
EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

15 setembre de 2018

Núm. 3.044 · 1'50€

El Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí ja té jurat per a la seva 16a edició

Comença el curs escolar

II Trobada de Nanos



15 setembre de 2018

2

Edi ta :
A jun tamen t  de  V ina ròs

Director :
Enr i c  P la

Consel l  de redacc ió:
Agustín Fabregat (Tots i Totes Som Vinaròs)

Ivan Palacio (Acord Ciutadà)
Sefa Miralles (PSPV-PSOE)
José Ramón Tárrega (PP)

Praxedes Soliva (PVI)
Ramon Álvarez(Compromís)

Cap de redacc ió:
Xav ie r  F lo res  Royo

Disseny i  maquetac ió:
A.G.  Cas te l l  Imp reso res

Redactors :
Andrés  A lb io l  Mune ra

Col· laboradors:
Emi l i  Fono l l osa

Sa lvado r  Qu inzá
Ra fa  Marcos

Ju l i án  Za ragozá
Juan  Cha le r

Apa r i c i o
Fo tospa i . com

Adminis t rac ió 
i  subscr ipc ions:
Ed i to r i a l  An t i nea , 
Te l .  964  45  00  85 

webmaster@editorialantinea.com
Publ ic i ta t :

A qua l sevo l  de  l es  agènc ies 
de  pub l i c i t a t  o  a l  t e l è fon 

964  45  00  85
Impress ió:

A.  G .  Cas te l l  Imp reso res  S .L .
C /  D r.  F lem ing ,  6 , 

12500  V ina ròs
Dipòsi t  legal :  CS-298 -84

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

El curs escolar a Vinaròs es va iniciar dilluns 10 de setembre 
amb normalitat amb al voltant de 4.300 alumnes. Quant 
a les dades d'escolarització, facilitades per la regidora 
Begoña López, als centres públics hi ha un total de 750 
alumnes en infantil i 1500 alumnes en primària, i en els 
concertats 150 en infantil i 300 en primària. A secundària, 
hi ha matriculats al voltant de 1400 alumnes als centres 
públics i 240 alumnes en els concertats. 
López també va explicar que s'han realitzat aquest estiu 
obres incloses en el Pla Edificant en el col·legi Misericòrdia 
i l'IES Leopoldo Querol. 
En l'IES Leopoldo Querol s'ha aprofitat la creació d'un 
aula de música a l'espai actual d'accés al saló d'actes per 
adequar una zona adaptada per a persones amb mobilitat 
reduïda, així com convertir les actuals rampes de la platea 
amb un pendent excessiu en escales de doble esglaó. 
S’ha millorat l'accessibilitat del saló d’actes i actualitzat 
el sistema de calefacció del mateix. També al desembre 
o gener del proper any es van a substituir les finestres de 
les aules i despatxos de l'edifici més antic de l'institut, que 
eren d'alumini senzill i vidre simple i tenien filtracions. 
S'instal·larà una nova perfilería d'alumini amb trencament 
de pont tèrmic i doble acristalament amb càmara d'aire. 

Una altra de les actuacions és la instal·lació de dues 
lluminàries en la porta d'accés pel carrer Benedicto XIII. 
En el CEIP Misericòrdia, amb un pressupost d'adjudicació 
de 92.142 euros, la principal actuació ha sigut l'ampliació 
i reforma del mòdul d'educació infantil, l'oclusió visual 
del tancament del pati en la façana que dóna a l'avinguda 
Llibertat i la que delimita amb la calli Escultor Agustí 
Agramunt, zona aquesta on també s’ha ampliat l'accés al 
pati. A més, s’han posat xarxes de protecció en la pista 
esportiva. 
Amb aquestes millores, des de l'àrea d'Educació s'espera 
que els escolars d'aquests centres educatius estiguin més 
còmodes, assegurances i protegits.

Col·legi Jaume I
Quant a l'anhelat inici de les obres del nou col·legi Jaume 
I, López va dir que una vegada sol·licitada la delegació de 
competències per incloure l'obra en el Pla Edificant, l'obra 
sortirà en breu a licitació una vegada realitzats els plecs 
administratius, en els que actualment s’està treballant. 
“No m'agrada parlar de terminis concrets, però creiem 
que les obres podrien iniciar-se a principis del pròxim 
any”, va assenyalar.

Vinaròs dóna inici al curs escolar
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ACTUALITAT

El Ayuntamiento de Vinaròs guardó el martes 
tres minutos de silencio en una concentración 
que tuvo lugar a las 12 horas a las puertas del 
consistorio como condena contra los asesinatos 
de violencia machista que tuvieron lugar el lunes 
en un nuevo día trágico en materia de violencia 
de género en España, ya que tanto en Borriol, 
Villaverde (Madrid) y Asturias, ha habido nuevos 
casos de mujeres asesinadas, presuntamente, a 
manos de sus parejas.
El número de mujeres asesinadas por esta causa 
asciende a 33 en lo que llevamos de 2018 en 
España. El 016 es el teléfono contra la violencia 
machista.

L'Ajuntament de Vinaròs va celebrar dimarts un 
ple extraordinari en el qual es va acordar desistir 
de la urgència sol·licitada per a l'expropiació dels 
terrenys per executar el carril lúdic, projecte àdhuc 
pendent del Pla Confiança. 
El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, va 
explicar que el 30 d'agost l'Ajuntament va enviar 
tota la documentació sol·licitant la urgència 
d'expropiació dels terrenys, i que el 4 de setembre 
la Generalitat els va informar que no era necessari, 
ja que a la fi de 2009 ja s'havia declarat i aprovat 
la urgència d'aquest Pla, sent la Generalitat la que 

gestionava llavors aquestes obres. “Des de l'equip 
de govern teníem el dubte de si s'havia de tornar a 
declarar la urgència i per això realitzem els tràmits 
i avui aprovem el desestimient d'aquesta petició 
atès que segueix en vigor la del 2009 ja sol·licitada, 
declarada i aprovada”, va explicar Valls. 
El PP de Vinaròs es va abstenir, argumentant el seu 
portaveu Juan Amat que no s'especifica en l'informe 
d'aquest projecte les indicacions de la conselleria 
en el sentit que no és necessària la urgència.  
Cal recordar que un total de set empreses han 
concursat per adjudicar-se una de les dues fases 

de les obres de construcció del carril lúdic esportiu 
que comunicarà la ciutat de Vinaròs amb el turó 
del Puig. 
D'aquesta manera, dues empreses treballaran de 
forma independent en el projecte, per agilitzar així 
les obres i finalitzar-les abans del 31 de juny del 
proper any com data límit, mentre que haurien de 
començar abans del 31 d'octubre. 
Els tècnics redactors del projecte estipulen que 
tots els treballs estaran acabats en sis mesos, 
complint així els terminis marcats per la Generalitat 
Valenciana.

Tres minutos de silencio 
por los últimos casos de 
mujeres asesinadas por 
violencia machista

Ple extraordinari per un tràmit del carril lúdic

País Valencià, 11      VINARÒS     t. 964 45 56 60       http://www.pcbox.com

Financiación hasta 10 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago

PORTÁTIL ACER  B117M
- Pantalla 11,6”
- Batería hasta 13 h
- Diseño y Peso ideal para estudiantes

- Procesador N3160
- Memoria 4GB S
- Disco Duro SSD 128GB 

- Licencia de windows 10 profesional
- Garantía y Asistencia exclusiva

La Vuelta  al Cole

PVP Portatil: 296 € iva incl. | Portatil LENOVO con Office: 339 € iva incl.

Amplia gama de
Soluciones Informáticas para alumnos
de cualquier etapa: Colegios, Institutos y Universidad
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ACTUALITAT

El període d'inscripció estarà obert fins al 13 de 
setembre

A Adolfo Muñoz, l'acreditat restaurador toledà i 
president d'aquesta nova edició, la participació 
ja es va anunciar a la revista gastronòmica 
Origen, se li uneixen altres quatre membres del 
jurat que representen diferents àmbits del món 
de la gastronomia, dotant el concurs d'un alt 
nivell:
Carles Miralles ve en representació de la 
Selecció Espanyola de Gastronomia. És el 
guanyador de la passada edició del concurs 
i actualment dirigeix   el seu propi restaurant 
a Peníscola, el Vericat. A més, va obtenir el 2º 
Lloc per a la Selecció Espanyola de la Cuina 
Mediterrània a Itàlia; Cova Morales, coneguda a 
les xarxes socials com Comoju, és una bloggera 
gastronòmica premiada per la seua tasca en 
la difusió de la gastronomia valenciana; Jordi 
Garrido és un reconegut xef valencià que 
actualment treballa com a presentador en 

el nou programa gastronòmic de la televisió 
pública valenciana, Àpunt, Cartes en joc; també 
estarà Miguel Ángel Montesinos, xef valencià 
i associat del restaurant El Bocaito Tradició, 
Innovació & Wines a Guardamar del Segura, 
Alacant.
Per finalitzar, el regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet Llatser, ha remarcat que s'està 
portant a terme una campanya promocional 
a escala nacional per donar a conéixer aquest 
concurs, així com per incentivar la participació. 
En aquest sentit, ha volgut recordar que el 
període d'inscripcions al concurs estarà obert 
fins al 13 de setembre i anima els professionals 
de tot Espanya a presentar les seues receptes. 
A més, recorda que a banda dels premis que 
poden emportar-se els guanyadors, el primer 
classificat podrà ser seleccionat per la Selecció 
Espanyola de Cuina per a representar el país en 
esdeveniments i concursos gastronòmics de 
caràcter internacional. Els interessats es poden 
inscriure al web www.llagostidevinaros.com

El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, 
ha presentat la segona edició de la 
campanya comercial “No es pot comprar 
l’amor, tota la resta si”, que pretén informar 
a la ciutadania dels avantatges que suposa 
comprar en els establiments del municipi. 
Fontanet ha indicat que Vinaròs disposa de 
més de 500 establiments “amb una oferta 
variada, amb productes de qualitat i preus 
molt competitius, sempre amb l’atenció 

personalitzada del comerç de proximitat”.
Per tal d’ajudar a la seua difusió s’ha posat 
en marxa una campanya publicitària 
als mitjans de comunicació i un acció 
promocional de carrer amb el títol “Tornada 
a l’escola”, que es farà el proper dissabte 
15 de setembre pel centre comercial de la 
ciutat des de les 10h fins a les 13.30h, amb 
l’aparició d’un mag i altres sorpreses per 
ajudar a dinamitzar les compres.

El Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí 
de Vinaròs ja té jurat per a la seva 16a edició

Segona edició de la campanya comercial “No es pot comprar l’amor, tota la resta sí”
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ACTUALITAT

La presidenta de l’Associació 
de Comerciants, Maria 
Angeles Pereda i el regidor 
de Comerç, Domènec 
Fontanet, han presentat 
este matí la nova edició 
de Les Botigues al Carrer 
que tindrà lloc el pròxim 
diumenge 16 de setembre. 
En esta ocasió –es porten 
ja més de 30 edicions- 
seran 40 els comerços de 
tot tipus de productes que 
sortiran als carrers cèntrics 
per vendre al millor preu 
productes per concloure la 
campanya comercial d’estiu. 
L’horari serà de 9.15 hores a 
20.30 hores.

La Generalitat Valenciana, en 
col·laboració amb el Consell Local 
Agrari i La regidoria d'Agricultura, ha 
organitzat una sèrie de cursos dedicats 
a la producció ecològica de cítrics que 
se celebrarà de l'1 al 5 d'octubre a 
Vinaròs. 
Seran cinc dies de ponències i visites 
a parcel·les on es tractaran temes com 
la normativa per a la reconversió a la 
producció agrícola, la nutrició dels 
cítrics en agricultura ecològica, la 
biodiversitat i el control de plagues, 
així com experiències en locals de 

comercialització. 
El lloc triat per al desenvolupament de 
les jornades serà Vinalab, en C/Galícia 
nº 12. Les ponències tindran lloc cada 
dia des les 17.30 a les 20.30 hores, i 
les visites a parcel·les seran de 16.00 
a 19.00 hores. Aquest és el programa 
complet de les jornades:
DILLUNS 1 OCTUBRE
17.30 - 19.30 h. Normativa per a la 
reconversió a la producció ecològica.
Responsable: Inspectora tècnica del 
Comité d'Agricultura ecològica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV)

DIMARTS 2 OCTUBRE
17.30 - 20.30 h. Bases per a la nutrició 
dels cítrics en agricultura ecològica.
Responsable: Ana García – Docent 
d'Agricultura Ecològica i Tècnica en 
compostatge en la Universitat Miguel 
Hernandez (UMH)
DIMECRES 3 OCTUBRE
17.30 - 20.30 h. La biodiversitat i el 
control ecològic de plagues en cítrics. 
Responsable: Alberto García – Tècnic 
SPEit - STT
DIJOUS 4 OCTUBRE
17.30 A 20.30 h. Expectatives 

comercials dels cítrics ecològics. 
Responsable: Diego Roig (assessor 
comercial producte ecològic)
DIVENDRES 5 OCTUBRE 
16.00 – 19.00 h. Visita parcel·les 
ecològiques de la zona
Responsable: Agustín Redó (Agricultor 
de Vinaròs)
Informació i inscripcions:
Estació Experimental Agrària de 
Vila-real: esexag_vilareal@gva.es 
(964336620) Ajuntament Vinaròs: Jordi 
Moliner (656862944) Cooperativa de 
Vinaròs: Jose Miralles (964451257)

Nova edició de Les Botigues al carrer diumenge 16 de setembre

Vinaròs acollirà una sèrie de cursos sobre la producció ecològica de cítrics
De l'1 al 5 d'octubre, diversos experts en agricultura ecològica es reuniran a Vinaròs
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ACTUALITAT

El diputado y portavoz de la comisión de 
sanidad de Podem, Daniel Geffner, Sebastián 
Forner miembros de las asociaciones Apfercom, 
Sebastià Fabregat, secretario de la asociación 
vecinal Migjorn y Ramon Pons, Jefe de Servicio 
de Nefrología del Hospital General Universitario 
de Castelló, mantuvieron la semana pasada 
una reunión en la que los enfermos renales de 
la comarca reivindicaron las carencias de su 
servicio sanitario. Geffner recordó que Podem 
ya presentó a Les Corts el pasado 14 de mayo 
una Proposición No de Ley que fue aprobada 
por unanimidad, instando a mejorar el plan de 
atención de salud de enfermos nefrológicos 
e instalar un centro de diálisis público en la 
comarca del Maestrat. “Con ello se podría mejorar 
la calidad asistencial y la equidad, ya que esta es 
la comarca donde los pacientes renales deben 
desplazarse más lejos si tienen algún problema”, 
señaló Geffner. 
De hecho, de media 30 pacientes renales de la 
comarca son ingresados muchos días al año en 
el Hospital General de Castelló porque no hay el 
suficiente servicio.  Para el portavoz de sanidad 
de Podem “ahora que el lote de adjudicación 
correspondiente al Departamento de Salud de 
Vinaròs ha quedado desierto, es el momento 
oportuno para recuperar un servicio privatizado 
a la asistencia pública y demostrar que el 
Gobierno cumple”. Geffner aseguró que van a 
seguir  insistiendo a nivel parlamentario en que 
se aplique lo acordado en la PNL y se mejore la 
calidad asistencial de los pacientes renales de la 

comarca.  
Para Ramon Pons, “el que hubiera un centro de 
diálisis público facilitaría y exigiría que hubiera 
también una sección de nefrología hospitalaria, 
que sería un paso más que no conllevaría un 
esfuerzo económico y de personal mucho 
mayor”. Mientras no se cumpla con lo aprobado 
por unanimidad en la PNL presentada a Les 
Corts, los pacientes renales de la comarca siguen 
teniendo una atención que consideran “precaria”.
Esto es debido, según Pons “a que se está jugando 
con las reglas de un contrato ya vencido y la 
calidad que se está prestando es de hace años 
porque la tecnología ha cambiado, y creemos 
que por ello la sanidad pública debe asumir esta 
competencia”. Y es que los pacientes renales 
aseguran que siguen sufriendo “la inseguridad 
de que cada día no controle presencialmente los 
turnos un nefrólogo titulado, ya que en ocasiones 

lo hacen médicos de otras especialidades”. 
También que el médico de cabecera sea quien 
“a petición nuestra nos comente la analítica de 
cada mes y deba gestionar las pruebas para 
la inclusión en lista de espera de trasplante”. 
Denuncian también “que no hay un mínimo 
de intimidad y condiciones higiénicas por la 
masificación de las salas de tratamiento, que 
superan el máximo de puestos permitido e 
incumplen los parámetros de distancia entre 
puestos” y que alguna sala “no tiene ni siquiera 
una ventana por la que entre la luz”. Otra de las 
quejas es que el grupo electrógeno “a veces no 
funciona o funciona mal” y las tomas de corriente 
de los monitores “diez de los cuales tienen más 
de 23 años, no cuentan con diferencial ni cuadro 
diferenciado”. Por otro lado, señalan también 
que el aire acondicionado está mal orientado y 
va a parar directamente sobre los enfermos.

Los enfermos renales de la comarca insisten en que se cumpla la PNL 
que instaba a instalar un centro de diálisis público en Vinaròs
El diputado de Podem Daniel Geffner asegura tras su reunión con los afectados que están insistiendo para lograr un centro público 
y una sección de nefrología en el hospital de Vinaròs
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Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

ACTUALITAT

El portavoz adjunto del Partido 
Popular en el Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
denunciado que “diversas 
personas nos han trasladado que 
durante las últimas semanas los 
retrasos en los trenes Regionales 
entre Vinaròs y Castellón son 
constantes lo que les ocasiona 
retrasos en la llegada a sus 
puestos de trabajo, reuniones, 
citas médicas, etc…”.
Gandía ha señalado que “el 
gobierno del PSOE ha retrasado 
deliberadamente, como han 
reconocido incluso los propios 
sindicatos de la empresa pública, 
la puesta en marcha de los 12 
trenes Regionales que aprobó 
y presupuestó el gobierno del 
Partido Popular y además ahora 
castiga a los vecinos de Vinaròs 
y comarca con un servicio 
deficitario”.
Los populares lamentaban 

“el silencio actual de los 
representantes comarcales 
del PSPV-PSOE, Compromís y 
Podemos, que callaron ante el 
mal trato del gobierno de Pedro 
Sánchez a esta comarca cuando 
retrasó la puesta en marcha de 
la ampliación de frecuencias y 
ahora callan ante unos retrasos 
que afectan a unos vecinos que 
ven como aquellos que están al 
frente de las instituciones miran 
hacia otro lado”.
El portavoz popular ha exigido 
a PSPV-PSOE, Compromís 
y Podemos “que dejen de 
defender a sus respectivos 
partidos y comiencen a defender 
los intereses de los vinarocenses 
que no merecen un servicio 
ferroviario del que nunca saben 
ni la hora de salida del tren ni 
la de llegada por el mal servicio 
que está prestando RENFE en las 
últimas semanas”.

El PP exige a RENFE soluciones 
para los retrasos constantes 
que perjudican a centenares 
de personas 

Gandía: “El PSOE además de retrasar la llegada de los 12 trenes está 
convirtiendo el servicio ferroviario en un auténtico caos”

Asesoría
de nutrición
y dietética

No empieces una dieta
que terminará algún día,

comienza un estilo de vida
que dure para siempre.

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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ACTUALITAT

La moció conseqüència d'interpel·lació de 
Compromís per a la gratuïtat de l'AP-7 i mesures 
compensatòries mentre finalitza la pròrroga de 
l'autopista, ha rebut el suport de la majoria de 
senadors de la cambra.
 La proposta de la coalició reclamava que acaben 
les pròrrogues en la concessió i instava el Govern a 
que es manifestara "de manera taxativa que no va a 
prorrogar l'explotació privada sota cap concepte".
  A més ha incorporat l’exigència de bonificacions 
per als seus usuaris i vehicles pesats en els trams 
conflictius.
  Carles Mulet en la seua intervenció ha censurat 
que el PSOE amb la seua esmena de substitució 
"haja intentat circumscriure la fi del peatge fins 
el Campello i evitar que el Govern es pronuncie 
de forma expressa, quelcom que ens dóna de 
malpensar, i molt, sobre els seus plans futurs amb 
empreses privades".
 Així mateix ha celebrat que el PP “haja canviat el 
criteri respecte anteriors mocions de la coalició i 

exigisca ara la gratuïtat", encara que ha lamentat 
que "les seues esmenes eludisquen el rescat 
immediat i aposten tan sols per bonificacions que 
cobrarà l’empresa, una cosa clarament insuficient".
  Per a Mulet "això suposa una renúncia evident 
respecte la seua postura en altres rescats 
d'autopistes de l'Estat molt menys conflictives 
i innecessàries i acaba suposant diners per a 
la concessionària pagat per tots, quan amb 
l'obertura de peatges s'evitarien costoses obres 
de desdoblament, noves afeccions territorials i 
guanyar temps al 2020, període en què expira la 
concessió i ha de tornar a ser pública", ha agregat.
 Podem per la seua banda ha realitzat una curiosa 
proposta en què demana estudiar el futur d'aquest 
vial "que garantisca la utilització gratuïta de la 
mateixa per a les persones residents", una afirmació 
que ha estat qüestionada pel portaveu de la 
coalició que ha demanat "que coste el mateix que 
circular per qualsevol altra via de gran capacitat de 
les existents a l'Estat, ja que no volem per als altres 

el que no volem per a nosaltres". Finalment Podem 
ha anunciat el seu suport a la moció.
  Els senadors  Jordi Navarrete  i  Carles Mulet  han 
manifestat la seua satisfacció per l'aprovació del 80 
per cent de la moció original i que haja quedat clar 
que "no volem l'aplicació de cànons, eurovinyetes, 
peatges tous o en l'ombra, la compensació a 
concessionàries per el seu manteniment, la 
redacció de projectes d'accessos a l'actual AP7 
des dels municipis del seu traçat i que s'exigisca 
a la concessionària el lliurament de la mateixa a la 
fi de 2019 en òptimes condicions de conservació i 
manteniment".
 La moció s'ha aprovat amb 174 vots a favor, cap en 
contra i 60 abstencions.

El Senat aprova una moció per exigir bonificacions 
i el fi de les concesions a l’AP-7

Separació selectiva de residus
Acció de conscienciació 
ambiental on s'informa 
sobre la separació selectiva 
de residus d'aparells 
elèctrics i electrònics que 
es va dur a terme el passat 
dijous 13 de setembre 
des de la regidoria de 
Medi ambient al mercat 
ambulant del Passeig 
Jaume I. 

Aquesta acció està 
emmarcada en la Campanya 
d'educació ambiental 
Recicla amb els Cinc Sentits 
(R5S) en col·laboració amb 
el Consorci Castelló Nord.

964 450 085
Subscriviu-vos a 
El Diariet
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El Presidente de la Fundación El Alto, David Roca 
Biosca, presentará una ponencia en el Congreso 
'Innovación en Farmacia. Avances y Perspectivas' 
(IPAP18), que tendrá lugar del 24 al 28 de 
septiembre en la Universidad de Salamanca (USAL).
La ciudad de Salamanca con motivo de su 8º 
centenario acogerá el Congreso Internacional 
de Farmacia que contará con 70 conferenciantes 
internacionales de 22 países diferentes, entre los 
cuales se encuentran dos representantes de países 
donde desarrolla sus proyectos de farmacia la 
Fundación El Alto. 
El programa del Congreso que ha sido presentado 
por el vicerrector de Política Académica y 
Participación Social de la USAL, Enrique Cabero, 
y el presidente del Comité Organizador, Antonio 
Muro, tiene como objetivo principal mostrar 
los avances que han tenido lugar en los últimos 
años en las ciencias farmacéuticas. El Presidente 
del Comité Organizador, Antonio Muro, ha 
destacado su "gran nivel" y que sea "capaz de 
aunar dimensiones muy distintas de la farmacia" 
reuniendo a conferenciantes de todos los 
continentes que abordarán aspectos relacionados 
con avances en terapias cardíacas y cerebrales, 
estudios sobre farmacogenética, nanotecnología, 
big data, nutrición y cooperación internacional.
El día 26 de septiembre tendrán lugar las 
conferencias dedicadas a analizar la educación 
farmacéutica en África, abriendo el ciclo de 
conferencias el Presidente de la Fundación El 
Alto, David Roca Biosca, con su ponencia titulada 
“Situación farmacéutica en el África Francófona: 
Oportunidades de la Educación superior en 
Farmacia en África Subsahariana.” A continuación, 
el Decano de la Facultad de Farmacia de Addis 
Abeba en Etiopía, Ephrem Engidawork, va a dar 
una conferencia acerca de los objetivos marcados 
en política de educación sanitaria en el país y cómo 
desde las Universidades se va a dar impulso a la 
implementación de esas políticas. Para finalizar, 
tendrá lugar la ponencia del Decano de la Escuela 
de Ciencias de la Salud de Makerere en Uganda, 
Richard Odoi Adome, que analizará la situación 
actual en Uganda y tratará sobre los retos en el 

liderazgo de la educación farmacéutica africana.
El Congreso se iniciará con la intervención del 
experto Phillip Allen Sharp, premio Nobel de 
Medicina y Fisiología en 1993, destacando también 
la participación del científico Manuel Elkin 
Patarroyo, Fundador y Director de la Fundación 
del Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), 
que ha creado la primera vacuna sintética contra 
la malaria.
Además, la Agencia Nacional de Medicamentos 
y Productos de Salud dirigirá una mesa redonda 
sobre resistencia a los antibióticos, titulada 
'Superbacterias: la epidemia mundial', y el Consejo 
General de Escuelas Farmacéuticas presentará 
experiencias en el desarrollo de servicios 
farmacéuticos profesionales de la Farmacia 
Comunitaria.

Finalmente, la directora de la Organización 
Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil 
González, detallará las claves del 'Trasplante de 
órganos: desafíos y soluciones actuales'.
Asimismo, el Congreso contará con la participación 
de la Sociedad Española de Farmacia Industrial 
y Galenos (SEFIG), la Sociedad Española de 
Farmacéuticos de Fórmula (AEFF), la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y 
la Sociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (SEFAC).
De igual modo, se exhibirán los mejores proyectos 
de Fin de Grado presentados por los estudiantes 
de las diferentes Facultades de Farmacia y se 
realizarán reuniones temáticas sobre prácticas 
supervisadas y planes de estudio.

La Fundación El Alto, presente en el Congreso 'Innovación en Farmacia

els llibres de text
Ja pots recollir 

per al pròxim
curs escolar

Tel.: 964 45 17 38 - Pl. Jovellar, 16 VINARÒS

PAPERER I A
PREMSA
REV I S T E S
L L I BRER I ASempre les 

últimes novetats!
ELS DIARIS



15 setembre de 2018

12

fotonotícies

Com tots els anys, els amics i amigues del carrer Sant Josep, “carrer l’astisoreta”, ens hem reunit per celebrar la nostra festa, la benvinguda als nous i un sentit 
record als que ens han faltatt

Classe de Dansa Afro a la I Trobada de Capoeira "Capoeira é 
livre". Casal Jove

Maños y vinarocenses disfrutando del verano

Enlace Sebastián & Vanessa.
 ¡Muchas felicidades a los novios!

Virgen del Socorro
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QUÉ  COMER  PARA  COMER  BIEN
CAPÍTULO 2:

¿Existen alimentos buenos y malos?

Hemos escuchado siempre la misma 
cantinela: “hay que comer de todo”. Tantas 
veces que nunca nos hemos preguntado 
si esta afirmación era cierta. 

Pero, ¿seguro que hay que comer de todo?, ¿es necesario o es 
elección de cada uno? Somos libres de elegir. Eso sí, cuanto más 
sabemos, más libres somos para elegir.
El problema viene cuando piensas que estás eligiendo un 
alimento sano y realmente no lo es. Porque sí, hay alimentos 
buenos y alimentos malos. Y no, no hay que comer de todo, no 
es necesario. 
Existe mucha confusión a la hora de distinguir los alimentos 
buenos y malos. A veces nos preocupa más si engorda o no un 
alimento, eso es lo que nos parece malo. Un ejemplo clásico es la 
persona que no ha comido unos frutos secos en años, sin embargo 
tenemos la nevera llena de yogures 0%. Las calorías de los frutos 
secos provienen de grasas “buenas” que nos confieren energía en 
poca cantidad y nos sacian. Sin embargo, al pobre yogur 0% le 
han quitado las grasas pero le han añadido azúcar. Sí, sí amigos, 
azúcar con alguno de sus mil nombres, seguramente fructosa. 
Tenemos que dejar de preocuparnos por las calorías totales del 
los alimentos y más en la procedencia de estos. No reacciona 
igual el cuerpo frente a calorías procedentes de proteínas, grasas 
o hidratos de carbono naturalmente presentes en los alimentos, 
que frente al azúcar añadido.

Además, si sólo nos preocupan las calorías, tendríamos que 
pensar que éstas nos hacen engordar cuando no las quemamos. 
Quizás el problema viene del poco gasto energético que tenemos 
porque no realizamos actividad física y no del alimento en sí. 
Entonces, ¿cuáles son los alimentos buenos o saludables? De una 
manera muy resumida los podríamos clasificar de la siguiente 
manera:
1. Los que puedas que puedas comerte tal cual los veas, la materia 
prima. Ej: las frutas, las verduras, los frutos secos (algunos).
2. Los alimentos de origen vegetal que necesitan un mínimo de 
procesado ( cocinado) para ser consumidos. Ej: las legumbres, los 
cereales integrales, el aceite de oliva virgen extra.
3. Los alimentos de origen animal que necesitan un mínimo de 
procesado para ser consumidos. Ej: los lácteos, los pescados, la 
carne.
Cuanto más procesados (más se hayan modificado) más poco 
saludables se van convirtiendo. Un ejemplo, ¿quién no se toma su 
zumito de naranja en invierno?. Ese proceso convierte la naranja 
(un alimento saludable) en un alimento no tan saludable. Al 
exprimir la fruta nos dejamos en el exprimidor gran parte de la 
fibra que nos aporta la naranja, y el azúcar naturalmente presente 
en la fruta se convierte en azúcar libre. Vamos, a efectos prácticos 
como un refresco. Además, para hacer un zumo utilizas más de 
una pieza de fruta, por lo que la cantidad de azúcar es mayor. Aquí 
es donde viene la elección de la persona: “ Yo ya sé que el zumo 
de naranja no es tan sano como pensaba pero aún así decido 
tomarlo”.

Carla Escuder Marcos
Dietista-Nutricionista en Nutriestudio

SE TRASPASA

Mov. 645 92 21 39
Cop de Mar

Alrededor de las 17 horas del miércoles cayó en Vinaròs una fuerte tormenta con intensas 
ráfagas de viento y aparato eléctrico. Un rayo cayó en el pararrayos de un colegio de la 
avenida Libertad y gracias a ello no produjo daños. Además, en la calle Boverals, entre los 
dos puentes la Policía Local tuvo que cortar el tráfico durante algo más de media hora por 
la gran cantidad de agua que había en la calzada. Hubo también algunos problemas de 
circulación a causa de la lluvia para circular por la N-232.

Tormenta de lluvia, viento 
y aparato eléctrico
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Este mes en la residencia San Sebastián de 
ancianos en Vinaròs, como en todas las casas de 
las Hermanitas de los ancianos desamparados que 
fundó Santa Teresa de Jesús Jornet, se celebrará 
un triduo solemne de acción de gracias por el 175 
aniversario de la Santa Fundadora, Teresa de Jesús 
Jornet e Ibars, nacida en Aitona (Lérida) el 9 de 
enero de 1843.
El programa en Vinaròs tendrá lugar los días 18,19 y 
20 de septiembre, y será el siguiente:

-18 de septiembre a las 10h, Misa Solemne 
presidida por Javier Vilanova, rector del Seminario 
Interdiocesano de Catalunya en Barcelona. Las 
intenciones de este día son: por la paz en todos 

los países y los gobernantes. Por la iglesia, el Santo 
Padre, obispos, sacerdotes y religiosos. Por la 
Congregación. 

-19 de septiembre a las 10h, Misa Solemne presidia 
por D.Enrique Benavent, obispo de la Diócesis de 
Tortosa. Las intenciones de este día son: Por todas 
las hermanitas, sus necesidades. Por todas las 
personas que colaboran en la misión, empleados, 
voluntarios y benefactores. Por los familiares. 

-20 de septiembre, a las 10h, Misa Solemne 
presidida por D.Emilio Vinaixa, arcipreste de Vinaròs. 
Las intenciones de este día son: Por nuestros 
ancianos. Por los enfermos, particularmente los 

que se encomiendan a nuestro Fundador y que 
el Señor nos conceda un milagro para su pronta 
glorificación. Y por todos los difuntos.
Teresa de Jesús Jornet e Ibars, nació en Aitona 
(Lérida) el 9 de enero de 1843 y fundó el primer 
asilo de la congregación en la ciudad de Valencia, 
en cuya casa general reposan sus restos mortales.
Hoy la congregación está extendida por todo el 
mundo y más de 2200 religiosas atienden a más 
de 20.000 ancianos sin recursos en 204 asilos  y 
residencias. 
En la Comunidad Valenciana la congregación 
cuenta con 120 religiosas que atienden con los 
500 empleados y numerosos voluntarios a 1500 
personas mayores en 17 hogares residencias.

A las ausentes

Que no continúe esa fuente 
manando sangre de dolor,

Donde brota la violeta 

sin que nadie la plante

y que cada día crecen más 

a su alrededor

causando dolor, dolor y dolor.

Que baje Dios y que seque 
esa pestilente y maldita 
fuente de tanto dolor 

y haga brotar en ella una flor

A.N.

Triduo de Acción de Gracias 
en la residencia San Sebastián
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Vinaròs va celebrar dissabte 8 de setembre 
la II Trobada de Nanos, un esdeveniment 
que es va crear l'any passat, en aquest cas 
exclusivament per nanos. La Colla de Nanos i 
Gegants de Vinaròs va crear aquesta trobada 
per enaltir als nanos atès que són figures que 
perden protagonisme quan desfilen al costat 
de les grans figures dels gegants. La plantada 
va tenir lloc a partir de les 18 hores en la 
pèrgola del passeig Blasco Ibáñez i després es 
va iniciar una cercavila de tots els participants.  
Per part dels nanos de Vinaròs van sortir tant 
la família burgesa com la família Ulisses al 
complet. No va faltar tampoc a la cita el nou 
nano que la colla de Nanos i Gegants de Vinaròs 
ha dedicat en homenatge al que va ser membre 
de l'entitat, Antoni Fabregat.
Van participar en aquesta ‘trobada’ un total de 
cinc "colles", ja que a part dels nanos de Vinaròs 
van estar presents els de Artana, Vandellòs, 
Botafocs de Castelló i Xert. El coordinador de la 
colla de nanos i gegants de Vinaròs, Jordi Beltrán 
va explicar que l'objectiu de la trobada "és 
aglutinar un reduït grup de nanos de diversos 
municipis per donar-los aquest realç que no 
tenen en festes, atès que en aquesta trobada 
de Sant Joan i Sant Pere són els gegants els que 
sobresurten i fan gaudir a xiquets i grans".

SOCIETAT

Vinaròs celebra la segona ‘Trobada de Nanos’
P.Batalla
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Exposició dedicada a l’escriptor Manuel Vázquez 
Montalbán i el seu personatge Pepe Carvalho, a 
l’Auditori de Vinaròs fins al 23 de setembre. 
L'exposició col·lectiva fa un recorregut pels 
llibres de la col·lecció de Pepe Carvalho; a 
cada artista se li va facilitar un exemplar de 

la sèrie perquè fes l'obra, i cadascun d'ells ha 
representat situacions o sensacions que el mateix 
li evocava. Les obres han estat realitzades sobre 
paper, en homenatge al propi paper del llibre. 
Més de 40 artistes contemporanis participen en 
aquesta exposició, entre el que es troben alguns 

dels més representatius de l'art visual. Aquesta 
proposta ens permet conèixer una mica millor a 
Manuel Vázquez Montalbán, un dels precursors de 
la novel·la negra a Espanya.

Volem compartir amb tu la última obra literària 
llegida a la Tertúlia Literària “Àgora”. Es tracta d’un 
llibre al que mai  s’ha prestat massa atenció i que no 
obstant reuneix ingredients per a ser considerat una 
obra literària de primera magnitud.

Hace unos años Visor reeditó , tras  20 años sin tener 
noticias, El diario de Hamlet García  de Paulino 
Masip, novela   que elige como escenario el Madrid 
de los últimos días de la preguerra y los primeros 
de la guerra.
La actual reedición incluye un  prólogo de Muñoz 
Molina en el que examina la importancia capital de 
esta obra que se publicó en México en 1944 y hasta 
finales de los años 80 no dispusimos de edición 
española. Muñoz Molina termina su prólogo 
deseando que a Masip no se le condene de nuevo al 
peor de los exilios: el que imponen el desdén y la falta 
de curiosidad..
El mismo  Muñoz Molina refiriéndose a la lectura de 

la obra de Masip  dice que esta novela se lee con la 
ansiedad con la que devoramos de adolescentes 
los libros en los que encontrábamos un personaje 
delicioso y extraño, uno de esos que parece 
pasearse por la realidad como si esta fuera 
solamente el alambre por el que camina un 
funambulista.
La pericia de Masip radica fundamentalmente 
en eso: Hamlet García acaba siendo, como 
personaje, mucho más potente y memorable que 
las circunstancias en las que el autor lo sitúa. Si en 
vez de 1936 y Madrid, la situación cronológica y 
geográfica de la novela hubiera sido otra, la novela 
seguiría palpitando con el mismo vigor. 
Paulino Masip se vale de un personaje  cuyo don 
y cuyo castigo es la perplejidad: Hamlet García se 
dedica a algo tan inverosímil como ser profesor 
ambulante de metafísica. A partir de ahí su devenir 
es el de un personaje atormentado por la realidad, 
ensimismado en sus mundos particulares y que no 
es consciente de la pesadilla que se le viene encima: 

la dura realidad de un conflicto desgarrador en 
cuyo relato no pierde un peculiar sentido del humor 
sustentado en la forma de ser del protagonista. 
Hamlet García no es nadie, es solo una mirada, 
una mirada en medio de la catástrofe, de la miseria 
moral, del miedo. El texto va haciéndose cada vez 
más titubeante. De repente todo es físico: lo que ha 
muerto es la metafísica. 
Lo que empezó como el cuaderno en que un 
intelectual se proponía examinarse a sí mismo por 
ver dónde llegaba, presentándonos a un personaje 
deliciosamente ridículo  acaba como el documento 
perplejo de alguien que se ha dado perfecta cuenta 
de que ha vivido toda su vida en el limbo. Y ahora le 
toca el infierno, y en el infierno no hay sitio para «su 
pequeño bienestar de clase media, su inteligencia 
solitaria, su nulidad emocional» 
PROPERA CITA TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA  :  
DIVENDRES 21SETEMBRE , 18h.30’
A L’ESPAI MARIOLA NOS  :“LA MUNTANYA MÀGICA» 
de Thomas Mann.

L’auditori acull una exposició dedicada a Manuel Vázquez Montalban

El egiptólogo M.ElSaied, que cursó sus estudios en la Universidad de El Cairo y realiza guiajes y tareas como intérprete, realizó una conferencia en la sala de actos 
Provi García de la biblioteca municipal sobre el antiguo Egipto el pasado 11 de septiembre.

Conferencia sobre el antiguo Egipto

TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA “ El diario de Hamlet García.” 
Ressenyes literàries
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Sonia Eva Doménech exposa les seues creacions artístiques a "Amics de Vinaròs". E.Fonollosa

Conferència del Grup Tràngol sobre els inicis de l'exhibició cinematogràfica a Vinaròs, per Santiago Roig. E.Fonollosa

Homenatge a Carles Santos, en un acte presentat i conduït per Jose Ferrer Morato, ambaixador oficial dels vins de Xerès, i que va comptar l’actuació de 
Marc Sans Coëffard coreògraf i la participació de Juanjo Roda Martinez, Garcia Bel, autor de la performance que es va realitzar, i Nou Bar.
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Inici escolar
Per Fernando Juan  –  
Executiva local PSPV-PSOE

Ens trobem ja a l’inici d’un 
nou curs polític, que en el cas 
de la nostra localitat és el que 
correspon al darrer any de 
legislatura municipal, i que 

coincideix, com sempre en aquestes dates, 
amb l’inici d’un nou curs escolar. Aquesta 
setmana els xiquets i xiquetes, com també 
els nois i noies, i persones adultes amb ganes 
d’aprendre, entren als centres educatius de 
Vinaròs, en els diversos nivells d’infantil, 
primària, secundària i cicles formatius. Una 
entrada en la qual, en alguns casos, usuaris i 
acompanyants s’han trobat amb obres a mig 
acabar, obres que feien, i fan, molta falta des 
de fa molts anys, obres que no només han 
estat de conservació i manteniment, com les 
que es fan tots els estius en aquests centres 
públics, són obres que es realitzen per 
millores demanades, i aconseguides gràcies 
al pla EDIFICANT, fruit de la col·laboració 
entre la Generalitat Valenciana i l’ ajuntament 
de Vinaròs.
Entre les més destacades, les que es realitzen 
a l’IES Leopoldo Querol i al col·legi de 
la Misericòrdia (la Mise, com els usuaris 
l’anomenen). Tots dos treballs van ser 
adjudicats per l’ajuntament per un import 
de 144.494 i 92.142 euros, respectivament, a 
dues empreses locals.
De fet, a l’institut es tracta de generar una 
nova aula de música, d’adaptar la sala 
d’actes per a persones amb mobilitat reduïda 
i de millorar el sistema de calefacció, entre 
d’altres. A l’escola, es tracta d’ampliar i 
reformar l’edifici on s’imparteix educació 
infantil, de col·locar un terra de goma a la 
zona de jocs, i d’ampliar la tanca de la façana 
que dóna a l’avinguda de la Llibertat i al 
carrer Escultor Agustí Agramunt.
Dins d’aquest Pla Edificant, es continua 
amb totes les etapes corresponents per tal 
d’iniciar, com més aviat millor, la construcció 
del nou col·legi Jaume I, una demanda tants 
i tants d’anys endarrerida com necessària 
i desitjada a la nostra ciutat. Esperem que 
Vinaròs deixe de ser una de les poques 
localitats de la nostra província on encara 
s’ha d’anar a estudiar en “barracons”.

DIA
DE LA

BICI
30 DE SETEMBRE
Inscripcions: del 10 al 25 de setembre
Preu: 3 €
Inscripcions: BASE Moliner Bernat, Dj Sport, 
Decathlon Vinaròs, MAIKBIKE I CICLES FANDOS
EN LÍNIA: hj-crono.es
Recollida D’obsequiS: 27, 28 i 29 de setembre 
a l’OFICINA CME

O
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n:

 
C

ol·
la

bo
ra

:

Més informació: 
www.esports.vinaros.es
hj-crono.es

NOU RECORREGUT:
- ENVELAT DE L’ATLÀNTIC  
- PLAÇA JOVELLAR  
- AVINGUDA RUIZ PICASSO  
- COSTA SUR 
- FINAL COSTA SUR
- Plaça DE bous
- port
- Passeig
- Envelat de l’Atlàntic
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

La doble cara del tripartito
Por Lluís Gandía

Homenaje a Carles Santos?

Xavier Marmaña Arbiol

Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de juny 
a l’ajuntament, a COCEMFE MAESTRAT, per 
compra material adaptat.

COCEMFE MAESTRAT

COMPRA MATERIAL ADAPTAT

06/09/2018

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

CAIXA VINAROS

El gobierno de Enric Pla, 
Guillem Alsina y Jordi 
Moliner se apresuró 
en septiembre de 

2017 a colgar del balcón del Ayuntamiento una 
pancarta que reclamaba una financiación justa 
para la Comunidad Valenciana. La izquierda local 
demostraba, una vez más, que no tiene coherencia 
y que no saben gobernar porque lo suyo es situarse 
detrás de las pancartas con los pitos.
En el año 2009 fue el gobierno del PSOE, con 
Zapatero a la cabeza, quien aprobó con los 
votos de los partidos nacionalistas un sistema 
de financiación que perjudica a la Comunidad 
Valenciana. El PP votó en contra porque desde el 
primer minuto vimos que era una propuesta en 
contra de todos los valencianos.
Cuando salían al balcón del Ayuntamiento 
de Vinaròs a reclamar un nuevo modelo de 
financiación colgando pancartas ni Enric Pla, ni 
Guillem Alsina ni Jordi Moliner pensaban en el 
modelo de financiación. Ellos buscan la foto, el 
titular, crear confrontación, levantar polémicas, 
aunque todo ello sea en base a una gran mentira.
Con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa 
gracias a los votos de PSOE, Podemos, Compromís, 
Bildu y compañía la situación ha cambiado y 
vemos como el PSPV-PSOE de Vinaròs, Compromís 
de Vinaròs y Podemos de Vinaròs ya no reclaman 
ni un sistema de financiación justo ni tan siquiera 
levantan la voz cuando Pedro Sánchez anuncia que 
hasta el 2021, como mínimo, no tendremos una 
mejora del sistema de financiación.
Los vinarocenses han podido comprobar como 
Enric Pla, Guillem Alsina y Jordi Moliner ya no 
reclaman nada, ya no exigen nada, ya todo les 
parece bien. Hemos visto como durante tres años 
Pla, Alsina y Moliner han asumido las mentiras de 
la Generalitat Valenciana con las obras del colegio 
Jaume I, segundo centro de salud, ampliación 
del puerto, ampliación del IES Vilaplana, etc… y 
ahora estamos asistiendo a una segunda mutación 
que va de la reivindicación a la sumisión. Quien 
antepone los intereses de su partido a los de la 
población no puede gobernar y por ello Enric Pla, 
Guillem Alsina y Jordi Moliner están inhabilitados 
para los próximos cuatro años. 
Vinaròs necesita de un equipo preparado, con 
proyecto y que sea capaz de levantar la voz ante 
cualquier administración para reivindicar aquello 
que Vinaròs necesita. Nosotros, el Partido Popular, 
lo hicimos en la anterior legislatura cuando 
logramos mejoras en la protección del litoral, la 
ampliación del servicio de trenes Regionales, la 
variante de la N-340, la mejora de la N-238 que 
cuenta con 1 millón de euros para este 2018 o la 
comisaría administrativa de DNI y Pasaportes que 
ha reforzado la capitalidad comarcal de Vinaròs.

El domingo día 9 de septiembre se hizo un 
supuesto acto de homenaje a Carles Santos en 
la Lonja del puerto de Vinaròs. El acto desde 
un principio se convirtió en un descarado 
espectáculo de propaganda  para un local 
comercial y para un profesional de la fotografía, 
por lo menos la primera parte, hasta que se sirvió 
el vino y la comida, momento en el cual, abandoné 
el acto muy indignado y muy decepcionado. 
Después de colaborar durante muchos años 
con Carles Santos, estoy convencido de que este 
“homenaje” no lo hubiera realizado así.  
En otro orden de cosas, la  organización del evento 
me pidió una fotografía de las que realicé con 
Carles Santos para imprimirlas en las camisetas 
que llevarían los camareros y otras personas de 
la organización. Se llegó a un acuerdo para que 
esta instantánea solo se pudiera utilizar para la 
impresión de dichas camisetas y un número 
determinado de ellas. En el contrato firmado 
también se especificaba que la imagen no podía 
manipularse de ninguna manera. 
Cuál fue mi sorpresa cuando al llegar al evento vi 
que las camisetas en la parte delantera llevaban 
la foto original, pero por la parte trasera había 
una reproducción de la fotografía   original 
con la imagen manipulada, creando una 
ABERRACIÓN TOTAL Y ABSOLUTA,  eliminando 
la cara de Carles Santos y sustituyéndola por 
una cabeza calva, que ni tan siquiera era la del 
compositor, destrozando así una fotografía 
que nos costó mucho tiempo realizar, y todo 
ello sin pedir ningún permiso. Esto es una falta 
de profesionalidad total y más habiendo un 
profesional de la fotografía en la organización. 
No estaría de más dar explicaciones por la 
manipulación de la fotografía, creando este 
ENGENDRO que está dañando mi imagen como 
fotógrafo profesional y como persona.
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RESUM  DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS  PER MODALITATS I  ESPÈCIES DEL MES DE JULIOL  DE L’ANY 2018 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Escorçana

PEIXOS:
     Alatxa (Alacha)                         5.140 Kg
     Seitó (Boquerón)                     73.942
     Orá (Dorada)                              332
     Sorell (Jurel)                              317
     Lliri (Anjova)                                 5
     Pagell (Breca)                            312
     Sardina                                      248
     Bacoreta (Sarda)                          13
     Sorella (Jurel real)                     16

     Chopa (Cántara)                          2
     Vidrià (Mojarra)                            9
                                                   _____
                Total………………..    80.336
             
PEIXOS:
     Tonyina (Atún rojo)                    48 Kg.
     Escrita (Raya)                             1
     Rallat (Bonito)                              6
     Llampuga (Lampuga)                    3

     Orá (Dorada)                            416
     Sorell (Jurel)                               13
     Sard (Sargo)                                 2
     Aspet (Espetón)                            3
     Letxa (Pez limón, Serviola)           82
     Bacoreta (Sarda)                      4.648
     Sorella (Jurel real)                        42  
     Llisa (Mújoles)                              3
     Biso (Estornino)                          35
     Déntol (Dentón)                            4

                                                  _____
                Total……………..       5.309
MOL·LUSCOS:
     Polp roquer (Pulpo roquero)       11

                                                  _____
Total Palangre ………                5.320

Aguas alteradas por las tormentas
Semana con una mar movidita por los chubascos que llevaron consigo vientos y corrientes marítimas. La productividad 
pesquera resultó algo floja al no poder faenar a diario toda la flota operativa a causa de las marejadillas. Y las cotizaciones, 
en general, han bajado un tanto.
La pesca de arrastre, los dos únicos bous que faenan el mes de septiembre, llevaron calamares, 
pescadilla, salmonete, caracol, peluda, rape, móllera, gobios, jurel, caballa, cintas, araña, cangrejo, 
canana y morralla.
El cerco, las tres traíñas están en Castellón y Burriana, ya que desde allí pueden ir a pescar el peix blau 
por el litoral mas calmado.
La flota artesanal, las barquitas trasmalleras, la mitad cala las redes en busca del langostino y galera. 
Dos atrapan sepia y mabre. Otro par pilla lenguado y rombo. Y dos mas desembarcan pagel, corba, 
lliri y pez limón.
El palangrillo costero, tres embarcaciones pescaron con anzuelo lubina, dorada, sargo y llampuga.
La recolección de pulpo roquero con cadufo, cuatro barcos subastaron ejemplares de 1 a 3 Kg.
La pesca del atún rojo del Mediterráneo con lienza de mano, una barca capturó una tonyina de 30 Kg.

Ecos de ‘Mar’; El consumo de pescado en España (II)
Los datos del informe del MAPA respecto al 2017 sobre la alimentación de los españoles, vemos como 
en las consumiciones, el 88,2% son adquiridas para el ámbito doméstico y el 11,2% restante se hace 
fuera del hogar.
Recalcar que la cesta de la compra, el 39,9% del volumen fue para comprar de productos frescos y 
de temporada, con el 43,8% del presupuesto total alimentario. De éste apartado, se aprecia como 
crecieron los consumos de platos preparados (+4,8%), aceite de girasol (+21,1%), arroz (+1,4%), 
legumbres (+4,7%), pastas (2,9%), etc.
El estudio del panel de consumo de alimentos muestra la baja en los hogares, pero nos ofrece una 
subida del 4,4% en el precio medio del pescado y marisco (aproximadamente) 8,29 €/Kg.
Del presupuesto familiar para alimentos y bebidas se destinan al pescado fresco el 5,52%, o sea, 
81,66 € de gasto individual, un 4,8% menos que el año pasado. Por persona se consumieron 10,54 
Kg. de pescado fresco. El pescado congelado igualmente bajó un 5,1%, pero subió el gasto un 0,8% 
al crecer el precio un 6,2%, pagándose una subida media de 7,30 €/año. De pescados congelados se 
consumieron 2,5 Kg/persona/año.  
Igual ocurrió con los pescados y mariscos, en que sus consumiciones se rebajaron el 2,8%, pero su 
valor subió un 0,6%. El precio medio de éstos productos fué de 8,60€/Kg, o sea, aumentó el 3,5%. El 
consumo per cápita fue de 6,28 Kg., un 6,5% menos respecto al pasado año.

També coneguda com burra pelàgica, en castellà 
li diuen pez prelado i escursana. El seu nom en llatí 
és Dasyatis violàcia. Pertany a la classe dels peixos 
cartilaginosos per que el seu esquelet no està 
ossificat, al superorde dels batoïdeus i a la família dels 
Tigónids. De cos deprimit, arredonit, en forma de falca 
cap i sent mes fi en els bords.
El cap està soldad a les aletes pectorals, que al seu 
torn s'unixen per darrere al tronc, per a formar el 
cridat disc. Els ulls en posició dorsal amb els espiràcles 
darrere per a absorbir aigua quan reposa sobre el 
llit marí i expulsar-la per les brànquies abdominals. 
Xicoteta boca ventral amb 30 fileres de dents 
transversals en cada mandíbula. Rostre redó. Cua 
a manera de fuet i el doble de llarga que el cos. En 
la part de dalt de la cua disposa un agulló serrat i 
verinós, que pot reposar. Sense aleta dorsal, ni cabal 
ni anal. Les aletes ventrals en el mascle formen un 
doble òrgan copulador. La pell és llisa però pot tindre 
alguns denticles espinosos, com una filera de 10 
espines del cap a l'agulló. És de color púrpura en dors, 
i en el ventre violeta terrós. Exsuda corporalment una 
espessa mucositat negra. Talla total 1,50 m. A l'estiu 
s'acosta a la costa per a la reproducció. Sexes separats. 
La fecundació és interna. Ovovivípar. Les cries en 
l'interior de la mare s'alimenten amb llet uterina. Pot 
parir dos vegades a l'any 13 cries cada vegada. Habita 
en zones temperades fins als 100 m. de profunditat 
sobre fons blans, per a soterrar-se a vegades. Però 
li agrada estar entre aigües. Nada amb moviments 
abatibles i ondulants de les aletes pectorals. Inclús 
pot nadar cap arrere. Amb les bambolles de Lorenzini 
que té davant, localitza a preses amagades en el fang. 
S'alimenta de peixets, crustacis, etc. Els seus enemics 
naturals son els taurons.Ara no sol vendre's, però 
antany diàriament es venien diverses al dia per al 
mercat local i comarcal. Es consumix fregida i torrada. 
El pescador ho preferix en romesclo, etc. Es captura al 
bou, tremall i palangre.
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Vinaròs C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

La regidora d'Esports, Begoña López i el tècnic 
Nacho Chaler van presentar dilluns el nou inici de 
curs de les Escoles Municipals d'Iniciació, Animació 
i Recreació Esportiva (EMIARE), que organitza el 
Consell Municipal d'Esports (CME) de l'1 d'octubre 
al 31 de maig. 
L'oferta d'activitats és molt variada, incloent 
educació física de base per a alumnes de P4 i P5, 
multiesport per a alumnes de 1er, 2n, 3er, 4art, 5è i 
6è de primària, aeròbic infantil de 6 a 14 anys i esport 
adaptat per a alumnes amb necessitats especials.  
Les inscripcions són a partir del 17 de setembre en 
horari de matins de 9 a 14 hores i dilluns i dimarts 
a la tarda de 16 a 19 hores en les oficines del CME. 

El preu de la inscripció és de 40€ per a una activitat 
i de 60€ per a dues activitats durant tot un any. Per 
al segon germano la inscripció d'una activitat és 
de 30€ i per a dues activitats 50€.
Dia de la biciChaler també va explicar que el dia 
de la bici serà el 30 de setembre amb novetats 
importants com la col·laboració de les botigues 
de ciclisme i clubs de la ciutat. Hi ha a més un nou 
recorregut per fer-ho més atractiu i en lloc d'una 
samarreta, l'obsequi als participants serà una 
bossa.
Parquet del pavelló
D'altra banda, la renovació del parquet del pavelló 
poliesportiu municipal és imminent, segons va 

assenyalar López. La licitació ja s'ha realitzat i la 
previsió és que les obres s'iniciïn aquest mes. “Era 
una obra necessària, perquè encara que es va fer 
una actuació de millora en 2016 no va ser suficient 
i havia de fer-se un canvi en ser un sòl utilitzat per 
molts clubs esportius de la localitat”, va indicar la 
regidora socialista, que va demanar “paciència als 
clubs que es veuran afectats per aquestes obres, 
que duraran unes dues setmanes”.

El Vinaròs C.F. visitó Peñíscola donde perdió por 
5-2, contra el equipo local recién descendido de 
categoría. Esta semana pasada ha seguido con 
sus partidos de pretemporada. Así, el sábado 
anterior, 8 de septiembre, disputó ante el Rosell 
un espectacular encuentro en su feudo. Ganamos 
por la mínima, 1 a 2, dado que ellos estaban 
supermotivados al enfrentarse al conjunto de 
la capital del Baix Maestrat. Pero a mi entender 
siempre fuimos superiores en calidad de juego, 
sobre todo en la segunda mitad con la entrada en el 
centro del campo de GUINDI siempre ofreciéndose 
para participar en el juego de ataque y además 
de manera muy satisfactoria. Todavía más, con la 
entrada del lateral derecho KAMAL que hizo suya 
su banda participando muchísimo en ataque por lo 
que le considero el mejor peón de toda la escuadra 
en este choque. Cabe mencionar la parada de 
nuestro nuevo guardameta fichado del Sant Jorge 
que suplió al mermado Lluc exquisitamente, en un 
penalti en contra al minuto 12’ cuando todavía no 
se había movido el marcador y llamado MANEL.
GOLES: Gran gol de SERGIO tras una enorme 
combinación de ataque iniciada, como no, por 
su hermano HUGO. En el 45’ empata el Rosell 
en un remate de un balón dividido dentro del 
área. El 1-2 definitivo llega a la última jugada del 
partido, hecho por GUNDI tras un largo periodo de 

constante atacar y merodear el área rival.
La foto adjunta pertenece, esta semana, al 
masajista JUAN BORRÁS, alias el brujo, reconocido 
por su efectiva y altruista labor.
No olvidar nunca que el partido fue mediado por 
MOHAMED BENYECHOU, de manera espléndida.
Esta semana, nos visita el Cálig a las 8’15 de la tarde, 
miércoles, 12 de septiembre. Y mañana, domingo, 
comienza la competición ofical de la liga de 1ª 

regional de la comunidad valenciana en la que 
feliz hemos ascendido esta temporada pasada. 
¡Aficionado acude al campo, el espectáculo está 
garantizado!! Será, si no me equivoco, a las 5’30 
de la tarde y entonces se entregaran los carnets 
de socio por 60 euros validos para ver gratis todos 
los encuentros realizados en nuestras magníficas 
instalaciones futbolísticas situadas arriba del 
ferrocaril.

Vinaròs presenta la nova temporada de les 
Escoles Municipals Esportives EMIARE
Es licita el canvi de parquet del pavelló esportiu municipal
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El Consell Municipal d'Esports Vinaròs informa que s'ha ficat 
un marcador nou a l'estadi de la Ciutat Esportiva, ja que 
l'anterior donava molts problemes. Des del CME continuem 
treballant per millorar les instal.lacions esportives 
municipals.

 El passat dissabte a Benicarló doble derbi comarcal 
per una banda els cadets i per l’altra els seniors. 
Victories dels dos equips vinarossencs en dos molt 
bons partits dels nostres.
Cadet Masculí
C.H. Benicarló     15
C. Bm. Vinaròs     29
CBm  Vinaròs.   Pol i Nogales, porters. Casanova 
(2), Pere (1), Raga (4), Tommy (1), Didac (2), Ayza 
(3), Sergi (3), Biel (2), Victor (1),Marcos (2), Nestor 
(1),Ruben (2),Dani (3), Andres (2).
Primer partit de pretemporada dels nostres cadets 
front un Benicarló de primer any que no va oposar 
resistencia devant  els nostres. Es va notar massa 
que el Vinaròs jugaben en tots els cadets, ja que 
encara no han fet la partició dels equips i els 
locals eren de primer any. Però tot i això el Vinaròs 
va repartir minuts a tots els jugadors i per ser el 
primer partit es va vore un equip prou serios i en 
ganes de superació.
Senior Masculí
C.H. Benicarló   23
C.Bm. Vinaròs   32

CBm Vinaròs.  Marc i Cristian. Quim (2), Martín (2), 
Nahuel (5), Gabi (2),Gabri (4), Castel (2),Feran(1), 
Sergi (1), Max (6), Martorell (1), Bryan  (1),Jesus (1), 
Ruben (2) ¡ Taty (2).
Segon partit de pretemporada i gran victòria a 
Benicarló en un molt bon partit dels nostres. Els 
locals van presentar un equip molt jove i la falta 
del golejador que a fitxat per el Betxi de 2 divisió, 
però este Vinaròs enguany si que promet donar 
espectacul i del bo. 
La defensa 6-0 del Vinaròs se els atragantarà a més 

de un equip i si falla la defensa estan els poters 
que estan a un nivell altissim. Aon hi ha falta de 
efectius es als exteems però en estos partits 
amistosos estan jugant ela juvenils i la veritat que 
ho estan fent força be.
El dissabte llevat de uns primers minuts igualats 
quan es van moure les banquetes es va demostrar 
el potencial dels nostres i poc a poc en una gran 
defensa i un fantastic atac van anar minvant la 
moral benicarlanda que es veien impotents per 
parar al equip rojet.

Campo de tiro del Club 
Montsiá de Amposta. 
09/ 09 /2018
Resultados y entrega de 
premios, con comida de 
fraternidad celebrada en 
el mismo Club.
Los vinarocenses:  Juan 
Ripoll Ferreres en OPEN 
y Emilio Sospedra 
Aicart en TR1 recibieron 
como Subcampeón de 
la prueba y Campeón 
FINAL, el primero; y 
Tercero el segundo, las 
medallas y diplomas de 
manos de los delegados 
Federativos, arbitros, y 
Presidente del Club.

Nou marcador al nou estadi 
de la Ciutat Esportiva

FINAL COPA FEDERACIÓN RIMFIRE F-Class 
modalidad 50 mts. OPEN y TR1  

 HANDBOL
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  MÉS INFORMACIÓ
 ADL Agència de Desenvolupament Local
 Carrer de Sant Ramon, s/n
 Tel. 964 407 700

  INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
 bit.ly/REINICIAT

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

Curs «Monitors de menjador 
escolar» (30 h)

Del 24 al 28 de setembre de 9.00 a 15.00 h
(Inscripcions fins al 17 de setembre)

Lloc de realització: VINALAB

Curs «Vendre a internet: 
obligacions legals» (8 h)
Dies 17 i 18 d’octubre de 14.30 a 18.30 h

(Inscripcions fins al 8 d’octubre)
Lloc de realització: Biblioteca Municipal

Curs «Analitza la viabilitat 
econòmica del teu projecte» (16 h)

Dies 26, 29, 30 i 31 d’octubre de 9.30 a 13.30 h
(Inscripcions fins al 18 d’octubre.)

Lloc de realització: VINALAB

Curs «Gestió del temps 
per aconseguir objectius 

professionals» (16 h)
Del 22 al 25 d’octubre de 9.30 a 13.30 h

(Inscripcions fins a l’11 d’octubre)
Lloc de realització: VINALAB

Curs «Tècniques de venda» (40 h)
Del 5 al 8 i del 12 al 15 de novembre de 9.00 h a 14.00 h

(Inscripcions fins al 26 d’octubre)
Lloc de realització: VINALAB

Curs «Ofimàtica» (40 h)
Nivell mitjà

Del 19 al 28 de novembre de 9.00 a 14.00 h
(Inscripcions fins al 9 de novembre)

Lloc de realització: VINALAB

AJUNTAMENT DE VINARÒS. ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T
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DEL DIJOUS 6 DE SETEMBRE AL 
23 DE SETEMBRE
EXPOSICIÓ 
Hora: De dimarts a diumenge de 18.00 h a 21.00 h 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: Gratuït 
Públic: Adult

EXPOSICIÓ PEPE 
CARVALHO
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Tauler Municipal

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 
20 d’agost de 2018, va aprovar l'expedient i plecs per a la 
contractació del SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT 
URBANA SOSTENIBLE (PMUS) SUSCEPTIBLE DE SER COFINANÇAT 
AL 50% PER LA UNIÓ EUROPEA MITJANÇANT EL PROGRAMA 
OPERATIU DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT 
REGIONAL (FEDER) DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-
2020 I DEL PLA DE REGENERACIÓ DE VINARÒS, COFINANÇAT 
PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT 
SOSTENIBLE 2014-2020. (EXP.GRALS. 19/18 GEST. 7999/18). 

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

Data límit de presentació: el 20 de setembre de 2018.

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

ANUNCI LICITACIÓ

La Regidoria de Política Social informa:
QÜESTIONARI ESTUDI LÍNEA DE BASE (LideBaSS) DELS 
SERVEIS SOCIALS DE VINARÒS.
L'Ajuntament  de Vinaròs posa en marxa una investigació 
sobre la definició de la Línia de Base en l'àrea de Serveis 
Socials (LideBaSS) de Vinaròs, realitzada per l'Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la 
Universitat Jaume I, i finançada per la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Vinaròs, en el marc del 
Laboratori especialitzat en Serveis Socials.
INFORMACIÓ: 
La investigació analitza la línia de base de l’estructura i 
funcionament de l’àrea de Serveis Socials. Realitza un estudi 
en profunditat a través de cinc actors: personal d’alta gestió, 
responsables i personal tècnic, personal d’administració, 
entitats i empreses que presten els seus serveis i responsables 
polítics vinculats directament a l’àrea de Serveis Socials.
S’utilitza metodologia qualitativa i quantitativa i s’apliquen 
diferents tècniques com qüestionaris, entrevistes en 
profunditat i tallers.
Els objectius de la investigació són:
OE.1. Conèixer la realitat dels Serveis Socials municipals a 
través de fonts documentals.
OE.2. Elaborar la Línia Base d’Actuació dels Serveis Socials 
municipals per conèixer la implementació actual dels Serveis 
Socials en el municipi.
OE.3. Transferir els resultats de l’estudi als agents implicats.
Se sol·licitarà la col·laboració d’Entitats i associacions (ONGs...) 
i empreses que col·laboren i/o tenen conveni o contracte 
amb els Serveis Socials, perquè responguen de forma sincera 
a qüestionaris anònims i absolutament confidencials.

Curs 2018/19 

CALENDARI   INSCRIPCIONS  
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes  

Les inscripcions a cada curs s’obriran els dies  indicats a continuació. La inscripció es tanca quan es completen les places 
disponibles. En eixe cas passareu a formar part d’un llistat de reserva. 
Com a norma general s’obrirà abans la inscripció per internet (www.consellepa.vinaros.es) els dies que s’indiquen. En tot cas es 
reservarà un mínim del 25% de les places per a la inscripció presencial.   

*ATENCIÓ GIMNÀSTICA 3A EDAT (Grups Pili): matrícula a l’Ajuntament del 10 al 14 de setembre per la vesprada  (consulteu full informatiu) 
10 de setembre   
S’obre inscripció per 
internet dels  cursos de : 
CASTELLÀ PER A 
ESTRANGERS  
Se abre inscripción por 
internet de los cursos de 
CASTELLANO PARA 
EXTRANJEROS  

11 de setembre  
 S’obre inscripció per 
internet dels  cursos 
d’INFORMÀTICA, 
TELÈFONS I 
TAULETES, 
MONOGRÀFICS, 
FOTOGRAFIA , 
ANGLÉS, FRANCÉS I 
ALEMANY              

12 de setembre                    
 
 

13 de setembre 
de  16 a 20h 
S’obre inscripció presencial 
dels cursos de: CASTELLÀ 
PER A ESTRANGERS 
Se abre inscripción 
presencial de los cursos de 
CASTELLANO PARA 
EXTRANJEROS 

14 de setembre   
S’obre inscripció per 
internet  del  curs: 
INTENSIU DE 
VALENCIÀ B2   

S’obre  inscripció  per 
internet dels ANTICS  
ALUMNES CURSOS DE 
PRÀCTICA ESPORTIVA 
(estarà oberta  fins el  
17 de setembre inclós)  

17 de setembre 
S’obre inscripció per 
internet dels cursos 
d’ENTRENAMENT DE LA 
MEMÒRIA  

A les 11h: S’obre inscripció 
presencial del curs 
INTENSIU DE VALENCIÀ 
B2  

 

18 de setembre 
de 10 a 14h  
S’obre inscripció 
presencial dels cursos 
d’ENTRENAMENT 
DE LA MEMÒRIA 

19 de setembre                   
de 10 a 14h 
S’obre  inscripció  
presencial dels 
ANTICS  ALUMNES 
CURSOS DE 
PRÀCTICA 
ESPORTIVA   
 

20 de setembre 
de  16 a 20.30h 
Continua inscripció  presencial 
dels ANTICS  ALUMNES 
CURSOS DE PRÀCTICA 
ESPORTIVA   
 

21 de setembre   
S’obre  inscripció  per 
internet dels NOUS  
ALUMNES DE 
PRÀCTICA ESPORTIVA  
(75% de les places que 
hagen quedat) 
S’obre  inscripció  per 
internet dels CURSOS 
D’ACTIVITATS 
MANUALS, CUINA, 
BALLS, DANSES I 
MÚSICA I 
MINDFULNESS  
(estarà oberta  fins el  
24 de setembre inclós) 

24 de setembre   
 

25 de setembre   
d’ 11 a 14h 
S’obre  inscripció  
presencial dels 
CURSOS 
D’ACTIVITATS 
MANUALS, CUINA, 
BALLS, DANSES I 
MÚSICA  I 
MINDFULNESS 

26 de setembre   
d’ 11 a 14h 
S’obre inscripció 
presencial dels NOUS  
ALUMNES CURSOS 
DE PRÀCTICA 
ESPORTIVA   

27 de setembre   
de  16 a 20.30h 
S’obre inscripció presencial 
dels CURSOS 
D’INFORMÀTICA, 
TELÈFONS I TAULETES, 
MONOGRÀFICS, 
FOTOGRAFIA , ANGLÉS, 
FRANCÉS I ALEMANY  

28 de setembre   
 

INSCRIPCIONS ALUMNES PRÀCTICA ESPORTIVA:  
- Es consideren antics alumnes les persones que han estat inscrites a algun curs de pràctica esportiva la temporada 

2017/18 
- Els antics alumnes podran inscriure’s a qualsevol dels cursos de pràctica esportiva, no necessàriament al mateix 

que van fer l’any passat, sempre i quan hi haja plaça després de què els participants concrets de cada curs hagen 
confirmat la seua continuïtat en el mateix curs. 

- Els cursos de pràctica esportiva, i també els de balls són excloents, és a dir, només es podrà optar a un d’ells. 
Només es pot optar a més d’un si sobren places.  

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 
En els casos que s’indica la possibilitat d’inscripció en línia (per internet), podreu fer-ho a l’enllaç que trobareu a 
www.consellepa.vinaros.es a partir de cada data concreta.  Caldrà tindre en compte que cal disposar d’una adreça 
de correu electrònic, on automàticament rebreu el full que haureu d’imprimir per fer l’ingrés (vigileu de posar 
correctament l’adreça) 

Les inscripcions s’ompliran degudament i es pagaran en el termini que s’estableix en cada full concret 
d’inscripció.  

Llocs de pagament: 

-  En efectiu: CAIXA VINARÒS, a qualsevol de les dues oficines C/ S. Cristòfol, 19  o Av/ Barcelona, 2 . Us atendran 
de dilluns a divendres de 8.30h a 14h. A partir de novembre també algunes vesprades. Si feu el pagament per 
transferència des d’alguna altra entitat bancària caldrà que ens porteu el justificant a l’oficina del Consell 
Municipal d’FPA (o a l’adreça electrònica consell.fpa@vinaros.es) dins del període de pagament.  
 

- Amb targeta bancària: a l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà) al costat de l’Ajuntament (Pl. Jovellar, 
2). T’atendran de dilluns a divendres de 9h a 14h. Recorda que si et fas soci/a, la quota de l’Associació d’Alumnes 
NOMÉS es pot pagar a Caixa Vinaròs. 

- Per internet: si opteu per pagar per internet no oblideu posar al concepte el nom del curs i de la persona que es 
matricula. Feu-nos arribar una còpia del pagament i del full d’inscripció a l’adreça: consell.fpa@vinaros.es  dins del 
període establert de pagament. Si no ho feu així la matrícula no serà vàlida.  

La matrícula no és definitiva fins que no es paguen les taxes. El pagament ha de fer-se obligatòriament dins el 
període assignat. 

Una persona podrà inscriure a un màxim de dues persones per curs. 
Les taxes només es retornaran bé per causes motivades per la mateixa organització (anul·lació de cursos o canvis 
d’horaris), bé perquè l’interessat es done de baixa abans del començament del curs, amb substitució de la seua 
plaça (només per a aquells cursos amb una taxa superior a 15€).  
 
El Consell Municipal d’FPA es reserva el dret de fer qualsevol canvi o modificació sobre la programació i en aquest 
cas posarà en avís a les persones interessades.  

Més informació:  
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

  Antiga escola Sant Sebastià.  Av. Colom s/n 964 40 74 93    
consell.fpa@vinaros.es     www.consellepa.vinaros.es 

Facebook: “Consell Epa Vinaròs” 
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 En sesión extraordinaria del Pleno de fecha 11 de septiembre de 2018, se 
adoptó por mayoría el siguiente acuerdo que en parte dice: 
1. Expedient 2191/2018. Dictamen sobre desistiment de la sol·licitud 
presentada per a la declaració d’urgent ocupació de terrenys per 
l’execució el projecte del carril-lúdic esportiu a la Ctra. de Vinaròs a 
l’ermita Sant Sebastià.

A la vista de l’informe-proposta emés per la Secretaria de la Corporació 
de data 5 de setembre de 2018, dictaminat per la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Infraestructures en sessió extraordinària del dia 6 de setembre 
de 2018:

“(…)

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su 
aprobación por el Pleno de la Corporación de acuerdo con el artículo 3.4 
del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

�PRIMERO. Acordar el desistimiento de la solicitud presentada con fecha 
4 de septiembre del 2018, debido a que es innecesario realizar el trámite 
toda vez que dicha declaración de urgente ocupación ya existe, y que 
consta declarada y en vigor por la DA 3ª de la LEY 12/2009, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, 
y de Organización de la Generalitat. [2009/15000] (DOGV núm. 6175 de 
30.12.2009).

SEGUNDO.- Que, en el día 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 a las 9:00 horas, 

en EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS, con dirección 
pza parroquial n.º 12 segunda planta, comparezcan el representante de 
la Administración, acompañado de un perito y del Alcalde o Concejal 
en que delegue, y reunidos con los propietarios y demás interesados 
que concurran, y una vez trasladados a lugar de ubicación de los 
bienes a expropiar, se levanten Acta previa a la ocupación, en la que se 
describirán los bienes o derechos expropiables y se harán constar todas 
las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean útiles 
para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquellos 
y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación.

TERCERO.- Notificar a los afectados el presente acuerdo mediante cédula 
(emplazamiento) del día y la hora en que se levantará el Acta previa de 
ocupación para que puedan cumplir con la obligación de comparecer. La 
notificación deberá realizarse con una antelación mínima de ocho días a 
la fecha prevista para el levantamiento del acta.

CUARTO.- Publicar edictos en los tablones oficiales y, en resumen, en el 
Boletín Oficial del Estado y de la Provincia y en un periódico de la localidad, 
asi como en dos diarios de la capital de la provincia, si los hubiere.

QUINTO.- Elaborar las hojas de depósito previo a la ocupación y depositar 
o consignar en su caso, la cantidad que equivaldrá a la capitalización, al 
interés legal del líquido imponible declarado con dos años de antelación, 
aumentado en un 20% en el caso de propiedades amillaradas. Además 
se fijará las cifras de indemnización por el importe de los perjuicios 
derivados de la rapidez de la ocupación.

SEXTO.- Ocupar inmediatamente los bienes y derechos de que se trate, 
en el plazo máximo de quince días desde el depósito o en su caso 
consignación.”

 Lo que se hace público para general conocimiento.

El alcalde, Enric Pla Vall
En Vinaròs, a 12 de Septiembre de 2018.

Por causas ajenas al Ayuntamiento de Vinaròs, el 
espectáculo de magia cómica SHOWMAG del actor Gerard 
Borrell, se realizará el VIERNES, 5 DE OCTUBRE a las 
22.30 horas

El concierto de la CORAL GARCIA JULBE, se realizará el 
SÁBADO, 6 DE OCTUBRE a las 20.00 horas

El espectáculo de danza y circo para público familiar 
"LEA" de la Cirtrica Teatro, se realizará el DOMINGO, 7 DE 
OCTUBRE a las 18.00 horas

Rogamos disculpen las molestias

INICI CURSOS ESCOLA MUNICIPAL D'ART

En unes setmanes començaran 3 nous cursos a l'Escola Municipal d'Art. Aquests 
cursos estan relacionats amb la pintura i l'elaboració de ceràmica i talles de 
fusta.

Les dates d'inici dels diferents cursos són:

Dilluns 1 d'octubre: Tallers de ceràmica torn i talla de fusta.

Dimarts 2 d'octubre: Tallers de dibuix i pintura.

Divendres 5 d'octubre: Tallers de retrat, figura humana, gravats i esmalts.

El dilluns 17 de setembre s'obrirà el període de matrícula de l'escola fins a cobrir 
places. L'horari per a les inscripcions és de 10 h a 13 h de dilluns a divendres.

El procediment per a realitzar la matrícula d'aquests cursos serà l'aportació 
del DNI de l'interessat a l'Escola i emplenar el formulari amb les dades de 
contacte. Un cop realitzat aquest tràmit es procedirà a realitzar el pagament a 
l'Ajuntament aportant la còpia de l'imprés.

Des de l'Ajuntament animem als ciutadans de Vinaròs a participar en els nous 
cursos de la nostra Escola Municipal d'Art.

IMPORTANTE AJUNTAMENT DE VINARÒS - ESCOLA MUNICIPAL D'ART

EDICTO
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3 de setembre exposarem els dies per al 
repartiment dels horaris d’instruments.

Oferim els següents cursos:

_ Música en família per a nadons de 0-3 anys.
_ Jardí musical: de 4 fins a 7 anys.
_ Iniciació musical: a partir de 8 anys.
_ Classes d’adults: per persones que mai han 
tingut l’oportunitat d’apropar-se a la música.

I per descomptat, tota l’oferta en l’ensenyament 
d’instruments de vent, corda i percussió.

Inici de les classes: el dia 10 de Setembre.

Obrim el 2n període de matrículació - curs 2018/2019
del 3 fins al 14 de Setembre

MÉS INFO. tel.: 964 45 62 03 o a la 
mateixa escola de música, Passeig Colón 

s/n (antic col·legi Sant Sebastià)
o al Facebook laalianza.
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ESQUELES PUBLICITAT

Tu esposa, hijos, nietos y biznietas 
siempre te recordaremos con cariño

Julian Guimerá Beltrán
Que falleció en Vinaròs 

el día 7 de septiembre de 2018,
a los 88 años de edad.

D.E.P.

La família agradece toda la atención recibida y todas las 
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado. 

Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:



agenda

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig). 
Dissabte: 9.00, 20.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h. 
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

15 setembre ROCA c. Sant Francesc, 6

16 setembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

17 setembre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

18 setembre SANZ c. Pont, 83

19 setembre VALLS zona turística nord, 11

20 setembre MATEU c. Sant Francesc, 103

21 setembre TORREGROSA av. Llibertat, 9

22 setembre PITARCH c. del Pilar, 120

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39




