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Biblioestudi
La biblioteca amplia horaris per als estudiants

Pressupostos participatius 
L’última fase comença el 22 de desembre

Festa de Fi d’any
Amb orquestra i campanades en directe 
presentades per Txema Grau i Adriana Prados

S’asfalta el pàrquing de l’hospital
Les obres s’han iniciat esta setmana

Creix el fons antic de la biblioteca
Amb l’adquisició de nous llibres

Plaça 
de Sant 
Antoni
L’any vinent 
es canviarà 
tot el 
paviment
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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

Un total de 22 propostes continuen en el procés de 
selecció per incloure’s en els pressupostos participatius de 
2018, després dels 788 vots emesos durant el període de 
recollida d'avals. Actualment la viabilitat de les propostes 
finalistes està sent avaluada, tant a nivell econòmic com 
tècnic, pels tècnics municipals.
"Ara toca passar a la següent fase, que començarà el 
proper divendres 22 de desembre. S'hi podrà participar 
igualment de forma telemàtica, a través del web www.
participa.vinaros.es, com presencialment a les urnes que 
hi ha instal·lades a la Biblioteca Municipal, a l'Ajuntament i 
al Poliesportiu ", explica el regidor de Govern Obert, Hugo 
Romero.
Aquesta última fase, que finalitzarà el 21 de gener, serà 
la definitiva, ja que serà la que decidirà les propostes que 
passaran a formar part dels pressupostos de l'any que ve. 
Les actuacions que queden seleccionades són les que es 

duran a terme durant el 2018.
Romero ha animat a la població a que, a partir del 22 de 
desembre, participe triant les propostes que considerin 
prioritàries perquè sigue la ciutadania la que decideixi en 
què s'han d'invertir els 200.000 euros que contemplen els 
pressupostos participatius de 2018.

ENLLAÇ A LES 22 PROPOSTES FINALISTES: http://
participa.vinaros.es/blog/resultat-recollida-davals-
propostes-2017-2018/

La concejalía de obras y Servicios 
del Ayuntamiento de Vinaròs ha 
informado que renovará el próximo 
año todo el pavimento de la céntrica 
plaza de Sant Antoni, conocida por 
los vinarocenses como plaza de 
La Mera. El responsable del área, 
el socialista Guillem Alsina, ha 
explicado que esta obra se realizará 
durante el 2018 con una parte de 
los remanentes de tesorería de este 
año. “Creemos que es una obra que 
tiene que hacerse, por el mal estado 
en que se encuentran sus baldosas. 
La decisión de elegir este tipo de 
suelo no fue muy acertada y ya 
hemos realizado el estudio por si se 
necesitará más impermeabilización 
al arrancar el suelo en la zona 
del parquing subterráneo y el 
presupuesto para la obra”, explicó 
Alsina. Una inversión cercana a los 
220.000 euros, de los que 160.000 
serán para la adquisición de nuevas 
baldosas –que serán de piedra 
Sénia porosa y antideslizante- a lo 
que hay que sumar la obra, que se 
hará mediante el contrato de obra 
auxiliar que en breve se sacará a 
licitación. 
Y es que desde que fue instalado, 
hace más de 11 años, este suelo ha 
sido criticado por ser resbaladizo 
y por romperse fàcilmente. El 
pavimento de la plaza de La 

Mera ha sido criticado desde su 
instalación, cuando se remodeló la 
plaza en el año 2006. La facilidad 
con la que se rompe y   algún 
‘susto’ debido a resbalones, aun 
a pesar de tratarse de baldosas 
antideslizantes, han sido algunas 
de las críticas ciudadanas.   Este 
pavimento tiene un predominio de 
colores grises intercalando otras de 
colores amarillo, azules y violetas. 
En 2014 el Ayuntamiento se quedó 
además sin stock de estas baldosas 
y como solución provisional  en 
algunas franjas del ágora podían 
verse algunas capas del piso que 
fueron rellenadas con cemento. 
Este no ha sido el único problema 
que ha tenido la remodelada plaza. 
Cabe recordar que a finales del 
año 2012 tuvieron que realizarse 
trabajos de impermeabilización 
en la fuente de esta plaza por una 
fuga de agua que provocaba las 
consiguientes filtraciones en el 
aparcamiento subterráneo. 
Este año el Ayuntamiento ya ha 
realizado diversas obras con cargo 
a los remanentes de 2016, como 
el asfaltado de la Colonia Europa, 
la renovación del parque de Les 
Camaraes, además del riego 
asfáltico del Camí Fondo o del 
nuevo parquing del Hospital.

El Ayuntamiento cambiará el pavimento de la plaza de la Mera
La inversión será de unos 200.000 euros con baldosas de piedra Sénia antideslizantes

L'última fase dels pressupostos participatius 
de 2018 començarà el 22 de desembre
La ciutadania podrà votar fins el 21 de gener les propostes 
que consideren prioritàries, tant de forma telemàtica 
com presencialment a través de les urnes instal·lades a 
l'Ajuntament, la Biblioteca i el Poliesportiu Municipal
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El Ayuntamiento de Vinaròs va 
a mejorar las condiciones del 
recientemente abierto nuevo 
parquing frente al hospital. Las 
obras, que se iniciaron el miércoles, 
consisten en una mejora del 
firme con riego asfáltico en tres 
cuartas partes del aparcamiento 
–de los 12.500 metros cuadrados 
se asfaltarán 8.500-, tras realizar 
una previa nivelación del terreno 
y realizar una inclinación para 
evitar posibles acumulaciones de 
agua en caso de fuertes lluvias, 
tal como explicó el concejal de 
Obras y Servicios, Guillem Alsina. 

El presupuesto para esta obra es 
de 45.000 euros y se hará con cargo 
a los remanentes de tesorería del 
ejercicio 2016. Este aparcamiento 
gratuito con capacidad para 531 
plazas entró en servicio el pasado 
mes de mayo y alivia en gran parte 
la necesidad de estacionar en una 
zona en la que se encuentra el 
hospital, los institutos y el centro 
de día para mayores. “Cumplimos 
de este modo el compromiso que 
adquirimos cuando lo abrimos, en 
el sentido de que antes de concluir 
el año estaría preparado en plenas 
condiciones”, indicó Alsina.

Subvenció per a la 
biblioteca pública

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, a través de la Resolució de 27 de novembre 
de 2017 (DOGV 8180 de 29/11/2017), ha adjudicat 
una subvenció de 5.600,84 euros a la Biblioteca 
Municipal de #Vinaròs per a finançar despeses de 
realització d'activitats de foment de la lectura. Dels 
75 municipis beneficiats, l'ajuntament de Vinaròs 
ha rebut la quarta quantia més elevada, darrere 
dels ajuntaments d'Almussafes (6045,39 euros), 
Onda (5768,04 euros) i Orihuela (6415,35 euros).

La Biblioteca Municipal ha adquirit un lot 
bibliogràfic format per 15 obres antigues 
que passaran a formar part del Fons Antic, 
en el dipòsit d'accés restringit localitzat al 
primer pis d’aquest servei municipal. 
El regidor de Cultura i Patrimoni, Marc 
Albella, ha explicat que aquests llibres 
s'han comprat a un particular i que entre 
les obres del lot, hi ha un exemplar del 
segle XVIII, nou del segle XIX i cinc editats 
al segle XX.
"En breu totes aquestes obres seran 
catalogades i incorporades a la col·lecció 
d'obres antigues de la Biblioteca, que 
amb aquesta adquisició augmenta el seu 
valor patrimonial i ofereix als experts nou 
material per a investigacions històriques", 
ha conclòs Albella. 

Vinaròs inicia el asfaltado del nuevo parquing del hospital 

El Fons Antic de la Biblioteca s'enriqueix amb 
l'adquisició d'un lot d'obres amb valor històric
En breu aquests llibres seran catalogats i incorporats a aquesta secció d'accés 
restringit de la Biblioteca Municipal.

VINARÒS
Ctra. Nac. 340a km.1.049 - VINARÒS

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

ABRIMOS DOMINGOS Y 
FESTIVOS EN DICIEMBRE 

EXCEPTO EL DIA 25.

De 9.00 a 22.00 h.

HORARIO:

Domingos 24 y 31 abierto
de 9.00 a 20.00 h.

OFERTA VÁLIDA DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Domingos 24 y 31 abierto
de 9.00 a 20.00 h.
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Del 14 de desembre al 5 de febrer es durà a 
terme una nova edició del Biblioestudi, una 
iniciativa que amplia els horaris d'obertura 
de la Biblioteca Municipal per tal que els 
estudiants puguen preparar millor els seus 
exàmens en aquesta època de l'any.
"Aquest cop començarem el 14 de desembre 
i no el 22, com s'ha fet en altres campanyes. 
D'aquesta manera guanyarem 8 dies, tal 
com ens havien sol·licitat alguns usuaris", ha 
destacat el regidor de Cultura i Joventut, Marc 
Albella.
Per tant, les persones que vulguen anar a 
estudiar a la Biblioteca durant aquest període, 
podran fer-ho de dilluns a divendres, de 9:00 

a 14:00 hores i de 15:30 a 21:00 hores i els 
dissabtes i diumenges de 9:00 a 21:00 hores. 
A més, la Biblioteca estarà també oberta els 
dies 24 i 31 de desembre.
Durant la passada campanya de Nadal, 
Biblioestudi 2017 va registrar 7.500 visites i es 
va ampliar també sis dies més que en 2016, 
el que va suposar un increment d'usuaris del 
26%.
"Any rere any busquem com millorar aquesta 
proposta i les xifres ens mostren que anem 
ben encaminats", ha assenyalat Albella, que 
ha animat els joves a aprofitar aquest horari 
estès per estudiar i preparar aquests Nadals 
les seues avaluacions.

Aquest dimecres s'ha dut a terme al Saló de Plens 
Municipal el sorteig de la campanya "Comprar a 
Vinaròs té premi", impulsada des de la Regidoria 
de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
En total han estat repartits mil euros en premis a 
deu clients que van comprar en els 47 comerços 
adherits a aquesta iniciativa, entre el 17 de 
novembre i el 10 de desembre de 2017. Cada un 
dels agraciats rebrà un xec de 100 euros per poder 
gastar en els establiments de la població.
"La participació en aquesta campanya ha estat 
molt elevada i per això creiem que hem de seguir 
apostant per aquest tipus d'accions que ajuden 
a promocionar i a dinamitzar el comerç local", ha 
explicat el regidor de Comerç, Turisme, Consum 
i Foment de l'Activitat econòmica, Domènec 
Fontanet.
Fontanet ha agraït als comerciants i als clients per 
haver participat en aquesta iniciativa i ha animat 
a la població de Vinaròs i de la comarca a seguir 
gaudint de l'ambient nadalenc i de les ofertes que 
ofereixen els comerços de la localitat en aquesta 
època. Finalment, ha recordat que la majoria 
d'establiments estaran oberts el diumenge 24 de 
desembre i el 5 de gener no tancaran a migdia. 
El llistat de premiats de la campanya "Comprar a 

Vinaròs té premi" és el següent:
PREMIATS DE LA CAMPANYA “COMPRAR A 
VINARÒS TÉ PREMI”. SORTEIG DEL 13 DE 
DESEMBRE 2017

NOM COMERÇ
Felipe Baila Neri Gen XX XY
Maribel Gracia Benetton
Mª Cinta Igual Llibreria Els Diaris
Matilde Cabañes Campos Viajes Maestrazgo
Esther del Rio Lopez Llibreria Els Diaris
Elena Domínguez Tere Fruites i Verdures. Mercat municipal
Fernanda Lleixa Triángulo Sabateries
M. Garrica Carniceria Ángel. Mercat municipal
Pepa Palatsi Chicos Calzados
Lourdes Ágora

Cultura amplia la propera campanya del 
Biblioestudi, que començarà aquest 14 de desembre
Aquest any el Biblioestudi es durà a terme durant 8 dies més, a petició dels propis usuaris

Comerç reparteix mil euros en premis entre els participants de la campanya 
"Comprar a Vinaròs té premi"

En total han estat 47 els comerços que han format part d'aquesta campanya 
comercial impulsada des de la Regidoria de Comerç de Vinaròs, que ha tingut 
una gran acollida entre els clients d'aquests establiments
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La Fiscalía de Castelló ha informado ya al 
Ayuntamiento de Vinaròs que va a iniciar 
diligencias tras la denuncia presentada por la 
Concejalía de Cultura el pasado 8 de noviembre 
por la sospecha de un posible expolio de parte del 
archivo histórico municipal. El Ayuntamiento y sus 
servicios jurídicos han recopilado y presentado un 
amplio informe que abarca desde el año 2012, fecha 
en que se detectan las primeras irregularidades, 
hasta la actualidad. Son un total de 90 páginas que 
contienen informes sobre el archivo municipal y la 
biblioteca pública (que es donde se halla el archivo 
de libros antiguos), en las que se explica que 
faltan volúmenes de colecciones bibliográficas 
importantes, pergaminos desaparecidos, 
ilustraciones de libros que se han arrancado con 
cúter, páginas de libros recortadas y que incluso se 
han hallado tijeras entre las páginas de libros y una 
factura falsa. 
“Con toda esta documentación recopilada la 
Fiscalía ha visto indicios ya que hay muchas 
evidencias de que han podido haber sustracciones 
de nuestro patrimonio documental. La principal 
dificultad es que hasta este año no se ha 
realizado de forma total el inventario de toda la 
documentación existente en el archivo”, explicó 
ayer el edil de Cultura, Marc Albella. 

El edil socialista explicó también que “hace varios 
meses se nos hizo llegar que en una página web 
había una serie de cuadros de bronce que llevaban 
el sello del archivo municipal de Vinaròs”. Se pasó el 
parte al actual archivero municipal, que confirmó 
que había dos cuadros de la misma serie en el 
archivo. Sin embargo en el etiquetaje constaba 
que tenían que haber al menos una docena. “Ahí 
sospechamos que podían haberse robado estos 
cuadros”, explicó Albella. Por otro lado, desde la 
biblioteca “se nos informó que había libros en 
internet que podrían haber formado parte del 
fondo antiguo del archivo municipal”. A partir de 
ese momento se puso el asunto en manos de los 
servicios jurídicos del Ayuntamiento. 
El robo de estos documentos y cuadros tuvo que 
ser realizado años atrás,   ya que era cuando el 
archivo estaba disgregado entre un almacén y la 
biblioteca y no había un inventario preciso de todo 
el patrimonio documental. Cabe recordar que hace 
años el archivo estaba situado en el edificio del 
Pirulí, que necesitaba de una actuación estructural, 
que al final fue posible con el Plan E. Durante 
ese momento el archivo estuvo disgregado en 
diferentes dependencias a la espera de volver a 
este emplazamiento o encontrar otro. “Pensamos 
que fue en ese momento cuando se produjeron 

estas sustracciones. Son sospechas, pero ahora 
aportamos las posibles pruebas a Fiscalía para que 
la justicia determine el proceso a seguir. Estamos 
a la espera de que se inicie la investigación y se 
puedan derivar responsabilidades”.

El Ayuntamiento de Vinaròs traslada a la Fiscalía un informe 
con pruebas del posible expolio del archivo
En el informe realizado se destaca que hay ilustraciones de libros que se han 
arrancado con cúter, y que incluso se han hallado tijeras entre las páginas de libros 
y una factura falsa
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El regidor de Cultura, Festes, 
Tradicions i Joventut, Marc Albella, 
ha presentat la nova edició de la 
programació per a les Campanades 
2017/18, que per segon any 
consecutiu aposta per l'emissió en 
directe d'aquest moment a través 
de Canal 56 .
"Tenint en compte l'èxit de l'any 
anterior, hem decidit continuar 
amb aquesta aposta, que busca 
que tant aquelles persones de 
Vinaròs i comarca que no puguen 
ser presents, com els que vulguen 
viure-les en viu i en directe, puguen 
gaudir aquest 31 de desembre de 
l'arribada del nou any a la localitat 
", ha indicat Albella.
En aquesta ocasió seran els 
comunicadors Adriana Prados i 
Txema Grau els encarregats de 
conduir aquest esdeveniment, 

que començarà a les 23:30 hores 
a la Plaça Parroquial i que des 
d'aquesta mateixa hora es podrà 
seguir també a través de la 
televisió.
Un cop es donen les Campanades, 
Orquesta La Jungla amenitzarà les 
primeres hores del 2018 a la plaça 
fins a les 2:00 a.m. Posteriorment, 
els qui ho desitgen podran 
continuar la celebració en els pubs 
i locals d'oci de la població.
"Animem a tots a que vinguen 
per compartir aquest moment i 
gaudir junts de l'entrada del 2018, 
ja sigue a la plaça o a través de les 
pantalles", ha conclòs Albella, que 
ha acabat agraint la col·laboració 
de la Comissió Organitzadora del 
Carnaval i de l'Associació de Pubs 
de Vinaròs per ajudar a fer possible 
aquest esdeveniment.

Acord Ciutadà de Vinaròs presentarà una moció 
al pròxim ple ordinari del dia 21 de desembre per 
tal de sol.licitar al Govern Valencià la concessió de 
l'Alta Distinció al Fill Predilecte de Vinaròs, Carles 
Santos i Ventura. Així mateix, també facilitarà la 
participació a les xarxes socials per si el poble vol 
afegir-se a la sol·licitud.
La moció argumenta que “a les darrers setmanes i 
encara trasbalsats pel seu traspàs, han estat molts 
els records del mèrits de Carles Santos i Ventura 
en forma de reconeixements, com si es pugues 
quantificar el seu valor”. Es recorda que va rebre 

diversos premis i condecoracions, com 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), el Premi Nacional de Teatre(2001), 
Miquelet d'Honor de la Societat Coral El Micalet 
de València (2005), el Premi Nacional de Música en 
la modalitat de composició, atorgat pel Ministeri 
de Cultura (2008) i el Premi Carles Salvador a la 
trajectòria individual de Maestrat Viu (2015), a més 
de 12 Premis MAX-

“Carles Santos va revolucionar el món de la música 
i de l’escena –va fer incursions en el cine i en la 
fotografia– i va ser un treballador infatigable, del 
cervell del qual brollaven idees com si fos un prat 
fent emergir flors. Va tastar la presó franquista 
però això no va apaivagar la seva passió per la 
revolució artística, per l’inconformisme amb la 
societat burgesa i els seus rituals de bona gent, 
pacata i cursi. Carles Santos i Ventura ha situat el 
nostre País i el nostre poble a l’epicentre de la seua 
activitat creativa i vital a nivell mundial”, ha explicat 
el portaveu de la coalició, Lluis Batalla.

El PP asegura que se le niega la información 
sobre la repercusión del viaje a Lanzarote del 
concejal de Turismo

El Partido Popular ha solicitado conocer la repercusión del viaje que el concejal de 
Turismo, Doménec Fontanet, realizó a Lanzarote hace ya un año, criticando que 
“se sigue sin entregar a la oposición”.
La edil popular, Elísabet Fernández, ha señalado que "tanto en comisión como en 
pleno venimos reclamando el press clipping del viaje del concejal de Turismo y 
seguimos sin obtener ningún tipo de información lo que nos hace suponer que 
ese viaje no sirvió absolutamente para nada".
Fernández considera que "el concejal de Turismo no puede esconderse por más 
tiempo porque mientras seguimos bajando en presencia en redes sociales o sin 
lograr nuevos hitos turísticos se están perdiendo oportunidades de crear riqueza 
y empleo en Vinaròs".

Festes presenta la programació de les Campanades 2017/18, que comptarà de nou 
amb emissió en directe
Txema Grau i Adriana Prados seran els encarregats de conduir 
aquest esdeveniment. Un cop arribe el 2018 Orquesta La 
Jungla amenitzarà l'entrada del nou any amb música a la Plaça 
Parroquial fins a les 2:00 a.m.

Acord Ciutadà proposa demanar al Consell la concessió de l’Alta Distinció a Carles Santos

Nota de rectificació
A la noticia de la mort de Carles Santos publicada la setmana 
pasada vam escriure que les despulles del músic serien 
traslladades al cementeri municipal, al lloc on són les víctimes 
de la Guerra Civil i els deportats de Mauthausen, quan el 
que volíem dir és que les flors en honor al difunte han estat 
dipositades en estos dos llocs de cementeri.
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Un remolcador que trasladaba para su 
reparación un yate de recreo quedó el 
miércoles encallado en plena rotonda de 
la avenida Yecla, entrada a Vinaròs desde 
la N-340a en su parte sur, justo al lado del 
cuartel de la Guardia Civil. 
El suceso tuvo lugar a primera hora de 
la mañana mientras la embarcación era 
trasladada por  este vehículo que sufrió 
una avería en su eje justo al pasar por dicha 
rotonda, lugar donde tuvo que parar. Los 
operarios estuvieron trabajando hasta la 
tarde para repararlo ‘in situ’ y poder después 
continuar el trayecto hasta la nave donde el 
yate tiene que ser reparado. 
El tráfico de la zona, que fue convenientemente 
vallada, tuvo que ser desviado durante las 
horas en que duró la reparación del remolque.  
La embarcación, de nombre Hallmark, tenía 
17 metros de longitud. A las 15 horas la avería 
fue reparada.

L’Auditori de Vinaròs acull fins al 7 de gener 
l’exposició ‘Onírics’, dedicada a reflectir l’obra d’un 
grup de joves artistes, uns residents a Vinaròs i 
que són: Andra, Elia, Janavi, la ilustradora Núria 
Mónico “La fonámbula Atelier”, Irene i Miguel  (Srs.
Absenta). La mostra està oberta fins al 7 de gener 
i va ser inaugurada dimarts pel regidor de Cultura, 

Marc Albella i la tècnic de l’àrea Amparo Chaler, a 
més de l’assistència d’algunes de les artistes que 
exposen. 
Aquesta mostra sorgeix de la necessitat d’exposar 
les darreres creacions d’aquests joves artistes. 
El nom és fruit de diverses trobades en què s'ha 
posat el treball sobre la taula i s'han unifcat criteris, 

per formar un conjunt expositiu que desperte les 
emocions d’aquells que es posen davant de cada 
obra. Els sis artistes parteixen del subjecte del somni 
i la natura. De l'ordre i el caos. De les pors i la seua 
superació mitjançant l'art. Il·lustracions, pintures, 
objectes escultòrics i artesans fets amb peces 
reciclades.

Un remolcador que trasladaba un yate encalla en una rotonda de Vinaròs

‘Onírics’: Joves artistes exposen a l’auditori de Vinaròs

Surt de nou a licitació la gestió del bar 
del Centre Social de la Tercera Edat a Vinaròs
Els interessats poden presentar les seues ofertes entre el 14 
i el 22 de desembre de 2017

L'Ajuntament de Vinaròs, a través del Decret d'Alcaldia de data 7 de 
desembre de 2017, ha aprovat l'expedient i els plecs per tornar a licitar 
la contractació de l'explotació de l'activitat del bar del Centre Social de la 
Tercera Edat a Vinaròs.
 
El preu d'aquest contracte serà de 3.000 euros anuals més IVA, amb un 
termini d'execució de dos anys amb opció de pròrroga. A partir d'aquest 
14 de desembre es podran presentar les ofertes a l'Oficina d'Atenció i 
Informació al Ciutadà (OIAC), amb data límit el 22 de desembre de 2017.
 
Per a més informació els interessats poden dirigir-se al Departament de 
Contractacions, a la Plaça Parroquial, nº 12, segon pis, en horari de 9:00 
a 14:00 hores. També es pot consultar el plec al web municipal, dins la 
secció Perfil del Contractant.
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La junta de la Cofradía del Crist dels Mariners va celebrar un 
dinar de germanor en tots els socis

L’Associació Cultural i Recreativa 
“Les Camaraes “

Invita a totes les xiquetes i xiquets de Vinaròs  a participar al Betlem Vivent 
que es farà   a la Plaça Parroquial el dia 5 de gener de 2018

Oberta la inscripció fins el dia 23 de desembre (places limitades) 
Ens trobareu el dia 23 a la Taula Solidària que muntarem a la Plaça 

Parroquial des de les 11 a 13.30 h i des de les 17 a 20 h

Telèfon de contacte: 669.03.55.49 

Amb la col·laboració de l’Ajuntament i la regidoria de Cultura, Festes, 
Tradicions i Joventut 

Reina i dames 2017 a l’aniversari d’Alex, dama infantil de la Penya València

Entrega de la recaudació a Afaniad dels diners recaudats pel col·legi 
Assumpció al mercat solidari. E.F.
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Caixa Vinaròs, repartint esta setmana els lots i la mistela nadalenca
CEIP Assumpció, xerrada sobre nutrició pel farmacèutic i nutricionista Tomàs Ferrer, 
amb la nutricionista Marta Oliver, per als alumnes de segon de Primarìa. E.Fonollosa

Associació Cultural i Recreativa  “Les Camaraes “

El dia 16 de desembre des de les 18:00 a les 20:00 h el 
PATGE DELS REIS MAGS estarà al local de “Les Camaraes” per 
recollir les cartes de tots els xiquets i xiquetes de Vinaròs

Recordeu DISSABTE 16!!

Amb la col·laboració de l’Ajuntament i la regidoria de 
Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

L’Associació Cultural i Recreativa  “Les Camaraes “

24 de desembre, Nit de Nadal, a les 18 h 
 5 de gener, Nit de Reis, a les 19 h

 tindrà lloc la representació del Betlem Vivent  a la 
Plaça Parroquial de Vinaròs

Amb la col·laboració de l’Ajuntament i la regidoria 
de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
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La banda juvenil de la Societat Musical "La Alianza", sota la direcció del seu director 
Emilio J Salamanca, va col·laborar posant música a l'encesa de llums del mercat 
Municipal de Vinaròs.

Les corals infantils canten anunciant els nadals i el concert que 
oferiran divendres 15 a la tarda

C/ Arcipreste  Bono  nº 6
12500 VINARÒS (Castelló)
Tel./ Fax: 964 45 97 38
www.ortopediavinaros.com
             (junt ambulatori)

LA TEUA ORTOPÈDIA DE CONFIANÇArtopèdia
ècnica
inaròs

Ajudes per a la vida diària

de tota la família

219x34

Bons Nadals !

Amb el dinar de socis d'aquest passat 
Diumenge dia 3, a la Muixeranga de Vinaròs, 
donem per clausurada la temporada, 
una temporada d’ensomni i carregada de 
projectes de futur per al Nostre 5é aniversari 
de l’any vinent. Queden molts reptes i 
caminem decididament per consolidar-nos 
molt més encara del que ho hem fet fins ara. 
Un esperit de Colla fort i una voluntat ferma 
de tots els que en formen la Muixeranga 
acompanya aquesta idea i l’emmiralla en un 
marc de no aturar-se mai.
Amb aquest dinar de Socis donem també la 
benvinguda als nous socis, amics i amigues 
Muixeranguers que s'han incorporar al 
llarg de l'any a l'entitat amb l'entrega dels 
diplomes de socis que tenen ven merescut. 
Per a ells ja ha estat un gran primer any amb 
fortes vivències, actuacions i viatges per a 
exportar les tradicions i la Cultura arreu de les 
nostres comarques. Amb ells es tot més fàcil 
com més muixeranguers, més gran es va fent 
la Muixeranga, que ja es més que mai la de tot 
el Maestrat.

La Muixeranga de Vinaròs celebra el seu Dinar de Germanor
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L'IES José Vilaplana va organitzar un acte el passat 
dimarts, 28 de novembre, per a sensibilitzar i 
conscienciar l' alumnat envers la violència que 
s'exercix contra les dones. Com a mostra del 
treball previ de reflexió i debat, part de l'alumnat 
va fer un projecte de «hashtags» denunciant les 
desigualtats i la violència i mostrant missatges 
positius que s'han utilitzat per a decorar el vestíbul 

i els passadissos de l'institut.
Eixe dia, el grup de teatre de 4t d'ESO va oferir una 
representació mostrant una situació habitual a 
les seues vides, en la qual una xica es veia víctima 
d'un llenguatge abusiu i ofensiu i d'unes actituds 
masclistes i sexistes pel fet de ser dona.
A continuació, es van anomenar totes les dones i 
els seus fills i filles assassinats i assassinades durant 

aquest any i es van encendre espelmes en la 
seua memòria. Dues alumnes de 1r de Batxillerat 
van llegir un manifest rebutjant la violència i els 
estereotips de gènere i defensant la igualtat, el 
respecte i la tolerància. Per a finalitzar l'acte, es va 
felicitar l'alumna Jenifer Fibla, guanyadora d'un 
accèssit al concurs de Diputació de Castelló «Rocío 
en el corazón».

L'IES JOSÉ VILAPLANA, contra la violència masclista

E.Fonollosa
El Rastrillo Solidario en Vinaròs fue bastante bien, 
teniendo en cuenta que coincidió en tiempo 
con el día de la discapacidad y el Gran Recogida, 
aparte de la meteorología adversa. Sin embargo, 
el público fiel vino y ayudó con numerosas 

adquisiciones. El domingo se animó más dado el 
frío no era tan fuerte.
La recaudación fue de 5.050 euros. Con este dinero 
no tienen suficiente para encabezar un proyecto, 
pero harán donación al obispado de Tortosa y 
seguramente irá a algún proyecto mayor, de 

Misiones o Manos Unidas. Generalmente hasta 
primeros de año no se conoce cuál será el proyecto 
prioritario.
Los organizadores agradecen a todos los 
patrocinadores, colaboradores y voluntarios por 
todo su apoyo.

El Rastrillo Solidario recaudó 5.500 euros

C/ Arcipreste  Bono  nº 6
12500 VINARÒS (Castelló)
Tel./ Fax: 964 45 97 38
www.ortopediavinaros.com
             (junt ambulatori)

LA TEUA ORTOPÈDIA DE CONFIANÇArtopèdia
ècnica
inaròs

Ajudes per a la vida diària

de tota la família

219x34

Bons Nadals !
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La “galaxia literaria” nos depara estos días una 
“alineación de planetas vinarocenses”. Los 
dos escritores ganadores del Premio Planeta 
vinculados a Vinaròs coinciden en el tiempo en la 
presentación de nuevo libro.
Por un lado, el reciente ganador Javier Sierra, que 
vivió una larga etapa de su infancia y juventud en 
Vinaròs, saca a la calle este día 3 de noviembre su 
triunfadora novela “El fuego invisible”, mientras 
que la Premio Plantea 2015 Alicia Giménez Bartlett, 
empadronada y residente desde hace varios años 
en Vinaròs, vuelve a la palestra literaria con una 
nueva historia policiaca de Petra Delicado (“Mi 
querido asesino en serie”).
Alicia decía a Vinaròs News que “no sé qué lleva a 
los vinarocenses adoptivos a que nos den premios 
literarios, pero está claro que es así, yo diría que los 
que nos da vivir aquí en Vinaròs es suerte y también 
ánimos porque la gente de Vinaròs siempre da 
ánimos a todos y es una gente muy acogedora y 
muy maja, por eso los que han pasado por aquí lo 
siguen recordando como el Planeta de este año”.
Mientras, Sierra ha recordado durante estos días 
su densa etapa en Vinaròs mostrando su nostalgia 
por el tiempo que estuvo en esta ciudad donde 
le entró definitivamente la vena investigadora 
y literaria. Recordaba a esta revista digital, de la 

que fue colaborador con una sección sobre temas 
misteriosos,   que una de las pocas veces que ha 
podido regresar a Vinaròs, dada su ajetreada vida, 
coincidió hace ya 19 años con su nombramiento 
como director de la revista “Más Allá” y con otro de 
sus grandes éxitos literarios recién publicados,  “La 
dama azul”.
En la nueva novela de Giménez Bartlett la 
comisaria Petra Delicado se verá relegada por un 
inspector de los Mossos d’Esquadra y  también se 
desarrolla en Cataluña, aunque la autora asegura 
sentirse “preocupada” por la actual situación. “A 
lo mejor cojo mi sede social, me marcho y me la 
llevo a Vinaròs”, decía días atrás con humor en una 
entrevista con la agencia Europa Press la autora, 

en alusión al lugar donde tiene fijada ahora su 
residencia. Bartlett, quien ha vivido durante 
gran parte de su vida en Cataluña, aseguraba en 
esa entrevista “sentir un gran dolor” viendo una 
“escisión” en la sociedad catalana.
Sierra contaba en el suplemento Cronica de El 
Mundo cómo surgió su última novela, diciendo 
que “ La culpa la tuvo uno de los encuentros 
eleusinos que Fernando Sánchez Dragó organiza, 
de tarde en tarde, en sus dominios sorianos de 
Castilfrío de la Sierra. Aquel verano de 2014 supe, 
definitivamente, que tenía el argumento de una 
gran novela entre manos… y me puse a escribir. La 
inspiración, a veces, ilumina así de bien. Como una 
lámpara maravillosa”.

CULTURA

En el ya clásico “Concierto de Navidad”, la “Coral 
García Julbe” interpretará este año la música de J. F. 
Haendel. Dicho concierto se celebrará en la iglesia 
Arciprestal de “La Asunción” de Vinaròs, el próximo 
sábado día 16 a las 20 horas.
Se interpretarán siete fragmentos de la conocida 
obra de “El Mesías”, concretamente 
-And the Glory
-Thou art gone up (solo de barítono)
-Behold the Lamb of God
-Since by man
-He shall feed (solo de soprano)
-Whorty is the Lamb
-Halleluiah
La interpretación de esta primera parte con estos 
siete fragmentos, se realizará desde lo alto del 
órgano. La dirección correrá a cargo de Rossend 
Aymí i Escolà, y el acompañamiento al órgano a 

cargo de Enric Melià i Fortuna.
Finalizada la interpretación de estas piezas se 
bajará para realizar la segunda parte desde el altar 
mayor de la Arciprestal. 
El concierto está organizado por la “Coral García 
Julbe” y patrocinado por el “Ajuntament de Vinaròs” 
en su “Regidoria de cultura”. En este año, la coral 
ha invitado al concierto al “Cor Infantil del Col.legi 
“Ntra. Sra. De la Misericordia”, y nos interpretarán 
las siguientes piezas:
-Ninot de neu…………………….Louis Fréchette
-Las Christmas………………….George Michael
Seguidamente actuará la “Coral Garcia Julbe”, la 
cual nos interpretará las siguientes piezas.
-La nit de Nadal…………………J. R. Calpe
-Nit de Nadal……………………..J. Sirisi
-Cantique de Noël………………..A. Adam
Y finalmente las dos corales juntas interpretarán:
-Santa nit…………………………Franz Gruber

-Nadal, Nadal…………………….(anónimo)
Les invitamos a todos a este entretenido concierto 
que seguro será del agrado de todos. 
Os esperamos el día 16 a las 20 horas en la 
Arciprestal.

La “Coral Garcia Julbe”  interpretará a J.F.Haendel
Salvador Quinzá Macip

El prestigiós endocrí de l'Hospital Comarcal 
Severino Boluda oferí una xerrada sobre la 
diabetis, a la Casa de la Cultura, organitzada 
per la delegación de Vinaròs de Creu Roja 
Espanyola. E.Fonollosa

Los “planetas vinarocenses” presentan libro
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La mort del compositor vinarossenc Carles Santos 
ha provocat esta setmana diverses reaccions 
per part de ciutadans, mitjans de comunicació i 
entitats que hem recollit en un resum. 
La 2 ha fet esta setmana un homenatge a Carles 
Santos. Va ser dilluns a les 21 hores hores amb el 
documental ‘Energia Santos’.
L’’Any Guinovart’, que ha arrancat esta setmana 
per mostrar l’obra de l’artista Josep Guinovart, en 
el desè aniversari de la seua mort, tindrà entre 
les activitats una mostra sobre els estil musicals 
que van inspirar la seua obra, desde Chopin al 
vinarossenc Carles Santos.
Diumenge passat, el músic valencià Llorenç Barber, 
introductor del minimalisme a Espanya, va dedicar 
el seu concert a Carles Santos.
El director de cinema Pere Portabella, que tant 
ha col·laborat amb Carles Santos, va compartir 

una escena on surt el compositor vinarossenc a la 
pel·lícula Pont de Varsòvia (1989)
Des de la Societat Musical "La Alianza" s’està 
recordant algunes de les col·laboracions que han 
realitzat amb el genial Mestre Vinarossenc. Una 
d’elles va ser el 2 de maig de 2008. 
Com explica el director José Ramon Renovell, a 
Santos li van encarregar la música per als actes del 
Bicentenari de la ciutat de Madrid i van participar: 
la Federació Regional de Societats Musicals de la 
Comunitat de Madrid, La banda primitiva d'Alcoi, 
el Centre Instructiu Musical Apol·lo i la Societat 
Musical "La Alianza" de Vinarós.
Carles Santos no va poder acudir a l'acte perquè 
tenia una estrena a Barcelona i va cedir la batuta de 
la macro-banda formada per 300 músics al director 
de la "La Alianza" José Ramón Renovell. La Societat 
Musical "La Alianza"  va rebre l’Alè Vinarossenc l'any 

2007 en un acte molt especial que es va celebrar 
a la plaça de bous. Com no podia ser d'una altra 
manera es va celebrar amb la música de Carles 
Santos (Alé Vinarossenc 1997) i interpretat per la 
mateixa Societat Musical "La Alianza".
L'última col·laboració entre la Societat musical "La 
Alianza" i el músic Carles Santos va ser l'any 2010 
quan la confraria de Jesús de Natzarè i el Sant 
sepulcre va recuperar l'anomenada "processó de la 
matinada" i li va encarregar a Santos la composició 
de la música per aquell esdeveniment.
També Acció Cultural ha demanat un 
reconeixement institucional de la Generalitat al 
músic vinarossenc.
A més, aquesta setmana un grup dels Urban 
Sketchers Maestrat, han vingut a la Fundació Caixa 
Vinaròs per retre un homenatge a Carles Santos 
dibuixant el seu piano.

Homenatges a Carles Santos 

Sebastià Redó.
El divendres 1 de desembre, i organitzat 
per el Grup de Debat i Recerca Tràngol amb 
col·laboració amb la Fundació Caixa Vinaròs, 
el president del Cercle Cartòfil de Catalunya 
Ramon Pla ens va oferir una interessant 
conferència que portava per títol “La història 
de les targetes postals de Vinaròs”. Pla ens 
va contar els orígens de la targeta postal al 
món, a Espanya i, després, a Vinaròs. Ens va 
parlar de les postals editades per Mn. Bono 
per a commemorar els dos centenaris de St. 
Sebastià, el de la relíquia i el de la imatge; 
les postals d’Àngel Toldrà i Louis Roisin; les 
editades per les germanes Sacanelles i Àngel 
Giner, etc.
Va ser una conferència on el públic va poder 
gaudir d’unes imatges poc conegudes de la 
nostra població, algunes d'elles de més de 
100 anys. Com va dir el mateix Pla, el tema 
dóna per a moltes xerrades i va proposar 
continuar parlant de les postals no tan 
antigues d’aquí uns mesos. 
Cal recordar que Vinaròs ha comptat i compta 
amb grans col·leccionistes de postals com 
els desapareguts Agustín Delgado i Carlos 
Pla; l’apreciat Joaquín Simó que, en el seu 
dia, va fer donació de totes les postals i les 
fotografies relacionades amb Vinaròs a la 
Fundació Caixa Vinaròs; i el mestre jubilat 
Ramon Redó.  

La imatge Vinaròs en les targetes postals
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ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I
El dissabte passat es va celebrar a València   una 
manifestació demanant un «finançament just» per 
al País Valencià manifestació que va reunir més 
de 60.000 persones. Una demanda transversal 
que, a poc a poc com la pluja que fa saó, ha anat 
calant en la societat fins a ser assumida per la 
gran majoria del seu teixit social. La prova és que 
la marxa va recórrer València va tenir el  suport de 
tots els partits polítics excepte el PP, dels sindicats, 
les patronals, universitats i una gran part dels 
moviments socials i entitats de tot tipus.
Encara sense saber com respondria  la ciutadania a 
la crida d’eixir al carrer, hi ha un greuge que sembla 
incontestable: Desprès de la manifestació son 
molts els valencians que ens preguntem  si el País 
Valencià es troba per sota de la mitjana estatal en 
renda per càpita, per què és un contribuïdor net a 
les arques espanyoles en una clara violació de tota 
lògica de solidaritat interterritorial? 
Una hipòtesi sobre la menor inversió social de 
l’Estat al País Valencià podria ser que aquest 
territori era llavors considerat «ric», o sigue que 
tenia una renda per càpita superior a la mitjana 
espanyola. De fet, cap als anys 30 es trobava 
gairebé un 20% per sobre. Amb diferències cada 
volta menors, s’hi va mantenir fins al 1975, quan va 
quedar pràcticament equilibrat. 
La majoria de manifestos i articles han denunciat la 

injustícia de la situació i han explicat de forma més 
o menys pedagògica que és l’infrafinançament –i 
no la corrupció o la mala gestió- el que ha generat 
l’insostenible endeutament públic valencià. 
L’autonomia està fent-se càrrec d’uns serveis 
socials massa grans per al finançament que rep i 
això genera, primer, una pitjor dotació per aquests 
serveis i, segon, una necessitat d’endeutament 
constant.
S’explica menys, però, el per què el País Valencià, 
precisament, pateix aquesta descompensació.
És el dèficit fiscal continuat el causant d’aquest 
empobriment –en termes relatius- valencià? 
Pau Caparrós, de l’Institut Ignasi Villalonga 
apunta més aviat al canvi de model econòmic 
impulsat pels governs del PP, que van permetre la 
desindustrialització i ho van apostar tot al turisme i 
a la construcció, amb salaris molt més baixos i molt 
menys valor afegit: «Des dels anys 70, on hi havia 
una indústria molt internacionalitzada, el País 
Valencià ha perdut fins a 10 punts en el rànquing 
de la renda per càpita».
Pau Caparrós:  «Des dels anys 70, on hi havia una 
indústria molt internacionalitzada, el País Valencià 
ha perdut fins a 10 punts en el rànquing de la 
renda per càpita».
Aquest canvi de model, però, sí que té una 
forta relació amb l’endeutament públic segons 
Caparrós, atès que «la població ha augmentat fins 

a un 20% en aquests anys, creixent així les partides 
en despesa social, però els ingressos, en una 
estructura econòmica segona meitat de la dècada 
dels 90 la renda per càpita valenciana encara seria 
lleument més elevada que la mitjana, quan va 
començar a quedar per sota. Una tendència que 
s’aguditzaria amb l’entrada al segle XXI.
Siga com siga, la situació valenciana -on a pesar 
de trobar-se dins el grup de territoris empobrits 
contribueix a la caixa de solidaritat i enlloc de 
beneficiar-se’n- posa de manifest les incoherències 
del model autonòmic i fa saltar totes les alarmes 
al preguntar-se perquè és tan difícil resoldre una 
descompensació tan evident.
Això que heu llegit es una petita part d’un article 
d’opinió de com ha de ser el Diari JORNADA,   la 
presentació del Diari la farem el proper dia15 
de desembre a les 7 de la tarde a la biblioteca 
municipal de Vinaròs. 

En plena crisi de la premsa en paper, amb la 
gran massa enganxada a les pantalles i, per 
tant, d’esquena a la lletra impresa, l’aparició 
d’un nou diari pot semblar paradoxal. No 
obstant això, un grup de professionals que 
han optat per la paraula com a eina de 
treball i de vida han decidit tirar endavant 
un projecte agosarat i ambiciós en el sentit 
més noble dels termes.
El nou diari es dirà Jornada i serà fruit de 
la reflexió d’un ventall de persones, amb 
experiència en el món del periodisme, 
del disseny, de la literatura i del 
documentalisme, entre altres disciplines. 
I tots amb l’objectiu comú d’oferir una 
informació veraç o el que és el mateix, 
deslligada de les dependències de la 
banca o de qualsevol grup de pressió, cosa 
que vol dir poder contar les coses amb 

l’objectivitat que malauradament avui 
trobem tan a faltar.
No falta qui considera innecessària la 
presència d’un altre diari, en un món tan 
ple d’informació però l’equip que el vol 
posar en marxa aposta, a més de donar 
notícies, per ajudar a pensar partint del 
dret a opinar lliurement i a fer-ho amb un 
estil treballat, de manera que submergir-
se en les pàgines de Jornada signifique 
trobar-se de cara amb el   gaudi de la 
lectura. Però a més, volen practicar un 
periodisme de recerca, de furgar en les 
clavegueres i denunciar les maniobres del 
poder, un poder que es creu hegemònic i 
que actua amb la impunitat de la cúpula 
sobre el poble indefens. 
D’altra banda, no s’ha d’oblidar que les 
persones que formen l’equip redactor 

abasten tots els territoris de parla catalana 
i, en conseqüència, s’hi podran trobar 
totes les variants de la nostra llengua, 
cosa d’agrair en temps de predomini 
d’uniformitat lingüística  més que perillosa.
 Jornada, com no podia ser d’altra manera, 
tindrà edició digital, però naix amb la 
voluntat de recuperar el paper com a 
suport palpable, tradicional, de tota la vida. 
El paper base que es pot guardar en un 
calaix per rellegir-lo, que se subratlla i es 
pot retallar per fer-ne un arxiu i consultar-
lo al cap d’un temps, quan determinats fets 
n’aconsellen la revisió.
De tot això i molt més, el component del 
grup promotor, Hèctor Segarra, ens en 
parlarà el proper divendres, dia 15, a les 
19h, al saló de la Biblioteca municipal. Us 
hi esperem.

País Valencià: de territori ric a empobrit

Naix un nou diari
 Associació Cultural Jaume I
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La actriz María Morera 
Alfredo Gómez Acebes

CULTURA

Notas para la historia del teatro en 
Vinaròs

En su día publicamos en este 
Semanario un artículo dedicado a la 
famosa compañía teatral de Margarita 
Xirgu y Enric Borrás la cual actuó en 
el teatro Ateneo los días 20 y 21 de 
mayo de 1921. Entre sus filas actuaba 
la actriz María Morera que iba de gira 
con la compañía teatral. Lo curioso 
del caso es que dicha actriz era hija 
de un vinarocense, en concreto de 
José Agustín Morera Fou, nacido en 
Vinaròs el 12 de agosto de 1825, hijo 
de Bartolomé Morera (padres Manuel 
Morera y Magdalena Serra) y Tecla 
Fou (padres Martín Fou y María Riba). 
Agustín Morera fue un actor y director 
teatral que desarrolló su carrera entre 
Valencia y Barcelona, falleciendo en 
la ciudad condal en 1886. Casado 
con María Teresa Franco Galve, su hija 
María Morera Franco llegó a ser una 
reconocida actriz teatral dramática. 
Nacida en Barcelona el 12 febrero de 
1872 en la calle San Miguel del barrio 
de la Barceloneta donde residía con 
sus padres, tuvo dos hermanas Josepa 
(+ 1907) y Elvira (también actriz), 
falleciendo en Barcelona el 3 de abril 
de 1954 a la edad de 82 años. Casada, 
pero con un matrimonio desdichado, 
no tuvo hijos.
Desde muy pequeña y gracias a su 
padre se inició en el teatro y ya a los 
seis años debutaba con obras como 
“El olmo y la vida” y “La muerte civil”. 
Un día, al terminar una escena de 
la representación de “Hija y madre”, 

y ante la ovación del público, su 
padre se levantó y exclamó ante la 
concurrencia: “A la meua filla Maria la 
vorem en lletres de motlle dorades per 
totes les cantonades”, como así fue 
años después.
María Morera empezó a destacar con 
la compañía barcelonesa de Carlota 
de Mena y Antonio Tutau, pasando 
luego a actuar con la compañía de 
Enric Giménez y posteriormente con 
la prestigiosa de Enric Borrás.
En 1904 se trasladó un tiempo a 
Madrid con la compañía para dar a 
conocer y afincar el teatro catalán en 
la capital, trabajando al año siguiente 
con la prestigiosa compañía de María 
Guerrero- Mendoza, donde cosecho 
grandes éxitos de público y prensa, 
siendo elogiada por su gran sentido 
emocional e interpretativo.
En Barcelona trabajó en numerosas 
compañías teatrales y actuó en 
muchas de las obras estrenadas por 
la compañía de Margarita Xirgu como 
en el famoso drama “Els Picarols”. 
En el año 1909 llegó a ser la actriz 
principal de la Compañía del Teatro 
Principal de Barcelona estrenando 
a partir de entonces obras como 
“Els Mentiders”, "Miqueta i sa mare", 
"La reina jove" de Angel Guimerà  y 
"Els zin-calós". Así mismo interpretó 
decenas de obras en la capital 
barcelonesa como “Terra Baixa” 
(estreno de 1897), “Els vells” ,”La reina 
vella”, “La pecadora”, “El místic”, Dijous 
sant”, “Rei i monjo”, “Cor del poble”, “La 
Llucia i la Ramoneta”, etc.
María Morera trabajó, día tras día, 

para los grandes teatros de Barcelona 
en los años 1920 como el Romea, el 
Novedades, el Principal y el Coliseo 
de la calle Hospital, estrenando obras 
de Angel Guimerá, Rusinyol, Carrión, 
Bertrana, Folch i Torres, Sagarra, 
Pitarra y un largo etcétera, los cuales 
encontraron en ella la protagonista 
más eficaz. Con sus obras actuó con 
la compañía de Vila-Daví, recorriendo 
numerosos teatros y ciudades de gira.
Hasta tal punto llegó su fuerza 
interpretativa que incluso el escritor 
Josep Mª de Sagarra, del cual fue 
su gran musa, escribió para ella la 
obra teatral “La corona de espinas” 
estrenada en el año 1930. También 
escribió para ella Santiago Rusinyol.
María Morera llegó a ser una 
reconocida actriz dramática de una 
gran personalidad y unas dotes 
sobre las tablas fuera de serie. Su 
fuerza sobre el escenario y sus 
interpretaciones espontáneas han 
hecho que esté considerada una de 
las mejores actrices dramáticas del 
primer tercio del pasado siglo. Con 
una capacidad innata para el teatro, 
como anécdota la contrataron una 
tarde de 1910 para representar ese 
mismo día, por la noche, “Sainet trist” 
de Angel Guimerà en el teatro Romea, 
alcanzando a pesar de no tener 
apenas tiempo para prepararla, un 
éxito glorioso. 
En el año 1931 se le concedió en 
Barcelona la Medalla al Trabajo, 
impuesta por el alcalde Martínez 
Domingo, en un acto presidido por 
Apeles Mestres y acompañada por el 

actor Enrique de Rosas. Por la tarde, 
en el Teatro Novedades, se llevó a 
cabo una función teatral en su honor. 
La Academia francesa del teatro le 
concedería poco tiempo después la 
Palma honorífica. Su última actuación 
fue en el año 1948, pasando sus 
últimos años en la radio-teatro.
María Morera llegó a ser una de 
las mejores actrices teatrales de la 
época en su faceta costumbrista, 
interpretando sin igual los más 
variados personajes de la escena 
catalana con los cuales se identificaba, 
llegando a alcanzar el máximo 
reconocimiento de los grandes 
autores literarios de la época por sus 
cualidades innatas sobre las tablas. 
Siendo hija de un vinarocense y 
habiendo actuado aquí, le dedicamos 
estas pequeñas líneas.

964 45 25 58
vinaros@davima.net

www.davima.net

FURGONETA
MUDANÇA

Volum: de 6 a 8 m

IVA INCLÒS i 500 KM

CAP DE SETMANA
120€

IVA INCLÒS i 100 KM

JORNADA LABORAL
50€

TURISME
DE LLOGUER

3 DIES
100€ IVA INCLÒS i 500 KM

LLOGUER DE TURISMES I FURGONETES
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“À.”

Per David Adell

Regionals a dojo   (a raudales)                         

Per Juan A Blanchadell

Continuem treballant 
per no perdre
Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS

JA A LA
VENDA

Torna Grey

Aquesta setmana s'ha produït 
un fet llargament esperat pels 
qui creiem que una de les 
obligacions dels polítics és 
defendre i difondre la cultura del 

seu poble. Parlem de la primera emissió de la nova 
ràdio pública valenciana, "À punt". El nostre medi 
ambient, la gastronomia, la cultura o l'educació, des 
d'Oriola a Vinaròs, tornaran a tenir un altaveu públic 
al seu servei.
No és la intenció d'aquesta columna iniciar un 
debat sobre que som o on ens podem incloure els 
vinarossencs: valencians del nord, catalans de sud, 
tortosins, espanyols, europeus o ciutadans del món. 
El sentiment de pertinença a un grup, un país o una 
cultura és un sentir personal, fruit de l'esdevenir de 
tota una vida. És per això que no serem nosaltres 
qui utilitzarem, com fan molts altres partits polítics 
sense cap classe de pudor i vergonya, aquests 
sentiments per treure rendiments polítics i intentar 
amagar les seues misèries corruptes.
Senzillament ens alegrem de tornar a sentir la 
llengua valenciana en una ràdio publica, després 
de la ruïna que va portar la gestió del Partit Popular 
a la nostra radiotelevisió. Esperem que aquest siga 
el primer pas per tornar a gaudir més prompte 
que tard també d'una televisió pròpia, com també 
esperem que aquesta siga un servei públic portat 
per professionals al servei de la informació i la 
utilitat per a la ciutadania; no un vergonyós aparell 
de propaganda partidista com va ser durant els 
últims vint anys.
Parlant de desitjos, des de Tots i Totes Som Vinaròs 
tenim l'anhel que aquestes festes de Nadal en les 
que ja estem ficats de cap, siguen encara millors 
que les de l'any passat. Volem agrair als treballadors 
de l'Ajuntament que faran possible que el nostre 
poble brille tant per a nosaltres com per als que 
ens visiten, que a pesar de la gran quantitat de 
gent que passejarà pels nostres carrers i els nostres 
negocis aconseguiran que tot vaja perfecte i en 
definitiva a totes aquelles persones que treballen 
perquè Vinaròs continue sent el punt de referència 
comercial de les nostres comarques.

El PP anuncia, per part del seu 
”ministro de Fomento”, Iñigo 
De la Serna, un increment 
de 4 a 12 dels trens diaris al 
nord de la província. Suposem 

que el nord de la província és Vinaròs, o inclou 
Vinaròs.... Després d’aquestes declaracions, ens 
sembla que parlarem de rodalies. I ens agradaria 
no parlar. No parlar ni escriure. No parlar ni escriure 
perquè pujaríem a l’estació i veuríem amb els 
nostres ulls els horaris dels trens. I veuríem com 
es comunica, via ferroviària, Vinaròs amb Castelló, 
València, Tarragona i Barcelona. I veuríem que els 
nostres fills, o familiars, es poden traslladar a les 
ciutats veïnes en tren, en horaris “més decents” i 
freqüències millors, i veuríem que les promeses 
del PP es compleixen al nord de la província de 
Castelló. Però...
Són declaracions. Declaracions d’un ministre i 
uns responsables del PP que,  l’any 2017, no han 
assignat cap dotació pressupostària per als rodalies. 
Declaracions d’un ministre i uns responsables del 
PP que no han aprovat els pressupostos per al 2018. 
Declaracions d’un ministre i uns responsables del 
PP que, després de fer-les, no han aprovat res per 
als rodalies del nord de la província de Castelló en 
els dos últims consells de ministres. Declaracions 
d’un ministre i uns responsables del PP que van 
rebutjar les esmenes presentades al Congrés 
demanant inversions per a rodalies del Maestrat. 
Declaracions d’un ministre i uns responsables del 
PP que ja s’han repetit 4 vegades en l’afirmació 
de l’arribada del AVE a Castelló. Declaracions d’un 
ministre i uns responsables del PP que continuen 
negant el corredor mediterrani ferroviari, cosa que 
resta competitivitat a tota la franja mediterrània a 
la qual pertany Vinaròs.
Declarar, parlar, contestar i, com sempre, ens 
quedem sense res. Quina cançó més vella. I mentre, 
a marejar la perdiu, que es creguin el que sigui i 
que si volem alguna cosa, que paguen.  Com, que 
paguen? Sí home, sí. Si volem més rodalies i no les 
tenim és perquè Ximo Puig no vol posar diners al 
plat que passa el PP del govern central per a fer 
un co-pagament del rodalies, com es fa, diuen, 
en altres comunitats. Comunitats molt millor 
finançades. Però la realitat és una altra: El PP ha 
perdut el govern de la Comunitat Valenciana. Ara 
el govern valencià és del PSPV-PSOE i Compromís. 
I per al PP, l’adversari polític és “el enemigo”, i “al 
enemigo ni agua”. Ni diners per als rodalies ni aigua 
per a la piscina.

No hace muchos meses 
oí unas declaraciones del 
presidente provincial del 

PP en Castellón, que también es el portavoz 
de su partido en la Comisión de Fomento del 
Congreso, insinuando que habrían buenas 
noticias sobre los cercanías al Maestrat.
Tras tantos años de negativas, fracasos y 
decepciones, la verdad es que no le di ninguna 
credibilidad. Pero ahora resulta que ha sido el 
propio ministro de Fomento quien hace dos 
semanas anunció en Castellón que se van a 
triplicar las actuales frecuencias de los trenes 
regionales en el Maestrat, avanzando que en 
enero se va a firmar un acuerdo con Renfe que 
supondrá una aportación por parte del Estado 
de cinco millones de euros, con cargo a los 
presupuestos generales del 2018. Este anuncio 
entiendo que supone un compromiso firme que 
no le deja demasiadas puertas de escape. 
Con un compromiso tan contundente, un 
incumplimiento pasaría una fuerte factura 
electoral al partido que sustenta al Gobierno 
de España. Pero es que además, los recientes 
acontecimientos en política nacional, 
concretamente, el acuerdo entre el Gobierno 
de España y el Gobierno Vasco respecto del 
cheque que van a pagar a Madrid, es un signo 
inequívoco de que ya ha habido un pacto y de 
que los próximos presupuestos generales del 
Estado contarán de nuevo con el apoyo del 
Partido Nacionalista Vasco, con lo cual, una 
modificación en los presupuestos durante su 
tramitación parlamentaria, para incluir el costo 
de los nuevos regionales, es muy posible que 
salga adelante y, por ello, el incremento de sus 
frecuencias en nuestra comarca, esta vez podría 
ser una realidad en breve.
El PVI, que cuando toca criticamos todo 
lo criticable, en circunstancias como la 
actual tenemos que sentirnos satisfechos y 
posicionarnos a favor de las gestiones que, 
sin duda, los responsables provinciales del PP, 
habrán ido realizando ante las instancias que 
deciden en Madrid acerca de los trenes.
Tras tantos años en donde PP y PSOE han 
utilizado las cercanías como un arma electoral 
arrojadiza, con aquello del tú más, tirándose la 
pelota entre ellos, por fin parece que algunos ya 
se lo toman en serio.
Pronto se verá.

12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 
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Bona setmana veïns. El primer que ens fa falta és 
el segon Centre de Salut, que l’hospital comarcal 
estiga ben dotat en aparells i personal, la salut 
és el primer. Per una altra part també ens cal de 
forma urgent el nou col·legi Jaume I, que ni va ni 
ve. Vergonya cavallers, vergonya. Ja n’hi ha prou 
d’alumnes en barracons. 
Nosaltres per seguir amb la tradició, el dia 28 de 
desembre, dia dels innocents, a les 11 del matí 
posarem en el lloc on està destinat el nou col·legi 
Jaume I posarem la PRIMERA FINESTRA. En anys 
anteriors hem posat la primera pedra, la primera 
rajola i la primera porta. Ho fem no pels xiquets 
innocents, que també,  si no per aquells que 
encara esperen que complisquen la promesa feta. 
Primer uns deien que “dubtar de la construcció del 
col·legi Jaume I és com dubtar que la Terra gira al 
voltant del Sol”, però no va dir en quina legislatura. 
Els d’ara des del primer dia que van entrar van dir 
que ens ho farien. Però de moment sembla que els 
ajornaments són continus. 

També ens fan falta trens. Els de la Terra i el Sol 
també han promés que multiplicaran per tres els 
trens regionals que passaran per Vinaròs. Potser 
han avançat el 28 de desembre. Nosaltres ens 
alegraríem molt, ja fa molt de temps que ho anem 
reivindicant i ja seria hora. Que vinguen trens i no 
vinguin llops, que ja en tenim prou.
Moltes més coses ens fan falta. La llista de 
reivindicacions fetes per Migjorn és molt llarga.
Un regidor “històric” ens va dir que érem de l’escola 
del mestre “SIRUELA”. El mestre Siruela era un 
home que ens va ensenyar bé però, quant havia 
d’ensenyar-nos una assignatura d’aquells temps 
de dictadura, com eren la “formación política-
social” o religió, es quedava adormit i les passava 
per alt però, quan es despertava les classes eren 
magistrals. 
Així hem sortit, escoltant i recolzant les queixes dels 
veïns com ara mateix estem fent en els pacients de 
la diàlisi, com vàrem lluitar en l’Associació de Veïns 
de la Costa Nord “AVENORD”  per recuperar el servei 

de correus. Recuperat està menys pels residents 
en la zona de l’ermita.Veí que ve a buscar-nos ens 
troba i li donem suport. I per acabar si un catedràtic 
no ens fa callar, un mestre nacional menys. Migjorn 
prefereix forinyos de soca i arrel que no altres que 
s’afegeixen sols per aparentar.
L’Associació de Veïns de Vinaròs MIGJORN, també 
plany la pèrdua  de Carles Santos i Ventura i li vol 
retre un petit homenatge en aquestes poquetes 
línies. A més a més de tots els títols i honors, 
reconeixements de totes les formes i maneres 
volem afegir-ne una que potser passe més 
discretament: CARLES SANTOS I VENTURA VA SER 
UN HOME D’ESQUERRES I NACIONALISTA COM EL 
QUE MÉS. Mai va defugir amb el seu compromís 
amb la societat. Va ser un dels 113 detinguts i 
empresonats de l’Assemblea de Catalunya el 
1973 en una reunió clandestina a una església de 
Barcelona. El nostre més sentit condol a familiars, 
amics i en general al poble de Vinaròs. Se n’ha anat 
una GRAN PERSONA.

QUE ENS FA FALTA A VINARÒS?  F. LLAMBRICH-AAVV Migjorn

de Alicia GiménezFIRMA DEL ÚLTIMO LIBRO

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS

Sábado 23 de Diciembre
a partir de las 11.30h 
la autora firmará

y dedicará libros
Si no puedes venir, te hacemos la reserva

y Alicia también te lo firmará
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Andrés Albiol
Estrela de sang 

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DEL MES DE NOVEMBRE  DE L’ANY 2017 (I)
PEIXOS:
Seitò (Boquerón)                         576 Kg
Mare del lluç (Maira)                      70
Escrita (Raya)                                471
Besuc (Besugo)                              215
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)        180
Rallat (Bonito)                                11
Burros (Gobios)                                12
Caballa (Verdel)                              654
Congre (Congrio)                           925
Gall (Pez de S. Pedro)                    152
Orà (Dorada)                                1.697
Mussoles (Escualo, Cazón)                2
Móllera (Fanéca)                           1.236
Gallineta (Cabracho)                          10                    
Sorells (Jurel, Chicharro)              6.736
Asparrall (Raspallón)                     1.499
Palá (Lenguado)                                 51
Sard (Sargo)                                        8

Lliri (Anjova)                                       995
Llobarro (Lubina)                                  12
Penegal (Bocanegra)                           22
Aranya (Araña, Vívora)                       277
Pagell (Pagel, Breca)                     1.325
Peluda (Solleta)                                454
Lluç (Pescadilla, Merluza)               7.425
Rap (Rape)                                      2.152
Aspet (Espetón)                                 161
Jurioles (Rubios, Lucerna)               702            
Moll (Salmonete)                             6.594
Morralla (Serranos, etc)                 1.520
Sardina                                              432
Mero (Cherna)                                    2                                           
Letxa (Serviola, Pez limón)                129
Sorella (Jurel real)                             154
Bacaladilla                                      208
Llises (Lisa, Mújol)                        2.432
Biso (Estornino)                                73

Gatet (Pintarroja)                             33
Rata (Miracielo)                                 51
Palometa (Palometón)                      8
Corva (Corvallo)                               3
Miseria (Gallo)                                 133
Peix de rei (Pejerey)                          30                           
Saboga (Alosa)                                10                          
Déntol (Dentón)                                11
Chopa (Cántara)                                6
Palomida (Palometa blanca)           93
Vidrià (Mojarra)                                 11
Salpa (Salema)                                24
Rom (Rèmol, Rombo)                       5                      
                                                 _________
Total.............................      40.012
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                      112
Escamarlà (Cigala)                       10
Llagostí (Langostino mediterr.)     1.332            

Galera (Estomatoideo)                 4.668
Llagosta (Langosta)                            2
Gamba (Camarón, Quisquilla)          32
                                                       _____
Total......................................   6.154 

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                        658
Sepió punxa (Choquito)                      111
Canana (Pota, Volador)                     293
Sépia (Choco)                                   675
Polp roquer (Pulpo roquero)           1.590
P. blanc (P. blanco)                          180
P. mesquer (P. almizclado)              264
Polpa (Pulpón)                                    9
Caragol punxent (Cañailla)         258
                                                    _____
    Total……………….……..    4.040
Total d’Arrossegament.........50.206

De mar de migjorn al viento de mistral
Comenzó la semana con unas aguas azotadas por aires del sur que dejaron 
una fuerte marejada. Al día siguiente cambiaron los vendavales al noroeste. Se 
faenó a medias según modalidad. Las capturas fueron buenas y las cotizaciones 
subían un tanto.
La pesca de arrastre el lunes sólo faenó un bou por el temporal que rolaba de llebeig. A partir del 
martes amainó y roló a mestral, para faenar todos. Las especies subastadas fueron; langostino, 
calamar, pescadilla, salmonete, gallo, caracol, peluda, pez de S. Pedro, rape, móllera, galera, 
caballa, raya, jurel, pagel y dorada medianos, pulpo blanco, canana y morrallas.
El cerco está de veda.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras operaron la mitad de jornadas por el oleaje. Unas 
pillaron sepia y mabre. Y varias lenguado y rombo. 
El palangrillo costero, tres embarcaciones atraparon con anzuelo lubina, pagel y dorada grandes, 
pargo, dentón y sargo.
La recoleta de pulpo roquero con cadufo vende ejemplares de 2 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; La pesca en el mundo
Según la FAO, en el último año evaluado, unos 56,6 millones de personas trabajan en la pesca 
y la acuicultura. De ésta cantidad, el 70% se dedica a la pesca extractiva. El 84% de la población 
mundial dedicada a la pesca y a la acuicultura se encontraba en Asia, seguida de África, con el 
10%. En América Latina y el Caribe un 4% de su población trabaja en este sector y en Europa, 
América del Norte y Oceanía emplea a menos del 1%.
De lo que se desprende que el sector pesquero proporciona medio de subsistencia del 12% de la 
población de nuestro planeta.
El 90% de los pescadores están empleados en pesca a pequeña escala. Hay 4,6 millones de barcos 
pesqueros con motor en el mundo, de los que el 86% son pequeños (- de 12 m. de eslora).  Y de 
+ de 24 m. hay 64.000.
En España hay 5.000 pescadores extranjeros trabajando en barcos con bandera española, de los 
cuales 1.500 son de la UE. Los otros 3.500 son extracomunitarios (Marruecos, Senegal, Perú, etc)

En castellà li diuen estrella sangrante. En llatí Henricia 
sanguinolenta. En canvi el seu color exterior pot ser també 
groc, taronja i morat. 
Pertanyent al grup dels Equinoderms és un invertebrat 
que té una simetria secundària pentarradial, de la classe 
Asteroidea per la seua forma estrelada i de la família 
Echinasteridae amb la seua paret dorsal amb estructura 
de xarxa, per les seues diminutes plaques irregulars i amb 
pàpules en la cara dorsal. Este estel de forma aplanada 
posseïx un disc central xicotet, d'on partixen els seus cinc 
braços afusats i sense marge definit. Estos en la seua part 
oral són llisos amb un solc ambulacral, que va des de 
l'extrem fins al centre discal, i que a més ho voregen dos 
fileres de peus ambulacrales. La cara dorsal és aspra amb 
canelles i punts vidriosos. En l'extrem de cada braç hi ha 
òrgans de pigmentació fosca per a detectar la llum a manera 
d'ull. El seu esquelet calcari està format per plaques que 
s'articulen entre si per mitjà de col·lagen i l'intern compost 
de carbonat càlcic. No té cervell, però el seu sistema nerviós 
proporciona el moviment i el sensorial dels seus òrgans. El 
sistema circulatori ho formen anells de gots. El cor batega sis 
vegades per minut i els connecta, curiosament sense sang, 
perquè usa aigua del mar en un sistema de tubs vasculars. 
La reproducció és al febrer i busca aigües inferiors. En la 
sexual, la femella, que en cada braç té dos gònades fertilitza 
els ous amb l'esperma del mascle, que aguanta i cova tres 
setmanes tapant la posada fins que les larves se'n vagen 
al corrent marina i cresquen. I la asexual, per regeneració 
corporal, perquè un trosset d'estrela arriba a compondre la 
resta i al revés. Menja detrits i plàncton que porta a la boca 
pels solcs dels braços. I carronya amb el seu envaginable 
estómac al detectar rastres químics. Es desplaça movent 
i contraient els seus centenars de peus ambulacrales o 
xicotetes ventoses que té en cada braç a manera d'onda. 
Talla corporal 12 cm. de diàmetre. Habita en zones rocoses 
fins als 2.000 m. de profunditat. Sense valor comercial.

Barco marrajero
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3 0
1 1
3 4
5 1
2 2
5 1
3 1
2 1

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

1 Torreblanca 13 11 1 1 46 13 34
2 Alcolea 13 9 3 1 32 12 30
3 Borriol "b" 13 8 3 2 30 15 27
4 Atzeneta 13 8 3 2 27 15 27
5 Xert 13 8 0 5 30 20 24
6 VINARÒS 13 7 2 4 32 16 23
7 Càlig 13 7 1 5 29 18 22
8 Benassal 13 4 5 4 20 21 17
9 Vall d'Alba 13 4 4 5 24 21 16

10 Rossell 13 5 1 7 25 34 16
11 Salzadella 13 4 3 6 19 21 15
12 Tírig 13 3 4 6 16 28 13
13 Cinctorra 13 2 5 6 15 24 11
14 Vilafranca 13 3 1 9 18 32 10
15 Albocàsser 13 1 3 9 20 34 6
16 Les Palmes "b" 13 0 1 12 10 69 -2

Esportiu Rossell
VINARÒS C.F.

C.F.U.E. Alcolea
U.D. Atzeneta VINARÒS C.F.

Albocàsser C.F.
C.E. Cinctorra

C.F. Les Palmes "b"
C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.C.D. Xert

U.D. Atzeneta
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
C.F. Les Palmes "b"
C.F. Vilafranca

C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca

Esportiu Rossell

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

Resultados Jornada 13 Jornada 14

ESPORTS

HAnDBol.

Rafa Marcos

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

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

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

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

TITULAR: LA JORNADA

AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

Resultados Jornada 1 Jornada 2

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

C.D. Vall d'Alba

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

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

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

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

VinARÒS C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. DÉCIMA TERCERA JORNADA
U.D. ATZENETA DE CASTELLÓN “A”  2, VINARÒS C. F.  1
16h. del 10/12/2017  
Árbitro del encuentro: el joven MANUEL MARTINEZ 
PARREÑO. Sensacional colegiado, digno de arbitrar 
un partido de primera. En ningún momento se 
le escaparon las riendas del disputado, tenso y 
bronco litigio.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
No pudo ser. Atzeneta, pequeño pueblo del 
interior de Castellón nos doblegó. Presentaron 
una competitiva escuadra muy bien animada 
por un público numeroso dado el núcleo urbano 
mucho más reducido que el nuestro. Pero están 
motivados! Total que ellos se anticipan en el 
marcador en el minuto 12 de la primera parte al 
rematar una falta próxima a nuestra meta.
Nosotros presentamos, según foto adjunta a: de iz. 
A derecha, MOHA (3), CRISTIAN (3), CAMÍ (4), KEVIN 
(3), MANOLO (3) y DIDAC bajo palos. Debajo de izq. 
a derecha: MIGUEL ANGEL (3), BORRÁS (3), DANI 
(4), ANDRÉS (4) y ESTELLER (4). En el banquillo 
también figuraban: Santi (3), que salió por Miguel 
Ángel en el 66’, GUINDI (5) que salió por Camí en el 
70’. Raúl (3), que salió también en el 70’ por Moha, 
pues arrastraba una sobrecarga que le obligaba 
a descansar. También destacan la presencia en el 
banquillo de DAVID CIURANA, portero suplente y 

Jordi, que finalmente no salió a lucirse.
No es que el Vinaròs hiciera un mal encuentro, 
ni mucho menos. Siempre el equipo no arroja la 
toalla hasta el pitido final, en que ellos celebraron 
la victoria como si de una final se tratara. 
Descansamos con el 1-0 adverso y nosotros, 
hablando personalmente con el extraordinario 
RAÚL, todavía aspirábamos a la remontada. Así, en 
el min. 52 expulsan por doble amarilla a un jugador 
local lo que nos animaba, al cambio que ponía 
nerviosa a la gran mayoría del publico asistente. 
En el 63’ llega nuestro GOL, obra de GUINDI, 
Suplente en el inicio por arrastrar lesión, de 
magistral ejecución de falta que se cuela por toda 
la escuadra. Pero poco nos duró la alegría puesto 
que ellos materializan el definitivo 2-1 dos minutos 
más tarde, en el 65’, de implacable testarazo. 
Llegamos hasta el final, con agonizante situación 

local, dado nuestro juego, mencionando atrevidos 
cambios tácticos de nuestro cuerpo técnico pero 
ya no pudo ser y nos llevamos la calabaza a casa.
Trofeo al más regular (1): RAÚL 48, LLUC 37, GUINDI, 
ESTELLER y CAMÍ 35… Trofeos al máx. goleador 
(3): RAUL 10, CRISTIAN 6, MANOLO 4, ESTELLER 
3, MOHA y KEVIN 2, ANDRÉS, POLET, J. GARCÍA, 
GUINDI y LLUC 1.
Para finalizar, les convoco, para mañana domingo, 
día 17 de diciembre, en nuestras magistrales 
instalaciones. De las mejores de nuestra provincia. 
Al gran partido ante el C.F.U.E. VILANOVA 
D’ALCOLEA “A”, segundo en la clasificación. A 
las 12 de la mañana. Necesitamos tu apoyo para 
seguir teniendo aspiraciones a la gran odisea de la 
remontada!

Els vinarossencs Pablo Romero (Club tennis Vinaròs) i David Batiste (Padel 
Indoor Vinaròs), s´han proclamat campions en la categoría Aleví al Master 
Final del “McDonald´s Padel Kids Tour”, celebrat al Padel Colors de Tortosa el 
dia 02 de Decembre de 2017.
Alumnes del Padel Indoor Vinaròs en el  Master Final “McDonald´s Padel Kids 
Tour” acompanyats pel seu monitor Christian Juanola.
Dani Vidal, finalista; Vicente Rodriguez, subcampió categoría benjamí; Javi 
Bolumar, campió categoría benjamí; David Batiste campió categoría Aleví.
Enhorabona a tots per la jornada disputada i per la bona temporada realitzada.

Cap de setmana en que només van jugar el juvenil 
i el senior i els dos van perdre de maneres similars. 
Encara que els joves van tindre opcions d’empatar 
després d’un fluix partit, els geand amb el seu 
desplaçament a Benicarló no van tindre opcions, 
d’entrar al partit.  Ara a esperar el proper dissabte, a 
falta de confirmar l’hora, que es farà la presentació 
dels equips del CBm. Vinaròs i després jugaran un 
gran partit els locals front el Bm. Nules. 
Juvenil masculí 2 div.auto.nord 
C.Bm. Vinaròs 33 H. Florida Catarroja “B” 34
.Hi havia ganes de revantxa davant del Florida per 
eliminar-nos l’any passat de la final de copa i pel 
partit de la primera volta on ens van apallissar en un 
partit amb 8 nombroses baixes per part rojeta. I eixes 
ganes, a la fi, van ser les causants d’una derrota que 
podriem dir que merescuda. El Vinaròs va anar tot el 
partit per darrere i quan s’aproximava al marcador, 
es perdia el baló i així la possibilitat de capgirar el 

marcador.  Els primers 15 minuts, els valencians, 
amb un central que  ens va fer anar de bòlid tot el 
partit, ens va amargar el matí i després, encara que 
es va intentar, no es van saber parar els atacs del 
Florida per intentar la remontada. Marcant 33 gols 
i a casa es quasi imposible perdre el partit però, 
quan es fan tants de fallos en defensa i es perden 
pilotes tontes en atac, no hi ha qui arregle el partit.  
Llàstima perque es portaven 2 victòries seguides i 
d’haver guanyat es podia aspirar a la quarta plaça. 
Ara fins pasats reixos no hi ha partits ( coses rares 
de una rara federació ) i a preparar la visita al camp 
del lider imbatut , confiem en el treball per intentar 
donar la campanada.  
1 Autonòmica masculina nord 3 
C.H. Benicarló 30 C.Bm. Vinaròs  25 
Derbi del Baix Maestrat i el Benicarló que, aprofitant-
se de les errades dels nostres ,va guanyar de manera 
més tranquil·la del que esperava de un principi.  El 

Vinaròs, en dos baixes molt sensibles, va intentar 
plantar cara, però no va saber anular al lateral 
esquerrà i al pivot benicarlandos que van fer un 
descosit a la fluixa defensa vinarossenca que es veia 
impotent per frenar als groguets. Quan es va passar a 
fer una mixta damunt del canyoner local es va poder 
frenar la sangria de gols, però nombroses perdues 
de balons, provocaven les contres locals per acabar 
en les poquetes opcions dels vinarossencs.
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nATACiÓ.  Club Natació Vinaròs

ESPORTS

ATlETiSME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

El diumenge dia tres de desembre es va disputar a 
la nostra localitat una nova edició del Cros Ciutat de 
Vinaròs, prova que suma XXXVI edicions i que s’ha 
consolidat com una de les
competicions de camp a través més tradicionals del 
calendari de la Federació Valenciana d’atletisme. Des 
de les 9’45h del matí i fins passades les 13h, es van 
fer curses sobre diferents distàncies per a totes les 
categories, des dels benjamins fins els veterans; en 
total, casi 400 atletes que van competir afrontant unes 
condicions climatològiques dures, amb molt de fred i 
un fort vent al llarg de tot el matí.
Les proves van acollir atletes de tots els clubs de la 
Federació Valenciana, i alguns de Federacions veïnes; 
entre els més joves, el guanyador va ser en categoria 
juvenil l’atleta Pedro García (Playas de Castellón), 
mentre que la prova femenina va quedar deserta. En 
júnior, van véncer Manuel Peris (Playas de Castellón) i 
Alba Cebrian (Playas de Castellón), i en Sub-23 Masculí 
Adrián Caravaca (Metaesport). La cursa veterana va ser 
dominada per Cristina Espi (CA L’Alcúdia) i José M. Rius 
(Morvedre), mentre que les corredores del CEVinaròs 
Eva Sorlí i Maribel Arenós van ser segona i tercera 
classificades de les atletes veteranes.
A partir de les 12h s’hi van disputar les proves més 
esperades, en categories absoluta masculina i 
femenina; la primera es va fer sobre una distància de 
9.000m, i va estar dominada pels atletes del Playas 
de Castellón, que van ocupar el primer i segon lloc 
del podi respectivament; Abderrahman El Khayami i 
Héctor Díaz, acompanyats al tercer lloc de Jaime Vila 
(Càrnicas Serrano). En fèmines, i després de completar 

els 6250m del circuit, destacar el triomf incontestable 
de Laura Méndez (Playas de Castellón), seguida de 
l’atleta local Carla
Masip; cal dir que la nostra corredora, a més de ser 
segona en la prova absoluta, resultaria la guanyadora 
de la seva categoría, la sub-23. La tercera corredora en 
creuar la meta va ser Raquel Landín, del CA Silla.
Altra de les curses que va despertar més expectació va 
ser la prova popular, que se celebrava per segon any, 
en un intent d’apropar les proves atlètiques de camp 
a través als corredors populars; s’hi va poder veure una 
bona participación, i un gran nivell entre els corredors; 
finalment s’imposaria a la línia d’arribada el triatleta del 
Ji-Ji- Ja-Ja de Vinaròs, Guillem Segura, seguit d’Andrés 
Pasqual (Triatló Davima) i Edu Pla (CEVinaròs); en 
noies, la guanyadora va ser Cristina Esteller (Repte 10K 
Vinaròs), seguida de Susana García (Crespo Runners) i 
Ma Luisa Bort (Repte 10k).
Entre els corredors local, es va veure una bona 
participación, i entre ells va destacar el menut corredor 
i saltador de perxa Rubén Miralles, que va aconseguir la 
victòria a la prova benjamí; la resta dels participants del 
CE Vinaròs van ser:
Benjamín M: Gabriel Ungureanu-16, Adrian Rillo-9, 
Agustí Albentosa-22, Andreu Márquez-6, Cristian 
Sànchez-28, Etienne Boyajian-8, Luken Gonzàlez-12, 
Nil Vidal-20, Pablo Ribera-24,  Sebastian Giménez-19, 
Xavi López-25, Jordi Eixarch-27, Jaume Màrquez-26 i 
Jordi Miralles.
Benjamí F: Inés Castejon-5, Leire Macias-6.
Aleví M: Unai Rio-10, Alex Segura-11, Adam Mestre-13, 
Ferran Forner-14, Hernan Carbó-17, Hamza Cid, Joan 

Rubio, Liam Miralles, Pau Peñarocha, Joel Guimerà, 
Ovidi Alberich, Catalin Zaha, Andrei Ungureanu.
Aleví F: Júlia Mateu-5, Àgueda Cid-6, Marta Buch-8, 
Martina Contreras-9, Marta Zaragozà-11,
Clàudia Arroyo-15, Elena Arroyo-16, Àgata Ribera, Ania 
Ribera, Blanca Loscas, Sara Martín, Desiree Campoy.
Infantil M: Alexandre Chaler-10, Xavier Meseguer-11, 
Jesús Sànchez-13.
Infantil F: Martina Rey-4 Cadet M: Àlvaro Sàiz-17, Miguel 
Cruz-18 Cadet F: Luz Altaïr Cid-6, Ruth Miralles-24 
Populars M-F: Guillem Segura (Ji-Ji- Ja-Ja), Edu Pla-3, 
Pau Forner-10, Pablo Ribera-14, Antonio Plaza-17, Juan 
A. Quijano-19, Javier Segura-22, Jorge Loscos-24, Isabel 
Blanco-5.
Veterans M: Francisco Balastegui-4 Veterans F: 
Eva Sorlí-2 (Playas), Maribel Arenós-3 Promesa F: 
Carla Masip-1 Absoluta M: Adrian Monfort-6, Hugo 
Monfort-8.
Agraïments al nostre patrocinador FACSA Aigües 
de Vinaròs i les col·laboracions de Nova Nutrició i 
Sports Arin.

El cap de setmana del 9/10 de 
desembre, es va celebrar en les 
magnífiques instal·lacions de 
Castelló, el Trofeu Internacional 
Castalia Castelló. Van participar 
un total de 700 nadadors, de 
diferents països. Va ser un trofeu 
amb un nivell altíssim, amb 
la participació de la selecció 
Espanyola 2020,i fins i tot van 
participar nadadors olímpics 
Francesos.
El trofeu es va desenvolupar en 
sessions maratonianes, on vam 
poder gaudir d'aquest magnífic 
esport, el Club Natació Vinaròs, 

va participar en un total de 18 
nadadors: David León, Marc Vea, 
Angel Lleixa, Andreu Navarro, 
Miquel Segarra, Ian Calvo, Pere 
Simó, Martí Forner, Llum Serret, 
Angels Messeguer, Clàudia 
Matamoros, Irina Sebastià, 
Andrea Segura, Angels Ferrer, 
Ainhoa Garcia, Aura Pérez, Carla 
Bernial i Sara Vea, sempre sota 
la direcció del tècnic Albert 
Delmonte.
Els nadadors classificats en les 
finals van ser, Llum Serret, Angels 
Messeguer, Clàudia Matamoros, 
Carla Bernial, David León, Marc 

Vea, Andreu Navarro i Miquel 
Segarra en un total de 12 finals 
nadades, cal destacar les bones 
posicions aconseguides en les 
finals per Andreu Navarro 6ª 
posició en 1500 lliures en una 
marca de 17'05''14, Miquel 
Segarra 7ª posició i una marca 
de 17'29''36, David León en 200 
papallona 5ª en una marca de 
2'09'46 i Marc Vea en 100 lliures 
6ª en una marca de 53'31.
Felicitem a tots els nostres 
nadadors pel seu compromís en 
una època de desil·lusions pel NO 
projecte de la piscina municipal.

Trofeu Internacional Castalia Castelló

XXXVI Edició del Cros Ciutat de Vinaròs

Crónica Partido 2-12-17 
Vinataus Vs  Vila- Real Club Rugby 
Penyagolosa
Dia con mucho viento, pero muchas 
ganas.
Empezó  el partido con un claro 
dominio del Vinataus desde principio 
a fin. El juego desplegado por el 
equipo local imposibilito al Penya 
practicamente hacer alguna jugada.
El Vinataus con juego sencillo y pases 
cortos por el viento, poco a poco iba 
aumentando su marcador.
En la Segunda parte, la misma tónica, 
y el Vinataus a la vista del marcador 
hizo los siete cambios manteniendo 

siempre el mismo nivel.
Seguimos primeros, Dejamos 
marcador 59-0 y punto bonus 
ofensivo.
Tercer tiempo fue imposible realizarlo 
en nuestro local por el fuerte viento 
y nos tuvo que acoger Joana, de la 
Taverna de Vinaros!!! Tercer tiempo 
excelente.
Indicar el buen arbitraje de la arbitra 
Lorena. Fue tema comentado 
por parte de ambos equipos. 
Felicitaciones por tu labor arbitrando
Rugby Club Vinaros /  Los Taus 
d'Amposta Rugby club Terres de 
l'Ebre...esto funciona.

Segunda vuelta y nos enfrentamos de nuevo a nuestros amigos del Penya.
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El pasado 18 y 19 de Noviembre se 
celebró la “3ª Prueba de Iniciación y 
Aptitud” y los días 25 y 26, el “Trofeo-
Interclub de Otoño”, eventos que 
organiza la Federación de Patinaje 
de la Comunidad Valenciana y en los 
que ha participado el Club Patinatge 
Artístic Vinaròs. 
En la Prueba de Iniciación, celebrada 
en Alberic y L'Alcúdia de Crespins, 
participaron Iris Viana en el Nivel A, 
Nayra Mesa e Ingrid Viana en el Nivel 
C y en el Certif. Aptiud, lo hicieron 
Carla Ferré y Claudia Grau. Habiendo 
superado satisfactoriamente casi 
todas ellas, la citada prueba. 
El pasado fín de semana, también 
en L'Alcúdia de Crespins, se disputó 

el “Trofeo-Interclub de Otoño” 
compitiendo ciento cincuenta 
patinadores, desde los niveles 
de iniciación hasta las categorías 
territoriales. El “Club Patinatge Artístic 
Vinaròs”, se desplazó hasta dicha ciudad 
con dieciocho de sus patinadores: 
Ariadne Pablos, Andrea Febrer, Nayra 
Mesa, Laia Monfort, Nerea Burriel, 
Aida Martínez, Míriam Pablos, Helena 
Casanova, Iris Edo, Mariona Morales, 
Virginia Chesa, Claudia Grau, Nerea 
Soto, Carla Ferré, Rut Monfort, Anna 
Gil, Corinne Nolasco e Iris Pujol. 
En general hubo una buena actuación 
por parte de nuestros deportistas, 
destacando los siguientes podiums: 
Ariadne Pablos 3ª clasificada en el 

Nivel D, Virginia Chesa obtuvo también 
un 3

er 

puesto en la tercera Categoría, 
Claudia Grau, Nerea Soto y Carla 
Ferré, cosiguieron un 1

er

,2º y 3
er 

lugar, 
respectivamente en Certif. Aptitud e 

Iris Pujol logró un tercer puesto en la 
Categoría Juvenil. 
Desde estas líneas, felicitamos a 
nuestros participantes y entrenadoras 
por su trabajo.

El pasado sábado, 2 de 
Diciembre, la localidad de 
Xeraco, fue esce nario del 
“TROFEO FEDERACIÓN DE 
PATINAJE ARTÍSTICO”, compe-
tición considerada como la más 
importante del calendario anual 
de la Fe deración de Patinaje de 
la Comunidad Valenciana tras 
el Campeonato Au tonómico, 
reuniendo a los mejores 

patinadores de la Comunidad 
tanto en Libre como en Danza 
y en cada una de las categorías 
desde Alevín a Se nior. Tras los 
resultados obtenidos durante 
la presente temporada por los 
representantes del nuestra 
entidad, se esperaba que 
pudieran repetir en este trofeo 
el nivel obtenido. Allí, se dieron 
cita nuestras deportistas Anna 

Gil y Corinne Nolasco en la 
categoría Cadete. Obteniendo 
Anna un tercer puesto. 
Nuevamente felicitar a nuestras 
representantes y entrenadoras, 
ya que sin duda merecen la 
admiración y reconocimiento de 
todos los aman tes del patinaje 
artístico y el apoyo para que 
puedan conseguir en el futu ro 
nuevos retos deportivos.

PATinATGE ARTíSTiC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

“3ª prueba iniciación y aptitud” y “Trofeo Otoño” 2017

El “Club Patinatge Artístic Vinaròs” participa en el Trofeo Federación de patinaje artístico 2017

Solo los de Miguel Francisco Galeote pudieron 
sumar los tres puntos en una jornada que se jugó 
en tres días, con el miércoles como epicentro de 
todas las derrotas. Los infantiles cayeron después 
de siete jornadas y los juveniles fueron superados 
por el colista, descolgándose así del liderato.
CD Vinaròs FS 2-10 Alcora FS (Alevín)
Los de Brahim Es Saydy se alejaron del pódium 
de la Liga tras caer, con honor, ante el líder de la 
categoría. Los vinarocenses plantaron cara, sobre 
todo en la segunda mitad, pero nada pudieron 
hacer ante el acierto de José Manuel Santiago, 
autor de cinco dianas. Eric Sánchez hizo el 1-2 y 
Leandro Marques, ya cerca del final, maquilló el 
resultado.
CD Vinaròs FS 0-7 CFS JPM Burriana (Benjamín)
Los más pequeños del club vinarocense no 
pudieron hacer nada contra el segundo de la tabla, 
que pasó como un tormento por la capital del Baix 
Maestrat, un hucarán con los nombres y apellidos 
de Carlos Guerra, quien anotó cinco goles. Los de 
Antonio Vaca, aun así, siguen dando pasos hacia 
adelante y mejorando día a día, partido a partido.
CD Vinaròs FS 6-2 C. At. Morvedre (Cadete)
Los cadetes volvieron a ganar, después de dos 
partidos, y ya son octavos. Los de Miguel Francisco 

Galeote fueron los únicos que salvaron la honra de 
la entidad vinarocense. Javier Sebastián adelantó a 
los locales y Joel Fabregat los distanció, pero Alvaro 
no permitió aumentar una renta que Soufyane 
El Ouaaziki, poco después, volvió a situar en dos 
puntos. Adrián, antes del descanso, marcó el 3-2, 
pero David Dominguez, Marc Galeote y el propio 
Soufyane sentenciaron para dar a los cadetes su 
tercer triunfo de la temporada.
CD Vinaròs FS 2-9 CFS JPM Burriana (Infantil)
Seis victorias y un empate era la racha que 
acumulaban los jugadores de Juan Puchal. No 
perdían desde la primera jornada. Pero llegó el 
líder y la quebró. Y eso que los vinarocenses se 
pusieron por delante por medio de Isaac Suescun. 
Sin embargo, un doblete de Edgar Sales y os goles 
de David González y Hugo Blasco, éste último autor 
de cinco tantos, dejaron en anécdota el segundo 
local, en las botas de Oriol Lechon. Los infantiles 
ceden su plaza de pódium.
CD Vinaròs FS 1-7 CD Moreres (Juvenil)
Paso atrás serio y preocupante de los de Ismael 
Albert, que se descuelgan del liderato de forma 
definitiva, ya a seis puntos, tras encajar la primera 
derrota de la temporada como locales. Los juveniles 
fueron derrotados por el colista, que todavía no 

conocía la victoria. Pese a que los locales marcaron 
primero, con gol de Edu Camacho, su rival fue 
más eficaz cara a puerta y logró remontar en un 
segundo tiempo para olvidar de los vinarocenses.
CD Vinaròs FS 1-2 CFS Hormigas Benicasim 
(Senior)
Los más mayores de la entidad no consiguieron 
vencer al décimo clasificado en Liga para cerrar 
el fin de semana el pasado domingo. Los de José 
Antonio Zaragozá empezaron por debajo en el 
marcador, pero lograron igualar la contienda 
por medio de Daniel Boguszewski. Sin embargo, 
un nuevo tanto de Paulo Pedre acabó con las 
esperanzas de puntuar de los vinarocenses en el 
último minuto.

El Cadete del CD Vinaròs FS evitó una jornada negra

FUTBol SAlA.  Vinaròs F.S.
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ESPORTS

* JORNADA 15 *
* VINARÒS E.F.C. "A" 4-0 U. Vall d'Uixó *
Victòria molt treballada tot i el resultat del 
marcador a la finalització  del partit.
El conjunt de la Vall es va mostrar molt incansable, 
pressionant la nostra sortida de pilota amb les 
línies molt avançades, incomodant molt el nostre 
habitual joc de combinació, amb algunes pèrdues 
que van resultar molt perilloses i que a punt 
van estar d'costar algun gol en contra, a més de 
mostrar-se com un bon conjunt en línies generals.
Potser per tot això, Juli amb molt bon criteri i en 
el minut 12, desplaça en llarg a l'espai una gran 
pilota cap al bon desmarcatge en diagonal d'Orio 
F. que després de desfer-se en carrera del defensa, 
es planta sol davant la meta visitant i amb habilitat 
supera la sortida del porter aconseguint el 1-0, 
demostrant novament que posant en pràctica el 
que es treballa sessió rere sessió acaba donant els 
seus fruits.
Potser, durant el transcurs de la trobada va faltar 
en algun moment repetir aquesta mateixa acció, 
intentant aprofitar els espais que es produïen 
dalt quan el rival avançava les seves línies per 

pressionar la nostra sortida des del darrere.
Tot i així, van haver fases per part local de bon joc, 
aconseguint trenar molt bones jugades, arribant 
amb molt perill a l'àrea rival, com la del minut 34, 
on la pilota, després bona sortida des del darrere, 
arriba a Juli a tres quarts en camp rival i erigint-se 
de gran assistent, connecta amb l'arribada de Kim 
a l'interior de l'àrea per l'esquerra i aquest remata 
i després de donar al pal dret del marc, aprofita el 
seu propi rebuig per pujar el 2-0 al marcador.
La segona meitat comença bastant anivellada 
quant a possessió i ocasions, encara que les de la 
Vall d'Uixó vénen més per alguna imprecisió en la 
sortida de porta que una altra cosa.
A poc a poc a mesura que transcorren els minuts, 
de nou el "Vinaròs EFC" es va apoderant de la 
situació i més encara després del minut 72, on 
un gran jugada espectacular per part de Widi, 
aprofitant l'espai generat per la seva banda dreta, 
qui realitza una gran conducció en velocitat 
i després de sortejar un parell de rivals acaba 
servint un gran centre al cor de l'àrea petita on Pau, 
entrant amb tot, remata de cap per sobre del seu 
parell, aconseguint el 3-0.

A partir d'aquest moment i amb més espais, el 
conjunt de Vinaròs gaudeix de les més clares 
ocasions a força de diverses contra cops en 
superioritat que no van finalitzar en gol per ben 
poc.
No és fins al minut 81, on i després d'una falta 
lateral al mig camp és executada de nou per Juli 
amb rapidesa, sorprenent a la defensa contrària i 
assistint novament, aquesta vegada a Alex Q. que 
després de bon control amb la cama esquerra i 
entrant per l'esquerra a l'interior de la gran, acaba 
empalmant amb la dreta creuant la pilota fora de 
l'abast del porter visitant aconseguint el definitiu 
4-0.

Disputada la 5 jornada de tennis taula lliga de 
lleure, Bamesad va desplaçar-se a Ulldecona 
per enfrontar-se a un equip format per joves 
promeses d'aquest esport.
Per la nostra part va jugar Damian di Maio i 
Alvaro Urgelles, on les partides que disputaren 
els nostres jugadors, a bon nivell de joc i punts 
molt igualats com reflexa l'acta del partit.
Els emparellaments van ser els següents:
Damian-Raül 12/10-6/11-2/11-9/11

Alvaro-Jordi 11/7-11/8-6/11-6/11-6/11
Damian-Ernesto/ Raül-Jordi 11/8-11/8-11/6
Damian-Jordi 11/4-11/6-11/6
Alvaro-Raül 5/11-7/11-2/11
Resultat final:
ULLDECONA E 3 – BAMESAD 2.
Enhorabona a tots dos jugadors pel joc 
desenvolupat, on poc a poc anem agafant 
confiança per afrontar propers esdeveniments 
de lliga i altres competicions.

 

PILOTES DE REGAL PER A TOTS!!!! 

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. 

Juvenil "A" del Vinaròs E.F.C. 

DIA: D I S S A B T E , 
16.12.17 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 8 PREBENJAMÍ VINAROS EFC “B” - CD ONDA “C”
12,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “A” - CF LA VALL “A”
11,15 CAMP 3 FUTBOL 8 PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS MORAT – UE RAPITENCA
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC “A” - CD CABANES “A”
 

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

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 ESTADI FUTBOL 8 PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLAU – CF AMPOSTA 
ROIG

10,00 ESTADI FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “D” - VINARÒS EFC “B”
11,45 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED VINARÒS “A” - CD RODA “C”

16,00 ESTADI FUTBOL 8 BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLANC – CF AMPOSTA 
BLANC

16,00 ESTADI FUTBOL 8 BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLAU – UE SANT JAUME

17,15 ESTADI FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “B” - PRIMER TOQUE CF 
“E”

18,30 ESTADI FUTBOL CADET CF UNITED VINARÒS “A” - CD CASTELLÓN 
SAD “C”

 

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

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED VINARÒS “B” - CF TORREBLANCA 
“A”

12,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV RAPITENCA
16,00 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF – CF UE VILANOVA D’ALCOLEA

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

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 A 
12,00 TOTES LES PISTES TOTS TOTES FESTA ESCOLES ESPORTIVES 2017/18

16,00 PISTA SINTETICA HANDBOL INFANTIL CBM VINAROS –BENICARLÓ
17,00 PISTA SINTETICA HANDBOL TOTES PRESENTACIÓ CBM VINARÒS
18,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET CBM VINAROS –BENICARLÓ
 
16,00 PISTA PARQUET BASQUET A SENIOR C. BAMESAD – PARTIT

17,00 GIMNÀS SANT 
SEBASTIÀ TENNIS TAULA SENIOR CTT VINAROS

18,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR FEMENÍ C.B. GIL COMES VINAROS – VILA REAL B.C. B
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

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

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

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

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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Regidoria de Recursos Humans informa: 

ANUNCI LICITACIÓ

ANUNCI LICITACIÓ

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

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.

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.

Tauler Municipal

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

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

Data límit de presentació: el 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.

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

Convocatòria procés selectiu borsa treball COORDINADOR/A NETEJA
Per Decret d’Alcaldia, núm. 2473, de data 13 de desembre de 2017 es va aprovar 
la nova convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per 
a la constitució d'una borsa de treball de coordinador/a de neteja, pel sistema 
de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria 
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos 
Humans, ubicat al C. Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptats a partir del 
dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Castelló.

Convocatòria procés selectiu per a la constitució Borsa Treball de Tècnic 
d’Administració General

Per Decret d’Alcaldia, núm. 2472, de data 13 de desembre de 2017, han 
estat aprovades la nova convocatòria i les bases específiques que han de 
regir el procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic 
d’Administració General (TAG), grup A, subgrup A1, per a futurs nomenaments 
com a funcionaris interins, pel sistema de concurs oposició,
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria 
publicades en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, de data 
13/12/2017, i en la pàgina web de l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden 
dirigir-se al Departament de Recursos Humans, ubicat al C/San Ramón s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptats a partir del 
dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Castelló.

Regidoria de Recursos Humans informa: 
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ANUNCI:   

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.

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: 

MERCATS OCASIONALS

SANT ANTONI

Data: el 17/1/18

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

Horari: de 8.00 h a 18.00 h 

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

SANT SEBASTIÀ

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

Horari: de 6.00 h a 20.00 h 

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

MERCAT DE LA CERVESA ARTESANA

Data: 14/7/18 

Lloc: Plaça Sant Antoni 

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

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «ESTIU»

Data: del 23/6/18 fins 31/8/2018

Lloc: Passeig de Fora del Forat
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Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 25 (4 m x 1 m)

Horari: de 18.00 h a 24.00 h

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.

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

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «HIVERN»

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

Lloc: Plaça Sant Valent

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 4 (4 m x 1 m)

Horari: de 9.00 h a 19.00 h

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

MERCAT DE NADAL

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

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).

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: 10 

Horari: de 10.00 h a 20.30 h

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

PARADES AÏLLADES EN UBICACIÓ FIXA

1.- Autoritzacions anuals:

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

Lloc: Passeig Colom

Places vacants: 1

Horari: Caps de setmana i festius 

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.

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

Termini de presentació de sol·licituds: Des de la data de publicació fins al 29/12/2017
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2.- Autoritzacions ocasionals:

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

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

Lloc: A determinar en les proximitats del recinte de Carnestoltes 

Data: del 27/1/2018 al 12/2/2018 (obligatòriament tot el període)

Places vacants: 8 

Horari: s'ajustarà a l'horari autoritzat per al recinte de Carnestoltes 

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

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

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

Lloc: Passeig de Fora del Forat 

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.

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

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

2.3.- PARADA DE VENDA DE GELATS

Període: Des de l'1 de juny fins 30 de setembre de 2018

Lloc: Plaça Ajuntament i zona estàtua Costa i Borràs 

Places vacants: 1

Productes: granissat, orxata i gelats

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

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

2.4.- PARADA DE VENDA DE CASTANYES I MONIATOS

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

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: castanyes i moniatos

Places vacants: 1 

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

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

2.5.- PARADA DE XURROS I MASSES FREGIDES PER HALLOWEEN O CASTANYADA

Data: del 31/10/2018

Lloc: Plaça Parroquial
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Productes: xurros, masses fregides i cuites

Places vacants: 1

Horari: de 16:00h  a 24:00h

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/8/2018 fins al 31/8/2018

2.6.- PARADA DE TORRONS 

Data: 6, 13, 20 i 27 de desembre de 2018

Lloc: Inici del Passeig de Fora del Forat 

Productes: torrons

Places vacants: 2 

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

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.

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

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

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.

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

 

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:

·         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.

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.

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

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

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.

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

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

W
S

7X
E

M
4C

P
S

K
Q

P
K

5X
LP

Z
Z

N
G

A
6 

| V
er

ifi
ca

ci
ó:

 h
ttp

://
vi

na
ro

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

P
ub

lic
o 

G
es

tio
na

 | 
P

àg
in

a 
5 

de
 5

  
 

 

 

 

 

 

                                                       #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. 
 
                                                Ajuda'ns a mantindre la muntanya neta i no 
                                                               deixes perdre cap punt! 
 
                                               Col.labora:  
 

Tauler Municipal

L’Ajuntament de Vinaròs, per acord de la Junta de Govern Local 
de data 4 de desembre de 2017, va aprovar l'expedient i plecs 
per a la contractació de l’ALIENACIÓ DE VEHICLES QUE TINGUEN 
LA CONSIDERACIÓ DE RESIDU SÒLID URBÀ (EXPT. 10192/2017).

Obtenció de documentació i informació: Pl. Parroquial, 12, 2n, 
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.
es Perfil Contractant/licitacions Junta de Govern Local.

Data límit de presentació: 27 de desembre de 2017 a les 14:00h

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

ANUNCI LICITACIÓ



16 desembre de 2017

30

ESQUELES PUBLICITAT

Vinaròs, diciembre 2017

Nunca la ausencia, causó el olvido, de quien te quiere cada vez 
más. Podré no verte, podré no oírte pero olvidarte nunca jamás.

Te queremos papá, nunca te vamos a olvidar.

Pedro Aixalá Masó

40º Aniversario de

Que falleció cristianamente en Vinaròs
el día 11 de diciembre de 1977 

a los 62 años de edad 
D.E.P.

En recuerdo de nuestro querido padre a los 40 años de su ausencia, 
siempre tu recuerdo y memoria esta dentro de nuestros corazones.

2n aniversari de:

Felipe Calduch Juan

Que ens va deixar el dia 19 de 
desembre de 2015 

D.E.P.

De la teva esposa, fills, nets, nores i demés familia.

Mai t’oblidem, sempre estàs en els nostres pensaments 
i et recordem en molt de carinyo.

www.vinarosnews.net
www.news.vinaros.net/v10/

Seguiu al Vinaròs.News 



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

16 desembre PITARCH c. del Pilar, 120

17 desembre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

18 desembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

19 desembre ROCA c. Sant Francesc, 6

20 desembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

21 desembre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

22 desembre SANZ c. Pont, 83

23 desembre VALLS zona turística nord, 11

TREnS A BARCElonA     A CASTEllÓ      A VAlÈnCiA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39



Inici del procés 
participatiu 
del pla estratègic 
de ciutat.

fem vinaròs
Des del consistori creiem necessari instar a una reflexió 
ciutadana sobre el futur i l’estratègia del nostre municipi 
en forma de Pla Estratègic de Ciutat.

Què és? 
Els plans estratègics són processos 
que, mitjançant la participació i el 
consens, permeten formular models 
territorials cap als quals avançar. 

Per a què? 
Per crear un espai on considerar 
detingudament el model de ciutat 
on, a llarg termini, ens agradaria 
viure i deixar en herència a les 
generacions futures.

Com? 
En aquest procés convidem a 
tots els ciutadans del municipi a 
participar i definir, conjuntament, 
idees clau, compartint les diferents 
visions al voltant del model de 
ciutat que desitgem.

Per què? 
Perquè és la ciutadania la que 
ha de definir les ciutats d’ara i 
del futur. Les reflexions i/o idees 
consensuades en el Pla es prendran 
com a punt de partida dels diversos 
sectors i institucions públiques per 
al Vinaròs del futur.

Més informació a
www.participa.vinaros.es

Dimecres, 20/12/2017
19:30h

Saló d’Actes de la Biblioteca 
Municipal de Vinaròs.
Obert a tothom, t’esperem!


