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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
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arriben després del dimarts a les 13 hores.
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diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
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Vinaròs presenta els actes del 777 aniversari de la Carta Pobla
La programació consta de 25 esdeveniments que inclouen el gran homenatge a Carles Santos

El regidor de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut, Marc
Albella, va presentar dilluns els actes commemoratius del
777 aniversari de la carta de poblament de Vinaròs, que se
celebren del 24 de setembre al 9 d'octubre. Un total de 25 actes
s'inclouen en aquesta programació, englobats en diferents
eixos temàtics com el Vinaròs històric, la cultura tradicional,
festiva i gastronòmica i diferents actes institucionals. En
aquesta edició, com el passat any es va fer dedicant-la a
edificis històrics, s'ha tematitzat l'efemèride homenatjant a
personalitats de Vinaròs o que han viscut a la ciutat. Entre
ells, l'historiador José Manuel Borràs Jarque, l'arxiver i
cronista Juan Bover, la pintora Isabel Mondéjar, el periodista i
professor Ángel Giner, el pintor Salvador Dalí, que va visitar la
localitat en els anys 60 amb motiu de les festes del llagostí, la
actriu i cantant María Conesa, el músic i compositor Leopoldo
Querol, els escriptors Alicia Giménez Bartlett i Javier Sierra i,
com no, el pianista, compositor i dramaturg Carles Santos.
Precisament la figura de Santos estarà molt present en
aquest 777 aniversari. I és que el dia 28 de setembre a les
22.30 hores tindrà lloc el concert homenatge que la ciutat
dedica a la seva figura. Serà a la plaça de bous amb entrada
lliure en un acte conjunt organitzat per l'Ajuntament, la

Fundació Caixa Vinaròs i la Societat Musical La Alianza. A
més, el lliurament de la distinció Grinyó Ballester, el dia 29
de setembre, serà aquest any per a l'equip organitzador
del Festival de Curtmetratges Agustí Comes, en el que des
dels seus inicis va col·laborar el músic i compositor. Després
d'aquest acte, es repartirà el pastís d'aniversari de la població
que elabora l'Associació de Pastissers. També se celebrarà un
concert de piano a càrrec de Toni Costa, com a homenatge a
Santos, el 30 de setembre en la Fundació Caixa Vinaròs.
Quant als actes de cultura gastronòmica destaca la
celebració del XVI Concurs de cuina aplicada al llagostí, el
dilluns 24 a la tarda.
A més en col·laboració amb la regidoria de Medi ambient,
s'exposaran a l'auditori municipal el 24 de setembre mapes
antics del terme municipal que han estat digitalitzats. No hi
faltaran els passejos històrics guiats els dies 2,3 i 4 d'octubre
que en aquesta ocasió giren entorn de diferents personalitats
vinarossenques.
I pel que fa a cultura tradicional, entre altres actes, se celebrarà
el 30 de setembre a partir de les 10 hores la XIX trobada de
puntaires al pavelló poliesportiu, o la sisena trobada de
danses infantils, també el diumenge 30 de setembre.
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La bandera de Vinaròs ja llueix de forma definitiva a la balconada de l'Ajuntament
La bandera de la Ciutat de Vinaròs ha estat
penjada ja de manera definitiva a la façana de
l'Ajuntament, juntament amb les altres tres
banderes. El regidor de Cultura, Festes i Tradicions,
Marc Albella, va explicar divendres que una
vegada passats tots els tràmits necessaris i amb
la proximitat de la celebració del 777 aniversari
de la Carta de Població, era el moment de ferho. “La nova bandera de la ciutat ja ha passat
favorablement tots els tràmits i pensem que
en el 777 aniversari de la ciutat era el moment
que ja lluís en la balconada del consistori”, va
explicar Albella. La bandera de grans dimensions
que des de fa un any oneja en una asta situada
en plena plaça Parroquial serà pròximament
retirada i guardada en l'arxiu històric municipal.
Cal recordar que la bandera va ser aprovada en
ple per part de l'Ajuntament de Vinaròs al març
del passat any. Va ser després d'una tramitació
costosa, l'inici de la qual va ser l'any 2014 quan
el consell d'Heràldica i Vexilología es va dirigir
al consistori per si estava interessat a tenir una
bandera. L'Ajuntament va acceptar la proposta
i el consell heràldic va fer una proposta amb
una bandera en colors roig i groc que no va
tindre unanimitat en el ple de febrer de 2015.
El PVI va presentar al·legacions i una proposta
de bandera amb els colors blanc i roig del
districte marítim i partició en diagonal, que va
ser després aprovada en ple per unanimitat.
A partir d'aquí es van succeir una sèrie d'informes
i reunions a València per tractar aquest tema.

L'Ajuntament es va basar per presentar la seva
proposta amb els colors blanc i roig en els informes
emesos per l'arxiver municipal, Sergio Urzainqui,
que va argumentar que no existeix cap referència
documental en l'Arxiu que al·ludeixi a color, disseny
o morfologia de la bandera de Vinaròs al llarg de
la història però per tradició popular i referències
textuals, la bandera que reconeix el vinarossenc
és la roja i blanca de l'antic districte marítim.
Finalment es va poder arribar a un acord perquè

en lloc de roig i groc, els colors fossen el roig i
el blanc. La bandera, no obstant això, està partida
en vertical i no en perpendicular com s'havia
plantejat al principi per part del PVI. Això es deu
al fet que en la bandera inicial, que era idèntica a
la del districte marítim, se solapaba el color roig
de l'escut amb el roig del fons. Per evitar entrar en
conflictes històrics i heràldics, el Consell Tècnic va
indicar que la millor forma de solucionar-ho era
amb una partició vertical.

Vinaròs consciencia als escolars de la necessitat de tindre precaució al creuar els carrers
El consistori ha pintat passos de cebra pròxims als col·legis amb la frase
“Para, mira i passa” i ha repartit díptics amb recomanacions de seguretat vial
L’Ajuntament de Vinaròs ha iniciat
amb el curs escolar la campanya
“Para, mira i passa”, per conscienciar
als alumnes de la necessitat de
tindre precaució a l’hora de creuar
els carrers. Mitjançant aquesta
campanya s'han pintat amb
aquestes paraules els passos de
vianants propers als col·legis. El
regidor d’Obres i Serveis, Guillem
Alsina, ha explicat que la idea va
sorgir de la Policia Local. “Ens ho
van proposar i ens va semblar
una iniciativa molt encertada,
per la qual cosa vam elaborar
unes plantilles i gràcies a la
Brigada d'Obres i Serveis, que s'ha

encarregat del pintat, hem pogut
fer-la realitat”, va explicar Alsina. A
principis de l'estiu ja es va pintar un
pas de vianants proper als col·legis
de la Misericòrdia i l'Assumpció, i
abans de l'inici del curs escolar es va
concloure amb tots aquells passos
propers als centres escolars. També
s'han editat uns díptics que s'han
repartit per les escoles explicant les
precaucions que els alumnes han
de tenir davant un pas de vianants
i altres recomanacions de seguretat
vial. “És una campanya que ha
tingut una molt bon acolliment per
part de pares i alumnes”, ha conclòs
el regidor socialista.
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Vinaròs instal·la papereres en forma d’animals als parcs com a recurs lúdic
per a l'educació ambiental del públic infantil
Vinaròs ha apostat per un cridaner recurs
lúdic per a l'educació ambiental del públic
infantil.
La regidoria d'Obres i Serveis que dirigeix
el socialista Guillem Alsina ha adquirit
diverses i peculiars papereres en forma
d'animals que estan tenint molt èxit als
parcs infantils on han estat instal·lades.
Es tracta de quatre cridaneres i somrients
papereres de disseny i de gran resistència i
durabilitat del seu material de fabricació de
polietilè. Aquesta adquisició, que ha costat
al voltant de 2.000 euros, està emmarcada
dins del contracte de neteja viària i recollida
de residus, que conté una partida dedicada

a campanyes de conscienciació.
Fins ara, dins d'aquest pressupost s'han
realitzat les campanyes de recollida
d'excrements d'animals a l'inici de l'any i
una altra de reciclatge en el passeig marítim
a principis de juny, a més d'aquesta, la
intenció de la qual és conscienciar al públic
infantil.
“Hem
començat
instal·lant
quatre
papereres per veure quin resultat donen,
però la intenció és instal·lar-ne més en
altres zones a poc a poc. En aquests primers
dies estan sent l'atracció dels parcs i estem
molt contents per l'acolliment per part dels
xiquets i xiquetes”, va explicar Alsina.

El Ple del Consell aprova la creació de set noves escoles oficials d’idiomes,
entre elles la de Vinaròs
El Ple del Consell ha aprovat els decrets de creació
de set noves escoles oficials d’idiomes que formaran
part del mapa d’escoles oficials d’idiomes valencianes
i que s’ubicaran a les localitats de València, Torrent,
Paterna, Vila-real, Sant Vicent del Raspeig i Vinaròs.
Les set noves escoles d’idiomes oferiran un total
de 9.540 places que podran ser cobertes a partir
d’aquest curs 2018-2019. A més, la seua creació
comporta un increment dels pressupostos de 2018 i
2019 en les despeses de personal, de funcionament
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dels centres i derivats del seu equipament, xifrat en
1.456.072 euros. En concret, en estes dos anualitats
es contempla un increment del professorat de les 7
noves escoles de 27 docents.
La creació d’aquests centres es considera convenient,
tenint en compte criteris territorials, poblacionals,
culturals i d’impacte socioeconòmic.
Amb aquests decrets es completa el nou mapa
d’escoles oficials d’idiomes, presentat per la
Conselleria a finals de l’any passat, que preveia

incrementar en set el nombre d’escoles, per a així
passar a disposar d’un total de 24 en tot el territori
valencià, amb prop de 100.000 places.
Pel que fa a la província de Castelló, la Conselleria
crea les EOI Plana Baixa a Vila-real, i l’EOI El Maestrat
a Vinaròs. Pel que fa a l’EOI El Maestrat, tindrà una
capacitat de 980 places escolars i s’ubicarà en un
immoble propietat de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport a Vinaròs, compartit
amb l’IES Leopoldo Querol.

22 setembre de 2018

ACTUALITAT

MAIKBIKE

c/ MÚSIC CARLES SANTOS Nº1 baixos Vinaròs
móvil: 695 330 764 - mail: maikelcastejon@hotmail.com

IS EXO
ofita la promo en neumàtics MAXX
apr
i
19
20
ko
Ma
rria
Be
e
bik
a
Vine a conéixer la nov
PROTECCIÓN a 40€.
Som distribuidors de bicicletes MEGAMO, BERRIA, OLYMPIA, BULLS y en rodes PROTOTYPE, ROTHAR, SPEEDSIX, PROGRESS, VISIÓN.

El Dia de la Bici, diumenge 30 de setembre
La regidora d’Educació i Esports, Begoña Lopez, i
Nacho Chaler, tècnic d’esports de l’Ajuntament de
Vinaròs, han presentat dimecres el “Dia de la Bici”, la
tercera prova que es du a terme dins la campanya
de l’Esport Popular que se celebrarà el diumenge 30
de setembre.
López ha indicat que des de la Regidoria d’Esports
s’ha pres la decisió de tornar a un circuit de tipus
urbà a diferencia de l’any anterior per tal de dirigir
l’activitat a tots els públics i facilitar la participació a
xiquets/es i gent major.
Com a novetat, ha apuntat que aquest any l’obsequi
és una motxilla que compta amb el logo del Consell
Municipal d’Esports, així com també el logo de la
Unió Ciclista Vinaròs, Decathlon Vinaròs i el Club
Ciclista Maikbike Vinaròs, empreses col·laboradores.
Nacho Chaler, tècnic d’esports de l’Ajuntament de
Vinaròs, ha informat que la sortida i l’arribada tindrà
lloc a l’envelat de l’Atlàntic a les 10:00h. També ha
destacat que aquest any la organització del “Dia de la
Bici”, compta amb la col·laboració de Cicles Fandos,
la Unió Ciclista, Decathlon Vinaròs i Club Ciclista
Maikbike Vinaròs, gràcies al qual s’ha dissenyat
un recorregut més atractiu per a la población. Hi
haurà dos recorreguts, un llarg de 10km i un altre
curt de 4km ja que es tracta d’una activitat popular,

neutralitzada i on poden participar
xiquets/es.
En el recorregut llarg es sortirà de
l’envelat de l’Atlàntic cap al centre
urbà en direcció a la Costa Sud on al
final, prop d’Aiguaoliva, es farà una
parada d’avituallament i es tornarà
per la Costa Sud, passant pel passeig
i finalitzant a la carpa de l’Atlàntic.
El recorregut curt començarà a
l’envelat de l’Atlàntic cap al centre
urbà, passant per la plaça de bous i
continuarà pel passeig fins arribar a
l’envelat de l’Atlàntic.
Nacho Chaler, tècnic d’esports de
l’Ajuntament de Vinaròs, ha indicat
que també hi haurà preparades
activitats a la zona del pavelló
amb gimcanes i circuits a càrrec de la Unió Ciclista
Vinaròs, Club Ciclista MaikBike Vinaròs i Decathlon
Vinaròs. Cal destacar que l’avinguda 29 de setembre
i una part de Fora Forat romandràn tancades fins les
12-13h per tal rodar en bici amb total seguretat.
La inscripció té un preu de 3€, dels quals 1€ és
solidari, i entra la motxilla, l’assegurança, aigua i
fruita per a tothom i un sorteig de regals. Aquestes

ja estan obertes i es tancaran el divendres 28 de
setembre a les 14:00h i es poden fer a través de la
pàgina web www.hj-crono.es, a l’Oficina del Consell
Municipal d’Esports o a les següents botigues: Base
Moliner Bernat, Maikbike, Cicles Fandos i Decathlon
Vinaròs. La recollida de la motxilla es podrà fer els
dies 27 i 28 de setembre de 9:00 a 14:00h i de 16:00h
a 19:00h i el dissabte 29 de setembre de 10:00h a
13:00h a l’Oficina del Consell Municipal d’Esports.

CARNICERÍA VENTA AL PÚBLICO

CARNES | EMBUTIDOS | JAMONES | QUESOS | CONGELADOS | CESTAS Y LOTES DE NAVIDAD | PRODUCTOS GOURMET

CALIDAD Y PRECIOS DE PROFESIONALES PARA PARTICULARES
Calidad directa a su mesa
desde 1984

TAMBIÉN PUEDE REALIZAR PEDIDOS POR
TELÉFONO, EMAIL O EN LA TIENDA ONLINE
CON RECOGIDA EN TIENDA O SERVICIO A
DOMICILIO (CONSULTAR CONDICIONES)
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Treballs de manteniment a diferents camins del terme municipal

Comencen els treballs de manteniment en el camí de Carretes en Cervol. A més estan previstes actuacions en els camins de Mas de'n Brau, la Carrasca i part del
camí de la Parreta. Aquestes actuacions es realitzen des de la regidoria de agricultura en col·laboració amb la Diputació de Castelló.

El PP denuncia que las carencias de personal y listas de espera
del hospital de Vinaròs se están incrementando
Miralles denuncia el aumento de las listas de espera, la suspensión de operaciones y excesivas rotaciones
de médicos de una a otra especialidad y expone ejemplos de pacientes vinarocenses
La portavoz del PP de Vinaròs, Carla Miralles, ha
asegurado que la situación de falta de personal y
listas de espera en el hospital de Vinaròs es “caótica”
y que se ha incrementado en estos últimos días.
Miralles indicó que en junio la lista de espera de
consultas externas llegaba a las 7.690 personas, de
las cuales 1.512 personas eran de dermatología,
1.321 de traumatología, 1.177 para oftalmología
y 866 mujeres esperando para ginecología, entre
otras. “Son datos escandalosos y que aumentan y
empeoran mes a mes en el hospital de Vinaròs”,
señaló.
Aseguró también que desde hace dos meses
se están anulando en el hospital consultas de
anestesia, previas a la operación, por falta de
especialistas. “La propia dirección del hospital y la
Conselleria lo están ocultando, pero sabemos que
hay gente de Vinaròs que tenía hora dada y se les
está anulando y se les dice que ya se les llamará”,
explicó Miralles.
En cuanto a las listas de espera, dijo que “en
este momento las hay de más de un año para
hacerse una ecografía, 9 meses en cardiología,
dermatología o ginecología, más de 6 meses
para departamento digestivo y 5 meses para
traumatología y oftalmología”, informó.
También señaló que las rotaciones de una
especialidad a otra son preocupantes. “Los propios
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ciudadanos como usuarios son los que nos están
comunicando que están trasladando a especialistas
de medicina interna a otras especialidades del
hospital. Por ejemplo, una especialista que pasaba
consulta en neurología fue trasladada a digestivo
al faltar médicos en esta área, y un especialista de
medicina general pasa consulta en cardiología
porque no han sustituido al cardiólogo que se
jubiló”. Esto, prosiguió, “provoca casos que nos
hacen llegar pacientes, como el de una hija
que acompañó a su madre por un problema
neurológico y al cabo de 15 días volvió la hija al
hospital por un problema digestivo y le atendió
la misma médico que atendió a su madre por un
tema neurológico”.
También citó el caso de otra mujer que “necesitaba
una prótesis de cadera, le dijeron que debía ser
operada en julio de 2017, no ha sido hasta julio de
2018 le han hecho las pruebas del preoperatorio, y
a día de hoy aún no sabe cuándo la operarán”.
Para Miralles, “no se trata de números, se trata de
experiencias reales de pacientes de Vinaròs y de la
comarca que sufren estos problemas y carencias”.
También indicó que “no ponemos en duda la
profesionalidad de los médicos, el problema es
que los están moviendo como si fueran fichas, no
todos están desarrollando sus funciones dentro de
sus especialidades, muchos lo hacen en otras. Todo

ello para ocultar las deficiencias y carencias que se
están produciendo en el hospital de Vinaròs y que
cada vez son más graves”, indicó.
“Silencio”
Miralles recordó que se aprobó una moción en
el pleno de abril por unanimidad para instar a la
Generalitat Valencia a hacer públicas las listas
de espera del hospital, a que dé soluciones a la
situación, hacer un estudio de carencia de personal
y de medios del centro y al gobierno central a
hacer un estudio de la población sanitaria. “Pese
a ser una moción apoyada por todos los grupos,
desde entonces hasta ahora, la conselleria no
ha cumplido nada de lo aprobado, y todo ello
con el silencio cómplice del gobierno municipal”,
lamentó.
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El PP acusa al equipo de gobierno de no haber convocado aún
las becas para libros de texto y material escolar
Gandia critica que se haya duplicado el gasto en comunicación
El PP de Vinaròs, a través de su portavoz, Lluis
Gandia, ha criticado que el Ayuntamiento de
Vinaròs “no haya convocado aún las becas de
libros de texto y material escolar”, acusando a
los miembros del equipo de gobierno de “haber
convertido las subvenciones en un caos”.
Gandia recordó que el curso escolar ya se ha
iniciado, lo que va a repercutir en que el cobro de
esta subvención por parte de las familias se retrase
“casi hasta Navidad”.
“Era un gobierno que venía a rescatar a las personas
con menos recursos y no lo están haciendo en unas
ayudas que para mucha gente son imprescindibles
en el inicio de curso”, indicó, “mientras se están
gastando más del doble que hace 4 años en el
servicio de comunicación y prensa contratado”.
En este sentido, recordó que en 2014 estando
en el gobierno los populares adjudicaron tras un

concurso el servicio de prensa del Ayuntamiento
y la gestión de redes sociales por un importe de
17.000 euros IVA incluido, y ahora este servicio,
recientemente contratado, esté costando 39.000
euros, al haberse contratado una empresa para el
servicio de prensa que cuesta 21.000 euros anuales
y a otra para gestionar las redes sociales por 18.000
euros.
A ello, dijo, hay que sumar el coste del Butlletí
d’nformació Municipal (BIM).
Gandia calificó por ello a los grupos del equipo
de gobierno de “incoherentes”, recordando que la
adjudicación en 2014 de este servicio por 17.000
euros les comportó muchas críticas por parte de
los tres partidos que forman el gobierno municipal.
Por último, Gandia acusó al PSOE de estar
perjudicando a centenares de familias de la
comarca del Maestrat al no hacer efectivo aun

el incremento de frecuencias, en respuesta a las
declaraciones de Artemi Rallo, que dijo que se
haría antes de concluir el año. Al respecto, Gandia
dijo que "estoy seguro de que tampoco será así, y
si lo hacen será semanas antes de las elecciones"

Unidos Podemos pide en el Congreso una comisión de investigación
sobre las irregularidades de la planta Castor
El grupo parlamentario Unidos Podemos- En
Comú Podem- En Marea ha presentado en la
Junta de Portavoces del Congreso, para su
debate en pleno, la propuesta de Comisión
de Investigación que registró hace meses
junto a Compromís. Ante el voto favorable del
grupo socialista, Àngela Ballester, diputada
por València, afirma: «celebramos que nuestra
iniciativa siga adelante, hay mucho que
esclarecer y aplaudimos que el PSOE haya votado
a favor de que se pueda debatir en Pleno a pesar
de tener cargos implicados».
«Esperamos contar con el apoyo de todos los
grupos en el Congreso para que la semana
que viene esta comisión sea una realidad,
es una oportunidad para saber, depurar
responsabilidades y sobre todo evitar que se
repita», ha añadido la diputada valenciana,
«más de 1.300 millones de euros de gasto
(muchos más según alguna organización de
consumidores) que asumimos todos y todas con
nuestros impuestos merecen una investigación y
que se depuren responsabilidades».
Para Ballester el proyecto Castor fue «un error y
una estafa». En este sentido ha manifestado que
«no solo era un proyecto innecesario y dañino
para nuestras costas, también para los bolsillos
de todos y todas los que ahora tenemos que
pagar los platos rotos de aquella operación
irregular. Fue una prueba más de un modelo
energético pensado para satisfacer los intereses
de grandes corporaciones a costa de los intereses
de la ciudadanía».
Unidos Podemos y Compromís solicitaron
hace meses la creación de una Comisión
de Investigación para que se estudien las
irregularidades del proyecto Castor tras hacerse
público un documento del Ministerio de Energía
que demuestra que el concurso público fue
redactado expresamente para adjudicar la

concesión a ACS, la empresa de Florentino Pérez.
El objetivo de la Comisión planteada por la
formación morada y la coalición valencianista
es «esclarecer las responsabilidades políticas
derivadas de las irregularidades del proceso
de adjudicación, financiación, construcción e
indemnización del almacén de gas Castor».
Enric Pla, alcalde de Vinarós, uno de los
municipios más afectados por los movimientos
sísmicos provocados por la plataforma, ha
recordado que «todo el proceso estuvo salpicado
de irregularidades (ausencia de informes
económicos, carencia o rebaja de informes
técnicos, exenciones de controles y de exigencias
y establecimiento de indenmizaciones) y ha
quedado en evidencia que se trabajó mucho más
en la indemnización "exprés" a los promotores
que en los factores técnicos, ambientales,
energéticos, humanos y económicos».
«El Castor es uno de los fracasos más importantes
de la historia de las infraestructuras energéticas.
Un proyecto innecesario e inviable que el
Gobierno consideró estratégico. El tiempo ha
demostrado que respondió a una planificación
errática basada en un crecimiento ilimitado de la
demanda que no se correspondía con la realidad»,
ha añadido, «ahora toca insistir en la importancia
de que los y las congresistas abran la posibilidad
de que los españoles y españolas puedan saber
el porqué de determinadas decisiones y asuman
su responsabilidad aquellos que propiciaron un
proyecto que ha causado tal prejuicio a las arcas
públicas y a los consumidores y tal desastre
medioambiental.»
El alcalde ha solicitado además el inmediato y
total desmantelamiento de la planta «para evitar
riesgos medioambientales y nuevos seísmos»,
el restablecimiento del paisaje y el entorno
ambiental y el resarcimiento a los propietarios de
las servidumbres afectadas por el gaseoducto.

La construcción de la plataforma marítima
"Castor", que debía aportar a la comarca del
Baix Maestrat castellonense medio centenar de
empleos, consumo de servicios y desarrollo de
empresas auxiliares culminó con unas pruebas
de inyección de gas que provocaron centenares
de terremotos, algunos de ellos de entre 3 y 4,2
grados en la escala de Richter, que extendieron
el miedo en toda la zona.
Oficialmente, la plataforma Castor ha costado a
los ciudadanos y ciudadanas españoles más de
1.350 millones de euros, a los que se pueden
sumar otros 295 por derechos reportados por
la concesionaria y un mantenimiento anual
de 15 millones. Según las organizaciones de
consumidores, el costo final podría superar los
4000 millones que según Enric Pla constituyen
«un claro ejemplo de la práctica demasiado
habitual de rescatar con el dinero de todos y
todas una inversión privada que ha terminado
en fiasco». Hay que recordar además que los
usuarios y usuarias de gas están pagando un
recargo en su factura para afrontar estos gastos.
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Nota de premsa
Assemblea Setembre #Objectiu2019 Totes i Tots Som Vinaròs
Amb l'assemblea d'aquest passat dijous a
la Casa de la Cultura de Vinaròs, l'agrupació
electoral Tots i Totes Som Vinaròs, va donar
el tret de sortida per a preparar i enllestir
les eleccions del maig del 2019.
En aquesta primera assemblea dins de la
campanya #objectiu2019, es va decidir
per consens la creació de grups de treball
i es va ratificar la voluntat de seguir amb
el projecte iniciat al 2015 i oferir aquesta
alternativa política en les futures eleccions
del Maig del 2019.
Alternativa i espai de canvi polític i social
que es definirà en els pròxims mesos
debatent alguns dels aspectes que es van
destacar en la passada assemblea, com la
forma d'aquesta candidatura, la relació
amb Podem, les coalicions preelectorals
i com no el programa i les primàries
ciutadanes per a la confecció de la llista

electoral. Aquest punts, tornaran a ser
marca identitària de l’agrupació i símbol de
la forma de treball, participativa i oberta.
Des de l'assemblea es va remarcar el
caràcter distintiu que ofereix TSV com a
eina de transformació política i social a
Vinaròs, i en aquesta línia s'ha de treballar
per oferir als Vinarossencs i vinarossenques
l'alternativa
política
col·laborativa
allunyada del funcionament dels partits
tradicionals.
Des de l'agrupació s'emplacen ara, a la
propera assemblea del mes d'octubre, on
es portaran a debat diferents aspectes de
la candidatura a les eleccions 2019. També
obrint la possibilitat de trobada tots els
dimarts a la seu del carrer pont número 4,
a les 19:00h.
TORNEM A IL·LUSIONAR, TORNEM A
GUANYAR.

SE TRASPASA
RAZÓN: c/ Mayor, 28
VINARÒS

TIENDA EN c/MAYOR

El passat 14 de setembre a la seu del PSPV de Castelló, el portaveu
del PSPV de Vinaròs, Guillem Alsina, va oferir una roda de premsa
conjuntament amb el diputat socialista al Congrés, Artemi Rallo i
la vicesecretària general del PSPV-PSOE, Ana Edo Gil, per fer balanç
dels 100 primers dies de govern de Pedro Sanchez a la Moncloa i
els anuncis fets pel govern socialista que afecten directament a la
província de Castelló.
Entre ells, la gratuïtat de l'AP-7 a partir del 31 de desembre de 2019,
l'augment de freqüència en rodalies Vinaròs-Castelló abans d'acabar
el any i l'anunci sobre l'execució d'estudis que han de possibilitar la
realització de les obres de la N-232 entre Masia de la Torreta i Morella
perquè es pugui resoldre definitivament el problema existent en
aquesta carretera.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Trens dignes al Maestrat’ demana als polítics que es deixen d’excuses i
de riure-se’n de la ciutadania amb les rodalies al Maestrat
'Trens dignes al Maestrat' ha denunciat la nefasta
gestió que s’està duent de la línia C-6 i el mal servei
que Renfe presta a la comarca. Aquesta setmana
ha començat amb els recurrents problemes de
retrassos i problemes en els trens Regionals,
com els ocorreguts avui mateix on, segons ens
han informat persones que hi viatjaven a bord el
tren ha quedat sense subministrament elèctric a
l’alçada de Torreblanca.
“La Plataforma no pot més que lamentar que amb
l’actual partit polític en el Govern es reproduisquen
els mateixos problemes que amb l’anterior i que
sempre, sempre la comarca del Maestrat surtiga
perdent. És inadmissible que l’actual Govern
central estiga pensant en posar en funcionament

els trens de rodalies (que recordem ja comptaven
amb consignació dins els pressupostos generals
de 2018) cap a finals d’any, setmanes després
de començat el curs escolar. Si el PP va anunciar
12 trens de rodalies que mai van arribar per la
primavera de 2018 ara el PSOE assegura que
arribaran abans d’acabar l’any. Mentre, van passant
els mesos i el servei va de mal en pitjor”, apunten a
un comunicat.
També indiquen que “a més de denunciar aquest
nou retard en un servei que va ser inclòs dins
les Obligacions de Servei Públic per la via del
Consell de Ministres com a molts d’altres llocs de
l’Estat i per a un servei que hem estat esperant
dècades, comprovem com, ara que ja ho teníem

Nota de premsa
Acord Ciutadà reclama de
manera urgent arreglar
la xarxa de clavegueram a
diferents indrets de Vinaròs
Les pluges torrencials que hem patit els darrers dies han posat
de manifest, una vegada més, la deficiència en les connexions
del clavegueram a diferents indrets del nostre poble. Un dels
exemples més rellevants i que més alarma al veïnat són la plaça
Tres Reis i Carrer del Pont, és a dir, els vials que donen al Camí
del barranc(Sant Pasqual).
Està clar que al nostre País no sap ploure, com també està
clar que certes obres no es poden ajornar, com també està clar
que certes obres no s'han fet bé. En diferents ocasions ACORD
CIUTADÀ ens hem adreçat, inclús per escrit, a l'actual equip de
govern, especialitzat en gestionar el “dia a dia”, exigint-li que
es preocupe per la situació del veïnat de la zona Tres Reis ja
que degut a les obres de remodelació que es van fer fa uns
anys a dita plaça, cada vegada que plou intensament salten les
tapes de la claveguera creant-se un espectacle lamentable per
als vianants i negocis de la plaça. La resposta ha estat que “plou
de tant en tant” i que “l'obra la va fer el PP”. Per a ACORD no és la
resposta que vol escoltar un veïnat i comerços afectats per la
desídia d'uns i d'altres. La pregunta que plantegem a dia d'avui
és: què li dirà el govern municipal(PSOE, Compromís i Podem)
als veïns del carrer del Pont que degut a les obres, fetes no fa ni
dos anys, les pendents de l'obra aboquen les aigües contra les
cases i no cap a la calçada? Què els diran a aquests veïns? Ara
qui té la culpa d'aquesta gestió del “dia a dia”?. Allò que vam
veure ahir dimarts va ser ben trist: veïns buidant els seus locals,
els seus garatges perquè este equip de govern d'ara va fer unes
obres que els aboquen l'aigua dins de casa. Obres pagades
amb diners de tot el poble.
I podríem parlar també del carrer del Pilar, i no acabaríem.
Des d'ACORD demanem que es deixen d'excuses i d'allargassar
les coses i que posen remei , per fí, a aquesta vergonya que
patim a Vinaròs.

a tocar, encara es prolongarà més la posada en
funcionament”. “Comencem a pensar que, o
be estem governats per ineptes, o els nostres
representants locals, comarcals i estatals no estan a
l’altura de les circumstàncies a l’hora de tractar amb
dignitat els ciutadans de la comarca”, assenyalen.
Trens dignes al Maestrat recorda que han estat
milers les persones de tota la comarca que van
signar demanant un transport públic bàsic,
necessari i urgent per a treballadors, estudiants,
persones que no poden conduir o estan en
tractament als hospitals de la Plana i que
confiaven en els seus polítics per revertir la situació
d’aïllament de la comarca i falta de vertebració del
territori.

Autentica Parrilla
Argentina

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

964 63 25 88
664 69 37 79
San Francisco, 31 • Vinaròs
uapeamail@gmail.com
uapea

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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Arxiven la querella contra 5 exministres i Florentino Pérez pel Cas Castor
L'Audiència Nacional ha arxivat definitivament la
querella criminal contra Florentino Pérez i cinc
exministres pel cas Castor.
La secció tercera de la Sala Penal de l'Audiència
Nacional ha ratificat la decisió de la jutge Carmen
Lamela, que va desestimar el recurs perquè va
considerar que no hi havia indicis de delicte. Segons
la interlocutòria, no va existir "concert criminal" en
la planificació, execució i intent de posada en marxa
fracassat d'un magatzem de gas submarí que pot
arribar a costar més de 3.300 milions d'euros als
contribuents i que, sobre el paper, mai podrà entrar
en funcionament.
Entre els querellats figuraven els exministres
Miguel Sebastián, José Montilla, José Manuel Soria,
Joan Clos, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa i el
president d'ACS, Florentino Pérez, entre altres.
Els col·lectius que van promoure la querella els
acusaven de prevaricació, frau en l'administració i
malversació.
L'activitat del Castor es va suspendre ara fa cinc anys
arran dels moviments sísmics que afectaven diverses
poblacions de les Terres de l'Ebre.

Ajuntament i COC valoren escenaris alternatius per a la gala de reines
en el cas que s'iniciïn les obres del Jaume I a principis d’any
Les obres de construcció del nou col·legi Jaume
I, previst en els terrenys de l'antic camp de futbol
del Cervol, podrien iniciar-se a principis del proper
any. Almenys és el que espera l'Ajuntament de
Vinaròs, com va destacar en l'inici del curs escolar
la regidora d'Educació, Begoña López. És per això
que, en previsió, des del consistori i la Comissió
Organitzadora del Carnaval ja s'estan valorant les
possibles alternatives a aquests terrenys en el cas
que no pugui realitzar-se allí la propera gala de
reines.
El regidor de Festes, Marc Albella, i el president de
la COC, Jordi Català, van confirmar que un dels
terrenys que resulta interessant i que reuneix tots
els requisits –sempre que no pugui celebrar-se la
gala en l'antic camp de futbol del Cervol- és l'actual
parquing de la part alta del carrer Sant Francesc.
Aquest aparcament provisional, propietat de
l'empresa Brial, es va obrir als usuaris a l'agost
de 2017, en gran part per pal·liar el dèficit de
places gratuïtes que va deixar el tancament d'un
altre aparcament proper situat en la confluència
dels carrers Sant Francesc i Raimundo d'Alòs.
Des de l'Ajuntament i la COC es valora que
aquesta parcel·la rectangular situada en la part
sud del municipi, té una superfície pràcticament
idèntica a la de l'antic camp de futbol del Cervol,
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donat que a la part est del parquing s’afegiria un
nou terreny annex. És, a més, de fàcil accés, està
situada al costat d'una àmplia avinguda, i disposa
de places d'estacionament al seu al voltant.
Un altre avantatge és la seva proximitat amb la
plaça de bous, la qual cosa permetria utilitzar la
plaça de bous com a hospital de campanya o lloc
d'apilament de material.

De moment es desconeix la data exacta de l'inici
de les obres del col·legi Jaume I. Per tant, existeix
encara la possibilitat que la gala de reines pugui
tornar a celebrar-se en l'antic camp de futbol del
Cervol, encara que tant Ajuntament com COC
volen estar preparats per si les anhelades obres del
centre educatiu comencen durant els dos primers
mesos del proper any.

22 setembre de 2018
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Cuarenta comercios de Vinaròs liquidaron estocs en la calle
EMILI FONOLLOSA

Unos cuarenta comercios de Vinaròs
montaron stands el domingo 16 de
septiembre en las plazas Parroquial y
Sant Agustín y la calle Mayor para vender
todo tipo de productos con el aliciente
para los compradores de ofrecer precios
más económicos a los que habitualmente
tienen, ya que de esta forma liquidaron los
estocs de temporada.
La nueva edición de “Botigues al carrer”,
una iniciativa que organiza la Asociación de
Comerciantes de Vinaròs en colaboración
con la Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento, ofreció a Vinaròs y comarca
una amplia variedad de productos a precios
especiales.
Había desde de textil, complementos en
piel, calzado, menaje para el hogar, lencería
hasta ofertas inmobiliarias. Los comercios
montaron sus estands a primera hora de la
mañana y estuvieron hasta última hora de
la tarde. Esta iniciativa lleva celebrándose
15 años, con dos ediciones por año.
Mari Ángeles Pereda, presidenta de la
Asociación de Comerciantes de Vinaròs,
destacaba que en esta edición lo que
se buscaba era “cerrar las rebajas de
la temporada de verano y dar paso de
lleno a la temporada de otoño-invierno”.
Respecto a la campaña comercial de este
verano, destacaba que “hemos notado un
incremento de presencia turística y que
estos turistas han estado más tiempo en
Vinaròs porque la segunda quincena de
agosto, había más visitantes con respecto
a otros años”. Además, valoraba las dos
ediciones que se han hecho de “Nit de
Compres al Passeig”.
El concejal de Comercio Domènec
Fontanet, agradecía “el esfuerzo que hace
la Asociación de Comerciantes”.

GANADORES SORTEO CHEQUES

1
2
3
4
5

TERESA ROCA MAYA

6

LAURA ROMAN JUAN

7

ENRIQUETA BABIANO GARCÍA

8

NATALIA ESTELLER VILLANUE

9

MONSERRAT FIBLA SANCHO

PILAR FUENTES FABREGAT
Mª LUISA CARDONA GERADA
TIC-TAC
TERESA ARTIGA SORLI

10 CELIA VIZCARRO REVERTÉ

11

fotonotícies

Despedida del verano de amigos de varias nacionalidades
en ambiente marítimo
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'PENSAT I FET', CARNAVAL 2019
El pasado día 8 celebramos en un conocido restaurante de la ciudad la presentación del traje
del Carnaval 2019, así como la elección de las reinas de dicho año .
Siendo las afortunadas las guapísimas señoritas Lara y como reina infantil Ariadna .
En la foto, el momento después de ser “coronadas” junto con el “presi” Carrasco y las reinas
salientes del 2018 Carla y Pastora 			
La Junta
PENSAT I FET, ENDAVANT AMB EL CARNAVAL !!!!!

Mercedes Baila Blanchadell, de Vinaròs, ha estat la guanyadora del tradicional concurs de fotografia “Lluís
Oms”, convocat per l’Associació Cultural Moros i Cristians i dedicat a les desfilades que tan protagonisme
adquireixen cada any ,el segon cap de setmana de festes patronals a Peníscola

Dolores Pitarch Pascual celebró
esta semana su 102 aniversario en
compañía de su familia, y recibiendo
la visita del alcalde, Enric Pla. Dolores
fue la ermitaña de Vinaròs durante
27 años, de 1952 a 1979. Nació en
1916 en la Masia del Mas del Coll de
Morella. ¡Muchas felicidades!
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Vinaròs promociona el comercio local con
acciones de calle dentro de una nueva campaña

QUÉ COMER PARA COMER BIEN
CAPÍTULO 3

Los temidos hidratos de carbono.

Hoy ponemos a examen a los hidratos de
carbono o carbohidratos. Enemigo eterno
de la báscula. ¿Sabemos que son los hidratos
de carbono? Si claro: la pasta, el arroz…
Esto no es del todo cierto. Los hidratos de
carbono son nutrientes; y la pasta y el arroz son alimentos ricos
en éste nutriente. No es necesario entrar en mucho detalle pero
repasemos un poco el concepto. Los carbohidratos tienen función
energética; se acumulan en el hígado y en el músculo en forma de
glucógeno, repartiendo a quien necesite su dosis de energía. Se
preocupan de ir rellenando los depósitos de energía a medida que
se van agotando (y nosotros también). El problema viene cuando no
los agotamos lo suficiente. El exceso de carbohidratos se queda en
el torrente sanguíneo esperando almacenarse y, finalmente lo hace
en forma de grasa.
Lo mismo pasa con la proteína o con la grasa; si no se gastan, se
acumulan.

EMILI FONOLLOSA

El pasado sábado, la concejalía de
Actividad Económica, Turismo, Comercio
y Consumo del Ayuntamiento de Vinaròs
comenzó con novedosas acciones
callejeras la II Edición de la campaña de
promoción del comercio local «No es
pot comprar l’amor, per a la resta està el
comerç local de Vinaròs».
Un mago acompañado por dos niños
que iban regalando globos, hizo una
actuación itinerante por algunas de las
calles más comerciales; el mago ofrecía
un espectáculo con juegos de magia
para un público familiar. Aunque era una
acción dirigida especialmente al público
más familiar, también pretendía crear
expectación y experiencia de compra ya
que dio pie a que la gente se aproximara
a ver qué pasaba, todo mientras se
repartían obsequios y globos con el lema
de la campaña genérica. La actuación de
magia estaba relacionada con la vuelta al
cole y se realizó durante toda la mañana.
En esta campaña comercial, se ha previsto
la utilización de soportes y medios de
comunicación como inserciones en
prensa escrita, cuñas de radio, cartelería
con la imagen de la campaña que se
puede encontrar en todos los comercios
de Vinaròs, publicidad en autobuses de

la línea Vinaròs-Benicarló-Peñíscola, y
publicidad online (redes sociales y web).
El edil de la citada concejalía Domènec
Fontanet comentaba que la campaña
quiere “comunicar las ventajas de comprar
en el comercio local de Vinaròs, ciudad que
cuenta con más de 500 comercios, donde
los clientes pueden encontrar una amplia
y variada oferta de productos a precios
muy competitivos, una atención directa
y asesoramiento personalizado”. “Esta
característica nos identifica y diferencia
de las grandes zonas comerciales que
también ofrecen estos productos, pero
no lo hacen en un entorno como es el
del comercio de Vinaròs que cuenta con
una zona donde disfrutar de una oferta
gastronómica y lúdica, una variada oferta
cultural y de ocio y un entorno único a pie
de playa, con cafeterías y terrazas” añadía
Fontanet.
La I edición de esta campaña se lanzó el
sábado 28 de julio mediante una primera
acción de calle en la que una diseñadora
gráfica elaboró unos murales de gran
formato con dibujos representativos
del comercio local. En la elaboración de
estos diseños podía participar el público
asistente. Hubo música ambiental y
el reparto de globos con el lema de la
campaña.

A groso modo, los hidratos de carbono, se clasifican en complejos
y simples. Imaginaos que estamos realizando un collar de cuentas.
Tenemos tres bolas de diferentes para poder hacer el collar: azul,
amarillo y verde. Si en la cadena ponemos una bola azul y la dejamos
así, sería un hidrato de carbono simple, un monosacárido. Esta bolita
azul no es otra que nuestra gran conocida glucosa, la amarilla es la
fructosa y la verde es la galactosa, comúnmente llamadas azúcares.
A medida que vamos incluyendo estas bolitas al collar estamos
creando moléculas más o menos complejas. Por ejemplo, la lactosa,
esta formada por una bola amarilla (glucosa) y otra verde (galactosa).
Se pueden montar collares con todas las bolas que se puedan
imaginar, más complejo será. El caso es que para guardarlo (para que
nuestro cuerpo lo absorba) lo tenemos que desmontar siempre. Es
decir, sólo lo podemos guardar con las bolas sueltas. Los hidratos
de carbono complejos, se llaman así porque como son más largos,
el cuerpo necesita realizar un trabajo extra para digerirlo en su
mínima expresión, azúcares libres, y absorberlos. Los monosacáridos
se absorben inmediatamente provocando un aumento de glucosa
muy rápido en la sangre. Sin embargo, esto no asegura que ciertos
carbohidratos complejos no se absorban rápidamente, ya que
influyen otros factores. La calidad del alimento en su totalidad va
a influir en cómo se absorba. Sirve el mismo ejemplo de la semana
pasada, aunque sean azúcares simples, si se encuentran dentro de
la matriz del alimento (fruta) con otros nutrientes y fibra, el cuerpo
no lo digiere igual que en zumo. El pan blanco se absorbe muy
rápidamente, sin embargo el pan integral no. O cuando cocinas arroz
con verduras, la composición total disminuirá la rápida absorción
del arroz blanco. Por lo que la recomendación en el consumo de
carbohidratos será:
• Consumir bastantes más carbohidratos complejos que simples
• Preferir la versión integral de los alimentos
• Elegir la versión entera del alimento en la medida de lo posible
• Acompañar los carbohidratos con otros nutrientes, incluir al plato
verduras, pescados, huevos...

Carla Escuder Marcos
Dietista-Nutricionista en Nutriestudio
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59 Aniversario de la Peña Pan y Toros
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Vinaròs presenta el nou curs de l’Aula Municipal de Teatre
Marc Albella, regidor de Cultura, Festes, Joventut i
Tradicions, va presentar divendres 14 de setembre
l’inici del nou curs emmarcat dins la 12ª temporada
de l’Aula Municipal de Teatre de la ciutat de Vinaròs,
que torna a comptar per tercer any consecutiu
amb el director Toni Guillot.
Toni Guillot al capdavant de la seua empresa Puro
Teatro, despatx d’arts escèniques, es va presentar
a través d’un concurs públic i va guanyar la
possibilitat de donar classes dins l’Aula Municipal
de Teatre de la nostra ciutat. Durant els dos primers
anys va ser una licitació reglada i aquest serà el
primer any en què l’Ajuntament de Vinaròs ha
arribat a un acord per renovar la primera prorroga
amb possibilitat d’una segona.
El director de l’Aula Municipal de Teatre de Vinaròs,
Toni Guillot ha indicat que el curs comprendrà
des del 5 d’octubre fins al 31 de maig i les classes
tindran lloc tots els divendres de 16:30h a 18:30h a
l’Auditori Municipal Wenceslao Ayguals d’Izco.
Pel que fa a les matrícules, el grup d’adolescents
pertanyent al Casal Jove, “Teatrèmol”, ja poden
inscriure’s a les oficines del Casal Jove els dijous,
divendres i dissabtes en horari de matí i tarda
que es pot trobar, junt amb més informació, a la
web http://casaljove.vinaros.es. El període de
matriculació dels adults que són els grups “Les Mil
i Una” i “Els Figurants”, poden inscriure’s a partir del
dilluns dia 17 al 21 i del 24 al 28 de setembre a la
Biblioteca Municipal.
El director de l’Aula Municipal de Teatre, Toni
Guillot ha insistit que els alumnes de nou ingrés
han de preinscriure’s a la Biblioteca Municipal
abans de fer cap tràmit ja que han de passar una
prova d’accés amb l’objectiu de conèixer els nous
alumnes i esbrinar quins són els seus interessos,
il·lusió i compromís per entrar a l’Aula Municipal
de Teatre de Vinaròs. En aquesta edició, la prova
d’accés es durà a terme a l’Auditori Municipal el
dia 28 de setembre a les 16:00h per als alumnes
del Casal Jove i a les 17:00h per als alumnes que
vulguin accedir als grups “Els Figurants” o “Les Mil
i Una”.
L’Aula Municipal de Teatre continuarà en la
dinàmica dels dos anys anteriors, treballant amb

l’obra de fi de curs i en altres participacions al llarg
de l’any, com és el Dia de la Dona, la Fira del Llibre,
la cavalcada dels Reis d’Orient, o l’arribada de
Carnestoltes. Com a novetat, Toni Guillot ha indicat
que aquest any té la intenció de preparar una
actuació comú dels tres grups on es presentarà un
recull de contes de nadal de Dickens, Andersen, etc.
per a tots els públics. En general, l’objectiu d’aquest
curs, apunta Toni Guillot, es reforçar aspectes com
la respiració, la tècnica vocal, l’expressió corporal i
la dansa enfocada per actors.
12 anys de l’Aula
L’Aula Municipal de Teatre de Vinaròs (AMTEV)
començava un 29 de febrer de 2008 per iniciativa
de la regidora Maria Dolores Miralles, responsable
de l’àrea de cultura, i sota la direcció de Josi
Ganzenmüller Roig. Van ser dos els grups que la
van iniciar, un d’adults i un de joves. Aquell mateix
any tots dos grups es van unificar de cara a l’obra
final de curs, un recull de sketchs còmics amb el
títol “Les Mil i Una”, que donaria nom al primer grup
d’adults de l’Aula que va continuar com a grup
unificat per al següent curs. Els primers assajos es
van dur a terme a l’actual Casa de la Cultura i a la
Biblioteca Municipal.

Durant la legislatura 2011-2015 un nou grup de
teatre de joves passaria a dependre del Casal Jove,
amb el nom de Teatrèmol. El grup va debutar l’11
de gener de 2014 amb “Els dotze mesos de l’any”.

pública, licitació que va guanyar l’empresa
vinarossenca, Puro Teatro, despatx d’arts
escèniques, gestionada per Toni Guillot Farnós,
actual director de l’Aula des del curs 2016-2017.
Actualment l’Aula Municipal es manté amb els
tres grups nomenats: Les Mil i Una; Els Figurants,
grups d’adults, i el grup jove del Casal, Teatrèmol.
Estos grups van mantenint el seu alumnat sobre
la vintena d’alumnes, renovant-se de tant en tant
amb baixes i noves incorporacions. Generalment
treballen amb una freqüència aproximada de dues
hores els divendres i classes extra rotatives els
dimecres, augmentant el nombre d’hores i assajos
si hi ha intervencions programades: obres finals
de curs, intervencions en programació cultural de
l’ajuntament o col·laboracions amb altres entitats.
Cal remarcar que amb l’actual direcció de Toni
Guillot, els alumnes duen a terme no només un
obra final de curs, sinó que realitzen mínim dues
intervencions, castellà i valencià, teatre de carrer,
presentacions de monòlegs i altres activitats, com
a cursos extra de formació amb professionals de
les arts escèniques amb una especial atenció a
aspectes com l’expressió corporal i la tècnica vocal.

Josi Ganzenmuller Roig es va mantenir com
a director fins 2016, any en que amb el nou
equip de govern, amb el regidor Marc Albella
Esteller, com a responsable de l’àrea de cultura,
la direcció de l’Aula Municipal va sortir a licitació

El lloc de treball és actualment l'Auditori Municipal
W. Ayguals d'Izco, lloc on es duen a terme també
les representacions finals de curs, habitualment
entre finals de maig i mitjans de juny, abans del
començament de festes.

A finals del mateix any, octubre de 2008, amb l’inici
del segon curs, es sumaria un nou grup d’adults
que va rebre el nom de Els Figurants, també per
la que va ser una de les seues obres representades
al llarg de la seua trajectòria, una comèdia de
Sanchis Sinisterra, encara que es van estrenar amb
“Caballero Don Quijote”.

No empieces una dieta
que terminará algún día,
comienza un estilo de vida
que dure para siempre.
Asesoría
de nutrición
y dietética

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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Exposició d’Alba Mozas a la Fundació Caixa Vinaròs

Otoño
El sol va perdiendo fuerza;
ya se soporta el calor,
van acortando los días,
y casi sin darnos cuenta,
se ha cambiado la estación.
¡Otoño! Largo significado;
es madurez y reposo
si a la vida es aplicado.

E.Fonollosa

Curiosa exposició de muntatges fotogràfics d'Alba Mozas,
amb el seu propi cos despullat, a la Sala Peiró Coronado
de la Casa Membrillera. Ardilla, és una exposició

formada per diverses fotografies que representen un
panorama irracional, introspectiu i evocador de vivències
que recorden el més pur surrealisme de fotògrafs i
pintors com Man Ray, Max Ernst o Hans Bellme. www.
albamozasgomez.com

Trobada gegantera amb la companyia de la pluja

Así como cae la hoja,
y cambia el color el campo,
la vida toma otros tonos,
de seriedad y encanto.
El otoño reposado-menos vigorsin embargo, en su clima,
se crea y, sin notarlo,
otra forma de actuación;
tranquila, sin sobresaltos.
¡El otoño que no vaya!
¡Que se quede aquí parado!
Carlos G.G 16/05/2017

Subscriviu-vos a

El Diariet
El passat dissabte 15 de setembre, la Colla Gegantera i dolçainera i esbart dansaire rapitenc va organitzar la XXX trobada gegantera.
Allí ens vam desplaçar una desena de colles, incloent-hi la colla de Nanos i Gegants de Vinaròs i els amfitrions, els rapitencs.
Al matí, es va realitzar la plantada de Gegants. Però, la pluja va fer acte de presència i els gegants es van haver de resguardar
als porxos que hi havia al voltant. Malgrat el temps que no acompanyava, al voltant de les 18.30 h, finalment, els gegants i els
dolçainers i tabaleters van realitzar una cercavila pel centre de la ciutat. Una cercavila més petita del que anava a ser en un principi
a causa de la pluja, Tanmateix, totes les colles geganteres van posar les ganes i la voluntat perquè acabara sent una gran bona
trobada amb els gegants dansant pels carrers rapitencs.

PAPERERIA
PREMSA
REVISTES
LLIBRERIA

S e m p r e le s
ú lt im e s n o v e ta ts !
ELS DIARIS
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La telefonía en Vinaròs (I) Los inicios
Alfredo Gómez Acebes

Un año después de la presentación del teléfono
por A.G. Bell, el industrial Josep Dalmau llevó a
cabo a finales de 1877 la primera conferencia a
larga distancia entre Barcelona y Girona, mientras
que en Madrid se enlazaba el edificio de telégrafos
con el ministerio de la Guerra. Era la llegada de la
telefonía a nuestro país. Las distintas normativas
por parte de los sucesivos gobiernos dificultaron
el posterior desarrollo de la red telefónica en
estas primeras décadas de finales de siglo, sobre
todo por las indecisiones por si debía ser una red
privada o pública. Tras varias reglamentaciones
fue el Decreto de 1891 quien estableció las bases
para la construcción e instalación de las líneas
interurbanas, quedando la península dividida en
cuatro zonas telefónicas a efectos de su concesión
y explotación. Castellón quedaba integrada dentro
de la red de Nord-Este de España, con sede en la
calle Escudillers de Barcelona.
A principios de 1890 en la provincia había
únicamente Central o estación de red telefónica
en las ciudades de Castellón, Almasora, Burriana y
Villarreal.
El día 9 de diciembre del año 1895, siendo alcalde
Felip Ferrer Flos, se inauguraba en Vinaròs la
primera centralita telefónica de la población,
que comenzó a funcionar ese mismo día. Era una
centralita pública que se instaló en la primera
planta de un edificio en la calle de San Francisco, nº
16 (antes nº 18, edificio del año 1892 aun en pie) en
un piso alquilado propiedad del político y viticultor
José Fco. Escrivano Mayó (1852-1914). Realmente
era una centralita de telefonía interurbana y no
un teléfono particular. De la noticia se hizo eco el
periódico “Heraldo de Castellón” (10-12-1895) con
una breve y escueta nota: “Ayer se inauguraron las
estaciones de la red telefónica interurbana del N. E de
España de Vinaroz, Valencia y Villanueva del Grao”.
El primer jefe de la estación fue S. Soler, siendo
alguno de los primeros telefonistas Alfonso Litrán
y Manuel Segura. En mayo de 1900 se incorporó
Eliseo Gil, trasladado desde la centralita de
Pamplona.
Prestaba servicio de las 7 h. de la mañana a 12
h. y por la tarde de las 14 h. a 19 h. Contaba con
un locutorio, ampliado más tarde a dos, para
privacidad de los interesados.
Desde ese momento Vinaròs se conectó a la Red de
Telefonía Interurbana, aunque solo se podían hacer

llamadas a los destinos fijados con este servicio,
y por supuesto no se podían hacer llamadas
locales, ya que no había ninguna línea establecida
ni aparatos en las casas, por ello se había de ir a
la centralita. En 1896 contaban con servicio de
teléfono urbano, en la provincia, Castellón capital,
Almassora, Vila-real, Burriana y Onda, y con servicio
interurbano además Vinaròs.
Este servicio fue utilizado en un primer momento
sobre todo por los periódicos y los comerciantes,
aunque era de dominio público.
El interesado podía ir a la centralita a establecer
una conferencia o bien, si deseaba comunicarse
o le llamaban no estando presente, se expedía un
telefonema de aviso, indicándole la hora exacta a la
cual debía acudir al locutorio.
Apuntar que un telefonema era un mensaje
telefónico, mensaje que el emisor entregaba en
un escrito y que era transmitido telefónicamente
hasta la central más cercana o bien al domicilio del
receptor si éste disponía de teléfono. Para enviar
un telefonema se empleaban unos impresos como
el que aquí reproducimos. Lógicamente para hacer
llegar el telefonema al destinatario era preciso
desplazarse hasta su domicilio, labor que hacía el
repartidor de la empresa.
La duración de las conferencias estaba establecida
en tres minutos, que podía ser ampliada por el jefe
de la centralita en tres minutos más si consideraba
que era oportuno por la importancia o las
circunstancias.
El precio local solía variar tanto por la duración

como por la distancia de la conferencia. El coste de
la llamada a Castellón era de 0,75 céntimos, de 1,50
a Valencia, y llegaba hasta las 4 pts. si era a Madrid.
En el año 1910 la centralita de Vinaròs prestaba
servicio casi las 24 horas del día, al menos hasta las
4 ó 5 de la madrugada, a diferencia de Castellón
capital que cerraba a las 12 de la noche.
Existían abonos anuales con descuentos, destinados
sobre todo a periódicos, cuyos redactores podían
llegar a hacer más de una llamada diaria. Los
abonos anuales, con conferencia diaria, oscilaban
aquí en el año 1900 entre las 165 ptas. para cortas
distancias y las 1.400 pts. para ciudades lejanas.
En 1910 la Red de Teléfonos Interurbanos del
Nordeste tenía abiertas 38 estaciones para
transmitir telefonemas y emitir conferencias
telefónicas entre las capitales y poblaciones
importantes del sector, entre ellas Vinaròs.
No fue hasta entrado ya el siglo XX, cuando en
octubre del año 1915, se ponía en funcionamiento
la línea de teléfono urbano en Vinaròs, para
llamadas locales, con aparatos en las casas. El
primer establecimiento en contar con servicio de
teléfono fue la Fonda “La Viuda” de la misma calle.
La centralita estuvo instalada en la casa de la calle
San Francisco hasta finales de los años 1950.
En definitiva, como apuntaba la prensa a finales de
siglo XIX “son grandes las ventajas que este servicio
nos reportará, pues son sus precios relativamente
módicos para la importancia que en sí tienen esta
clase de comunicaciones y grandes las facilidades
que ofrece”.
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Els vinarossencs ens
diuen que endavant

Per Hugo Romero

Ara fa cinc anys vam iniciar
un projecte ciutadà que va
canviar
l'ecosistema
polític
al nostre poble i també arreu
de l'Estat espanyol. Els vells
partits van entendre que ja no poden jugar al
"hoy por ti, mañana por mi" i que el fet d'esperar
tranquil·lament el desgast del partit al govern, ja
no els assegura tornar a governar.
Perquè ara ja saben que hi ha gent del carrer, que
si s'ho proposen, els poden prendre un poder
municipal que alguns pensaven que era seu "por
siempre jamás".
Sabem perfectament que hi ha coses que es poden
treballar i fer molt més millor, com també es poden
cometre errors que al final acaben afectant els de
sempre, a la ciutadania. Però el que és segur és
que s'ha demostrat amb fets que no cal pertànyer
i estar a les ordres d'un gran partit polític per
gestionar bé, estalviar un munt de diners al poble i
solucionar tots els problemes que vagen sortint en
el transcurs d'una legislatura.
També hem evidenciat com es pot fer política
preguntant als veïns; encara que després la realitat
de la legislació, de la Llei Montoro i del mateix
funcionament de les administracions facen molt
lent i difícil satisfer les demandes de la gent.
I és per això, perquè portem al nostre ADN el fet
de seguir el mandat directe dels veïns de Vinaròs,
que aquest dimarts passat ens vam reunir, amb les
portes obertes a tot el món, per parlar del futur
de l'agrupació d'electors Tots i Totes Som Vinaròs.
Tot aquell vinarossenc que va voler va poder seure
a la Casa de la Cultura, escoltar a l'alcalde i als
regidors i donar la seua opinió sobre com enfocar
les eleccions municipals de l'any que ve.
Naturalment que la nostra llista de candidats
mai la confeccionarà un grupet de gent tancats
a una habitació. Per tant, després de decidir per
àmplia majoria entre els presents que continuem
endavant, comença la tasca de formar una llista
electoral amb vinarossencs i vinarossenques
honestos i amb ganes de treballar que tornaran
a demostrar que sí que es pot. Acceptem el repte
una altra vegada.

Escola oficial d’idiomes

Estudiar idiomas es más caro

Per Helena Román

Por Lluís Gandía

L’estiu encara no
ha acabat però
sembla que el no
curs te ganes de ser
intens. Usem este simil a més de per les dates en
què ens trobem, per que el curs escolar a Vinaròs
s’ha iniciat amb una novetat prouinteresant que
per alguna raó no ha trobat suficient resó entre
la nostra societat. VINARÒS TÉ ESCOLA OFICIAL
D’IDIOMES! Fins ara erem un aulari depenent de
Castelló. Això significava desplaçaments per als
alumnes de la nostra ciutat per a qualsevol tema
acadèmic. Ja sou conscients del que això suposa,
de com d’infradotats estem al nostre territori. El
fet de tindre l’aulari que hi havia, constituit com
Escola Oficial pròpia (junt a Benicarló) suposa que
s’obri un ventall de possibilitats als alumnes de la
nostra ciutat de cara al futur. Des de Compromís
per Vinaròs no volem deixar passar l’ocasió de què
Conselleria d’Educació, encapçalada pel nostre
company de Compromís, Vicent Marzà, creu de
forma seriosa en la manera que l’educació canvia
la vida de les persones. L’educació és un dels eixos
principals del Pacte de Botànic i això traspúa per
tots els pors de l’actual govern de la Generalitat.
Recorden l’èxit per a les nostres famílies de la
Xarxa Llibres. A Compromís per Vinaròs ens creiem
l’educació pèr a tots: grans i menuts i per això ens
pareix una bonanotícia que per fí VINARÒS TÉ
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES! Mentres tant altres
continuent pensant en les seues gracietes i rient
a costa del “cacarejat” pacte del Titànic -que ja
haguessen volgut al Titànic tindré la fortalesa del
Pacte del Botànic-.

Respuesta al escrito del Sr Xavier Marmaña
Como contestación al escrito publicado en
diversos medios de comunicación del sr Marmaña,
comunico que en la realización de la parte trasera
de las camisetas utilizadas durante el homenaje
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Aunque el lector del
Setmanari Vinaròs no
www.ppvinaros.es lo haya podido leer por
la censura que aplica
el Alcalde, Enric Pla, al medio de comunicación
público pagado por todos los vinarocenses, la
realidad es que este curso 2018-2019 matricularse
en la Escuela Oficial de Idiomas es un 33% más caro
que el pasado año por decisión de la Generalitat
Valenciana.
El gobierno de Ximo Puig y de Mónica Oltra, es
decir de PSPV-PSOE y Compromís, ha decidido sin
justificación alguna subir un 33% el precio de la
matrícula sin ninguna justificación, siendo el único
motivo que necesitan recaudar más de los bolsillos
de los vinarocenses y del resto de valencianos para
pagar sus chiringuitos y los más de 55 millones de
euros que necesitan para pagar a la televisión de
publicidad y propaganda que han creado.
Y ante este incremento de las tasas educativas que
perjudica a las familias que menos recursos tienen
¿cuál ha sido la reacción de Enric Pla, Guillem
Alsina o Jordi Moliner? Pues ninguna. Ocultarlo,
intentar que nadie se entere, callar ante sus jefes
provinciales y autonómicos para así asegurarse
cuatro años más en las listas de su partido.
Ante una subida de tasas educativas del 33% los
que venían a rescatar personas, callan. Y seguirán
callando, sin dar explicaciones a los vinarocenses,
escondiéndose y evitando el debate de todo
aquello que no les interesa pese a que se proclaman
el gobierno de la transparencia.
Son ya muchas ocasiones en las que el tripartito
se esconde para no dar explicaciones. Siguen sin
explicar dónde está la famosa auditoria ciudadana
urgente, ni explicar los motivos por los que
escondieron a propietarios y oposición la sentencia
que anula el PAI de Verdera durante 9 meses y así
un largo etcétera.
No vivimos tiempos fáciles y por eso más que
nunca se necesitan de gobiernos que tengan ideas
claras y valentía para afrontar la realidad del día a
día y el tripartito actual no tiene ni una cosa ni la
otra.
Los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas no
deben pagar un 33% más este año por el mismo
servicio que el año pasado. Y los alumnos de la
Escuela Oficial de Idiomas no merecen un tripartito
local carente de criterio y que no es capaz de
reivindicar las necesidades de los vinarocenses
ante una Generalitat que es muy dada a gastarse
más dinero del que tiene y que luego necesita
subir los impuestos a los ciudadanos.
de Vinaròs

Antonio Manuel Riolobos Anglès

privado a Carles Santos, realizado el pasado día 9
de septiembre, no participó de ninguna manera el
sr Marmaña.
Ante la gran extensión de la respuesta a su artículo,

que supera en mucho las normas acordadas para
esta publicación, remito a los interesados a las
publicaciones digitales www.vinarosnews.net y
www.diaridelmaestrat.com
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L'arbre que era l'enveja de la comarca

Traient pit (molt poc)
Per Juan A Blanchadell
Estos
últimos
días
hemos
venido
viendo
como el alcalde ha ido
compareciendo por los diversos medios de
comunicación de nuestra ciudad anunciando lo
que el tripartito dice que hará en los escasos siete
meses que le quedan de mandato.
Parece que veremos comenzar la construcción de
las plantas superiores que completarán el proyecto
de la residencia para la tercera edad que hoy
únicamente es un centro de día. Muy poco o más
bien nada deberemos al tripartito los vinarocenses,
puesto que este proyecto lo gestionamos e
iniciamos el PVI y nuestros socios durante nuestro
segundo mandato y lo terminó el anterior alcalde,
que fue quien también lo concedió a la actual
empresa que lo explotará durante 50 años al haber
adquirido el compromiso de costear la ampliación
de las plantas superiores, razón por la cual el actual
Ayuntamiento, ni va a invertir un solo euro en la
residencia, ni habrá hecho nada en algo que los
anteriores gobiernos que le precedieron dejaron
completamente preparado y listo, solo a falta del
“ya”.
Muchos somos los que queremos creer que esta
vez irá de veras y que luego de tantos anuncios y
tantos retrasos, por fin en febrero puede que den
comienzo las obras del colegio Jaime Primero y que
este centro que hubiera debido estar operativo al
inicio del pasado curso escolar lo estará para el
curso 2020.
Lo que mejor pinta trae es el carril lúdico deportivo
a la ermita, ese premio de consolación al que
tuvo que acogerse el tripartito tras la pérdida
de la piscina cubierta cuando un Tribunal anuló
el punto del Pleno por el que se aprobaba la
piscina, por no estar completo el expediente al
faltarle unos informes. El partido que planteó el
recurso (no el PVI) en aquel pleno pidió que se
dejara el asunto sobre la mesa hasta aportar los
documentos que faltaban y, una vez añadidos,
convocar rápidamente un Pleno extraordinario
para la aprobación.
El tripartito hubiera tenido que hacer lo mismo
que ha hecho convocando el Pleno extraordinario
del otro día como trámite para proseguir con el
carril lúdico deportivo sin ejercitar previamente las
expropiaciones de los terrenos necesarios.
Pero en el Pleno de la Piscina entonces primó la
testosterona; la del alcalde por la irresponsabilidad
de no dejar el punto sobre la mesa para completar
la documentación no aportada prosiguiendo
la tramitación de forma ilegal, y la del principal
partido de la oposición, recurriendo ante los
tribunales la ilegalidad administrativa que el
alcalde cometió y claro, para cuando el Tribunal
reconoció la anomalía y anuló el punto del Pleno,
el trámite de la piscina ya estaba fuera de plazo.
Así es que por haber hecho el alcalde un trabajo
a medias y por no haberle dado la gana de
completarlo cuando tocaba volvimos a perder por
segunda vez una oportunidad de oro para renovar
la obsoleta piscina actual.
Ninguno de estos tres proyectos los va a inaugurar
este equipo de gobierno de alforjas vacías, por eso
hacen bien en volcarse en pequeñas cosas, como
en murales decorativos en fachadas, una buena
iniciativa que nosotros mantendremos cuando
volvamos a gobernar en la próxima legislatura.

Aixó passava en un poble molt, però molt proper al nostre,
podria ser el nostre. Corrien nous temps, temps moderns,
aplegaven les gramoles, el cinema, la ràdio……
Amb l'aplegada d'aquests avanços també va aplegar un
substitutiu de les festes, ja no feien falta bandúrries i llaüts,
ni panderos ni guitarres, el que va fer que les cançons i
costums del poble estigueren prop de desaparèixer. Es
va trencar la seguida, l'arbre vell ja no traïa brots, ni llavor
per a fer un planté, poc a poc se semava, se moria per una
modernitat mal entesa.
En un temps de revoltes i guerres, sequeres i penúries,
es van ajuntar uns veïns per a posar fi al problema.
Van aconseguir d'unes rametes fer un planté, d'allí va
aconseguir enrai-lar un arbre que es va fer gran en pocs
anys, un arbre llustrós, voluminós, vigorós. A tota la
comarca va córrer la veu, aquí disfrutàvem de l'ombra
d'un arbre regat, podat i cuidat per la gent del poble, tots
volien passar per baix d'ell, gronxar-se a les rames, jugar
al seu raser.
Pel voltant de les rames volaven arnes, però ningú fa fer
cas. Tenien un vol graciós i no li sabia mal a ningú, poc a
poc aquest arbre majestuós va començar a fer mala cara,

Antonio Barreda Mestre

que tindrà? La gent s'ho preguntava mentres seguien
volant les arnes amb el seu graciós vol, però ningú va fer
cas. Aixó ha de ser l'arrel, va dir un sabut, que ha agafat el
salnitre de la mar, però continuaven volant arnes amb el
seu graciós vol, però ningú va fer cas. Un altre digué que
era la pluja àcida, però no, no van trobar el remei. .
Els pobles de la comarca, guiats amb el nostre exemple,
també van voler plantar un arbre, inspirats amb el nostre,
cada poble un arbre diferent però tots de la mateixa
espècie, la comarca feia goig, a tots els pobles tenien un
arbre preciós.
Un dia es va aixecar una forta mestralada i l'arbre va caure,
les arnes havien post milions d'ous i les nimfes es van
menjar l'arbre per dins, era massa tard per a fer res, la culpa
de les arnes, amb el seu graciós vol.
La gent es va posar en dues opinions respecte a que fer
amb l'arbre , uns volien fer llenya i tirar-lo al foc, uns altres
el volien tornar a plantar, però ja no viuria, se quedaria
el tronc sec. Discutiren molts mesos, inclús anys, sense
mirar l'arbre, quant es van cansar de discutir, es van donar
compte que la soca havia tornat a brotar i tornaria a ser
l'esplendorós arbre d'abans.

El Jaume I torna a començar el curs amb barracons
Un curs escolar s’ha tornat a començar. Un nou curs on tots
els xiquets tenen els seus col·legis de referència per anar
a gaudir de l’estudi i conviure en altres companys. Tots els
xiquets de Vinaròs tenen un edifici sòlid de referència on
cursaran els estudis primaris i segurament els acabaran. Bé,
no tots, quasi tots.
Hi ha en Vinaròs una colla de xiquets que encara“gaudeixen”
de barracons. Els del col·legi Jaume I. I van ... un fum d’anys!.
Cert que des de la seua inauguració totes les corporacions
municipals han anunciat que les obres eren imminents
però, els xiquets segueixen anant al lloc on van començar.
L’Ajuntament actual, amb l’accés a la Generalitat que va
permetre el canvi de govern autonòmic, va assabentar-se
de que per no haver, no havia ni projecte. I va tocar tornar a
començar de nou.
Ca recordar que l’endarreriment en la seua planificació pel
descontrol de CIEGSA també ens va afectar (CIEGSA era la
companyia que va crear el PP per construir (?) col·legis i va
acabar amb un forat de 1.000 milions de € en sobre costos).
A més afegiríem també allò de: qui se’n recorda d’aquella
comarca tan allunyada de la city Valenciana?. Sempre ens
anaven tapant la boca, de vegades per la ubicació que
oferien des de l’Ajuntament, altres que el terreny on havia
d’anar era irregular i per tant no cabia. Excuses de mal
pagador, diem nosaltres.

Ho vam tornar a fer
En efecte, i contra tot pronòstic, novament l’onze de
setembre va aplegar més d’un milió de persones. Unes
representants de la nostra entitat hi van ser presents,
com una minúscula cèl·lula d’aquell cos immens que
va omplir la diagonal de Barcelona i van sentir ben fort
el nus a la gola davant la magnitud de la demostració
cívica i popular.
Ja el viatge d’anada enardia els esperits. Cotxes i
autobusos feien sonar les botzines en complicitat amb
els senyals que compartíem i identificaven. Sabíem que
en seríem molts, molts més dels que ells volen i diuen,
com cantava Raimon, però en arribar a Pedralbes, i
durant el trajecte fins al tram corresponent, el color de
les samarretes era una onada de corall inacabable que
es movia tranquil·la i decidida cap a l’objectiu. Abans de
les 17’14, hora que recorda la data fatídica de l’ocupació
borbònica, tothom era a lloc. Sense fractures, ni crits, ni
violència, ni retrets. Ans al contrari, amb posat tranquil
i la serenor de qui sap que protagonitza un moment
històric, un més del que encara ens tocarà viure.
Ningú no tenia pressa, ningú maldava per ocupar un
determinat lloc, perquè no era important veure-ho tot
en primera ni en qualsevol altra fila. En teníem prou de
ser-hi. En teníem prou de saber que fèiem el que calia fer.
En teníem prou de sentir-nos part d’un poble en marxa,
amb el cor quiet i les idees i paraules clares. En teníem
prou de compartir gestos i anhels amb les persones de
la vora, vinguessen d’on vinguessen i parlessen com
parlessen. Tots fent pinya i ajuntant energies, com els
castellers que enmig de la gentada feien sorgir torres

S.Fabregat, AAVV MIGJORN

Ara sembla que per fi ens toca la tanda i que, segons fons
oficials, a primers d’any començaran la construcció del
Jaume I. Volem creure que així serà, però ens ho posen molt
difícil. Sabem dels esforços que des de Vinaròs fan tots els
partits (o quasi tots).
Creiem que si a la fi s’aconsegueix serà una molt bona
notícia per al poble i acabarà una discriminació que hem
patit també en l’àmbit escolar. Llavors tots reclamaran
medalles. Per nosaltres se la poden posar totes i tots.
Medalles a orri. Però els barracons fora de Vinaròs. I que
els mestres puguen vore com els xiquets estrenen la nova
instal·lació que els acollirà en la seua etapa fonamental de
formació.
Per acabar donar-li la raó al regidor Sr. Gandia d’aquella cita
històrica “Dubtar de la construcció del col•legi Jaume I és
com dubtar que la Terra gira al voltant del Sol” El que no va
dir era la data. Que es farà, segur!, quan... qui lo sa!
Des de Migjorn fa uns quants anys que en el dia dels
innocents (allò dels xiquets que no saben i ignoren) hem
anat posant primers senyals de la nova escola, per vergonya
dels polítics i per fer-los memòria. Primera pedra, primera
rajola, primera porta, primera finestra... Esperem que
aquest any no ens toque posar cap primera i siguen els
operaris corresponents qui les posen de forma definitiva.
Vinaròs, 17.09.2018.
Associació Cultural Jaume I

humanes, autèntic símbol d’unitat, força i resistència.
Enguany, el lema de la samarreta era Fem la República.
Una reivindicació compartida en altres llocs de la
península, posada a referèndum popular en llocs com
Cadis o Vallecas i amb un resultat aclaparant a favor, tot i
que les consultes, precisament pel seu caràcter popular,
no són tingudes en compte. Però atenció, són símptoma
claríssim que alguna cosa està canviant i, encara que no
ho parega, al govern i tots els poders fàctics estatals no
els ha passat gens per alt. Com no els passa per alt la força
del poble català, per més que s’esforcen a minimitzarla. Per això la persegueixen judicialment i s’enfronten
estultament a la judicatura europea quan els retrau el
llast antidemocràtic que arrosseguen. Per contrarestarho han engegat la pantomima de l’exhumació de
Franco, que malgrat la restitució i el desgreuge que
representa per a les víctimes de la dictadura, no deixa de
ser una estratègia política per desviar l’atenció sobre el
problema català.
Al cap i a la fi, del dictador només en queden les
despulles, però hi ha franquisme viu que actua, dicta lleis,
sentències, i pren decisions sobre els pobles oprimits
que va ocupar militarment a sang i foc. Pel contrari, el
passat dia onze, la resposta a la repressió fou pacífica
i tranquil·la, però contundent. I això no ho aturaran
perquè de paciència i perseverança en sobra. Ho vam
tornar a fer i ho farem tantes vegades com caldrà, sense
perdre gens de temps i energies en la guerra bruta de
màsters i corrupció de certes universitats emèritament
coronades.
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

El barco de trasmallo ‘Nvo. Dos Hermanos’ con su tripulación a bordo quitando
de la red 500 Kg. de pescado capturado en una jornada.

Últimos coletazos inestables del verano

Mar con continuos roles de viento a causa de los fuertes chubascos. A principios de semana se
faenó a medias a causa de éstas pasajeras tormentas, pero después volvieron las aguas calmadas
y se pescó cómodo en todas las modalidades. Luego, las extracciones resultaron normales y las
cotizaciones fueron aceptables.
La pesca de arrastre está operada por dos bous, el resto están efectuando la veda. Sus desembarcos
eran a base de calamares, pescadilla, caracol, salmonete, peluda, rape, móllera, caballa, jurel,
rubios, canana, galera, arañas, cintas y morrallas.
El cerco comenzó a pillar de nuevo peix blau. El lunes una traíña de Burriana arribó con 50 cajas de
boquerón (8 Kg/caja) y 50 de sardina. El martes no calaron por el mal tiempo. Y el miércoles una
llum de Vinaròs vendió 400 cajas de seitó.
La flota artesanal, las barquitas trasmalleras, la mitad aún atrapa langostino. Tres se dedican a la
sepia. Dos lo hacen al lenguado y rombo. Y otro par captura pagel, letxa, lisa, letxa, sorella y corva.
El palangrillo costero, una embarcación pescó con este arte de anzuelos lubina, dorada y sargo.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo, cuatro barcos llevaron ejemplares de 1 a 3 Kg.
Y la pesca del atún rojo con anzuelo en línea de mano, una barca de Peñiscola subastó uno de 50
Kg.

Ecos de ‘Mar’; Creación del Corredor de Cetáceos Mediterráneo

El Gobierno español ha publicado un Decreto de protección de una franja marítima de 46.385
Km2 de superficie, que va entre las costas catalanas, valencianas y de baleares, como un Área
Marina Protegida y que se engloba dentro de la lista de Zonas Especialmente Protegidas de
Importancia para el Mediterráneo, e igualmente corredor de migración de cetáceos y tortugas
marinas, al ser el camino que transitan hacia los lugares de cría y alimentación en el norte del
Mare Nostrum.
Así, ésta larga franja proteccionista entre los litorales de éstas tres comunidades, va desde el cabo
de Creus hasta el cabo de la Nao y, en paralelo, por la costa de Ibiza, Mallorca y Menorca, siendo
un promedio de ancha de 85 Km.
Con ello se garantiza la prohibición de trabajos asociados al ruido submarino, como sondeos,
prospecciones petrolíferas y extracción de hidrocarburos. De manera, que ahora España supera
en tres puntos al total de sus aguas marinas bajo medidas de protección, pues el Convenio de
Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica estableció al menos el 10 % de las zonas marítimas y
costas que se tenían que proteger.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES
D’AGOST DE L’ANY 2018 (II)
PEIXOS:
Tonyina (Atún rojo)
173 Kg
Escrita (Raya)
19
Mantes (Xuxos, Batoideos)
24
Congre (Congrio)
4
Orá (Dorada)
84
Gallineta (Cabracho)
3
Asparrall (Raspallón
344
Palá (Lenguado)
166
Sard (Sargo)
20
Lliri (Anjova)
46
Llobarro (Lubina)
10
Mabre (Herrera)
158
Pagell (Breca)
234
Aspet (Espetón)
74
Moll (Salmonete)
86
Morralla (Serranos, etc)
25

20

Mero (Cherna)
5
Letxa (Pez limón, Serviola)
15
Bacoreta (Sarda)
824
Sorella (Jurel real)
8
Llises (Lisa, Mújol)
57
Biso (Estornino)
3
Roncador (Roncón)
6
Rata (Miracielo)
21
Tigre (Lenguado portugués)
20
Corva (Corvallo)
3
Miseria (Gallo)
1
Déntol (Dentón)
5
Reig (Corvina)
11
Rom (Rémol, Rombo)
63
Palaí (Lenguadillo, Acedia) 11

Total…………………
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)

_____
2.516
11
1.425
327

_______
Total..............................
1.762
MOL·LUSCOS:
Sipia (Sepia, Choco)
365
Polp roquer (Pulpo roquero) 1.848
Cargol punxent (Cañailla)
3
_____
Total………………...
2.214
Total Tremall i d’A. Arts.. 6.499

Corc europeu

És un dels típics cucs o teredos, que podrixen
foradant la fusta dels cascos de barcos. En castellà
li diuen també broma europea i cuc del barco. El
seu nom científic és Notateredo utricula. És un
mol·lusc de la classe bivalva elamelibranquia. Té
un cos bla, perllongat, vermiforme i translúcid.
En l'extrem anterior posseïx la petita petxina,
formada per dos xicotetes valves iguals, que
es transformen en l'aparell raspador, sent
mes altes que llargues, i segmentades en tres
seccions a manera de ploma per cada costat.
El sifó d'entrada té huit papil·les trilobades i el
d'eixida sense elles. La seua talla màxima és de
20 cm. És de color un tant blanquinós, però de
majors es fan un poc grocs i mes foscos. Per a
la seua reproducció els mascles emeten lliures
al corrent marí l'esperma, perquè elles ho
absorbisquen i fecunden els òvuls. Després es
convertixen en larves i són alliberades a l'aigua,
perquè es fixen bé pels voltants, o circulen fins
a tres setmanes entre aigües i s'adherixen a un
substrat, en especial preferixen fustes blanes,
com poden ser les construccions portuàries,
parts del barco submergides, troncs a la deriva,
etc. Llavors comença una tasca trepant mercé
a l'aparell raspador de la seua corfa, que amb
els denticles de la dita regió anterior de la
petxina rosega. Així va construint galeries que
les entapissa amb una secreció per a formar
una capa calcària a manera de túnel hermètic.
Este mètode de perforació submarina ha sigut
‘copiat’ per enginyers per a fer túnels en ciutats
baix rius, mars, etc. Els seus grans sifons u és
inhalen-te i l'altre exhalen-te. Les paletes ovals
de cada sifó servixen igualment per a tancar el
forat, aïllant-se de depredadors i de l'entrada de
l'aigua per a respirar amb les seues brànquies.
Pot viure prop d'un mes aguantant la respiració
sense absorbir oxigen de l'aigua. Sol proliferar
en zones temperades constituint una plaga.
Antany era un desastre per a naus, perquè
deteriorava la fusta i als barcos se'ls podien
trencar els taulers o la quilla, i naufragar. Fa
segles els marins protegien la part del casc
submergida fregant-la amb creasota, i inclús
arribaven a forrar l'obra viva dels cascos amb
fines planxes de coure. S'alimenten de la
cel·lulosa de la fusta, de substàncies orgàniques
de les aigües, del fitoplàncton, etc. A principis
del passat segle ja es va remeiar el problema
en els barcos de fusta, perquè
netejaven
mes sovint els fons traient-los al varador i els
pintaven amb pintures de patents repel·lents,
etc. En l'actualitat, la majoria d'embarcacions
ja són de polièster o de ferro, per tant l'animal
trepant ja no es fixa. Evita aigües salobres.
En alguns països asiàtics són consumits pels
humans com a plats delicatessen.
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ESPORTS
El CME informa de la propera prova esportiva popular, el diumenge
30 de setembre, DIA DE LA BICI 2018.
10:00 hores - Sortida i arribada Envelat Atlàntic
Inscripció: hj-crono.es, Base Moliner Bernat, Decathlon Vinaròs,
Maikbike i Cicles Fandos
Novetats!
- nou recorregut. Envelat atlàntic - Aigua-oliva - envelat Atlàntic.
10km
- nou obsequi als participants - magnífica bosseta
Aigua, fruita i sorteig de regals per a tots els participants
Circuits i ginkames a la zona de l'envelat.
VINE A GAUDIR D'UN DIUMENGE SOBRE RODES!!
Tota la info a: esports.vinaròs.es

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

NOU RECORREGUT:
-

Col·labora:

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

Organitzen:

Des del CME volem donar la enhorabona a dos
esportistes, del Club Esportiu Vinaròs, que han
sigut Campions del món en els darrers dies.
GASPAR MATEU CARCELLER - Campió del món
salt de perxa. Categoria M40. Màlaga 2018
MIGUEL ANGEL CARVAJAL - Campió del món
5K marxa. Categoria M50. Màlaga 2018
Enhorabona campions i gràcies per portar el
nom de Vinaròs fins a l'elit internacional!!

ENVELAT DE L’ATLÀNTIC
PLAÇA JOVELLAR
AVINGUDA RUIZ PICASSO
COSTA SUR
FINAL COSTA SUR
Plaça DE bous
port
Passeig
Envelat de l’Atlàntic

Vinaròs C.F.

Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

1ª REGIONAL, GRUPO 1. 1ª
JORNADA 2018/19
16/ 9/ 18, 17h.
VINARÒS C.F. 5, C.D. BENICASIM
“A” 0
ÁRBITRO DEL ENCUENTRO: IOAN
MARIUS COBIANU. Sensacional.
Extraordinario
inicio
de
temporada de nuestro conjunto.
Sin comentarios pues fiel es el
logaritmo final que reflejaba
nuestro
nuevo
marcador
electrónico de nuestras fabulosas
instalaciones de futbol. Esto
será propicio para que nuestros
chavales cojan confianza en sí
mismos desde un inicio de la
campaña recién estrenada.
Fueron titulares: según foto
adjunta: arriba de izq. a derecha:
SERGIO, 5, KIKO, 5, CRISTIAN, 5,
CAMÍ, 5, FERNANDO, 5, MANEL,
guardameta, 5; debajo de izq. a
derecha: ESTELLER, 5, HUGO, 5,
RAÚL, 5, DANI, 6 y WIL, 5. También
jugaron Mark, Alejandro y Saura.
GOLES: 35’ Fernando a placer ante

el portero con gran temple.
38’ Sergio, a pase de su hermano
Hugo.
58’ Esteller, que recibe de Santi el
pase de la muerte tras llegar hasta
línea de fondo.
83’ Tallo de cabeza tras recibir
otro pase similar tras regatearse a
cuatro adversarios el genial Hugo.
88’ Saura al segundo palo,
también a placer. Esta vez recibe
del canterano Alejandro, tras
constante acción.
TROFEO A LA MEJOR EFECTIVIDAD
DE PASE: DANI, 3; FERNANDO 2,
HUGO, 1.
La otra foto adjunta corresponde a
uno de los personajes estandartes
del gran FRENTE LLAGOSTÍ,
incansable hinchada que no cesa
de animar ni un minuto de lo que
dura el encuentro: EL BOLETA.
Hoy, sábado, si no me equivoco,
nos desplazamos a la localidad
de Villafamés. Que la suerte de los
campeones nos acompañe…
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Handbol

Continuen Els psrtits amistosos i esta semana va tocar
al juvenil i al senior anar a Almassora, en sort dispar.
Mentres el futur va caure en un partit molt disputat, els
grans van jugar un grandissim partiti van guanyar de
manera brillant.
Juvenil.
C.H. Almassora 24 C.Bm. Vinaròs
19
Vinaròs. Juanma,Sergi A., Ferran (1), Quim (2), Edgar(2),
Carlos(2), Sergi(7), Oualid (4) , Casanova(1) i Marcos.
Primer partit de pretemporada i ja es va vore que el
juvenil enguany tindrà que trevallar molt per la falta de
jugadors. Del any passat fallen 3 jugadors i es tindrà que
recorrer als cadets per completar el equip de 9 jugadors
actualment.
Per el que va ser el partit van haber 2 parts diferents. La
primera els nostres arrivaven be a porta,mentres que
en defensa es jugaba bastant be. Els primers 8 gols del
Almassora van ser de penal, fet prou insolit,però els
àrbits ho veen així. Es va arrivar al descans en un 12-11
fruit de la igualtat a la pista.
La segona part el Vinaròs va agafar una pàjara

monumental i va estar 20 m. sense marcar i els locals en
poquet van tindre prou per anarsen al electronic. Bon
partit dels 3 cadets que van debutar en els juvenils i que
van demostrar que podran donar un cop de má quan
faigue falta.
Senior.
C.H. Almassora 21 C. Bm. Vinaròs
26
Vinaròs. Marc,Oualid (1), Max (4), Jesús , Nahuel (12),
Taty(1), Gabri (2) i Gabi (4) ,Cristian(2) i Delhom(1).
Partidasso dels nosrres devant de tot un 2 divisió i en
domés 2 canvis i 1 juvenil. Per diferents motius de una
plantilla de 18 jugadors domés podien anar al partit 9,
Ho vam dir a principi de pretemporada i mos
però això va ser més motiu per motivar al equip i fer
reafirmem,este equip te algo que si no es trenca pot fer
un grandissim partit i dominar de principi a final a un
grands coses enguany,ara cal seguir trevallant i preparan
equip de superior categoria. La defensa del Vinaròs en
lo que serà una dura temporada.
2 grans toŕres al mig comResultados
Jesús i Nahuel paraba tots
els 1 A continuació enumerem
el2 grup del Vinaròs
per esta
Jornada
Jornada
23/09/2018
atacs locals i per si decas estaba un inspiradissim Marc
temporada.
Orpesa C. F.
C. D. La Pobla Tornesa
C. D. La Pobla Tornesa
Morella F. C.
0
1
per parar el que li arrivaba.
I en atac
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0
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C. F.
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Vilafamés
1
1
i en pases constants al pivot
Nahuel
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B,Bm AltoC.Palancia,Bm
Vinaròs.
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C. D. Benicarló "b"
F. Traiguera
0
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asistencies per fer fins a 12
gols van demostrar
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gran
Avui dissabte
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del cadet i senior
contra el
C. F. Torreblanca
C. F. Torreblanca
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real
1
1
C. F. Estrella Racing
C. F. Estrella Racing
Esportiu Vila - real
C. F.
Moró equip.
1
superioritat del dissabte del
nostre
Tortosa al3 nostre pavelló.

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º

C. F. Alcalà
Morella F. C.

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º

Resultados

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real
C. F. Moró
C. F. Alcalà
Morella F. C.

Clasificación.
1 VINARÒS
2 Alcalà
3 Els Ibarsos
4 Traiguera
5 Estrella Racing
6 La Pobla Torn.
7 San Pedro "b"
8 Esp. Vila - real
9 Vilafamés
10 Torreblanca
11 Orpesa
12 Benicarló "b"
13 Morella
14 Moró
15 Benicense
16 Benicàssim

Jornada 1

0
5
1
0
1
1
6
0

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

C. D. La Pobla Tornesa

C. D. Benicàssim
C. F. Vilafamés
C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos

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

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

1
0
1
2
1
3
1
2

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

Jornada 2

23/09/2018

C. D. La Pobla Tornesa

Morella F. C.
Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real
C. F. Moró
C. F. Alcalà

C. D. Benicàssim
C. F. Vilafamés
C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos

G.F.
5
6
2
2
3
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0

G.C.
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
2
2
3
6
5

Entrega de trofeos de la liga Máster 2018 el viernes 14
de septiembre en el Club de Tenis Vinaròs
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PTOS.
3
3
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3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

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

VINARÒS
Alcalà
Els Ibarsos
Traiguera
Estrella Racing
La Pobla Torn.
San Pedro "b"
Esp. Vila - real
Vilafamés
Torreblanca
Orpesa
Benicarló "b"
Morella
Moró
Benicense
Benicàssim

6
0

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

A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos

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

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

A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos

1
2

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

G.F.
5
6
2
2
3
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0

G.C.
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
2
2
3
6
5

PTOS.
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

C. F. Moró
C. F. Alcalà

DIF. G.
5
5
2
2
2
1
0
0
0
0
-1
-2
-2
-2
-5
-5

DIF. G.
5
5
2
2
2
1
0
0
0
0
-1
-2
-2
-2
-5
-5

Campionat del món d'atletisme Màster

A la ciutat de Màlaga, entre el 4 al 16 de setembre
de 2018, s'ha disputat el Campionat del Món
d´Atletisme Màster (franja d'edats). Des del CLUB
ESPORTIU VINARÒS-FACSA Aigües de Vinaròs, volem
felicitar dos integrants del club que van participar en
l'esmentat campionat i van aconseguir excel·lents
resultats.
Un és el nostre president i entrenador Gaspar Mateu
que tot i arribar minvat per molèsties i petites
lesions, l'11 de setembre, va aconseguir penjar-se
la medalla d'or i proclamar-se CAMPIÓ DEL MÓN
M40 en l'especialitat de Salt de Perxa. La competició
es va iniciar amb un vent que va dificultar el
desenvolupament de la mateixa però que, poc a poc,
va anar disminuint en intensitat. Gaspar va iniciar el
seu concurs en l'altura de 4.10 m, altura que només
seria franquejada per 5 atletes més, la següent
alçada va ser 4.30 m, llistó que Gaspar va franquejar
en el seu primer intent i assegurava la medalla, ja
que només dos atletes més aconseguirien superarla. Finalment, Gaspar restaria en solitari a la prova i
franquejaria el llistó situat a 4.60 m i així proclamar-se
campió. Gaspar va intentar franquejar el llistó en 4,82
m., gairebé superat en el seu primer intent però, que
no va poder en els intents que li restarien. Aquesta
altura hagués suposat un Record dels campionats
del Món i d'Espanya.
L'altre component va ser Miguel Ángel Carvajal, a

la franja d'edat M50. Va iniciar la seva gesta el 6 de
setembre amb el 5 km marxa en pista, després li
seguiria el 10 de setembre amb els 10 km marxa en
ruta i, finalment, si el físic i les forces l'acompanyaven,
finalitzaria el 14 de setembre amb el 20 km marxa
en ruta. El 6 de setembre Miguel, en la prova més
ràpida de la marxa, va aconseguir proclamar-se
Campió del Món amb un temps de 26 min i 51seg.
El 10 de setembre en els 10 km marxa, amb autoritat,
va superar als seus oponents i es va tornar a penjar
la medalla d'or, proclaman-se, Campió del Món
amb un temps de 47 min. 31 minuts. Finalment,
Miguel va tornar a alçar-se en el més alt del podi i ser
Campió del Món en la prova de 20 km marxa amb
un increïble temps d'1 hora 39 min. 53seg. Miguel
aconseguiria així 3 medalles d'or i, a més, sumar-li
dos ors per equips, ja que la Selecció Espanyola, la
de que és component, seria Campiona del Món per
seleccions, en les proves de 10 km i 20 km en ruta.
Tornar a felicitar des del club a aquests dos atletes
que després de 12 mesos d'entrenament, l'últim mes
(agost) especialment dur, i un Campionat d'Europa
(on es van proclamar també campions) enmig de
la temporada, han aconseguit un any d´èxits. Tant
Miguel com Gaspar han estat campions d'Espanya
Indoor, campions d'Espanya Aire Lliure, Campions
d'Europa Indoor i Campions del Món Aire Lliure, en
les seves respectives especialitats.
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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AJUNTAMENT DE VINARÒS. ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T

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

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

DESENVOLUPAMENT LOCAL

6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
bit.ly/REINICIAT

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

26
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Tauler Municipal
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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

11 de setembre

S’obre inscripció per
internet dels cursos de :

S’obre inscripció per
internet dels cursos
d’INFORMÀTICA,

CASTELLÀ PER A
ESTRANGERS
Se abre inscripción por
internet de los cursos de

CASTELLANO PARA
EXTRANJEROS

12 de setembre

13 de setembre
de 16 a 20h
S’obre inscripció presencial
dels cursos de: CASTELLÀ

TELÈFONS I
TAULETES,
MONOGRÀFICS,
FOTOGRAFIA ,
ANGLÉS, FRANCÉS I
ALEMANY

PER A ESTRANGERS
Se abre inscripción
presencial de los cursos de
CASTELLANO PARA
EXTRANJEROS

18 de setembre
de 10 a 14h

19 de setembre
de 10 a 14h

20 de setembre
de 16 a 20.30h

d’ENTRENAMENT DE LA

S’obre inscripció
presencial dels cursos

S’obre inscripció
presencial dels

MEMÒRIA

d’ENTRENAMENT

ANTICS ALUMNES
CURSOS DE
PRÀCTICA
ESPORTIVA

Continua inscripció presencial
dels ANTICS ALUMNES

17 de setembre
S’obre inscripció per
internet dels cursos

A les 11h: S’obre inscripció
presencial del curs

DE LA MEMÒRIA

INTENSIU DE VALENCIÀ
B2

24 de setembre

CURSOS DE PRÀCTICA
ESPORTIVA

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)

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)

25 de setembre
d’ 11 a 14h

26 de setembre
d’ 11 a 14h

27 de setembre
de 16 a 20.30h

S’obre inscripció
presencial dels
CURSOS
D’ACTIVITATS
MANUALS, CUINA,
BALLS, DANSES I
MÚSICA I
MINDFULNESS

S’obre inscripció
presencial dels NOUS

S’obre inscripció presencial
dels CURSOS

ALUMNES CURSOS
DE PRÀCTICA
ESPORTIVA

28 de setembre

D’INFORMÀTICA,
TELÈFONS I TAULETES,
MONOGRÀFICS,
FOTOGRAFIA , ANGLÉS,
FRANCÉS I ALEMANY

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€).

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

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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Tauler Municipal
IMPORTANTE
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

22 setembre de 2018

AJUNTAMENT DE VINARÒS - ESCOLA MUNICIPAL D'ART
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.
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta
daurada per poder accedir al transport públic urbà de manera
gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la seva
tramitació serà el 5 d’octubre de 2018
Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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PUBLICITAT

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
ESQUELES
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agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
nord,120
11
18 setembre
desembre PITARCH
VALLS
c. del Pilar,
22
19
23
20
24
21
25
22
26

desembre Vinaròs
MATeU
Farmacia
setembre
desembre FERRER
TORReGROSA
setembre
desembre ROCA
PITARcH
setembre

23
27

desembre GUIMERÀ
MARTÍNeZ
setembre
desembre ADELL
FeRReR
setembre

28

setembre

SANZ

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

29

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

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

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
57
Aigües
de Vinaròs
964
Biblioteca
964 40
45 77
95 67
90
Ambulatori
964
Casal Jove(cita prèvia)
964 47
40 75
03 00
14
Ambulatori
(urgències)
964
57
Cerrajero 24h
· La solución rápida
627 45
84957392
Biblioteca
964
Cerrajero 24h · Vimar
667 45
60 95
70 90
86
Casal
Jove
964
Contribucions
964 40
45 03
47 14
52
Cerrajero
24h
·
La
solución
rápida
627
849
392
Cultura
964 40 79 61
Cerrajero
· Vimar
667
Creu Roja24h
Vinaròs
964 60
45 70
94 86
64
Contribucions
964
45
47
52
Ecoparc / Recollida de mobles
964
40
78
03
Cultura
964 40 79112
61
Emergències
Creu Roja Vinaròs
964
45
94
64
Escola d’Art
964 40
45 78
38 03
02
Ecoparc
/ Recollida de mobles
964
Escola de Música
964 45 62112
03
Emergències
Centre de
Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Escola
d’Art
964 45 38 02
Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes: 964
964 45
40 62
74 03
93
Escola
de Música
Gas butà
964 40
45 56
11 15
24
Centre
de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964
Gruas Municipal
y taxis Jaime
Bas, S.L.
· 24 horas
96440
4074
11 93
11
Consell
de Formació
de Persones
Adultes: 964
Guàrdia
964 45
40 11
71 24
40
Gas
butàCivil
964
Hisenda
964 40
40 11
22 11
11
Gruas
y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964
Hospital Civil
(centraleta i habitacions)
964 40
47 71
70 40
00
Guàrdia
964
Hospital (cita prèvia)
964 40
47 22
71 11
60
Hisenda
964
Infodona(centraleta i habitacions)
964 47
45 70
64 00
52
Hospital
964
Informació
i Turisme/OMIC
964 47
45 71
33 60
34
Hospital
(cita
prèvia)
964
INSS (Seguretat social)
964 45 64
13 52
50
Infodona
ITV
902 45
12 33
00 34
13
Informació
i Turisme/OMIC
964
Participació
Ciutadana
900 45
50 13
63 50
76
INSS
(Seguretat
social)
964
Patronat d’Esports
964 12
45 00
46 13
08
ITV
902
Patronat de Ciutadana
Turisme
964 50
45 63
52 76
53
Participació
900
Policia Local
964 45
40 46
77 08
04
Patronat
d’Esports
964
PROP de Turisme
964 456
/ 012
Patronat
964 234
45 52
53
Ràdio Taxi
964 40
45 77
51 04
51
Policia
LocalVinaròs
964
Recollida d’animals perduts
964234
45 00
07
PROP
964 456
/ 012
Registre
Ràdio
Taxicivil
Vinaròs
964 45
45 51
28 51
77
964
Recollida
d’animals
perduts
964
Registre de
la propietat
964 45
45 00
18 07
14
Registre
964
SERVEFcivil
(Oficina d’ocupació)
964 45
45 28
05 77
16
Registre
de la propietat
Serveis Socials
964
964 45
45 18
00 14
75
SERVEF
d’ocupació)
964
05333
16
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
60045
600
Serveis
Socials
964
00700
75
Taxi Arcadi
(adaptat per a discapacitats)
67445
700
Taxi
Lorcade(Vinaròs)
600 600 333
Víctimes
la violència de génere
016
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
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.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


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

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

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

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


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

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES

AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

concurs nacional
de cuina aplicada
al llagostí de

M E R C AT D E V I N A R Ò S
24 de setembre 2018
XVI edició
www.langostinodevinaros.com

vinaròs

PROGRAMACIÓ DEL
CONCURS
1 7. 0 0 a 1 8 . 3 0 h

Realització de les receptes pels participants del concurs.

18.30 a 20.00h

Degustació de les tapes guanyadores del
Tapa Tour 2018. Oferides pels restaurants Bergantín
(premi del jurat) i Rafel lo Cristalero (premii popular).
S’acompanyarà de vi Magnanimus o aigua de Benassal (Preu 3€).

18.30 a 20.00h

Valoració de les receptes per part del jurat.

20.30h

Lliurament de premis.

ORGANIZA

PATROCINA

FUNDACIÓ
TURISME

CON LA COLABORACIÓN DE

caixa vinaròs

