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Vinaròs amplía las paradas de autobuses
El vecindario se queja por la alta velocidad de turismos en varias calles

Emili Fonollosa

En los próximos meses se habilitará una nueva parada de
autobuses en el paseo Juan Ribera de Vinaròs, frente a un
conocido supermercado y otra en la confluencia entre las
avenidas Leopoldo Querol y Barcelona.
De esta forma los vecinos de esta zona no necesitarán
acudir al parque de las Catalinetes o desplazarse hasta el
centro de la población. Ésta fue una novedad anunciada
en la última asamblea vecinal sectorial convocada por el
Ayuntamiento, esta vez en la avenida de Barcelona.
La alta velocidad con que circulan los turismos por
varias de las calles fue en la reunión una de las grandes
preocupaciones. Los vecinos se refirieron en especial a
la citada avenida, a pesar de haber en su calzada bandas
reductoras de velocidad, pero también mencionaron
otras calles como Obispo La Sala y García Julbe. Los
representantes del Ayuntamiento (alcalde y varios ediles)
tomaron nota del asunto.
El problema de las defecaciones de mascotas en las vías
públicas, sin ser retiradas por sus propietarios ha sido un
tema presente en todas estas asambleas. En esta última,
los vecinos reclamaron sanciones para los que no recojan
los excrementos y dudaron de la eficacia de campañas

ciudadanas para concienciar. En esta ocasión las quejas
se hicieron extensibles incluso a los gos-parc por falta de
limpieza, según las quejas expresadas por varios de los
asistentes.
También se habló del estado de algunas aceras de varias
calles, ya que hay que están deterioradas, mientras otras
presentan un pavimento resbaladizo y en otras no están
bien sujetas las tapas de las cloacas.
Por otro lado, el Ayuntamiento no ha podido atender
la demanda de habilitar un parque sénior en esta zona,
aunque sí se han hecho mejoras en el mobiliario urbano.
Respecto a los presupuestos participativos, el edil de
Participación Ciudadana Hugo Romero comentó que los
200.000 euros de que se dispone para el próximo año,
la idea es destinarlos a cuatro grandes proyectos, que
se seleccionarían entre las propuestas aportadas por los
vecinos.
Con este último encuentro entre ayuntamiento y
vecinos, acaba el segundo ciclo de asambleas sectoriales
promovidas desde la Concejalía de Participación
Ciudadana. A esta última asamblea asistieron entre 3040 personas, “similar a la de anteriores convocatorias
durante este verano, lo cual nos satisface y agradecemos
la asistencia” concluía Romero.
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L'equip del programa Itineraris d'Inserció comença a treballar en el Vinalab
La coordinació d'aquest equip estarà a càrrec del departament de serveis socials municipals
El passat 18 de setembre va començar
el programa Itineraris d'Inserció, que es
realitza a les instal·lacions del Vinalab (c
/ Galícia nº12) i en el qual participen dos
orientadors laborals i dos prospectors
d'ocupació.
Aquest equip estarà integrat dins la
Regidoria de Política Social i serà coordinat
pel seu responsable tècnic, comptant
amb la participació i col·laboració de
treballadors socials i psicòlegs dels
Serveis Socials per a l'atenció psicosocial
dels participants, establint mecanismes
de coordinació permanent amb l'equip
del projecte.
Itineraris Integrats d'Inserció és un
programa que contempla diversos serveis
i recursos de forma personalitzada,
per ajudar a superar les dificultats dels
participants a l'hora d'accedir al mercat
laboral.
"El que es busca, d'aquesta manera, és

millorar la seua situació sociolaboral, a
través d'un diagnòstic, i de l'elaboració,
en cada cas, d'un Pla de Treball que
atendrà les necessitats i el context de
cada persona", ha explicat la regidora de
Política Social, Mamen Ruiz.
Per al desenvolupament d'aquest itinerari
personalitzat es treballarà, per tant,
l'atenció social, orientant els participants
amb mancances socials a superar aquests
obstacles, a més de potenciar les seues
aptituds i actituds en competències
bàsiques, conductuals i tècniques.
En aquest procés hi haurà també
un acompanyament i pràctiques
d'aprenentatge i inserció en empreses,
així com accions d'alfabetització digital
perquè els participants coneguen millor
el potencial de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació, millorant així
les seues possibilitats d'accedir al món
laboral de manera exitosa.

Turisme Vinaròs ha presentat la seua oferta turística en un Workshop de Tour & Kids a Madrid
L'objectiu, amb la participació en aquest tipus d'esdeveniments, és augmentar el flux de turisme
familiar de la comunitat de Madrid cap a la localitat

Turisme Vinaròs, com a part del Club
de Turisme Familiar de la Comunitat
Valenciana Tour & Kids, va estar present
aquest 28 de setembre a un important
esdeveniment de promoció turística a
Madrid, el qual ha comptat també amb la
col·laboració de l'Agència Valenciana de
Turisme.
Durant aquest workshop, dirigit a
agències de viatge i tour operadors de
la capital, es va parlar de l'oferta familiar
que ofereixen diverses poblacions de la
Comunitat Valenciana, entre elles Vinaròs.
L'esdeveniment es va dur a terme a les
20:00 hores a l'Ayre Gran Hotel Colón.
L'objectiu, amb la participació en aquest

tipus d'iniciatives, és augmentar el flux
de turisme familiar de la Comunitat de
Madrid cap a la localitat, tenint i compte
que el mercat madrileny és el segon més
important a nivell valencià.
En el cas de Vinaròs, des de la Regidoria
de Turisme es va destacar l'oferta de sol
i platja en època estiuenca, però també
durant ponts i altres festivitats, com
Setmana Santa o Carnestoltes.
En total, a aquest workshop van
assistir set destinacions i 15 empreses
associades al Club, que van presentar
les seues ofertes i establiments a més
de 50 agències de viatges convidades a
l'esdeveniment.
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La Fira‘Destaca el Ruta’fa la seua primera parada a Vinaròs
amb més de 2.000 visites i 78 empreses participants
El president de la Generalitat, Ximo Puig, present a l’acte de clausura

Inauguració. L'acte d'obertura va tindre lloc a l'antic col·legi Sant Sebastià i seguidament es va fer una visita al recinte firal instal·lat al passeig marítim

Els
alumnes
de les
escoles
van poder
gaudir de
la fira

Vinaròs va inaugurar divendres 29 de setembre
la Fira Destaca en Ruta, durant dos dies
celebrant-se en l'antic col·legi Sant Sebastià i
el passeig marítim, en una carpa al costat de la
pèrgola. A les 9 hores de divendres va tenir lloc
en l'antic col·legi Sant Sebastià la presentació
de les institucions participants, presentades
per l’alcalde, Enric Pla. El rector de la UJI, Vicent
Climent, va destacar la col·laboració per fer
possible aquesta fira i va dir que “hem estat i
estem en una situació en la qual la societat, les
institucions i les empreses no estan satisfetes,
i sabíem que havíem de canviar”. També va
destacar la importància d'una fira d'aquest tipus
“per connectar talents”, apuntant com a reflexió
que “mentre en el conjunt de la Unió Europea,
avui dia s'inverteix un 25% més en I+D que abans
de l'inici de la crisi, la nostra economia dedica un
10% menys”. El president de la Diputació, Javier
Moliner, va destacar la innovació com a motor
econòmic per al territori, indicant que “apostem
per la innovació per sumar valor i millorar la
qualitat present i futura de la nostra gent”,
recordant també que la Diputació col·labora
amb entitats, sectors productius i professionals
en l'aplicació d'innovació a l'àmbit provincial.
José Benlloch, president de la Xarxa Valenciana
de Ciutats per la Innovació i alcalde de Vila-real,
va explicar que “Destaca és una iniciativa de la
UJI, que engloba les ganes que teníem de fer
alguna cosa innovadora, i que ens va desbordar
ja el primer any, quan vam haver de convertir un
casal de festes en un centre de congressos pel
qual van passar 8.000 persones”.
4

El vicepresident de la Cambra de comerç de
Castelló, Leopoldo Monfort, va subratllar la
“projecció” d'aquesta iniciativa que proposa
activar el teixit empresarial mitjançant la
innovació i va destacar que “entre tots és més
assequible aconseguir l'objectiu marcat, ja
que estem en temps de canvis accelerats i cal
aprofitar totes les oportunitats que es presenten,
mesurant el grau d'innovació empresarial i
constatant si som capaços d'afrontar el futur
amb garanties”.
Salvador Palazón, director de l'Institut Valencià
d'Avaluació i Prospectiva, va indicar per la seva
banda que per la Generalitat “aquesta és una
iniciativa molt important, ja que té l'element
fonamental d'acostar el coneixement de les
universitats als emprenedors”.
Finalment, l'alcalde, Enric Pla, va concloure
l'acte assenyalant que “en municipis com el
nostre cal seguir fomentant tots els sectors que
puguin desenvolupar-se, i en aquesta fira hi ha
molts d'ells representats”. També va indicar que
“la innovació ha de ser una creativitat oberta i
col·laborativa, i els coneixements d'uns altres
han d'ajudar a sumar recursos”.
Pla també va destacar la importància que aquest
tipus d'esdeveniments tenen per apropar la
ciència, la tecnologia i la innovació a tot tipus de
públic, sortint dels espais acadèmics tradicionals.
Finalment va agrair a totes les entitats i persones
que han treballat dur per poder portar la Fira
Destaca a Vinaròs, especialment l’esforç dels
regidors Hugo Romero i Maria Cano.

Visites i participació

El regidor de Noves Tecnologies, Hugo Romero i la
regidora d’Ocupació, María Cano, expliquen que un
total de 78 empreses i 1.350 persones han visitat la
carpa ubicada al Passeig de Colom de la localitat en les
darreres 48 hores.
A més, uns 800 xiquets i xiquetes han visitat també els
espais divulgatius de la Universitat Jaume I, entre els
quals hi ha 300 escolars de Vinaròs i altres poblacions
com Les Coves de Vinromà.
Durant aquestes visites concertades dels centres
educatius, els menors han pogut aprendre sobre
aspectes tan diversos de la ciència, con la robòtica,
l’energia fotovoltaica, la química i la realitat virtual.

Programa

El programa d'aquesta trobada entre investigadors,
professionals i empresaris va iniciar-se amb una
conferència a càrrec de José Benlloch, que va presentar
la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació.
Després es va parlar sobre els instruments de
finançament i capacitació, amb xerrades informatives
sobre els fons europeus de formació i emprendiment
i els fons nacionals, autonòmics, provincials i privats.
A la tarda, a les 15.30 hores va tenir lloc la conferencia
“Reptes i oportunitats”, a càrrec d'Andrés García
Reche, vicepresident executiu del Consell Valèncià
d’Innovació, i posteriorment es van fer taules de debat
en les quals van participar empreses, entitats i grups de
recerca. Una d'elles va ser sobre agricultura i pesca, amb
èmfasi en les denominacions d'origen i les marques
regionals. Aquesta taula va estar moderada per Rogelio
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Empresaris i públic en general, en el primer dia de la fira

Llanes, director general d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat. Una
altra, sobre temàtica d'indústria, energia
i medi ambient, moderada pel director
de canvi climàtic i qualitat ambiental de
la Generalitat, Joan Piquer. I de les 20 a
les 22 hores es va celebrar un col·loqui
amb joves investigadors. Destacar que
durant tota la jornada va haver-hi visites
concertades a l'espai divulgatiu.
Del programa pel 30 de setembre
va destacar la conferència, a partir
de les 9.30 hores, sobre l'ecosistema
emprenedor a la Comunitat Valenciana,
a càrrec de Francisco Álvarez, Director
General
d'Economia
Sostenible.
Després es van generar taules de debat
sobre turisme integral i gastronòmic
i una altra sobre infraestructures,
centrada principalment a l'hospital,
els polígons i el transport. Durant tota
la jornada va estar també oberta la
zona divulgativa amb estands com a
ciència robòtica, energia fotovoltaica,
laboratori de química i realitat virtual.
A la tarda, a partir de les 17 hores
es va procedir a l’exposició pública
de conclusions i la clausura. Es van
presentar els resultats i conclusions
de cadascuna de les taules de debat
desenvolupades. En aquesta jornada
va acudir el president de la Generalitat,
Ximo Puig.

Estands

Al llarg d’aquestes dues jornades s’han
pogut visitar els estands de les diferents
entitats i empreses amb presència a
la fira, com Ajuntament de Vinaròs i
Vinalab, Aerocas, Port de Castelló, Xarxa
Valenciana de Ciutats per la Innovació,
Taula del Sénia, Ajuntament de Benicarló,
Comarca de Els Ports, Ajuntament de
Les Coves, Ajuntament de Sant Mateu,
Ajuntament de Peníscola, Ashland,
Lagrama, Hotel RH, Benihort, CEEI
Castelló, Comarcal, FUE-UJI, la Cambra
de Comerç, Vissually i Ahorradoras.

Clausura i conclusions

El president de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, va acudir a l’acte de clausura
de l'esdeveniment a Vinaròs, juntament
amb l'alcalde Enric Pla, el rector de la
Universitat Jaume I, Vicent Climent,
el president del Centre Europeu
d'Empreses Innovadores de Castelló,
Diego Basco, el Diputat Juan Bautista
Juan, el Director de la Càtedra de la
Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real,
Juan Carda i el director de la Caixa Rural
de Vinaròs, Antonio Sebastià.
"Qui no canvia i s'adapta a les noves
circumstàncies, es queda enrere i per
això hem d’implementar aquesta
cultura de la innovació en tots els
sectors productius. Per a això, el
paper de la universitat, a través de la
formació i del capital humà, és clau", ha
assenyalat el president de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig.
Per la seua banda, el rector de la
Universitat Jaume I, Vicent Climent,
ha parlat de la importància de sumar
esforços i d'evitar que el coneixement
científic, i tecnològic siguen únicament
accessibles per a una minoria
acadèmica. Per aquest motiu, indica
Climent, “aquest tipus d'esdeveniments
més propers a la ciutadania són de gran
importància perquè es vagi gestant una
cultura de la innovació més ferma en el
nostre territori”.
Finalment l'alcalde de Vinaròs, Enric
Pla, ha agraït a totes les entitats,
empreses i assistents que han fet que
aquest esdeveniment a la localitat
sigue tot un èxit i ha afirmat que el
suport, tant del sector públic com
del sector privat, és bàsic per tal
que, entre tots, puguem aconseguir
millors resultats a nivell d'innovació i
competitivitat. "Des de l’Ajuntament
de Vinaròs, per descomptat, seguirem
apostant per aquest camí", ha conclòs
Pla.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va acudir a l'acte de clausura
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Acte en honor al patró de la Policia Local

El passat cap de setmana, i per segon any
consecutiu, es va dur a terme a la Plaça
Parroquial de Vinaròs un acte en honor al patró
de la Policia Local, Sant Miquel Arcàngel, on es
va procedir al lliurament de condecoracions
i felicitacions als components del cos de
la Policia Local. En aquest acte van estar
presents, juntament amb l'alcalde Enrique Pla,
altres membres de la corporació municipal,
representants de la Guàrdia Civil de Vinaròs,
familiars, amics i veïns.
"Estem vivint una època en què ser Policia Local
o Guàrdia Civil no és fàcil. Si ja aquest treball és
de vegades difícil i perillós, l'actual panorama
del terrorisme yihadista ens fa estar molt més
alerta i predisposats a atendre serveis perillosos
que fa anys resultaven impensables", va
expressar el cap de la Policia Local Juan Manuel

Doménech, que va afegir que se sentia orgullós
de veure l'esforç dels agents i la consolidació
d'aquest acte de reconeixement al seu treball
diari.
Per la seua banda, l'alcalde Pla va destacar la
recent creació i posada en marxa el passat
mes d'abril de la Unitat de Protecció contra
les Víctimes de Violència de Gènere, entrant la
Policia Local a formar part activa i directa en la
vigilància de les dones víctimes, mitjançant el
programa VIOGEN, en estreta col·laboració amb
la Guàrdia Civil.
Durant aquest acte, tal com disposa el
reglament de la Policia Local de Vinaròs, es
va concedir la Creu al Mèrit professional amb
distintiu blanc per més de 25 anys de servei
a la Policia Local, a l'agent E. SORIA, així com
a l'agent R.L. GOMBAU.Per finalitzar es va fer

entrega d'una sèrie de felicitacions públiques a
diversos components d'aquest cos policial per
serveis significatius durant l'últim any i també
es va reconèixer a alguns veïns pels seus actes
destacats de col·laboració ciutadana.

Elecciones a Presidente entre los
cofrades de las Cofradías
La Federación de Cofradías, al hacer
expirado el plazo de mandato, convoca
elecciones a Presisente entre los cofrades
de las Cofradías de la Semana Santa de
Vinaròs.
Las candidaturas se presentarán en la
Parroquia de Ntra, Sra. de la Asunción de
Vinaròs, en horas de despacho.
Es necesario un teléfono de contacto.
Se amplia el plazo de presentación de

candidaturas:
Dia 21 de octubre próximo.
		

El Presidente: Salvador Oliver Foix
7
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Vinaròs aprova el projecte de millora de l'àrea industrial Portal del Mediterráneo
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat el projecte de
millores i modernització de la part alta del polígon
industrial Portal del Mediterráneo.
L'edil d'Ordenació del Territori, Jan Valls, va explicar
que és un conveni dins de la línia d'ajudes del
IVACE de la Conselleria d'Indústria, per a aquest
àrea industrial de més de 95.000 euros, i que també
reben millores els polígons Capsades i Planes Altes,
sent el total de la subvenció d'1,1 milions.
Les obres, que han d'estar concloses abans de
finalitzar l'any, se centren en la part alta del polígon

i contenen la millora de les zones verdes de la zona,
la implantació d'accions que milloren la mobilitat
urbana, amb carrils bici que connectaran amb l’avda
Gil de Atrocillo, i la senyalització dels carrers, així
com un panell que detalli la ubicació de cadascuna
de les empreses i càmeres de videovigilància
connectades amb la policia.
El portaveu del PP, Juan Amat, es va mostrar a
favor del projecte “perquè qualsevol millora
és benvinguda”, però crític amb la inversió de
la Generalitat, recordant que el president del

Consell, Ximo Puig, va prometre en campanya un
pla d'industrialització en el municipi.
L'alcalde, Enric Pla, va concloure que en
industrialització el govern del PP “no va aconseguir
a Vinaròs ni un euro”. No es va aprovar, no obstant
això, encara que també va ser presentat en el ple
el projecte de Capsades, ja que al no haver tingut
accés a l'expedient amb temps l'oposició, es va
pactar en un recés la retirada del punt per debatreho i aprovar-ho en un proper ple extraordinari.

Vinaròs renovarà el parc de Les Camaraes

L'Ajuntament amortitza 450.000 euros de deute
L'Ajuntament de Vinaròs destinarà
216.500 euros a càrrec del romanent
de tresoreria per escometre diferents
actuacions com la renovació del
parc de Les Camaraes, el paviment
del carrer Europa, asfalt del camí
Barbiguera II i la renovació d'accessos
del Camí Fondo. La regidora
d'Hisenda María Cano va explicar
que es faran quatre petits contractes,
un per a cada actuació, en haverse aprovat tard els pressupostos
de l'estat i no poder destinar-se els
romanents de tresoreria a actuacions

financerament
sostenibles.
No
obstant això, el portaveu del PP,
Juan Amat, va explicar la seva
abstenció indicant que els imports
de cada contracte “estan posats al
límit per poder adjudicar-los a dit”,
preguntant-se “si hi haurà concurs
públic”, i perquè aquests projectes
“estan decidits improvisadament
i sense planificació, perquè hi ha
molts llocs que també requereixen
d'actuacions, i no existeix una escala
de prioritats”. L'alcalde, Enric Pla, va
assenyalar per la seva banda que es

tracta d'actuacions “en llocs que ho
necessiten” i que són “prioritats que
es van assenyalar en les assemblees
ciutadanes”.
També es destinaran 451.000 euros
a càrrec del romanent de tresoreria
per amortitzar deute. En aquest cas
es liquida un préstec i s'amortitza la
meitat d'un altre de forma anticipada.
D'altra banda, s'ha aprovat un
crèdit extraordinari a càrrec del
romanent de tresoreria per import
de 96.700 euros per al pagament
d'una sentència, i 32.400 euros per

al pagament d'una altra, aquesta a
càrrec del fons de contingència. El
PP, per part del seu portaveu Juan
Amat, va assegurar que era derivada
de l'últim govern socialista.
D’altra banda, el PP va presentar
una moció sobre l'ampliació de
freqüències ferroviàries en el nord
de la provincia, de la que no es va
aprovar la urgència i Acord Ciutadà
una altra moció per esmenar el
reglament del Setmanari Vinaròs,
que no va ser aprovada.

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig

12:30 a
13:30
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L’Associació de Premsa Comarcal Valenciana es reunix a Vinaròs
Vinaròs va acollir dimarts 3 d’octubre, per
primera vegada, una reunió de treball de
l’Associació de Premsa Comarcal Valenciana,
l’entitat periodística que edita en paper i amb
periodicitat a la Comunitat Valenciana i que
agrupa 11 capçaleres comarcals -entre les quals
es troba 7 Dies Benicarló i 7 Dies Vinaròs- i
170.000 lectors.
A la jornada, que es va desenvolupar a les
instal·lacions de Vinalab, es van discutir al
voltant de noves estratègies i la necessitat de
comptar amb el recolzament i col·laboració de
les grans institucions per tal de seguir apropant
als lectors l’actualitat més propera dels
municipis i comarques. El col·lectiu va tancar la
reunió de treball amb un dinar al restaurant Nou
Calafat, que va comptar amb la presència dels
periodistes locals dels nostres setmanaris.
L’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana
es va crear l’any 2015 i reuneix els mitjans escrits
que s’editen periòdicament a les comarques
de Castelló, València i Alacants. Els 11 periòdics
comarcals que la integren editen mensualment
93.000 exemplars, amb un promedi de 500
pàgines setmanals dedicades a la información
de proximitat. El sector dóna feina directament
a un total de 65 treballadors i genera negoci
amb impremtes, quioscos, llibreries, transport i
d’altres serveis adicionals.

NUEVA
APERTURA

Mecánica general, electricidad del automóvil ,
diagnóstico de averías, cambio de neumáticos,
venta y mucho más...

¡VEN A CONOCERNOS SIN COMPROMISO!
Crta. N-340 A Km.1052,3 VINARÒS (Castellón)
Telf. 964 88 01 22 M. 693 298 444

¡¡¡OFERTA OCTUBRE!!!

20% DTO.

MANTENIMIENTO,
CAMBIO ACEITE, FILTROS Y
PASTILLAS DE FRENO.
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La reina infantil i la reina major en el dia de la carta pobla
Canvi de reina a la Penya Valencia. Fotos Aparicio

Vinarossencs a València

Vinaròs y el Club de vehículos antiguos del Bajo Aragón partieron hacia la localidad de La Pobla de Alcolea más
conocida como la Pobleta.
La hermandad entre estos dos Clubs junto a más de 150 personas y concentro vehículos de todo tipo, pudimos
disfrutar de automóviles antiguos bellísimos como un Renault del año 1927 o un Mercedes 190 SL de belleza
incomparable del año 1980.
Se celebró la reunión con una paella y durante la mañana se celebraron los concursos habituales de Guiñote, tiro
de birlas en los cuales todos los asistentes pudieron participar y disfrutar
Para cerrar la reunión se entregaron premios como el que recibió Ramón por ser el socio más antiguo del club
Motor Classic de Vinaròs, Santiago a la moto más antigua o el propietario del Renault torpedo como vehículo más
antiguo de los participantes en esta salida
Como cada año todos disfrutaron y esperan con ansia a que llegue la próxima.
10

Un grup de vinarossencs acudí a Vallibona per admirar la
restauració de la sostrada medieval de l’església parroquial.
E.Fonollosa

L'Ajuntament esporga la palmera del CEIP Assumpció que ha
sobreviscut al morrut roig. E.Fonollosa
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Centre de Dia: Sortida al Delta de l’Ebre

El divendres passat va ser un dels dies més esperats
pels nostres usuaris/es des de fa un temps; doncs
feia setmanes que havíem anunciat una sortida de
tot el dia al Delta de l'Ebre. Molts van ser els que es
van decidir a inscriure's per gaudir d'un dia visitant
paratges naturals com aquest en companyia de
tots plegats.
A les 10:00 un bus ens va arreplegar a la porta del
Centre de Dia per a portar-nos fins al MónNatura

del Delta. Allà vam prendre un caferet i vam
visitar les recreacions de les salines, l'ecomuseu
on observàrem aus autòctones i d'altres animals i
també un vídeo documental on es mostra el pas
de les diferents estacions al Delta. Seguidament
pujàrem a l'observatori d'aus on, a més a més
de veure els flamencs vam gaudir d'unes vistes
magnífiques. El nostre guia ens va mostrar com es
pesca de manera tradicional tot utilitzant la xarxa.

Per a posar la guinda del pastís al nostre dia vam
anar a dinar a un restaurant on ens van preparar
una deliciosa paella de marisc... que bona estava!
Després de fer la tertúlia entre amics i de descansar
una estona vam agafar l'autobús de nou per a
tornar cap a Vinaròs. Un dia rodó en companyia de
gent magnífica, què més es pot demanar?
Aneu pensant pròxima destinació... doncs l'any
que ve, més!

Inici de curs a la Consolació de Vinaròs

Al col·legi Ntra. Sra. de la Consolació ja estem
en marxa. Tota la comunitat educativa hem
començat aquest curs amb molta il·lusió,
novetats i energies renovades.
Enguany fem una aposta important per
les noves tecnologies en 1er ESO, amb un
nou pla metodològic en el marc de Google

Education. Els alumnes han substituït la
majoria dels seus llibres per l’ordinador. Us
anirem informant amb més detall com va la
nova experiència.
Aquest mes de setembre, seguint les
tradicions del col·legi i el nostre caràcter
propi, els alumnes d'infantil, primària i

secundària han realitzat les convivències
d'inici de curs. Un seguit d'activitats a l'aire
lliure, organitzades pel nostre equip de
pastoral que amb el lema “Confia, arrisca i
salta” ens han permès compartir, conviure,
aprendre, confiar, reflexionar i gaudir d'una
jornada molt especial per a tots nosaltres.

RESUM CLIMATOLÒGIC SETEMBRE 2017 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
Mínima
Màxima
Día + calorós
Día + fred

22,1
12,0
31,9
25,4
16,7

-16
11
11
16

Hora
-6:15
12:30

Pluja
l/m2

Dia

Hora

10,2
89,7
17,5

22
22
--

-18:00
--

Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total Mes

Mitjana
Màxima

Km/h

Vent
Dia
Hora

3,0
40,2

-10

-14:45

Direcc.
dominant
S
NO

Aquest mes ha estat 1,1 ºC mes fred que setembre del passat any.
Els mesos de setembre solen ser mes plujosos que aquest, que s'ha quedat en 226,85 % per sota de la mitjana. Malgrat la poca pluja d'aquest mes, pel que fa
a l'any passat estem en un 17,03 % per damunt.

AVISO:
SE LES COMUNICA A LOS QUINTOS DE 1971, NACIDOS ENTRE 1950 Y FEBRERO DE 1951,
QUE EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARÁ UNA CENA DE CONFRATERNIDAD.
INTERESADOS LLAMAR A LOS TELÉFONOS:
654581995-626921521-667840629
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30/10/2017
11
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Comienza el curso 2017-18 para Cocemfe Maestrat y su club BAMESAD
Cocemfe Maestrat

Un año más, en la Ermita de Nuestra Señora de la
Misericordia y San Sebastián , Cocemfe Maestrat y su Club
Bamesad, celebra el comienzo de un nuevo curso con gran
participación de socios, deportistas, familiares, amigos y, por
supuesto, la presencia del Sr. Presidente, D. Ramón Meseguer,
y la Vice-Presidenta, Dª Esther Santos.
También es tradicional que la Paella sea el plato estrella de la
jornada para celebrar el futuro de un nuevo curso. Este año
tan celebre manjar estuvo cocinado por Susana, quien muy
pronto dará a luz una hermosa criatura, a su lado su marido
Oscar y Julia Rodriguez, los tres fueron los responsables de
que todos los presentes disfrutáramos de una exquisita y
extraordinaria paella.
Para que esta fiesta pueda celebrarse, CARREFOUR VINARÒS
dona todos los ingredientes y, además, hace entrega a la
Asociación de innumerables regalos y un hermoso jamón
que se rifan al final de la comida y una vez que los Tigres del
Servól hubiesen amenizado la fiesta, como es tradicional,
con sus bonitas canciones y voces extraordinarias. Hay que
decir que el Ayuntamiento nos permite cocinar la paella en
sus instalaciones y presta todo el mobiliario necesario para
que los asistentes se encuentren cómodos. Gracias a todos
por vuestra generosidad en favor de la discapacidad.
En la rifa se repartieron numerosos regalos, como se ha dicho
anteriormente, donados por CARREFOUR VINARÒS, también
el jamón, trofeo que todos esperan con cierto nerviosismo
expectante. El mismo recayó en nuestra voluntaria Julia
Rodriguez, ¡enhorabuena Julia y que lo disfrutes como
mereces!
La Asociación, como siempre, espera la colaboración
e implicación de todos en aquellas actividades que
organizamos, dando difusión de las mismas.
Gracias por vuestra asistencia.

L'Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria de Promoció
Econòmica -dirigida pel regidor Román Sánchez Mateu-, col·labora
amb les primeres Jornades sobre la millora de la ocupabilitat en
persones amb discapacitat funcional. Durant esta setmana i la
següent, el Mucbe acollirà dos xarrades-tallers emmarcades unes
jornades que finança la Diputació de Castelló i organitza Cocemfe
Maestrat amb la col·laboració de l'Ajuntament.
El dijous 28 a les 17.00 hores, l'advocada i mediadora professional,
Noemí León, i la treballadora social i formadora, María Verge,
impartiran un taller sobre habilitats personals i resolució de conflictes
en el treball, amb una duració de dos hores.
Dijous 5 d'octubre a les 17.00 hores, la treballadora social i
coordinadora de projectes de Cocemfe Maestrat, Katy Ribera, i la
tècnica d'inserció i psicòloga de Cocemfe Maestrat, Elena Fermoselle,
impartiran un taller sobre l'experiència laboral des de la diversitat
funcional.
L'objectiu és que aquesta segona xarrada, a més de servir per
clausurar l'acte, valga per fer una taula redona en la qual participen
professionals del món de la inserció, empreses, administració
pública i persones amb discapacitat que estiguen treballant o hagen
treballat. En total, el nombre de participants és de 16 persones, set
de les quals són de Benicarló
12

Cocemfe Maestrat participó en la jornada del Fórum por el pacto
Territorial por la Ocupación Maestrat Litoral que se realizó en el
Vinalab. Este Fórum es una de las acciones previstas como parte de la
elaboración de un diagnóstico del territorio para conocer más a fondo
la realidad socio-económica del territorio del Maestrat del litoral, y así
definir políticas más eficientes para estimulo de la economía y de la
ocupación.
En dicho Fórum se formaron dos grupos de trabajo para abordar
temas relacionados en la población del litoral del Maestrat, como
infraestructuras, recursos y problemáticas de los distintos municipios
que participaron incluida la problemática de las personas con
discapacidades del Maestrat, y finalmente se realizó una última sesión
de las conclusiones sacadas en los grupos de trabajo, más la exposición
de propuestas. Fue una jornada muy amena y muy gratificante al poder
tratar el empleo de personas con discapacidad que aun a día de hoy es
un colectivo marginado a la hora de poder encontrar trabajo.
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La familia de Rocío pide prisión preventiva para
el autor del atropello hasta la celebración del juicio
Unas 300 personas exigieron “justicia” para Rocío e Ivana
ante los juzgados de Vinaròs

Alrededor de 300 personas se concentraron
ante el Palacio de Justicia de Vinaròs para
exigir “justicia” para Rocío, la joven de 17
años que murió tras ser atropellada el
pasado 14 de septiembre en una parada de
autobús de Benicarló, e Ivana, su compañera
de 21 años que aún se está recuperando de
las graves heridas que sufrió.
Jessica Alonso, tía de Rocío explicó que
“lo que estamos pidiendo es simplemente
justicia para Rocío y para Ivana. Exigimos la
prisión preventiva hasta la fecha del juicio
para el autor del atropello, que no esté en
libertad y evitar que pueda irse del país”.
En la concentración exigieron que alguien
saliera “a dar explicaciones. A las familias no
nos han dicho absolutamente nada. Sólo
que no hay suficientes pruebas. Queremos
saber qué pruebas se necesitan, porque las
hay”.
Alonso aseguró que aún no hay fecha
concreta para la celebración de este juicio.
“Aún no sabemos nada del juicio, y nos han
dicho que la investigación vuelve ahora
a empezar desde cero, porque es un caso
que debería haber llevado la Guardia Civil.
El problema es que la Policía Local no avisó
a la Guardia Civil y ahora después de dos
semanas hay que volver a empezar”, explicó.
El accidente se produjo alrededor de las
22.30 horas del jueves 14 de septiembre. Las
dos chicas estaban en la parada del autobús,
en una zona de escasa iluminación junto a
una gasolinera, en la avenida Magallanes, la
antigua nacional 340. Ambas eran amigas y
la joven de Benicarló decidió acompañar a la
otra a la parada para esperar la llegada del
autocar.
La jueza ha prohibido al procesado conducir,
le ha retirado el pasaporte, le prohíbe salir de
España y le obliga a acudir semanalmente

al juzgado, según se informó por parte del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana.
En cuanto a las posibles contradicciones en
la investigación, Alonso dijo que “el autor
fue puesto en libertad la misma noche del
accidente, se fue a su domicilio y sobre las
3.30 horas de la mañana la policía llamó al
hospital para preguntar por Rocío y se les
comunicó que había fallecido. Fue entonces
cuando procedieron a detenerlo. Y por lo
que tenemos entendido pasó 24 horas
solo en el calabozo y después fue puesto
en libertad. La noche del accidente sólo se
le hizo la prueba de alcoholemia, y al dar
negativo no le hicieron más pruebas hasta
que no fue detenido, cuando dio positivo
en varias sustancias. También sabemos que
esa misma noche se le tuvo que administrar
metadona por la abstinencia que tenía.
Ahí es donde radican las contradicciones,
porque el autor por lo que sabemos ha
declarado de forma diferente, ya que en una
ha dicho que consumió la noche anterior, en
otra que no consumió nada y en la tercera
que consumió después del accidente”.
Aseguró que “toda la familia está destrozada.
Mi hermana y mi cuñado van a iniciar un
tratamiento psicológico, y sus hijos ya lo han
empezado. Son momentos muy duros”. En
cuanto al estado de salud de Ivana, señaló
que “está recuperándose y cogiendo fuerzas
para seguir adelante y superarlo”.
Esta es la primera acción que realizan
los familiares de Rocío e Ivana, y ha sido
secundada por centenares de personas. La
familia ha indicado que habrá más acciones.
La próxima, un corte de la N-340 a la altura
del accidente, aunque aún no hay fecha
fijada.
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Vinaròs estrena bandera en el seu 776 aniversari
Vinaròs va celebrar el 29 de setembre el 776 aniversari
de l'atorgament de la Carta de Poblament. Ho va fer en
una celebració molt especial, organitzada per la regidoria
de Cultura, Festes i Tradicions que dirigeix Marc Albella i
acompanyada per molt de públic que no es va voler perdre
aquest esdeveniment. L'acte cívic i institucional es va iniciar
puntualment a les 20.30 hores. La veu en off del periodista
Julio Vidal va guiar un esdeveniment iniciat amb la música
de La Alianza, la Coral García Julbe, l’Orfeó Vinarossenc i
la Coral Juvenil Sant Sebastià davant l'església Arxiprestal,
mentre tota la cort d'honor era al balcó de l'Ajuntament i la
corporació municipal a les portes del consistori. Després
de l'actuació, acompanyada amb imatges en directe i
de la carta de poblament, ha estat el torn de la hissada
de la nova bandera de Vinaròs. A continuació, va tindre
lloc l'actuació de Les Camaraes i després a la plaça de la
Comunió es va procedir al repartiment del gran pastís
d'aniversari, elaborat pel Gremi de Pastissers.

14

776

7 octubre de 2017

CULTURA

Aniversari de l'Atorgament
de la Carta de Poblament
de Vinaròs

1241-2017

Conferència ‘L’Orde
de Montesa i Vinaròs’

El saló d’actes Provi García de la Biblioteca pública va acollir la
conferencia ‘L’Orde de Montesa i Vinaròs’, a càrrec de Carles Rabassa.
L’acte estava inclòs dins de la programació de la commemoració del
776 aniversari de la carta de poblament.
15

776

7 octubre de 2017

Aniversari de l'Atorgament
CULTURA
de la Carta de Poblament
de Vinaròs

776

1241-2017
EXTRAORDINARIO
CONCIERTO DE LA SOCIEDAD
MUSICAL “LA ALIANZA”, DENTRO DE LOS ACTOS
PROGRAMADOS DE LA “CARTA POBLA”

Aniversari de l'Atorgament
de la Carta de Poblament
de Vinaròs

1241-2017

Presento Ángela Caballer

Óscar Senén con José R. Renovell

Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 1º del corriente mes de
octubre, a las 12 horas del mediodía, la Sociedad
Musical “La Alianza” nos ofreció un extraordinario
concierto, de esos que uno no se olvida durante
bastante tiempo.
Este “Concert conmemoratiu de la Carta Pobla” al
cual ya nos tiene acostumbrados cada año nuestra
banda de música, quiso su maestro-director José
Ramón Renovell Renovell, regalarnos un par de
piezas nuevas, y a la vez, debido a una hora dijéramos
intempestiva en este tiempo casi veraniego, hacerlo
corto, de menos de una hora. Y así fue. A los 57
minutos del comienzo finalizaba el mismo.
Estuvo presentado por la gentil Ángela Caballer, la
cual saludaba y daba la bienvenida al concierto,
al concejal de cultura Marc Albella y al público en
general. Concierto, añadía Ángela, que era para
conmemorar el 776 aniversario de la carta pobla.
José Ramón escogió un muy buen repertorio de
piezas con escritura musical moderna, realizadas
para banda de música. Su interpretación fue de un
“in crescendo” hasta la “apoteosis final”, con la obra
de nuestro joven músico profesional vinarocense
Óscar Senén bajo el título de “La llum de les imatges”.
Obra compuesta y encargada por el ayuntamiento
de Vinaròs en 2014, con motivo de la exposición
“Pulchra Magistri”.
El repertorio que nos interpretaron fue el siguiente:

PROGRAMA
*- A festival prelude

Alfred Reed

-Pilatus: mountain of dragons
Reineke

S t e v e n

*- Dies infernus		
Bert Appermont
-The Village -The fire -In memoriam
- La llum de les imatges		
Óscar Senén
Obra encarregada per l’Ajuntament de Vinaròs amb
motiu de l’exposició Pulchra Magistri-2014
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
* Primera audición
Nos gustó la nueva obra de apertura “A festival
prelude” en que vemos que el maestro Renovell,
últimamente ya no nos pone el clásico “pasodoble”.
Fue esta obra una obertura que dio un buen inicio y
paso al concierto.
La siguiente obra “Pilatus”, obra eminentemente
descriptiva, en que se relatan los viajes que suben
a la montaña de Pilatus en Suiza, comienzo con
un soplar apagado de los metales cual viento en la
montaña, pero que cambia con unos acentuados
altos. Realmente es una obra majestuosa.
Nuevamente nos presentaba Renovell otra obra
nueva “Dies infernus” cuyo significado es “Día
del infierno”. Si bien consta de tres movimientos,
apenas uno se da cuenta de los mismos, ya que van

ligados. Una obra muy rítmica y con una intensa
complejidad. A la mayoría de nosotros nos pasó, que
no supimos cuando finalizó la obra, ya que el tercer
y último movimiento “In memoriam” se basaba en
una marcha fúnebre, la cual se iba apagando hasta
su final.
Y por último volvimos a escuchar la apoteósica
obra del compositor, orquestador de películas, de
música para T.V. y videojuegos, el grande de Óscar
Senén, bajo el título “La llum de les imatges”. Gran
y apoteósica obra, que va cada vez a más hasta
explotar en un estruendo de música “in crescendo”,
si bien, son de agradecer sus preciosos y melodiosos
“pianos”. A mi no se que me pasa, que cada vez que
la escucho me gusta mas.
Ante esta última pieza, el público puesto de pié
estuvo aplaudiendo varios minutos, hasta que se
consiguió que Óscar, el cual había tocado en el
concierto como un músico mas, saliera a saludar
abrazándose a su director José Ramón.
Y ya para finalizar, el director nos regaló como “bis”, y
nunca mejor que en el concierto de celebración de la
“carta pobla”, el “Himne a Vinaròs”, el cual, dirigió por
una parte a la banda, y por la otra al público que esta
vez todos puestos de pié cantamos.
Total, que fue todo un éxito este concierto, por
lo cual, felicito a la Sociedad Musical “La Alianza”,
directiva, músicos, y si me lo permiten a nuestro
joven y futuro músico internacional Óscar Senén. A
todos, muchas felicidades.

Xerrada sobre les
construccions de pedra en
sec a Vinaròs, a càrrec de
David Gómez, al saló d’actes
Provi García de la biblioteca
municipal, dins dels actes del
776 aniversari de la carta de
poblament.
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Finalizan los actos organizados por la Coral Garcia Julbe,
ante el XX Aniversario de la muerte de Mossèn Vicent Garcia Julbe
I. R.

Clausura de la exposición en
el auditorio (capilla de Santa
Victoria).

la misa, nos dijo que nos sentáramos
para escuchar, al menos para el, una
de las mas bellas composiciones
de mossèn Vicent, el “Magnificat”.
Realmente escuchamos que la coral
“echó el resto”, y salió una muy buena
interpretación, la cual, y encabezada
por mossèn Emilio, puso a todos los
fieles de pié, siendo muy aplaudida.
En resumen, mis felicitaciones a la
“Coral Garcia Julbe”, por todos los actos
programados. “Es de bien nacidos ser
agradecidos”, y ellos lo han sido con
su mentor, el “sacerdote i musicóleg”
mossèn Vicent García Julbe.

6.

La vita è bella
6.
Ojos de España
7.
Hymne à la nuit
7.
Siyahamba
En conjunto cantaron: - Lord, i want Traiguera mía
Con un buen concierto por ambas
corales, excelentemente dirigidos por
sus correspondientes directores, se
finalizó con una “cena en frío” invitados
por los anfitriones, y como era de
esperar, agradeciéndoles que tuvieran
el detalle de incluir en su programa el
tema vinarocense “varem lo llaüt”. Por
supuesto que termino cantando hasta
altas horas de la madrugada, con una
grato ambiente entre las dos corales.
Mis felicitaciones a ambas corales por
tan buen concierto.

Coral Garcia Julbe

Coral -Virgen Fuente de la Samud

Dibujo del Dr. Santos de mossèn Vicent

Desde el día 15 en que se inauguró
hasta el sábado día 30, han estado
expuestos en la capilla de Santa
Victoria, toda clase de objetos que nos
recordaron la vida y obra de mossèn
Vicent. Por cierto la exposición ha sido
del agrado del público tanto nacional
como de fuera, y por lo tanto ha
conseguido un rotundo éxito.

Misa conmemorativa y cantada
por la coral en la Arciprestal de
La Asunción

La coral participando en la misa

A las 20 horas del sábado día 30 se
celebraba una misa solemne en lo que
se refiere a su parte musical, oficiada
por mossen Emilio Vinaixa Porcar,
párroco de la parroquia, y que hizo
un breve recorrido por la vida y obra
de mossèn Vicent, recordando su
estancia en el Seminario de Tortosa.
En el presbiterio había un retrato de
mossèn Vicent, realizado por el que
fuera su amigo el Dr. Santos.
La coral deseó cantar una misa con su
música y con las siguientes piezas:
- Salm 46
- Kyrye (Missa Paschalis)
- Gloria (Missa Paschalis)
- Aleluja “Solemnitas”
- Gloria Laus
- Tantum Ergo
- Magnificat
Si todas las piezas fueron bellísimas
y muy bien interpretadas por la
coral, con su director Rossend Aymí i
Escolà, y como organista Enric Melià
i Fortuna, mossèn Emilio al finalizar

Concierto del “XIV programa
de concerts d´intercanvis
musicals 2017” a Traiguera.

Nada mas finalizar la misa, todos
los componentes de la coral y
acompañantes
se
desplazaban
rápidamente a la vecina localidad de
Traiguera, para participar junto a la
coral anfitriona Coral “Virgen Fuente
de la Salud” a este concierto. A las 10
de la noche y en el “Centre Cultural
Pere Labernia”, daba comienzo al
concierto en que en primer lugar
actuó la coral vinarocense, con la
dirección de Rossend Aymí i Escolà,
y al órgano Enric Melià i Fortuna. La
coral de Traiguera estuvo dirigida por
Luis Miguel Rubiera Esteve.
Por cierto, con mas de 30 años
de la historia de la coral, primero
denominada
“Cor
Vinarossenc”,
luego “Coral
Vinarossenca” y
finalmente “Coral García Julbe”, les
preguntábamos a sus componentes
mas antiguos, si en su historia con
tan solo dos horas de diferencia,
habían realizado dos actuaciones. La
respuesta fue que esta era la primara
vez. El programa que nos ofrecieron
fue el siguiente:

CORAL
GARCIA
JULBE
CORAL “VIRGEN FUENTE DE LA
SALUD”

1.

Negra sombra
Torrevieja
2.
Hal.lelujah (Cohen)
La barraca
3.
Edelweiss
Varem lo llaút
4.
Tema d'amor
Paralules d´amor
5.
Em dónes força
Galania

A L’HIVERN OBRIM DES DE LES 8.30 H.

1.

2.
3.
4.
5.
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OPINIÓ
Ciència i diàleg amb els
treballadors de l'Ajuntament
Per Hugo Romero

Tots vam poder veure aquest cap
de setmana com Vinaròs es mou
a la recerca de què la tecnologia i
la innovació siguen un dels eixos
per a la recuperació econòmica
del nostre poble. Un total de
setanta-vuit empreses i dos mil visitants van passar
per la Fira Destaca En Ruta, una fira científica i
d'innovació única a la Comunitat Valenciana. Una
carpa al Passeig de Colom i el vell col·legi Sant
Sebastià van ser els llocs on empresaris, científics i
gent gran i menuda van poder parlar i informar-se
de les últimes novetats en la implementació de la
tecnologia a les empreses i a la nostra vida diària.
Creiem que és un deure dels polítics en general i
de Som Vinaròs en particular dintre de les nostres
possibilitats com governants d'un ajuntament,
promoure la cultura de la ciència i de la innovació
en la recerca de canviar un bucle de construccióturisme-serveis que ens ha portat a no poder
escapar de la crisi en el moment en què un
d'aquests tres factors ha fallat.
També volem parlar del fet que aquest cap de
setmana es va celebrar l'acte en honor a la Policia
Local de Vinaròs. Aquest és el segon any consecutiu
que es realitza, després que en anteriors governs
municipals no hi hagués la relació entre Ajuntament
i forces de l'ordre que tots haguéssem desitjat. Va
ser l'alcalde Enric Pla qui va condecorar i felicitar als
components del cos davant de representants de la
Guàrdia Civil, regidors del consistori i com no amics
i veïns. Així mateix es va destacar la recentment
posada en marxa de la Unitat de Protecció contra
les Víctimes de Violència de Gènere, que juntament
amb l'estreta col·laboració de la Guàrdia Civil està
permetent a la Policia Local ser part activa de la
vigilància i ajuda a les víctimes de la d'aquesta
plaga social.
Per acabar direm que des de Tots i Totes Som
Vinaròs volem aplaudir la feina d'uns treballadors
de l'Ajuntament que cada dia es juguen la
integritat física en l'acompliment de la seua
tasca. Sobretot en uns temps tan complicats per
culpa del terrorisme jihadista, en els quals han
demostrat la seua eficàcia i professionalitat a l'hora
d'assegurar el normal desenvolupament del dia a
dia del nostre poble.

Comunicat del PSPV-PSOE
de Vinaròs

Un 29 de setembre
en blanc i roig

Executiva local PSPV-PSOE

Per Helena Román

Per Eduard Barberà

L’1
d’octubre
de
2017,
vulguem o no vulguem, ho
acceptem o no ho acceptem,
ho entenguem o no ho
entenguem, ha esdevingut
un moment clau de la HISTÒRIA POLÍTICA del
nostre país.
SÍ a la POLÍTICA. NO a l'ENFRONTAMENT com
s’està portant a terme.
Els socialistes de Vinaròs creiem, com hem
fet sempre, en el diàleg i la democràcia. Però
també creiem en els sentiments i en la gent.
En el que no creiem és en la repressió policial
dirigida des del govern del Partit Popular contra
les persones i en les fronteres imposades des de
les dos parts.
Per tant, davant un problema que, si recordem,
va néixer anys enrere com un joc entre
mandataris per veure qui podia més i cobrir-se
les vergonyes de la corrupció, nosaltres creiem
en els territoris, els sentiments i les relacions
humanes sense fronteres. Aquests valors
formen part de l’essència del nostre poble, com
a terra oberta i acollidora, i pels nostres lligams
amb Catalunya els vinarossencs ens sentim
directament afectats.
Aleshores, què fem? Doncs l’única manera de
sortir d’un carreró sense sortida és fer marxa
enrere.
Per tant, demanem d’una vegada per totes,
una solució dialogada entre nous interlocutors
que surtin d’unes eleccions democràtiques,
tant al govern espanyol com al govern de la
Generalitat de Catalunya. A partir d’aquí i amb
l’esforç comú, discutir i negociar el que faça
falta, sense línies roges per part de ningú.
Tan sols així podrem retornar a l’estat de
benestar que tots desitgem.

El nostre poble
ha celebrat, una
vegada més, i ja van
776, el seu aniversari. Agraïm des d'aquí l'ampli
ventall d'activitats que s'han programat des de
la Regidoria de Cultura per tindre una celebració
d'àmbit cultural en la que totes les persones han
pogut trobar alguna del seu gust. Ens ha agradat
que s'haja pensat en els xiquets, ja que són,
com és sabut, els vinarossencs del futur, els qui han
de cuidar del seu patrimoni material i immaterial.
El colofó de la festa ha estat la presentació en
societat de la nova bandera de la ciutat, amb els
colors blanc i roig i l'escut de la ciutat al centre.
Si bé aquest dos colors estan ben interioritzats
pels vinarossencs, ha estat molt difícil justificar
amb documentació històrica aquest fet. Això ens
fa reflexionar sobre la importància que tenen
els documents i la seua conservació, encara que
d'este fet potser en parlem un altre dia.
Un procediment d'aprovació d'aquest símbol
que ha estat llarg, laboriós i ple d'entrebancs. No
obstant això, s'ha aconseguit, que Vinaròs tinga
bandera, malgrat tot.
Una bandera que naix de la unanimitat del Consell
Vinarossenc de Cultura i, que socialment, no ha
portat cap polèmica, és més, s'ha constatat que els
ha evitat. No és això prou garantia de continuïtat?
No ha de ser la bandera amb què s'identifiquen
tots els vinarossencs? Una bandera que naix
del consens en els temps que corren? Ha estat
consensuada entre el Consell Vexil·lològic valencià
i el nostre Consistori. Una bandera que naix del
diàleg, pensem que és garantia de perdurabilitat.
Tot un repte ara que estem en un moment històric
en el qual els símbols converteixen a les persones
en amics o enèmics.
Sabeu què és el que més agrada a Compromís
d'aquesta bandera? Que és la bandera del nou
Vinaròs. El Vinaròs d'aquells que han vingut de fora
de les nostres muralles, amb mil accents diferents,
buscant un futur millor per als seus fills i per a n’ells.
La bandera dels vinarossencs que parlen romanés,
dels que preguen a un altre Déu, el Vinaròs que
acull a gent d'una ètnia diferent, el Vinaròs que
s'identifica amb el color blanc de la pau i el roig
vital de les ganes de treballar per un futur digne
per a tots. Una bandera que parla d’inclusió i no
d’exclusió.

Subscriviu-vos a
Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

El Diariet

964 450 085
18

7 octubre de 2017

OPINIÓ
SI ESTEU AHI, MANIFESTEU-VOS!!!(
(La vida a través d'un setmanari)
Per Lluís Batalla i Callau
[Vinaròs, núm 2997. 30 de
setembre 2017]
L'equip de govern va fer pleno
al Plenari de setembre. Tres de
tres, és el global del resultat. Un
,dos, tres,..Tres Resolucions democràtiques que,
per interès de partit, per la disciplina de partit que
Podem s'ha omplert la boca en contra d'ella, no
són aprovades. Cada una d'elles amb una lectura
diferent:
1.- MOCIÓ PER REFORMAR EL REGLAMENT DEL
DIARIET. Denegada per PSOE, Podem i Compromís.
Fen enrere uns dies . Anem al 21 de setembre.
Diari Mediterráneo. Pàgina de meliquisme...,
perdó, d'opinió. Escriu Enric Pla, com a Alcalde
de Vinaròs, “ No podem entendre que les urnes i
els vots siguen expressions antidemocràtiques i
que les llibertats es defensen a cop d'intervenció
judicial, (...) i no amb diàleg”. Perfecte. Dijous 28
de setembre, el govern presidit per Pla , demana
un Informe Jurídic a Secretaria de 7 pàgines per
tal que la Moció siga debatuda. El Tripartit té, però,
la potestat de debatre, dialogar i votar. No és NO.
La Moció no es vota ni es debat per l'Informe
Jurídic que el mateix Alcalde ha demanat.
2.- MOCIÓ DEL PP CONTRA EL DESAFIO
INDEPENDENTISTA. Minuts abans de començar el
plenari el PP demana retirar-la. A tots els sembla
bé, inclòs Podem. Les Tres Bessones a l'Ajuntament
de Vinaròs. Hores abans , el 27, l'alcalde Pla
desvetlla a la Junta de Portaveus que hi ha un
pacte Estatal entre PSOE i PP per no tocar en
forma de mocions el tema Catalunya. Pla i Podem
els sembla fantàstica la disciplina de partit que
tant han atacat. Amat no ho desmenteix. Alsina,
tampoc. L'ex independentista ja es consuma com
a Arribista, al costat del PP.
3.- MOCIÓ EN DEFENSA DELS ALCALDES I
ALCADESSES QUE HAN VOLGUT POSAR URNES.
No cal recordar l'article esmentat abans. La Moció
no passa la urgència. “No és un tema en el qual...”
L'argumentació que fem ACORD es de sentit
comú. Això és massa per a les Tres Bessones. PSOE
ha jugat durant mesos a marejar la perdiu, Podem
va començar la seva carrera politica a les Europees
de 2014 prometent l'autodeterminació dels poble
s d'Europa, després es desdiu, es parapeta en la
Constitució i munta el numeret de Saragossa,
i Compromís amb una Oltra que diu que de
Referèndum a Catalunya, res de res. Un, dos , tres,
les tres bessones.
Però això no és el més sorprenent, el més
sorprenent arriba diumenge 1 d'octubre quan
la persona que no vol debatre, dialogar i votar
contra la Moció del PP, i que no vol debatre la
Moció en defensa dels Alcaldes i alcaldesses que
posen les urnes, i que ni tan sols li interessa fer més
democràtic el Diariet, apareix pels pobles del
Montsià, deixant-se veure, com a Alcalde de
Vinaròs, fa la seva passarel.la i photocall pertinent,
està 15 minuts a cada poblet. Diu que ha estat a
Amposta, etc...A que juguen? Són conscients que
juguen? A que menteixen? Són conscients que
menteixen? Per què parlen de llibertat, i no la
permeten al mateix Ajuntament? Per què parlen
de votar i ells no ho permeten ni al mateix
Ajuntament? Em venen al cap certs termes clínics
que descriguen aquests canvis de parer i d'opinió.
Vaig a les golfes. Ara vinc...

Una retallada a la llibertat
d'expressió
Per Maria Dolores Miralles
En el plenari ordinari del mes
de setembre va presentar
el grup municipal Acord
Ciutadà una moció per l'esmena del reglament
de funcionamet del setmanari de Vinaròs. El PVI
la va recolzar perquè els punts a esmentar eren:
l’espai destinat als diferents partits polítics de la
corporació , la llibertat d’expressió i les maneres de
manifestar-la.
Després de dos anys de la seua aprovació, els canvis
introduïts pel tripartit al reglamente del diaret han
estat una fallida. Perquè ha perdut poder decisori
el Consell de Redacció, s'ha retallat la llibertat
d'expressió, ara sotmesa al parer subjectiu del
director (alcalde) i a més a més aquest s'autorga
poder inmiscuir-se en un dret individual com el
Dret a l'Honor.
A dia d'avui el director del diaret és l'alcalde, que
normalment no acudeix al Consell de redacció, ni
tans sols avisa. No han estat capaços de buscar
director per al setmanari en aquest temps i tampoc
s'ha enviat un regidor de l'equip de govern que el
represente en la seua absència, sembla com que
el Diaret molestés com a publicació d'informació.
Tenim un Consell on els representants dels
grups municipals han deixar d'anar , perquè
s'han desmotivat amb le pas del temps per
diverses raons: no tenen cap poder de decisió, s'ha
convertit el setmanari en un element propandístic
de qui governa i al dia següent de la reunió del
Consell des d’un despatx es fa el que vol en la
pùblicació del setmanari
La no aprovació de l'esmena al funcionamente del
reglament del setmanari, per al PVI és un atac a la
llibertat d’expressió, perquè no es poden publicar
“cartelles i proclames”, que són vies de’expressió
d’una crítica als qui governen. També ara el director
del Setmanari, que abans només era un càrrec
honorífic, es converteix en jutge i editor. Com és
posible ser jutge i part?, ara el director té potestat
per dictaminar, jutgar i decidir què es publica i
què no es publica.
Vivim en un estat de dret, mai la llibertat d’expressió
pot estar sota la subjectivitat d’una persona. Com
podrá considerar aquesta persona què és injuria,
insult, atac a l’honor o la manca de respecte?
Per això hi ha una separació de poders, i l’únic
que té postestat són els jutges. Ser càrrec públic,
comporta a voltes la crítica, inclús dubtar de la
honorabilitat dels que fem política honestament.
Per finalitzar volen dir que s’han utilitzat expressions
innecessàries com decidir que es publica o que no
es publica en nom d’uns altres. Malauradamente
la moció no ha estat aprovada, per al PVI aquesta
postura que va adoptar el tripartit és un retrocés
en democràcia.

¿A LA GENTE, LA ENTIENDE LA JUSTICIA?
Antonio Najar.

Jueves 28 de septiembre, me encuentro junto á
unas 300 personas frente al palacio de Justicia
de Vinarós con dos únicas preguntas: Justicia y
queremos saber. Justicia, porque no se entiende
que una persona que provoca un accidente
con consecuencias mortales y en condiciones
no aptas para conducir, simplemente se
le tome declaración y se le deje irse a casa
como si hubiera aparcado mal el coche. La
incompetencia de las personas que no supieron
estar a la altura en el momento de la que tendría
que haber sido la detención del causante, puede
derivar en la falta de condena de este. ¿Cuándo
van a cambiar las leyes y la mentalidad de los
agentes responsables para que entiendan, que
en ocasiones como esta, donde el que conducía
no estaba en condiciones? No es un simple
accidente, es un asesinato y como tal, tiene que
tener las consecuencias legales para el que lo
provoca, hay que ser más responsable y el que
beba, que camine después y no coja un coche
o el que se droga, que lo haga en su casa y que
el daño que pueda hacer que se lo infrinja a
si mismo. ¿Cuántas personas, familias..... han
perdido la vida o seguirán perdiéndola en la
carretera?. ¿Tendrá que fallecer algún artista
famoso, la hija de algún político o alguna
persona relevante para cambiar una ley injusta
y obsoleta por su ineficacia?. Justicia es: castigar
al responsable de un delito e indemnizar y
restituir en lo posible a las victimas. Las victimas,
que tienen padres, hermanos, familia... que
son victimas de esa perdida y como mínimo
tienen que ser tratados como tales, tienen que
ser informados y sabedores de que se esta
trabajando para que su perdida no sea un acto
impune. No se les puede tratar como al culpable
informándoles solamente cuando lo hacen
a este y en las mismas condiciones, hay que
distinguir, porque las victimas son las únicas
en estos casos que merecen todo respeto,
apoyo y un trato más amable y humano. No
entiendo la frialdad de los jueces, “que siendo
padres”cuando con todas las pruebas sobre
la mesa, toman simplemente medidas de
apercibimiento, dejando a un delincuente
libre para huir de una Justicia injusta, injusta
porque firmar en un juzgado cada quince días
o personarse en un cuartel cada determinado
tiempo, equivale a dejar libre a una persona que
en ese tiempo, puede viajar al otro extremo del
planeta. Apoyo total, como la inmensa mayoría
de la población a los familiares de Roció e Ivana.
No estáis solos y no lo vais a estar mientras dure
vuestra petición de justicia.
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PESCA
ESPORTS
Congre paràsit

Andrés Albiol

AGUAS TRANQUILIAS Y CALUROSAS DEL OTOÑO
Semana con una mar apaciguada que propició el poder faenar en todas
las pesquerías, a excepción de la llum. Las extracciones resultaron
bastante variadas, y las cotizaciones estables.
La pesca de arrastre, los nueve bous llevaron a diario a subasta langostino, salmonete,
calamar, pescadilla, peluda, galera, caracol, rape, canana, pulpo blanco, morralla, etc.
El cerco, las tres traíñas nuestras operaban por el litoral de Castellón y Valencia en busca
del peix blau.
La flota de artes menores, los trasmallos en su mayoría se dedican al lenguado. Tres lo
hacen a la sepia. Uno al pagel, palometa y la corba. Y otro a la letxa.
El palangrillo costero, dos barquitas calaron los anzuelos tras la lubina, dorada, sargo y
dentón. Y uno lo hizo para atrapar llampuga y sorella.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo sigue productiva.
Dos marrajeros foráneos llegaron con un total de 2.500 Kg. de pez espada.
Y una embarcación subastó en una jornada 6 ejemplares de atún rojo, que dieron es
báscula un total de 500 Kg. que los capturó con línea de mano.

Deu el seu nom a què pot excavar en les carns de grans
peixos morts, en les obertures genitals de salmons vius per
a menjar les seues freses, i inclús entrar de jove per la boca
o les brànquies de taurons i viure entre els seus òrgans.
Habita en les grans profunditats abissals.
En castellà se li coneix com a anguila de limo i congrio
parásito. El seu nom científic és Simenchelys parasítica.
Pertanyent a l'orde Anguiliforme i a la família Simenquélids,
este peix té un cos serpentiforme, comprimit pels costats,
llarg i esmolat cap arrere. Cap gran. Pic curt. Boca en
posició inferior, amb la comissura arribant davant de l'ull.
Les seues poderoses mandíbules tenen una filera de dents
còniques. Les obertures branquials estan situades en la
superfície ventral a l'altura de les pectorals, sent curtes,
horitzontals i confluents. Els ulls són xicotets i arredonits.
El parell anterior de les fosses nasals són tubs curts i el
parell posterior en forma de clavill. L'anus està situat
corporalment en el centre avançat. Amb bufeta natatòria.
Sense ràdios espinosos en les aletes. L'aleta dorsal part a
l'altura de la pectoral. L'anal és la mas llarga i ix darrere de
la zona branquial, per a fusionar-se en la cua amb la dorsal
en cabal que és conspícua. Les pectorals són reduïdes i
triangulars. Sense pelvianes.
Posseïx fins a 125 vèrtebres.
La línia lateral està poc marcada amb 44 porus preananles
i 2 prepectorals. Les escates són xicotetes, rudimentàries i
incrustades.
Talla 60 cm.
És de color terrós uniforme a gris, i mes fosc en les aletes
i la L.L. Per a reproduir-se és ovovivípar. Els ous són
pelàgics. Després d'eclosionar en larves es fan de forma
de cinta translúcida, per a després patir una espècie de
metamorfosi. Primer es van alimentant del plàncton, com
a copèpodes, etc. Després es convertixen en carronyers.
Amb els seus potents maxil·lars poden furgar en els cossos
de les víctimes. Són peixos batibentónics, que igual poden
viure lliures prop del llit marí o parasitar a grans taurons,
etc. Sol rondar dels 300 als 3.000 m. de profunditat. Les
seues captures són rares. És inofensiu per a l'home. I no sol
tindre valor comercial llevat que vaja mesclat amb altres
congres o morralles.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE SETEMBRE DE L’ANY 2017 (I)
PEIXOS:
Alatxa (Alacha)
Seitò (Boquerón)
Maira (Mare del lluç)
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa (Verdel)
Llampuga (Lampuga)
Veta (Pez cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orà (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
20

1 Kg.
107
1
189
57
133
104
34
5
480
3
157
551
71
5.418
3
671
25
5.166
2.378
104
34
324
16
1
10

Aranya (Araña, Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Letxa (Serviola, P. limón)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llises (Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corballo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)

595
5.842
309
7.600
1.901
732
1
1.504
14.270
2.334
402
357
866
166
3.486
1
113
105
25
40
2
120
27
1
1
10
5

Palomida (Palometa blanca)
Morruda (Sargo picudo)
Chopa (Cántara)
Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol, Rombo)
Varis (Varios)
Total.............................
CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gamba (Camarón, Quisquilla)
Llomàntol (Bogavante)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sepia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)

125
4
1
1
16
1
14
2
______
57.019
401
25
807
2.903
1
18
3
_____
4.160
541
200
983
1.965
3.241
86

P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón)
Caragol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)
Total……………….……..
Total d’Arrossegament..........
PEIXOS:
Alatxa (Alacha)
Seitó (Boquerón)
Melva (Canutera)
Aspet (Espetón)
Sardina
Bacoreta (Sarda)
Orà (Dorada)
Lliri (Anjova)
Palometa (Palometón)
Roncador (Roncón)
Llisa (Lisas, Mújoles)
Varis (Varios)
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Canana (Pota, Volador)
Total…………………………
Total de Cèrcol.....................

29
4
82
1
_____
7.134
68.312
4 Kg.
2.000
1
2
6
1
3
2
4
1
3
2
1
2
____
3
_____
2.032
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Caminata serra d'Irta
El dissabte dia 30 d'octubre components
del club natació Vinaròs es van desplaçar
fins a la serra d'Irta, on van fer la ruta
de l'ermita de sant Antoni/ mallada de
la rabosa/ mas del Senyor, amb uns 16
quilòmetres per un paratge escarpat
i amb prou desnivell, on van fer una
jornada d'entreno diferent a l'habitual
Agrair a tots els pares que van col·laborar
en el transport dels nadadors fins a
l'ermita de sant Antoni.

Pádel

Los alumnos de pádel de la escuela de tenis y
pádel la closa se desplazaron hasta la capital de les
Terres de l’Ebre a disputar la jornada 12 del Padel
Kids Tour Mac Donalds en el Club Tenis Tortosa
En categoria Benjamin nuestra jugadora Leyre
Hernández jugó de compañera con un jugador de
otra escuela , en su categoría se disputó el formato
liguilla donde quedaron terceros ,ganando un
partido y perdiendo dos, donde se pudo ver a
Leyre sacando bolas de pared casi imposibles y
jugando un pádel más que decente para la corta
edad que tiene. Leyre es las pequeña de edad
de la categoría, por eso aun tiene más mérito.
En categoria alevín se volvieron a juntar Miguel
Roca y Cristian Espuny después de casi 9 meses
sin jugar juntos, empezaron bastante dormidos
y parados , a medida que la competición iba
avanzando fueron mejorando ,pero no fue
suficiente para llegar a semifinales poco a
poco irán mejorando y entendiéndose mejor
cada vez algo fundamental en este deporte
Ya por ultimo Iker Vital también en categoría alevín

llegó hasta semifinales perdiendo en el partido más
igualado y disputado de la categoria por 5 a 4 contra
una de las parejas más consistentes del circuito
Felicitar a todos los jugadores de la
escuela por su espíritu de superación ,su
deportividad ,sacrificio y actitud ,valores
básicos para mejorar en el deporte y en la vida.
Finalmente el domingo dia 23 hicimos la fiesta
del final del verano en la Escuela de tenis y
pádel la Closa como cada año se repartieron

camisetas de la escuela para los mas de 90
alumnos , se hizo una pequeña demostración
a los padres asistentes de los entrenos que
efectúan los alumnos a diario y partidos entre ellos
Todo finalizo con un piscolabis variado y la entrega
de premios de la liga de tenis la Closa 2017
Agradecer a todos los padres su asistencia al
evento y su confianza depositada en la escuela
para formación y educación de sus hijos durante
el curso.

3ª OPEN DE PESCA.

El pasado sábado se celebró la tercera prueba
computable del calendario social de pesca del
Club Náutico Vinaròs, siendo la primera de esta
temporada en la modalidad de pesca al curricán,
basada en el arrastre del aparejo. Las condiciones
fueron buenas para poder comenzar esta
modalidad con buen sabor de boca, ya que todas
las embarcaciones participantes obtuvieron su
merecido premio reflejado en las buenas capturas
realizadas por todos ellos. A las 13 horas se daba

comienzo el pesaje de las capturas, para conocer
a los tres primeros clasificados y la pieza mayor.
Especies capturadas: Melvas, lampugas, lirios.
CLASIFICACIÓN de la PRUEBA:
1ºSUMAKA
Rubén Núñez Mendoza
11,850 kg
2ºAUDAZ
Gilberto Ferré Tomás
9,034 kg
3ºCALATAI AND ROSE José A. Serrano Miralles

5,130 kg
GANADOR PIEZA MAYOR
1ºAUDAZ
Gilberto Ferré Tomás 0,550
kg
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL LIGA SOCIAL:
1º
Audaz
(140
puntos)
2º
Sumaka
(103
puntos)
3º Cubeño (78 puntos)
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El passat dissabte 30 de setembre,
l’equip de bàsquet en cadira de rodes
de la secció esportiva BAMESAD
va disputar, a Badalona, la primera
jornada de la Lliga Catalana contra
els MASTERS. L’equip Vinarossenc
va obtenir una victòria ajustada en
l’últim minut en un partit emocionant
i molt disputat. L’encontre va tenir
lloc a l’antic pavelló del Joventut de
Badalona, convertint-se així en el
primer partit de bàsquet en cadira de
rodes que es jugava a aquella pista.
BAMESAD presentava un equip novell
amb noves incorporacions que han
reforçat positivament la plantilla.
Tot i que per a alguns jugadors va

significar el seu debut a la competició,
l’equip va estar tranquil i ficat al partit,
sobretot en els dos últims quarts.
El transcurs del matx va ser un estira i
arronsa per part dels dos equips. Tant
va ser així que a falta de quaranta-vuit
segons per a la fi de l’últim quart i amb
el partit igualat, BAMESAD defensava
un atac contrari on s’ho jugava tot.
La sòlida defensa va permetre un
robatori de pilota que va culminar
amb un atac amb cistella en l’última
jugada del partit.
Aquesta
victòria
dóna
molta
confiança al conjunt, que ja segueix
treballant per a preparar la segona
jornada de la Lliga Catalana.

El Balonmano Vinaròs comença nova temporada
Club Balonmano Vinaròs Un any més el handbol
torna a Vinaròs i aquest any amb més força que
mai i equips en totes les categories masculines,
tenim equips d'Infantil, Cadet, Juvenil i sènior i
estem desenvolupant la lliga local escolar aleví
mixta.
Un any que es presenta amb moltes novetats
i grans metes, sobretot en els nostres equips
de base, estem segurs que en molt poc temps
tornarem a tenir un equip Sènior molt competitiu
i que ens permeti jugar en categories nacionals.

Aquest any han tornat amb nosaltres per reforçar
el nostre equip Sènior Marc Martorell i Agustin
Serrano, uns jugadors que van començar fa ja mes
de 10 anys amb nosaltres (com pasa el temps) i
que estem segurs que ens donaran moltes tardes
de bon handbol.
Ells són l'exemple per als més joves i de ben segur
que al costat d'ells aprendran a ser molt millor
jugadors i millors persones.
Afició, us esperem al pavelló per animar els
nostres jugadors.

Juvenil "A" Vinaròs EFC
C.F. Benicarló BF "A" 0-2 Vinaròs EFC "A"
Nueva victoria, la cuarta consecutiva y en esta
ocasión ante un gran rival que nos exigió mucho
en todos los sentidos.
Para este importante partido planteamos
un nuevo sistema 1-5-3-2, que trabajamos y
ajustamos durante la semana.
En la primera mitad y con tan sólo un minuto
de partido, el Benicarló disfruto de un mano
a mano que, el hoy nuestro guardameta
Deyvi, logra repeler en una gran intervención,
permitiéndonos seguir durante todo el partido
con nuestro planteamiento inicial.
En el minuto 8 y tras la presión en la salida del
conjunto local, es Iván el que se anticipa en
medio campo, y tras varios rechaces el balón
queda suelto al borde del área, donde Uriel, muy
oportuno, bate con clase la salida del meta local,
0-1.
A partir de ese momento se asienta el equipo
y podemos observar lo comentado con
anterioridad, un Benicarló muy incómodo, con
pocas llegadas claras y en alguna que Deyvi logra
resolver sin muchos problemas. También por
nuestra parte y sobre todo por banda izquierda
por mediación de Manu creamos algún peligro
que no acabamos de materializar, llegando de
esa forma al descanso.
En la segunda mitad toma el relevo de Nacho por
22

banda derecha Widin, incansable en la segunda
parte. También entra al campo Dani por Uriel
en punta, que muestra una gran continuidad al
trabajo realizado por este último, ofreciendo una
gran versatilidad en ataque, y ayudando mucho
en medio campo. El tercer cambio es el de Pere,
que deja su puesto a Petru, quién da muestra de
su fortaleza física y su disciplina táctica durante
toda la segunda parte en el lateral izquierdo,
dando paso al cambio de posición de Manu que
pasa de ese lateral a ocupar el lugar de Pere en
la parte delantera.
El Benicarló lo intentó con todo pero no logró
conseguir la igualada, mientras él Vinaròs salió
con mucho peligro a la contra, avisando en
varias ocasiones, pero no es hasta la entrada
de Oriol F., quién suple a Alex Querol, muy
trabajador en todo el partido, esta vez Manu
pasa a la línea medular, para que Oriol con su
habitual explosividad, lance contras junto a
Dani.
Es el descuento cuando Dani logra conectar
por el centro y con mucho espacio con Oriol
F., quién y tras gran arrancada, logra batir la
portería local, logrando el definitivo 0-2.
Esta próxima semana nos visita el San Pedro
que tampoco será nada fácil, y dónde debemos
hacer bueno el resultado logrado esta semana.

7 octubre de 2017

ESPORTS
Vinaros C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

VINARÒS C.F. 3, U. D. BENASAL 1
12h00’, 1/10/2017
Árbitro de la contienda: LLIASS CHOULLI. Justo y
acertado como todos o casi todos los que pitan. No
es favorable recriminar nada al que juzga el juego.
Lo que se hace siempre cuando el resultado va en
contra. Y sobre todo si no está asistido en las bandas.
ALINEACIÓN DEL VINARÒS C. F. : Lluc(4),portero
titular, Poche(2), Andrés(2), Santi(3), Manolo(2),
Miguel Ángel(3), Raúl(3), Camí(3), Dani(3), Javi
García(3), Polo(3). Suplentes: David, portero suplente,
Kevin(3), Jordi(2), Moha(3), Sergi(2)
Trofeo al más regular: Lluc 12, Raúl(11), Dani(11),
Manolo(10), Miguel Ángel(10), Camí(10), Polo(10)…
Trofeo al máx. goleador(3): Raúl 2, Lluc 1, Javier García
1, Polo 1, Cristian 1, Moha 1.
RESUMEN DEL PARTIDO:
Partido muy correcto el realizado por nuestro
equipo que tal vez se merecía más haber obtenido
los tres puntos que estaban en juego. Ya en el 21’
Camí remata al larguero. La primera media hora fue
de dominio abrumador local en posesión, juego…
siempre iniciando las jugadas desde la defensa
pero faltaba concretarlas en las líneas de más

arriba. En el 39’ y 44’ se dieron dos aproximaciones
rivales con cierto peligro. Ya en la segunda parte,
en el 17’, encajamos el gol en contra al rematar una
falta sacada prácticamente del banderín de córner.
Supuso un verdadero golpe doloroso pues no nos
lo merecíamos. Doble cambio: entran Moha y Kevin
por Polo y Andrés. El equipo sigue firme en busca del
empate, demostrando su fuerte carácter cuando los
resultados van en contra. En el 27’ buena ocasión de
Raúl que cabecea por arriba del portero. En el 36’ otro
doble cambio: Jordi por Manolo y Sergi por Poche y
en el 37’ otra bonita ocasión de Sergi de cabeza. En
el 41’ viene nuestro gol, bien merecido por nuestro
esfuerzo y afán. Moha tira de fuera el área un ajustado
tiro que se cuela en la portería del Benasal. Y lástima

porque en el 45’ hubo un remate nuestro que se
estrelló en toda la cruceta.
Bueno…poco a poco…ya tendremos algo de
más buena suerte en los próximos encuentros.
Esta semana nos desplazamos a Tirig que tiene los
mismos puntos que nosotros. A ver si regalamos un
buen resultado a nuestra afición para se anime a
vernos a nuestra cancha. Destaco en las fotografías
adjuntas a la nueva peña creada para animar
incondicionalmente al equipo como así ya fue este
domingo pasado, llamada FRENTE LLANGOSTÍ. Y
la otra foto es de ÁNDRES ALIAS, jugador llamado a
llevar el juego destructivo y también constructivo en
el medio del campo, aunque últimamente le falta un
poco chance…

TITULAR: LA JORNADA
AUTOR: RAFAEL MARCOS SIMÓ

Rafa Marcos

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados

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

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

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

Jornada 3
1
0
1
0
1
2
1
1

J.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
4
4
1
3
1
4
3

Jornada 2

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

Jornada 4

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

G.
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Jornada 1

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

2
0
1
2
4
3
3
3

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

P.
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

C.E. Cinctorra
C.F. Borriol "b"
Clasificación.
U.D. Benassal
J.
G.
1 Càlig C.F. Tírig
1
1
2 AlcoleaCàlig C.F.
1
1
3 VINARÒS
1
1
4 Torreblanca
1
1
C.D. Vall
d'Alba
5 Rossell
1
1
R.C. Salzadella
6 Atzeneta
1
1
7 Vilafranca
1
1
C.F. Torreblanca
8
9
10
11
12
13
14
15
16

G.F.
13
11
7
12
6
7
5
5
3
5
5
5
5
4
4
2

DIA:

DISSABTE, 07.10.17

CIUTAT ESPORTIVA

HORA
10,00
12,00
16,00
16,30
18,00
18,30
DIA:
HORA
10,30
10,30
11,45
12,30
12,30
16,00
18,00
DIA:
HORA
12,00
DIA:
HORA
10,00
11,00
17,00
11,00
16,00
DIA:
HORA

LLOC
CAMP 1-2
CAMP 1
CAMP 3
CAMP 1-2
CAMP 3
CAMP 1-2
DISSABTE, 07.10.17
LLOC
ESTADI
CAMP 3
CAMP 3
ESTADI
ESTADI
ESTADI
ESTADI
DIUMENGE, 08.10.17
LLOC
ESTADI
DISSABTE, 07.10.17
LLOC
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
DIUMENGE, 08.10.17
LLOC

ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
INFANTIL “B”
FUTBOL
ALEVÍ “A”
FUTBOL
BENJAMÍ “A”
FUTBOL
INFANTIL “A”
FUTBOL
PREBENJAMÍ “A”
FUTBOL
JUVENIL “A”
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL 11
INFANTIL A
FUTBOL 7
PREB BLANC
FUTBOL 7
BENJAMÍ BLAU
FUTBOL 7
BENJAMÍ BLANC
FUTBOL 7
PREB MORAT
FUTBOL
FEMENÍ
FUTBOL 11
JUVENIL
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
VETERANS
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
HANDBOL
INFANTIL
HANDBOL
CADET
HANDBOL
JUVENIL
BASQUET
CADET FEM
BASQUET
JUNIOR FEMENINO
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

17,00

PISTA PARQUET

BASQUET

SENIOR MAS 1ª NAC

19,00

PISTA PARQUET

BASQUET

JUNIOR MAS PREFE

DIA:
HORA
18,30

DILLUNS, 09.10.17
LLOC
PISTA PARQUET

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
BASQUET
JUNIOR MAS 1ª

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1

G.C.
2
1
3
6
2
4
5
6
6
7
7
8
8
8
8
18

1
0
0
0
0
0
0
0
0

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

PTOS.
9
9
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
1
0

1
0
2
2
1
6
0
1

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

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

08/10/2017

U.D. Atzeneta
C.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea
G.F.
G.C.
PTOS.
VINARÒS
C.F.
6
1
3
5
1 Rossell
3
Esportiu
4
0
3
4
0
Albocàsser
C.F.
3
4
2
3
C.F.
Vilafranca
3
1
3
3
1 Palmes
3
C.F.
Les
"b"
2
1
2
1
1
1
0
0
1

1
2
4
3
3
5
4
4
6

DIF. G.
11
10
4
6
4
3
0
-1
-3
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-16

3
0
0
0
0
0
0
0
0

ENCONTRE
VINAROS EFC – CD MORERES
VINAROS EFC – DEPORTES TONIN
VINAROS EFC – C.D. CABANES
VINAROS EFC – CASTELLON, SAD C
VINAROS EFC – BENICARLO
VINAROS EFC – C.F. SAN PEDRO
ENCONTRE
UNITED VINAROS CF - RAFALAFENA A
CF UNITED VINAROS CF ALCANAR BLAU
CF UNITED VINAROS CF - AMPOSTA NEGRE
UNITED VINAROS CF - RAPITENCA
BAIX MAESTRAT
CE FORTÍ VINARÒS – CF SP PL DE ARGEL ALICANTE “D”
UNITED VINAROS CF - ALCORA C
ENCONTRE
AV VINARÒS – AV PERELLÓ
ENCONTRE
CBM VINAROS – ALMASSORA
CBM VINAROS – ALMASSORA
CBM VINAROS – FERTIBERIA BM PUERTO SAGUNTO B
C.B. GIL COMES VINAROS - CB VILAREAL
C.B. GIL COMES VINAROS – CB BURRIANA
ENCONTRE
C.B. GIL COMES VINAROS – EUROLIGA STUDY EB
VILAREAL
C.B. GIL COMES VINAROS – EUROLIGA STUDY EB
VILAREAL
ENCONTRE
C.B. GIL COMES VINAROS B – NBA LUMAPA

23
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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(no s'apliquen els dies festius)

Dia de l’espectador: 4'50 euros

www.jjcinema.es

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

SERVEI D’ATENCIÓ AGENT D’IGUALTAT
-Informació i assessorament personalizat a dones:
recursos i servicis, orientació sociolaboral, creació
d’empreses i millora d'activitat empresarial, etc.

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

EXAM
KET (A2)

-Informació i assessorament a dones víctimes de
violència de gènere

PET (B1)
FIRST (B2)

DATE

CLOSING
DATE

18-11-2017

12-10-2017

18-11-2017

12-10-2017

02-12-2017

26-10-2017

-Informació i assessorament a empreses o entitats per a
l'elaboració i implantació de plans d’igualtat
Atenció i assessorament a associacions de dones per a la
seua constitució, accions, etc.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. Sant Antoni, 19-planta baixa. Tel. 964450075
/964407700 ext. 214

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Horari d’atenció amb cita prèvia: dilluns i dimecres de 9
a 14 hores.

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que
el proper dia que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 20
d’octubre de 2017

Regidoria de Recursos Humans informa:

Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.

Convocatòria procés selectiu per a la constitució Borsa
Treball de Tècnic d’Administració General
Per Decret d’Alcaldia, núm. 1848, de data 19 de setembre 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 20/09/2017, 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,
núm. 115, de 26/09/2017.
Termini presentació instàncies del 27/09/207 al 11/10/2017
(ambdós inclosos).

Regidoria de Recursos Humans informa:

Convocatòria
procés
selectiu
COORDINADOR/A NETEJA

borsa

treball

Per Decret d’Alcaldia, núm. 1920, de data 27 de setembre de 2017 es va
aprovar la 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.
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www.divinaprovidenciavinaros.es

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

Tauler Municipal

Internacional_

7 octubre de 2017

Vinaròs

FECHA

Los talleres se llevarán a cabo los días 18, 20, 25 y 27 de octubre
de 2017, en horario de 10:00 a 13:00 h.

DIRIGIDO

A todas aquellas empresas de la Comunitat Valenciana que
quieran empezar a exportar, consolidar su presencia en
determinados mercados o definir su estrategia de
internacionalización.

OBJETIVOS

Es una iniciativa de IVACE Internacional y las Cámaras de
Comercio de la CV, a través de un ciclo de talleres prácticos,
para atender a las empresas en todas sus necesidades de
internacionalización y hacerlo allí donde se encuentren.

PRECIO

Gratuito para las empresas (cofinanciado al 50% por Fondos
Feder e IVACE Internacional).

Estàs buscant TREBALL?

LUGAR

ACTIVA’T

VINALAB
Cl. Galicia, 12 - Vinaròs

Taller
Descobreix les teues
competències laborals i
dissenya la teua marca
personal

PROGRAMA
Taller 1 (3 h):
• Iniciación al mercado internacional
La internacionalización, ¿una necesidad o un capricho?
• Selección de mercados exteriores
Elementos de discriminación y decisión. ¿En qué basarse
para seleccionar un mercado? Herramientas sencillas a
aplicar en la selección.
Taller 2 (3 h):
• Formas de acceder al mercado seleccionado
Cómo llegar sin perderse por el camino
• Plan de marketing internacional
El marketing al servicio de su plan de internacionalización
Taller 3 (3 h):
• Medios de pago internacionales
Cómo emplear las herramientas financieras para su salida
al exterior, formas de cobro y pago, cobertura de riesgo,…
Taller 4 (3 h):
• Documentación en el comercio exterior
Operativa administrativa y comercial internacional
(modelos, fórmulas, requisitos mercantiles,…)

CONTACTA CON NOSOTROS

Victoria Jiménez
Agència de Desenvolupament Local – Ajuntament de Vinaròs
vjimenez@vinaros.es
964 407 700

Dies: 20, 25 i 27 d’octubre

(Inscripcions fins a l’11 d’octubre)
Horari de 9.30 a 13.30 h
PROGRAMA:
La necessitat de definir el nostre perfil professional
Coneix-te a tu mateix
El meu perfil professional. Competències
Creació de la marca personal
Eines 2.0 per a crear la teua marca
MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700

· 964 401 912

LLOC DE REALITZACIÓ
Centre del Coneixement VINALAB
Carrer de Galícia, 12

INSCRIPCIÓ
OIAC Oficina d’Informació i Atenció al
Ciutadà
Plaça de Jovellar, 2
SEU ELECTRÒNICA
https://vinaros.sedelectronica.es/

&'5'081.72#/'06.1%#.
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ESQUELES

PUBLICITAT

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
1º Aniversario de

María Giner Fora
Viuda de Pedro Aixalá Masó

Que falleció cristianamente en Vinaròs
el día 4 de octubre de 2016
a los 92 años de edad
D.E.P.

En recuerdo y memoria de nuestra querida madre
María Giner Fora, (viuda de Pedro Aixalá Masó).
Y en agradecimiento de su grata y maravillosa participación, en ese
momento tan triste e inolvidable de la Coral García Julbe, de la cual
hubiese estado y estuvo tan contenta y agradecida.
Y la expresión, en su recuerdo y homenaje de tantos sentimientos y
verdades expresadas en esos momentos, por Salvador Quinzá, tan
querido.
Y a todo el mundo, que aún hoy nos dan las condolencias y muestras
de cariño por nuestra querida madre, ¡gracias!
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 mamá, nunca te vamos a olvidar.
Vinaròs, octubre 2017
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agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
nord,120
11
desembre
VALLS
c. del Pilar,
718
octubre
PITARCH
819
920

desembre
octubre
desembre
octubre

23
12

desembre
octubre

21
10
22
11
13

desembre
setembre
desembre
octubre
octubre

MATeU
MARTÍNEZ
TORReGROSA
FERRER
PITARcH
ROCA
MARTÍNeZ
GUIMERÀ
FeRReR
ADELL
SANZ

TELÈFONS D’INTERÉS
octubre
VALLS
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

14

c.av.
Sant
Francesc,
País
Valencià,103
15

av. Antoni,
Llibertat,399
pl. Sant
c. del
Pilar, 120
c. Sant
Francesc,
6
av. País
Valencià, 11
15
pl. Parroquial,
pl.(cant.
Sant Antoni,
39
av. Pius XII
Picasso)
c. Pont, 83
zona turística nord, 11

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

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

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

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


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

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

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

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


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

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

FONS
PERFILATS
ELS FONS AMB CAPACITAT D’ADAPTACIÓ

Gescooperatiu Gestió
Conservador, FI

Gescooperatiu Gestió
Moderat, FI

Gescooperatiu Gestió
Decidit, FI

Gescooperatiu Gestió
Agresiu, FI

Perquè no hi ha dues inversions iguals i perquè sabem que davant la complexitat actual
dels mercats, el que necessita és una gestió activa dels seus estalvis que busqui de forma
diversificada les millors oportunitats; hem creat la gamma de fons Gescooperatiu Gestió,
adaptat al perfil de cada client.

INFORMAT A:

