 10.00 h a 20.30 h

Horari: de 10:00h a 22:00h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/10/2018 al 30/10/2018

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2018 al 31/3/2018

PARADES AÏLLADES EN UBICACIÓ FIXA

2.4.- PARADA DE VENDA DE CASTANYES I MONIATOS

Horari: de 6.00 h a 20.00 h
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SANT SEBASTIÀ

Data: Del 20 d'octubre de 2018 fins 12 de febrer de 2019

1.- Autoritzacions anuals:

Termini de presentació de sol·licituds: Des de la data de publicació fins al 29/12/2017

Lloc: Plaça Parroquial
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PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES
Període: Es considerarà com anualitat de l'1/1/2018 al 31/12/2018

MERCAT DE LA CERVESA ARTESANA

Productes: castanyes i moniatos
Places vacants: 1

Lloc: Passeig Colom

Horari: de 16:00h a 22:00h, que podrà ser ampliat en dates festives o esdeveniments especials prèvia
comunicació.

Places vacants: 1

Data: 14/7/18

Horari: Caps de setmana i festius

Lloc: Plaça Sant Antoni

Termini de presentació de sol·licituds: 15/8/2018 al 31/8/2018

Condicions especials: la instal·lació per a la venda haurà de garantir que compta amb un sistema que
minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix estarà obligat a
desmuntar la parada en finalitzar cada ocupació (cada cap de setmana i festiu) en que s'autoritza la
venda deixant expedit l'espai utilitzat i haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per la policia local quan
existisquen circumstancies que així ho requerisquen, per exemple la celebració d'activitats culturals,
civils o socials a la zona.

Productes: cervesa artesana
Places vacants: 8 parades
Horari: de 10.00 h a 24.00 h
Termini de presentació de sol·licituds: 1/5/2018 al 31/5/2018

Horari: de 8:00h a 22:00h

Termini de presentació de sol·licituds: Des de la data de publicació fins al 29/12/2017

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «ESTIU»
Data: del 23/6/18 fins 31/8/2018
Lloc: Passeig de Fora del Forat
Productes: xurros, masses fregides i cuites
Places vacants: 1
Horari: de 16:00h a 24:00h

2.5.- PARADA DE XURROS I MASSES FREGIDES PER HALLOWEEN O CASTANYADA
Data: del 31/10/2018
Lloc: Plaça Parroquial

-Certificat expedit per tècnic competent relatiu a la solidesa i seguretat de les instal·lacions
utilitzades per a l'exercici de venda.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/8/2018 fins al 31/8/2018
2.6.- PARADA DE TORRONS

Quint: Les autoritzacions s'atorgaran per Decret de l'Alcalde, mitjançant concurrència competitiva,
atenent a la puntuació que resulte de l'aplicació del barem de mèrits següent:

Data: 6, 13, 20 i 27 de desembre de 2018
Lloc: Inici del Passeig de Fora del Forat
Productes: torrons
Places vacants: 2

·

Experiència demostrada en l'exercici de la professió que assegure la correcta prestació de
l'activitat comercial. Aquesta experiència pot acreditar-se entre d'altres, per mitjà de certificats
emesos pels ajuntaments on s'haja exercit la venda, a raó de 0,5 punts per any complet, fins un
màxim de 4 punts.

·

En cas d'empat en la puntuació obtinguda es dirimirà a favor de la persona sol·licitant de més
edat.

Horari: de 8 a 14.00 h
Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/10/2018 fins al 31/10/2018
2.7.- PARADES DE VENTA DE PRODUCTES TAURINS
Lloc: Enfront de la Plaça de bous
Productes: els relacionats amb el mon taurí
Places: 2

Sext: Amb les persones sol·licitants que hagen quedat excloses s'elaborarà una llista de suplents per
al supòsit que s'hi produïsquen vacants durant el període de vigència de les autoritzacions atorgades.

Horari: període comprés entre tres hores abans i dues hores desprès de l'acte taurí
Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies abans de l'acte taurí
Segon: En cap cas, els llocs de venda dificultaran el tràfic rodat o la circulació de vianants, ni
generaran risc per a la seguretat ciutadana.

Sèptim: L'organització i distribució dels llocs es realitzarà conforme el procediment indicat a l'article 23
de l'ordenança:

Queda prohibida la instal·lació de llocs aïllats a la sortida d'edificis públics i d'altres establiments
d'afluència massiva de públic.

a) L'Ajuntament ha de determinar la ubicació dels llocs que seran objecte de distribució.

La ubicació final de les parades estarà condicionada a l'informe de la Policia Local i dels Serveis
Tècnics Municipals.

En cas que resulten vacants, el interessants podran presentar sol·licitud d'acord amb el procediment
previst a l'Ordenança Municipal, sent adjudicats els llocs per ordre de sol·licitud i atenent a les
condicions establertes en aquesta convocatòria, des del termini de la resolució d'atorgament i fins a
cinc dies hàbils abans de l'inici del termini d'ocupació previst.
Quart: Per a la venda de productes alimentaris caldrà ajustar-se a l'establert en l'art. 31 de l'Ordenança
i es requerirà comptar amb:
-Carnet de manipulador d'aliments
-Autorització de l'autoritzat sanitària competent relatiu al compliment dels requisits higiènics i
sanitaris i de protecció dels consumidors que establisquen les reglamentacions específiques
relatives a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda.

#UnaVainaMenos
Arreplega les baines buides que et
trobes, porta-les a la teua tenda Decathlon
Vinaròs i te les canviem per punts directes a la
teua tarjeta Decathlon.

c) L'Ajuntament podrà assignar directament determinades parades que per les seues
característiques singulars requerisquen una ubicació concreta.
A aquest efecte, l'Ajuntament, en la resolució d'atorgament de les autoritzacions, convocarà les
persones interessades a un acte públic per a l'adjudicació dels llocs de venda existents i especificarà el
dia i hora en què tindrà lloc.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer: Les sol·licituds s'hauran de presentar dins dels terminis indicats en aquesta oferta de
conformitat amb el que estableix l'art. 21 de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al
municipi de Vinaròs, juntament amb l'ingrés de la taxa corresponent. El model de sol·licitud i el
model de declaració responsable, es podran recollir en l'Oficina d'Informació i Atenció a la
Ciutadania (OIAC) o en el Departament de Governació ubicat en el carrer de Sant Ramo s/núm.

b) Les persones seleccionades han de procedir a l'elecció dels diferents llocs, d'acord amb
l'orde de puntuació obtingut en el corresponent procés de selecció.
Codi Validació: 5WS7XEM4CPSKQPK5XLPZZNGA6 | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
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Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 04/12/2017
HASH: 9b25e42119619be37312d5831e828a52

Que s'ha aprovat l'oferta de Venda no sedentària per a l'any 2018, per decret d'alcaldia de data 4 de
desembre de 2017, núm. 2448-2017.

Ajuda'ns a mantindre la muntanya neta i no
deixes perdre cap punt!
Col.labora:
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Bases Concurso Carteles Semana Santa Vinaròs 2018

Por segundo año como novedad y con el fin de
dar más facilidades a los artistas que participan
en el concurso ha quedado modificado el tamaño
del cartel para su presentación, debiendo ser
el equivalente a tamaño folio DIN-A4 (21cm x
29’7cm). No obstante el ganador estará obligado
posteriormente a presentar el cartel en tamaño
56x80cm, en ambos casos se presentarán en
soporte rígido.
**********
Con motivo de la celebración de la Semana Santa 2018, la Federación de
Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, convoca el presente concurso de
carteles, en el cual podrán participar todos los artistas que lo deseen,
sujetándose a las siguientes bases:
1.- Los concursantes realizarán el trabajo con libertad de tema,
sujetándose, no obstante, a la técnica del cartel.
2.- Los carteles presentados tendrán que adoptar forma vertical, siendo
su superficie pintada la equivalente al tamaño DIN A4 (folio 21×29’7cm),
debiéndose presentar montado sobre chapa o cartón de 5 mm máximo de
grueso. Junto con el mismo se presentará un cd con el original digital, PDF
y JPG a 300ppp de resolución, para su posterior resolución. El ganador del
concurso, posteriormente, estará obligado a presentar el cartel ganador
a tamaño 56×80 cm, debiéndose presentar montado sobre bastidor de
61x95cm de chapa o cartón de 5 mm máximo de grueso.
3.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento, excepto
pastel, para que su reproducción no ofrezca dificultades y no exija más de
seis tintas, incluyendo doradas y plateadas.
4.- Los originales, de forma bien visible y que resalte por su colocación
y tamaño de las letras, llevarán el escudo de la ciudad, (no el logotipo
corporativo del Ayuntamiento), y la inscripción “Setmana Santa de
Vinaròs, del 23 de marzo al 1 de abril 2018“
5.- Todos los trabajos presentados llevarán un lema o título, el cual
aparecerá de forma bien visible en la portada de un sobre cerrado, y que
irá fijado en el reverso de la obra. Si no se desea colocar ningún título se
colocará el nombre de “Sin título”. En el interior del sobre, se adjuntarán
los datos del autor: nombre y apellidos, D.N.I., dirección, teléfono y e.mail.
Las obras remitidas de otras poblaciones, se enviarán a portes pagados.
6.- La presentación de originales se efectuará en la Oficina de Información
y Turismo sita en Paseo Colón s/nº de Vinaròs, hasta las 13,00 horas del
día 29 de enero de 2018, mediante entrega personal o por cualquier otro
procedimiento.
7.- El Jurado estará compuesto por el Secretario de la Federación de
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs, que certificará el acta y no
tendrá voto y presidido por el Presidente de la Federación, y formado por
1 representante del Ayuntamiento de Vinaròs: los hermanos mayores de
la Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs; los párrocos
locales; 1 persona relacionada con el mundo del diseño, artístico y
plástico; 1 fotógrafo; 1 miembro de la prensa local. Ningún miembro del
jurado puede presentarse al concurso.
La elección de carteles se realizará el 2/02/2018 a las 20,30 horas, en el
Salón Parroquial de la Arciprestal (Pl. San Valente, primer piso). Los autores
de las obras y medios de comunicación, después de la deliberación del
jurado y antes de hacerse público el escrutinio y el resultado, podrán estar
presentes en el momento de proclamar la elección del cartel vencedor y
finalistas.
8.- Se otorgará un premio de 500 euros y trofeo al vencedor, trofeo a
los dos finalistas. El premio en metálico estará sujeto a la retención
correspondiente.
9.- El Jurado puede declarar desierto el mismo, si estimara que ninguno de
los originales, bien por su inadecuación o carencia de calidad artística, sea
digno de servir para anuncio de la Semana Santa. No se admitirá ninguna
reclamación a partir de los 10 días del de la elección de los carteles.
10.- El veredicto del Jurado será inapelable, obligándose la Federación de
Cofradías a exponer los originales admitidos.
11.- El cartel original vencedor, quedará en propiedad de la Federación de
Cofradías de Semana Santa.
12.- Los trabajos no premiados podrán retirarse por parte de los autores,
previas comprobaciones, durante los 20 días a partir del término de la
Semana Santa.
13.- La Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, no se
responsabiliza de los posibles plagios.
Nota:
cualquier consulta o duda sobre las bases info@semanasantavinaros.es
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