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XVI Concurs de Cuina aplicada al llagostí de Vinaròs
José Carlos López del restaurant Origen de Puigcerdà, llagostí d’or i els restaurants
L’Antic Molí d’Ulldecona i la Jamada de Burgos, en segon i tercer lloc respectivament

Mercatxef Júnior
Els menuts, grans xefs
El Congrés dóna llum verda a la
comissió d'investigació del Castor

Vinaròs celebra este cap de
setmana el seu 777 Aniversari

Mural urbà dedicat a Carles Santos

L’artista ‘Xile’, a pocs dies de concloure una obra espectacular
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IMPORTANT

Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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Conclou la 2ª Fase de les obres situades
a l'Avinguda Jaume I

Els alumnes del taller d'ocupació Vinaròs Renova ja han
finalitzat l'execució de la segona fase de les obres de
l'andana central de la Avinguda Jaume I i avui s'ha procedit
a la visita dels regidors de promoció econòmica i d'obres i
serveis, Maria Cano i Guillem Alsina.
El monitor els ha informat dels treballs realitzats pels
alumnes amb la col·locació d'aproximadament 300 metres
quadrats de granellat, uns 15 metres de Llamborda,
col·locat en els escocells, la col·locació de tres bancs i una
paperera en aquesta fase II i en breu la col·locació de sis
tanques que aniran al costat de les rampes de pas.
Guillem Alsina, regidor d'Obres i Serveis ha indicat que
aquesta II fase ha suposat una inversió per a l'Ajuntament
de Vinaròs de més de 10.000€, en total s'han posat més
de 300m de granellat, 30m3 de formigó, arena, ciment, 9
elements de mobiliari urbà com bancs o papereres, nous
embornals al carrer i a la zona de pas dels vehicles per evitar
futures inundacions, llambordes i tanques per a delimitar
les entrades a aquesta II fase. Guillem també ha remarcat
la satisfacció per part de l'Ajuntament pel resultat final,
tant de la I fase com de la II fase, ja que aquesta és una
obra que s'està realitzant per part de l'escola taller Vinaròs

Renova que estant fent una feina magnifica amb gent que
no era professional i a base de fer classes teòriques han
aconseguit un resultat impecable.
Aquesta setmana començarà la tercera fase de l'obra, el
primer pas de la qual serà la demolició de la rotonda
de l'avinguda per a continuar amb el passeig, en
el qual es farà un vomitori que permetrà el pas de
vianants i vehicles. A més d'aquests treballs pràctics,
els alumnes-treballadors continuen amb la seua
formació teòrica per a la consecució del certificat de
professionalitat en l'especialitat de Paviments i obra
d'urbanització. També durant aquest mes han rebut
per part del OBSEDI dos tallers un de comunicació i
treball en equip i un altre d'entrevista de treball. Tot
encaminat a millorar les possibilitats d'empleabilitat
dels nostres treballadors, donant-los nous recursos en
la cerca d'ocupació.
Recordem que aquest projecte és subvencionat per la
Generalitat Valenciana , SERVEF i el Ministeri de treball i
Seguretat Social, sent susceptible de ser coofinanciat pel
fons social europeu, i l'entitat promotora del projecte és
l'Ajuntament de Vinaròs.

La Asociación C. R. del Ama de Vinaròs:

informa a las socias que el próximo día 4 de octubre se reanudarán
las actividades en la asociación.
También se comunica a las asociadas interesadas en la Lotería, pasen
este día para encargarla o adquirirla.
Entre otras cosas se hablara del seguimiento y proyectos para esta
nueva etapa de actividades.
		
Un cordial saludo y os esperamos este día
		
La Presidenta.

SOPAR DE QUINTOS DEL 68
27 d'octubre a l'Ermita
Apunta't!
Més informació: escola1968@yahoo.com
Ànims! Ens retrobarem i gaudirem tots d'una gran vetllada!
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L’Ajuntament de Vinaròs al capdavant d’un projecte pilot
de compostatge d’horts urbans i residus vegetals
Jordi Moliner, regidor de Medi Ambient,
Sostenibilitat, Agricultura i Pesca de l’Ajuntament
de Vinaròs, ha presentat un nou projecte pilot
de compostatge d’horts urbans i residus vegetals
que s’està portant a terme a la ciutat de Vinaròs
junt amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx i
l’Estació Experimental Agrària de la Conselleria de
Villareal.
Jordi Moliner ha explicat que mitjançant la seua
assistència a la presentació d’un altre projecte de
compostatge a una altra població, va coincidir amb
Anna Garcia, tècnic investigador de la Universitat
Miguel Hernández d’Elx i va decidir que seria
interessant emprendre aquesta iniciativa a Vinaròs
aprofitant els horts urbans de la nostra ciutat.
Aquest és un projecte pilot en agrocompostatge
que s’emmarca dins un projecte de col·laboració
entre la Conselleria d’Agricultura i la Universitat
Miguel Hernández d’Elx i avui s’ha presentat la
primera fase experimental en la 4ª fase dels Horts
Urbans de l’Ajuntament de Vinaròs.
El regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat,
Agricultura i Pesca ha informat que de moment
hi ha una compostadora amb previsió de muntarne un altra, per mitjà de les quals tota la resta
orgànica dels horts serà compostada a través
d’un programa per tal de poder reutilitzar un altre

cop el compostatge dels horts urbans. Des de
la Regidoria, es vol anar més enllà, per això s’ha
creat un espai a la finca del carrer Major, per tal
d’acumular tot el residu orgànic de la jardineria
pública i de tots els jardiners professionals
de Vinaròs, i de cara l’any vinent, està previst
comprar una compostadora per tal de que tota la
matèria orgànica que es traurà del poble es pugui
reutilitzar per fer compost i es torni a posar una
altra vegada als jardins del poble amb l’objectiu
de crear 0 residus i aconseguir tancar el cercle de
compostatge i de residus vegetals.
Ana Garcia, tècnic investigador de la Universitat
Miguel Hernández d’Elx, ha destacat que el paper
de la universitat en aquest projecte és el de fer un
acompanyament i assessorament a tot el procés
de compostatge sobre la tècnica amb l’objectiu de
donar a conèixer els fonaments del compostatge
i també caracteritzar tot el material utilitzat en
els horts, i un cop creat el compost examinar
quines propietats té per tal de poder tornar-lo a
utilitzar en els horts. Des de la Universitat estaran
en contacte continuadament amb els propietaris
dels horts i amb Jordi, regidor de Medi Ambient,
Sostenibilitat, Agricultura i Pesca, per tal de fer el
seguiment i un cop estigui ple es muntarà unes
piles de compostatge en més volum.

Fidel, director de l’Estació Experimental Agrària de
Villareal, ha indicat que el projecte del compostatge
i el seu aprofitament en l’agricultura pretén buscar
alternatives ja que hi ha una falta d’abonaments
orgànics a la nostra zona i projectes com aquest
permeten que es revaloritzen els residus locals i es
puguen certificar per a l’agricultura ecològica.
Jordi Moliner, regidor de Medi Ambient,
Sostenibilitat, Agricultura i Pesca ha insistit que
és molt important que des dels ajuntaments,
entitats, universitats i conselleries es promoguin
iniciatives d’aquestes perquè la gent comenci a fer
l’esforç des de casa de crear compost i no comprar
abonaments artificials que són perjudicials.

Nova reunió veïnal al nucli urbà entre veïns i l'equip de govern
L'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs va
convocar el dimecres 20 de setembre a la tarda
una nova assemblea veïnal dins del nucli urbà, en
l'aparcament enfront del col·legi Manuel Foguet,
per als veïns dels carrers compresos entre l'avinguda
Castelló i els carrers Ricart Miralles, Pau Béjar i Febrer de
la Torre. Van assistir a aquesta assemblea al voltant de
30 persones. El regidor de Govern Obert i Participació
Ciutadana, Hugo Romero, va explicar prèviament les
actuacions realitzades al llarg de l'any per a aquesta
zona i les que tenen previst realitzar pròximament.
En el torn de preguntes, peticions i queixes, els veïns
van traslladar diferents problemes, sobretot quant a
il·luminació, senyalització i asfaltat de diferents carrers
propers o les millores requerides en algun parc. També
va haver-hi queixes quant als pluvials i el clavegueram.

Entre els acords presos,
des de l'equip de govern
es van comprometre a
asfaltar els carrers Quixot
i Cervantes i a la reparació
i millora del parc situat
a la zona del carrer del
Compte
Benavent.
Les properes assemblees
ciutadanes han estat esta
setmana per als veïns de
l'avinguda Maria Auxiliadora, Leopoldo Querol, 29 de
setembre i Pablo Iglesias, a l'avinguda Barcelona; el
dia 3 d'octubre s'ha convocat la reunió per als veïns
dels carrers Galícia, Pio XII, Pablo Ruiz Picasso i Sant
Joaquim, que tindrà lloc a la plaça Sant Andreu, i el dia

17 d'octubre es conclourà amb l'assemblea del parc
dels Camaraes, que va ser posposada per la presència
de pluja. Romero va mostrar la seva satisfacció pel
seguiment veïnal que estan tenint aquestes assemblees
any rere any. Unes reunions entre polítics i veïns que es
van iniciar en 2015 amb el nou govern municipal.
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El Casal Jove presenta la programació d'activitats del 4t Trimestre
El regidor de Cultura, Festes, Joventut i Tradicions de
l’Ajuntament de Vinaròs, Marc Albella, ha presentat
esta setmana la programació de cursos del Casal
Jove de Vinaròs que tindran lloc durant els mesos
d’octubre, novembre i desembre.
La programació del 4t trimestre s’enceta el divendres
5 d’octubre amb l’Aula de Teatre Jove. Es tracta d’un
curs que s’impartirà fins al 31 de maig i tindrà lloc tots
els divendres de 16:30 a 18:30h a l’Auditori de Vinaròs.
El seu cost és de 20€ però, cal recorda que tots aquells
que disposen del Carnet Jove de l’IVAJ gaudeixen
d’un 10% de descompte en tots els cursos.
Amb col·laboració amb el Grup Folklòric Les
Camaraes, s’han programat unes classes de bandúrria
i guitarra per tal d’assegurar la continuïtat de la cultura
i les tradicions locals entre els joves. Aquestes classes
tenen un cost de 10€, començaran el dia 17 d’octubre
fins al 19 de desembre i s’impartiran al Casal Jove tots
els dimecres de 19:00h a 20:30h.
Una de les novetats d’aquest any, és la incorporació
de la Coral Contemporània amb l’objectiu d’utilitzar
la música coral com un vehicle per ensenyar als joves
a fer noves amistats, aprendre a ser responsables,
professionals, formar part d’un important equip i
compartir el talent personal. Aquest curs començarà
el dia 18 d’octubre fins els 23 de maig tots els dijous de
19:00h a 20:30h a l’Auditori Municipal i amb un preu
de 20€.
Seguint amb l’activitat de Capoeira es portarà a terme
tots els divendres del 19 d’octubre fins el 24 de maig
en l’horari de 17:00h a 19:00h al Pavelló Poliesportiu
i el seu cost és de 20€. Un altra activitat que ha
programat el Casal Jove és el curs de Ballet Clàssic
que s’impartirà tots els dimecres de 18:30h a 19:30h i
divendres de 19:00h a 21:00h del 19 d’octubre al 24 de
maig al Pavelló Poliesportiu i té un preu de 20€.
Com a novetat, s’inicia un Club de Lectura que tindrà
lloc dos dissabtes al mes de manera gratuïta, a partir
del 20 d’octubre i fins el 25 de maig al Casal Jove,
més concretament en aquest quart trimestre tindrà
lloc el 20 d’octubre, el 3 i 7 de novembre i l’1 i 15 de
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desembre.
Seguint amb els cursos de temàtica cinematogràfica,
des del Casal Jove i la Regidoria de Cultura, s’ha
encetat un nou curs gratuït d’introducció al cinema
que s’impartirà tots els dissabtes del 20 d’octubre al
24 de novembre al Casal Jove. Es tracta d’una segona
edició i en aquesta es pretén aprofundir en cadascun
dels treballs d’un equip de cinema amb l’objectiu
d’esbrinar les inquietuds dels joves respecte aquesta
industria per poder especificar la formació en propers
trimestres. El curs de Caracterització i efectes especials
ja s’ha convertit en un clàssic dins la programació
d’activitats d’octubre i novembre del Casal Jove, i
es tracta d’una sessió gratuïta el dia 27 d’octubre de
10:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h al Casal Jove
sobre la temàtica de Halloween.
Seguint amb el total de 14 cursos que hi ha
programats també s’ha organitzat un Espai Steam
amb un curs de Programació d’apps per a Android
que tindrà lloc tots els dissabtes del 27 d’octubre a
l’1 de desembre de 10:00h a 12:00h a la Biblioteca
Municipal i el seu preu és de 10€. Marc Albella, regidor
de Cultura, Festes, Joventut i Tradicions, ha indicat que
es vol proporcionar als participants els coneixements
necessaris per al disseny, desenvolupament i
publicació d’aplicacions per a dispositius mòbils i
tauletes amb sistema operatiu Android.
El Casal Jove també enceta una novetat aquest quart
trimestre que és el curs de Fotografia que es durà
a terme tots els dissabtes del 27 d’octubre a l’1 de
desembre a la Biblioteca Municipal gratuïtament i en
l’horari de 16:00h a 19:00h. Aquest curs té per objectiu
adquirir coneixements sobre llenguatge visual,
composició, llum, perspectiva, funcionament de la
càmera, la profunditat del camp, l’enfocament, etc.
Aquest any es portarà a terme la X edició del Passatge
del Terror el dimecres 31 d’octubre de 18:00h a
21:00h totalment gratuït i amb la col·laboració dels
participants en l’Aula Teatre Jove i en el curs de
Caracterització al Casal Jove.
També s’impartirà el curs gratuït de Tècniques

d’estudi tots els dissabtes des del 10 de novembre
a l’1 de desembre a la Casa de Cultura de 10:30h a
13:00h amb la intenció de treballar la introducció a
la psicoeducació, planificació dels hàbits d’estudi,
la importància de l’autoaplicació, autoavaluació,
autoesforç, així com també estratègies de recollida i
selecció d’informació.
Un altra novetat per a l’últim trimestre, és la Masterclass
de K-Pop Dance que s’impartirà gratuïtament al Casal
Jove el dia 17 de novembre de 10:00h a 13:00h i de
16:00h a 19:00h. El K-Pop Dance fa referència al pop
de Corea del Sud i es combina amb reggae, hiphop, rock i jazz i es caracteritza per la importància de
l’aspecte audiovisual.
El curs de formació bàsica en manipulador d’aliments
està programat per al dimecres 21 de novembre de
9:00h a 14:00h és de caràcter gratuït i està dirigit a
joves desocupats a partir de 16 anys. Cal recordar que
les inscripcions estan obertes fins el 10 de novembre.
Marc Albella, regidor de Cultura, Festes, Joventut i
Tradicions ha insistit en que aquests cursos estan
dirigits a joves a partir de 12 anys i totes les activitats
no gratuïtes tenen un 10% de descompte amb el
Carnet Jove de l’IVAJ que es pot tramitar a les Oficines
del Casal Jove fent l’ingrés de les taxes corresponents.
Més info a través de xarxes socials i pàgina web de
l’Ajuntament de Vinaròs, així com també al Casal Jove.
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Presa de possessió del càrrec de tres oficials
del cos de la Policia Local de Vinaròs
La setmana pasada es va procedir a la
presa de possessió de tres oficials del cos
de la Policia Local de Vinaròs, en presència
de l’alcalde Enric Pla Vall i el secretari de la
corporació.
Dos d'ells han accedit per concursoposició de promoció interna, estant
pendent de la seua incorporació al curs
selectiu en l'Institut Valencià de Seguretat
Pública i Emergències (IVASPE). La tercera
plaça ha sigut nomenada per millora

d'ocupació en existir una vacant en la
plantilla, sent l'Oficial encarregada de la
Unitat de Violència de Genere de la Policia
local de Vinaròs.
Amb aquestes incorporacions queden
coberts els 9 llocs d'oficial que disposa
la plantilla de la Policia Local, destinats
a cobrir els llocs de Cap de servei de
cadascun dels torns de treball, la Unitat
Mediambiental i la citada Unitat de
Violència de Gènere.

El Congrés dóna llum verda a la comissió d'investigació per les irregularitats del Castor
El Congrés va aprovar dimarts per majoria absoluta
la creació d'una comissió d'investigació que estudiï
les irregularitats del projecte Castor, després que
s'hagi fet públic un document del ministeri d'Energia
que demostra que el concurs públic va ser redactat
expressament per adjudicar la concessió a ACS,
l'empresa de Florentino Pérez. En total hi van votar
a favor 336 diputats, dels 339 presents a la cambra.
La comissió estudiarà les irregularitats del
procés d'adjudicació, finançament, construcció
i indemnització del magatzem de gas, amb
l'objectiu d'atribuir responsabilitats polítiques per la
instal·lació de la planta de Castor a Vinaròs.
Podem ha defensat que la creació de la comissió és

necessària perquè la cambra "deu una investigació
a la ciutadania", que, han destacat, no toleren més
fraus, "molt menys després d'una de les estafes
més importants de la història de l'Estat". El grup
de Compromís ha coincidit i ha acusat el Partit
Popular de fer "un vestit a mida" a Florentino Pérez.
"Mereixem saber quin preu se li va posar al nostre
benestar", ha afegit, en referència als sismes que es
van produir.
Per la seva banda, tant Ciutadans com el PSOE s'han
sumat a la petició i l’han qualificat de "necessitat".
El PP també va votar a favor de la constitució de
la comissió i s’ha dirigit al PSOE per demanar-li
que aprofiti "l'oportunitat" per "esmenar-se".

Totes i Tots Som Vinaròs celebra que s’aprove la comissió
d'investigació per les irregularitats del Castor per part de tots
els grups parlamentaris
El Congrés dels Diputats va votar i aprovar per
unanimitat ahir dimarts 25, en una sessió que
va durar fins les 22:30h la creació de la comissió
d'investigació demanada pel grup parlamentari
Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea i
Compromís per depurar responsabilitats sobre
la construcció de la planta Castor. L'objectiu
d'aquesta serà "aclarir les responsabilitats
polítiques derivades de les irregularitats del
procés d'adjudicació, finançament, construcció i
indemnització del magatzem de gas Castor".
En paraules d'Enric Pla, el qual va estar present
a la sessió plenària, alcalde de Vinaròs i un dels
principals impulsors d'aquesta proposta de
comissió estatal mitjançant les demandes de
l'agrupació d'electors Tots i Totes Som Vinaròs, "tot
el procés Castor va estar esquitxat d'irregularitats
tècniques i polítiques, quedant en evidència
que es va treballar molt més en la indemnització
exprés als promotors que en els factors tècnics,
ambientals, humans o econòmics".
“Des de Totes i Tots Som Vinaròs celebrem que
s’aprove aquesta comissió per part de tots els

grups parlamentaris, creiem que és un gran dia
per a tots aquells que reiteradament ens hem
pronunciat i denunciat les irregularitats d’aquest
procés.”
"El Castor és un dels fracassos més importants de
la història de les infraestructures energètiques,
un projecte innecessari i inviable que el Govern
va considerar estratègic. Ara al congres s’obri la
possibilitat de què la ciutadania pugui saber el
perquè de determinades decisions i assumeixin
la seva responsabilitat aquells que van propiciar
un projecte que ha causat tal perjudici a les
arques públiques i als consumidors i tal desastre
mediambiental", ha continuat explicant l'alcalde.
Recordem que segons les promeses sobre la
construcció de la plataforma marítima, aquesta
hauria d'aportar a Vinaròs i comarca mig centenar
de llocs de treball directes, juntament amb
l'establiment de diferents empreses auxiliars.
Però que va culminar amb unes injeccions de gas
que van provocar multitud de terratrèmols i van
portar la inquietud i la por per tota de la zona.
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El PP pide que el PSOE “no siga retrasando por motivos electorales”
la llegada de los trenes Regionales a Vinaròs
El Partido Popular de Vinaròs ha solicitado al PSOE
“que deje de retrasar la llegada de los 12 trenes
Regionales entre Vinaròs y Castellón que fueron
aprobados y dotados económicamente por el
anterior gobierno central del Partido Popular”.
El portavoz adjunto de los populares, Lluís Gandía,
señaló que “la pasada semana el PSOE anunció un
nuevo retraso en la puesta en marcha del servicio,
y del mes de octubre ya pasamos a final de año,
lo que da una nueva muestra de lo poco que les

importa a los socialistas nuestra comarca”.
Gandía indicó que “fue un gobierno del PP en
diciembre de 2017 quien aprobó triplicar los
trenes Regionales entre Vinaròs y Castellón y
ese mismo gobierno fue quien aprobó dotarlos
con 7 millones de euros anuales para que
entraran en funcionamiento en el mes de junio
tal y como reconocieron los propios sindicatos
de RENFE”.
Los populares señalan que “si este verano se

hubieran puesto en funcionamiento los 12
trenes nadie creería que es una apuesta del
gobierno socialista de Pedro Sánchez y por ese
motivo están retrasando su puesta en marcha,
para después hacer creer a los ciudadanos que
ha sido gracias a ellos cuando la realidad, y la
hemeroteca así lo demuestra, es que el PSOE
nunca tuvo intención de ampliar el servicio y
votaron en contra del presupuesto que lo hará
posible”.

Totes i Tots Som Vinaròs va debatre sobre urbanisme
E.FONOLLOSA

Dins dels col·loquis PARLEM-NE
organitzats per l'Agrupació Totes
i Tots Som Vinaròs, la Casa de la
Cultura acollí aquest divendres
21 a la tarda un debat sobre
l'urbanisme com a eina de gestió
de l'espai comú.
El col·loqui el conduí Pedro
Rodríguez, arquitecte urbanista
i activista de Vitòria Gasteiz,
membre de la Marea Granate. Com
destacava el regidor d’Ordenació
del Territori Jan Valls, l’ urbanisme
és “una pràctica que sovint s'ha
utilitzat just per anar contra la

preservació de l'espai natural
i públic, primant els interessos
privats”. “Pensar les ciutats en la
clau de les persones en major
dificultats, ens portarà al camí
de les ciutats mes sostenibles,
integradores i amb un alt grau de
cohesió social” afegia. La xerrada
apostà per l’urbanisme “B”, lluny del
glamour, els mitjans i els interessos
de l'urbanisme mediàtic. Va ser
una xerrada donant pautes per
intervenir en la ciutat mitjançant
el planejament i disseny, de tal
manera que millore les condicions
de vida de les persones.

Compromís demana que l'estat invertisca 21 milions
en l'antiga N-340 de Vinaròs abans de la seva reversió
En una altra moció sol·liciten a la DGT incloure a Vinaròs en el llistat de poblacions
que faran l'examen teòric de conducció
El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha
informat que van a presentar una moció en el Senat
i el ple de l'Ajuntament de Vinaròs per sol·licitar la
inversió de 21 milions d'euros en l'adequació de
la N-340a a el seu pas per la població abans que
passi a ser municipal.
Navarrete va argumentar que aquesta sol·licitud
està basada el compliment de la normativa vigent,
ja que existeix l'ordre 3426 de 27 d'octubre de 2006
del Ministeri de Foment que no està derogada i
que indica que han d'abonar-se o invertir 204.644
euros més l'IPC des de l'any 2005 per cada
quilòmetre de carretera abans de la seva reversió.
“A preguntes al Ministeri sobre com estava a
Vinaròs aquesta reversió, en ser ja efectiva a
Benicarló i Peníscola, se'ns va informar que a pesar
que aquesta normativa no està derogada, no
s'aplicava des de 2011 perquè l'estat contestava
sempre als ajuntaments que per motius de la crisi
econòmica i la falta de pressupost no es podia
realitzar aquesta inversió. Però tenint en compte
que tant el govern de Rajoy com el de Sánchez
asseguren que ja hem sortit de la crisi, creiem
que és el moment de demanar-ho”, va concloure.
En aquesta moció també es demana la
interconnexió entre la nova i l'antiga N-340 en
considerar que existeixen deficiències.
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Exàmens teòrics de conduir
Una altra moció que presentarà Compromís tant
al ple de Vinaròs com al Senat és la que sol·licita
que la Direcció general de trànsit (DGT) inclogui
a Vinaròs en el llistat de localitats que podran
realitzar exàmens teòrics de conducció, tal com
es feia abans de 2013. També es demana a la
DGT que informi com més aviat millor de les
condicions necessàries perquè la ciutat pugui
recuperar aquestes proves. Aquesta petició
es realitza, segons va explicar el senador de
Compromís, perquè la DGT ha afirmat que està
realitzant un llistat de les poblacions que podrien
tenir un examen de desplaçats de teòrica i estava
valorant ja les condicions mínimes requerides.
Navarrete va explicar que ja en 2013 el diputat
Joan Baldoví va preguntar els motius pels quals
s'havia eliminat la possibilitat de realitzar els
exàmens teòrics a Vinaròs. “La resposta literal de la
DGT a Baldoví va ser que les proves es realitzaven
en paper per la manca de condicions idònies,
que hi havia una falta de garantia d'objectivitat,
que hi havia 65 cadires pegades unes a altres
sense passadissos per accedir ni els alumnes ni
el personal que vigilava, que costava verificar
que no es copiava i la identificació de cadascun
dels examinats, per la qual cosa resultaven ser

unes condicions indignes i de falta de seguretat.
A més, la DGT va afegir que molts alumnes es
desplaçaven a Vinaròs en considerar que l'examen
era més senzill de fer o copiar”, va indicar.
D'altra banda, Paula Cerdà, de Compromís per
Vinaròs, va explicar les inversions realitzades i les
previstes en els col·legis i instituts de la localitat
dins del Pla Edificant i l'anunciada propera
creació de l'Escola Oficial d'Idiomes del Maestrat.
També va informar que demanaran a l'Ajuntament
de Vinaròs que s'inscrigui una llegenda en el
monument dedicat a Jaume I. La proposta és
col·locar una placa citant el text de Jaume I, que
diria “Estimar i protegir totes les persones i el
poble; fer regnar la justícia i vetllar perquè els
grans no oprimisquen els menuts”
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Gastronomia i creativitat conflueixen a la ruta
“De tapa en tapa” de Vinaròs
Un total de 28 establiments vinarossencs
participen en aquesta ruta gastronòmica
que es podrà recórrer fins al 12 d’octubre
Avui és el Dia Mundial de la Tapa i a Vinaròs
arranquem De tapa en tapa, una ruta
gastronòmica que en aquesta edició passarà
per 28 establiments del municipi i permetrà
degustar 28 tapes úniques i diferents.
És una de les cites més interessants del
calendari gastronòmic vinarossenc perquè
posa a prova la creativitat dels restauradors
locals i també la seua capacitat de portar
a la mínima expressió els màxims sabors
i textures. Aquesta és la gràcia de la tapa,
un dels fets diferencials de la gastronomia
del nostre país. Croquetes casolanes de
carbassa i brie amb salsa de pesto, volau-vent de llagostins amb salsa cardinal

o pont de sabors amb polp sobre crema
de patata, carpaccio d’espàrrec, pimentó
fumat i germinats d’all són algunes de
les propostes més agosarades, però
també en trobem de més tradicionals
com la fideuà o la cua de bou estofada.
Mar i muntanya, carn, peix i vegetals, tot
un joc d’ingredients que fan del “tapeo”
tot un esdeveniment gastronòmic. De
tapa en tapa comença avui coincidint
amb el Dia Mundial de la Tapa, impulsat
per Saborea España i Turespaña, i durarà
fins al 12 d’octubre. Per tres euros els
participants podran degustar una tapa i
un quinto, així com votar les millors tapes
proposades. També se’ls convida a fer
fotos i etiquetar-les a Instagram amb el
hashtag #rutatapavinaros.

Ajuntament de Vinaròs
Manifest contra els assassinats del dia 25 setembre de 2018
Volem manifestar públicament
la nostra més absoluta repulsa
per la violència contra les dones
i, en particular, pels assassinats
comesos el 25 de setembre. La
dominació i el sotmetiment cap
a les dones per part dels hòmens
és un problema d'extrema
gravetat que afecta el conjunt
de tota la ciutadania.
- Volem proclamar que la
societat no pot ni ha de tolerar
ni una mort ni una agressió més.
- Volem manifestar que la
societat no pot justificar ni
protegir ls hòmens agressors
que insulten, humilien i

assassinen.
- Volem proclamar que cap dona
mereix ser maltractada, i que
res justifica l'home que empra
la violència per a doblegar-la
i sotmetre-la amb l'únic fi de
perpetuar el masclisme.
- Volem reclamar que la
violència de genere és encara
una assignatura pendent en
polítiques públiques reals i
efectives, així com la veritable
posada en consideració d'aquest
problema en els pressupostos
de les administracions.
Desitgem no haver de trobar-nos
més en aquestes circumstàncies.

El PP denuncia que la lista de espera quirúrgica en el hospital
alcanza las 1.100 personas con una demora superior a los 5 meses
El portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento
de Cervera del Maestre, Andrés Redó, ha
valorado esta semana de forma muy negativa
los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública en la que señalan que
1.100 personas están en lista de espera para ser
intervenidos quirúrgicamente en el hospital de

Vinaròs.
Para el popular “una vez más los datos ofrecidos
por la propia Conselleria de Sanidad en las Corts
Valencianes demuestran que desde hace tres
años el hospital de Vinaròs está empeorando las
listas de espera y por tanto nuestros vecinos están
recibiendo una peor atención sanitaria”.

AECC delegación de Vinaròs
La “Asociación Española Contra el Cáncer” en su delegación de Vinaròs, les
invita a una “CHARLA-COLOQUIO” bajo el título:
“La ayuda psicológica en la enfermedad con un enfoque positivo”
La charla será a cargo del psicólogo D. Manuel Chacón. Se impartirá en el
local social de nuestra delegación en Vinaròs, Pasaje San Vicente nº 3-1º, el
próximo día 17 de octubre (miércoles) a las 18 horas.
Esperamos su colaboración y su asistencia.
La presidenta

En la respuesta parlamentaria la Conselleria de
Sanidad informa que existen 269 personas en
lista de espera en la especialidad de cirugía, otras
538 en traumatología, 44 en ginecología, 147 en
oftalmología, 57 en otorrinolaringología y 44 en
urología, con una demora media que supera los
cinco meses.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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José Carlos López, del restaurant 'Origen' de Puigcerdà,
primer premi del XVI Concurs Nacional de Cuina Aplicada
al Llagostí de Vinaròs
L’Antic Molí d’Ulldecona i la Jamada de Burgos s’emporten el segon i tercer premi

El cuiner Jose Carlos López Gamiz, del restaurant Origen
de Puigcerdà (Girona), ha resultat guanyador del llagostí
d’or del XVI Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí
de Vinaròs, que organitza l’Ajuntament de Vinaròs i la
regidoria de Turisme amb l’objectiu d’incentivar noves
tendències culinàries per a un dels productes estrella
del municipi, el llagostí, i que al mateix temps busca
promocionar una gastronomia de qualitat lligada als
productes locals. D’aquesta manera es manté l’essència
original d’aquest esdeveniment que es va celebrar per
primera vegada a la nostra ciutat el 1964.
López Gamiz ha aconseguit aquest primer premi del
concurs, valorat amb 1.000 euros, amb el plat Llagostí
de Vinaròs burxat, fons rocós autòcton i collage marí.
Així ho ha acordat un jurat presidit per Adolfo Muñoz
Martín, president de Saborea España, vicepresident de la
Selecció Espanyola de Gastronomia i ambaixador de la
Federació de Cuiners i Reposters d’Espanya per CastellaLa Manxa, entre altres càrrecs. A més Muñoz Martín
també va ser director de l’equip que va representar
Espanya en el Bocuse d’Or 2014, el certamen de cuina
més important del món.
Els altres membres del jurat han estat el cuiner Jordi
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Garrido, presentador del programa Cartes en Joc de la
cadena de televisió pública valenciana À punt; Carlos
Miralles, el guanyador del llagostí d’or l’any passat;
Comoju (Cova Morales Juliana), bloguera gastronòmica,
i Miguel Àngel Montesinos Baldó, xef del restaurant El
Bocaito Tradición de Guardamar del Segura.
D’altra banda, els cuiners Marc Martorell Sánchez i
Antonio Sánchez, del restaurant L’Antic Molí d’Ulldecona;
i Gemma de Domingo Orcajo i Luis Aníbal Rúa, del
restaurant La Jamada de Burgos s’han emportat el
segon i tercer premi, de 500 i 300 euros respectivament,
d’aquest concurs de cuina, pels plats Trilogia Thai de
llagostí de Vinaròs i El llagostí de Vinaròs allat.
L’esdeveniment gastronòmic va tindre lloc dilluns al
Mercat Municipal de Vinaròs, sota la mirada encuriosida
del públic, que va poder veure en viu i directe una
demostració culinària d’alt nivell. Va ser conduit pel
cuiner Juanjo Roda, i la entrega de premis per la
periodista Emma Bas. En total, en aquesta edició, hi han
participat deu restaurants de diferents procedències del
país, que han mostrat una gran creativitat a l’hora de
preparar els seus plats amb el llagostí vinarossenc com
a ingredient principal.

Els plats guanyadors
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Els altres cuiners participants han estat: Aitor
Martínez Ros i Ibai Martínez, del restaurant Can
Ros, de Borriana (Castelló); Carlos Julián Martínez
i Adrián Cifuentes, del restaurant Ampar Hotel
Hospes Palau del Mar, de València; Niki Pavanelli i
Riccardo Della Bella, del restaurant Il Bocconcino,
d’Adeje (Tenerife); Jose Cortés García i Maria
Salinas, del restaurant Diablito, de Calvià (Mallorca);
Juan Espinosa Pérez i Omar El Berkane, del hotel
restaurant Mas de Cebrián de Puertomingalvo
(Terol); Juan Carlos Reyes Moreno i David Andrés
Morera, del restaurant Àbac de Barcelona; i Eduardo
Montoro Gallego, de l’hotel Château Viñasoro
d’Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Cal destacar que també es van lliurar els premis del
jurat i del públic del Tapa Tour llagostí de Vinaròs
per als restaurants Rafel Lo Cristalero i Bergantín.
Les tapes guanyadores van poder ser degustades
a la plaça del mercat. Els premis van ser lliurats pel
president del jurat, Adolfo Muñoz, l’alcalde, Enric
Pla i el regidor de Turisme, Domènec Fontanet.
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Mercatxef Júnior
El concurs de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs
no podia tenir millor preàmbul que un concurs
amateur de cuina dirigit exclusivament a xiquets
i xiquetes.
El Mercat Municipal de Vinaròs va celebrar
divendres 21 de setembre a la tarda-nit la
primera edició del Mercatxef júnior, encaminat a
fomentar l'afició pels fogons entre els més joves,
encara que fos amb l'ajuda d'adults. El concurs
estava reservat a xiquets i xiquetes de 8 a 12
anys. Vuit van ser els que van participar i difícil
els ho van posar al jurat a l'hora de triar els tres
millors plats. Finalment, es va decidir donar el
primer premi a Daniel Fleta, que havia preparat
el plat “Delícies de tardor”. El guanyador es va
emportar 100 euros en material escolar, el segon
premi va ser para Ariadna Gombau amb el seu
“suquet” i el tercer, “Arròs fregit” preparat per
Daniel Castellano; també tots dos aconsegueixen
diners perquè gastar-los en utensilis per al
col·legi. A tots els concursants se'ls van lliurar a
més borses obsequi del mercat municipal i a més,
podran gaudir d'un berenar ofert per diversos
restaurants.
El concurs va començar des del moment en
què els participants van anar a comprar a les
pròpies parades del mercat els productes que
necessitaven. Després, van tenir 55 minuts per
preparar el plat que havien escollit, pel que van
comptar cadascun amb un “pinche”, que era un
familiar.
La zona de restauració del mercat municipal va
ser tota una festa gastronòmica, seguida tant per
familiars dels concursants com a públic atret per
veure com es defensaven els probables futurs
cuiners.
El Mercatxef s'havia celebrat en anys anteriors
però dirigit a adults, aquesta vegada, s'ha volgut
apostar pels menuts.
El jurat va estar compost per professionals de
la cuina i representants de l'Ajuntament, com el
regidor de Turisme Domènec Fontanet.
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El pasado sábado día 22 la Peña Madridista Vinaròs asistió a la capital de España a vivir el encuentro entre el Real Madrid y el Español.

En memoria de Julián Guimerá
Beltrán, veterinario asesor, durante
28 años de la plaza de toros

Autentica Parrilla
Argentina

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

Julián Guimerá, fallecido el pasado día 7, junto a
Eduardo Caballer y Francisco Muñoz
Juan Chaler

El arte milenario, la tauromaquia es la pasión que nos une y
emociona. Sigue siendo esa combinación maravillosa, única y
sin par. En el transcurso de los años se mantiene latente el fuego
sagrado de la afición y el interés por impulsar la fiesta brava.
Julián Guimerá, este gran aficionado, viajaba todos los años a
diferentes puntos de España para su preparación a cursillos técnicos
dedicados a veterinarios de plazas de toros, pues es conocida su
afición por las corridas de toros. Por lo que me es grato señalar y
recordar este entrañable recuerdo. Reciba la familia el pésame.
Descanse en paz, amigo.

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

11

fotonotícies

29 setembre de 2018

Bons esmorzars i bons comensals

Jan & Meritxell, moltes felicitats !

Las alumnas y alumnos de la promoción 1977-1988 del Colegio Ntra.
Sra. de la Consolación de Vinaròs se reunieron el pasado sábado 15 de
septiembre para conmemorar sus 30 años desde que salieron del colegio.
Este aniversario se celebró en una cena en el Restaurante El Faro, seguida
de música y copas hasta la madrugada, una noche en la que est@s antigu@s
alumn@s de la generación del 74 aprovecharon para ponerse al día y
recordar anécdotas de los años de colegio. ¡Para repetir!

Despedida de soltera de Rebeca del Corte Suñer

Les gavines fan el pati després dels xiquets, així els surt debades l'esmorzar,
amb les molles que deixen els escolars (imatge del CEIP Assumpció)
12

Gloria Gasó i Mariana Jure han llegado de Rio Cuarto (Argentina) para visitar y
pasar unos días con su tío Rómulo. También nos visitó el argentino Mirko.
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Olimpiada Día Mundial del Alzheimer

QUÉ COMER PARA COMER BIEN
CAPÍTULO 4

El mundo de los cereales

La Asociación Provincial de Familiares de Personas con la Enfermedad de Alzheimer y
otras demencias de Castellón ha celebrado, durante la jornada del pasado sábado, las
olimpiadas con motivo del Día Mundial del Alzheimer en su centros de Vinaròs.
Cerca de 80 personas, entre usuarios, familiares, trabajadores y amigos, han disfrutado
de una jornada inspirada en la antigua Grecia que ha sido amenizada por el grupo Los
Tigres del Cervol a los que AFA Castellón agradece su colaboración así como al chef
Delfín Ferreres, que se ha encargado de realizar la paella para los asistentes, así como al
Ayuntamiento de la localidad por su inestimable colaboración en el acto.

Día Internacional de las Personas Mayores

Si tienes más de 60 años te interesa leer este artículo
(Y SI TIENES MENOS TAMBIÉN)
¿No lo sabías? pues hace algunos años atrás, en 1990, la ONU estableció el 1 de Octubre
como Día Internacional de las Personas Mayores con la intención de visualizar a las personas
de más de 60 años, sus realidades y necesidades en nuestra sociedad. A muchos, estar
próximos o incluidos en este grupo puede provocarles algunos temores o ansiedad por la
incertidumbre del futuro, tranquilos que eso sucede siempre, desde el primer día de clases o
el primer día de que realizamos algo nuevo!
Una frase que leí por allí decía que “No es cuestión de lo mayor que eres sino de la manera en
que lo eres”, por eso para los que están cerca de esta edad, para los que ya entraron en los 60
años y para los que ya tienen camino recorrido, el envejecer puede parecer tétrico cuando
va asociado a pérdidas, de agilidad, de memoria, de capacidades, pero esto puede esconder
ver y vivir la mejor parte de la vida. Dicen los últimos estudios sobre envejecimiento que el
25% de la forma de envejecer depende de nuestros genes, un 75% de la forma de envejecer
depende del ambiente en el que se vive y en el comportamiento que se decide, la persona
es altamente responsable de elegir sus comportamientos. “No existe azar en las formas de
envejecer” dice R. Fernández Ballesteros. Ser viejo está asociado a “estar caduco”, pero esto
no es así y si eliges cambiar tu manera de envejecer, proponte ser intencional en lo que haces
cada día. Tienes que hacer algo de tu parte para llevar una vida más saludable, ejercitando tu
cuerpo y tu mente, manteniendo contacto social y manteniendo proyectos en tu vida, si solo
nos mantenemos en nuestro sillón con nuestros recuerdos nos paralizamos.
Desde el programa del Club de la Vida, estamos trabajando en desarrollar propuestas que
puedan contribuir a ayudarte en tu manera de envejecer, creando un espacio donde puedas
encontrar oportunidad de ser protagonista de tu vida, donde tengan la oportunidad de
optimizar tus habilidades y facultades personales y fortalecer tus lazos sociales. Seguramente
nos falta mucho por hacer, por eso te estamos esperando.
Los lunes y viernes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 17:30 de la tarde, tenemos
diversas actividades donde potenciar la capacidad cognitiva, física y sobre todo el bienestar
emocional, momentos que ayuden a entender la edad en que vivimos, la importancia de
tener proyectos en los que podamos participar socialmente, y somos desafiados a aceptar
participar de pequeños proyectos. También tenemos actividades intergeneracionales donde
nos encontramos con otras edades y disfrutamos juntos. Pequeñas escapadas en bus a otros
pueblos para recordar todo el patrimonio cultural que tenemos, conocer detalles y hacer
nuevos amigos y algunas salidas a pie por nuestro Vinaròs. Te estamos esperando!
Si aún no llegaste a esta edad, la propuesta es que seas intencional en tu día a día para que
tengas un buen envejecimiento (ten en cuenta que envejecemos desde que nacemos) y
que podamos visualizar y valorar a las personas mayores que viven en nuestra comunidad,
que los tengamos en cuenta, que los veamos como un presente y no como historia, porque
ellos son y viven. Son muy necesarios dentro de nuestro día a día y merecen buen trato de
nuestra parte y de las instituciones. En el día de las personas mayores, ponte en su lugar y
actúa como quisieras que lo hagan contigo!
A todos los mayores de 60 años, FELIZ DÍA! están ganando la carrera de vivir, con sus aciertos
y errores, forman parte del presente de Vinaròs y de nuestras vidas!
Patricia Velázquez · Trabajadora Social. Coordinadora del Club de la Vida
+INFO: Lunes y Viernes 9:30 h, Miércoles 17:30 h.
Centro Municipal de la Tercera Edad · Calle Pilar 42 · Vinaròs.
Facebook: Club de la Vida Vinaròs

Aprovechando que la semana pasada
hablamos de los carbohidratos, hoy
hablaremos de los cereales que no faltan
en nuestra despensa en forma de pasta o
pan o ¡de cerveza!
¿Qué son los cereales ?
Son las semillas
provenientes del
trigo, cebada, arroz
o maíz entre otras.
Muy nutritivas; ricas
en carbohidratos
(sobretodo),
proteínas, fibra y
vitaminas. Según
el tipo de cereal
la
composición
nutricional variará.
Estas
semillas
se
transforman
convirtiéndose en los diferentes alimentos que podemos
encontrar: harinas (de la cual se realiza la pasta o el pan o la
bollería); cereales del desayuno, etcétera.
¿Qué diferencia hay entre cereales integrales y refinados?
El grano de los cereales está compuesto por una cubierta
externa (salvado), el interior (endospermo) y el germen (la
semilla). En las capas exteriores se encuentra la fibra, vitaminas
y antioxidantes. En el interior, los carbohidratos y las proteínas,
la parte energética.
Los alimentos integrales están hechos con el grano entero, es
decir la parte externa e interna. Además de ser ricos en hidratos
de carbono y proteínas, contienen fibra y vitaminas. La fibra
tiene múltiples beneficios para la salud: regula el intestino,
controla los valores de glucosa en sangre; limita la absorción
de grasas, controla la saciedad, incluso que se ha visto un papel
protector en el cáncer de colón.
Un cereal es refinado cuando se le ha quitado toda la parte
externa y el germen en el proceso de transformación, quedando
sólo los carbohidratos y las proteínas. La gran mayoría de
cereales que comemos son refinados: la pasta, el arroz, el pan...
Los absorbemos y digerimos a gran velocidad. Su consumo se
relaciona con enfermedades cardiovasculares, hipertensión,
obesidad y diabetes.
Otros, además de refinados, están cargados de azúcares y grasas
como por ejemplo las galletas. Aún peor para nuestro cuerpo.
Aunque el cereal más consumido es el trigo, cada vez
encontramos más alimentos ricos en otros cereales, como
el centeno. Asociamos estos nombres con salud y esto no
es correcto. Podemos encontrar cualquier cereal refinado o
integral. No porque el pan sea de centeno quiere decir que sea
integral, puede que esté hecho con harina refinada. De hecho,
no porque ponga en la cara frontal que el pan sea de centeno
quiere decir que esté completamente hecho de este cereal.
Lo más probable es que sea una mezcla con harina de trigo. A
veces, la cantidad que lleva de centeno es ridícula.
¿Cómo podemos saberlo?
Mirando la etiqueta. Fijándonos en los ingredientes, el primer
ingrediente tiene que ser: “harina integral de (el nombre del
cereal)”. Aviso a navegantes, puede que ponga en la cara frontal
que es integral y realmente no serlo. La realidad siempre está
detrás. Haced la prueba en el supermercado, ya veréis que
sorpresa os lleváis. Los envoltorios están diseñados para vender,
poco les importa que el alimento no sea adecuado, por lo que
tenemos que ser más listos y mirar los ingredientes, ahí no
pueden mentir. En el próximo artículo profundizaremos sobre
el etiquetado.

Carla Escuder Marcos
Dietista-Nutricionista en Nutriestudio
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Se celebró la festividad de “San Pío de Pietrelcina”
Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 22 el “Grupo
de oración del Padre Pío” de
Vinaròs, celebraba la víspera de la
conmemoración de nuestro querido
santo “San Pío de Pietrelcina”, si bien, a
nosotros y en un plan familiar y cariñoso,
lo llamamos “Padre Pío”. La festividad de
“San Pío de Pietrelcina” fue el domingo
día 23 del presente mes de septiembre.
A las 14 horas y en un restaurante de
nuestra ciudad nos juntábamos el
grupo para celebrar, nunca mejor dicho,
una “comida de hermandad”, a la cual
estuvieron invitados mossèn Florencio y
Marcos, también nos acompañó Pepito.
En un agradable ágape y en poder
vernos de nuevo después de esta etapa
vacacional, recordamos con mucha
alegría a nuestro santo. Se nos repartió
el programa de encuentros de nuestro
“grupo de oración” para este curso que
se inicia y que es el siguiente:
6 de octubre de 2018, 3 de noviembre
de 2018, 1 de diciembre de 2018, 12 de
enero de 2019, 2 de febrero de 2019, 2
de marzo de 2019, 6 de abril de 2019, 4
de mayo de 2019 y 1 de junio de 2019.
Nos reunimos siempre en sábado y en
la iglesia del “Convento de las Clarisas
de la Divina Providencia” de nuestra
ciudad. Su inicio es a las 18 horas (6
de la tarde), y por supuesto están Vds.
todos invitados.
Siguiendo con el programa previsto
en esta víspera, finalizada la comida,
se asistió a la iglesia del “Convento de
las Clarisas de la Divina Providencia” de

nuestra ciudad, donde a las 18,15 horas
dio inicio a la meditación del encuentro,
con la lectura de pasajes de la vida de
nuestro santo, así también bajo las
sabias palabras que nos dejó escritas
nuestro querido y recordado Fray Elias
Cabodevilla Garde. Seguidamente se
procedió a le veneración de la reliquia
del santo, la cual es todo un privilegio
que la tengamos en nuestra ciudad. Se
rezó el “Santo rosario”, y para finalizar
celebramos la Eucaristía oficiada
por mossèn Florencio, dándose por
finalizada esta jornada.
Efemérides:
-Francesco
Forgione
nació
en
Pietrelcina (Italia) el 25/05/1987. Al
ingresar en el convento de los frailes
“Capuchinos” orden menor de los frailes
“Franciscanos”, le impusieron el nombre
de “Fray Pío de Pietrelcina”. Murió en San
Giovanni Rotondo (Italia) el 23/09/1968.
_Celebramos el 50 aniversario de su
muerte.
_El centenario de la aparición de los
estigmas de Jesucristo en su cuerpo.
_El 15 aniversario de la formación del
“Grupo de oración del Padre Pío de
Vinaròs”.
_El noveno año de la Entronización y
Bendición de una imagen de bronce de
“San Pío de Pietrelcina”, depositada en
la iglesia del “Convento de las Clarisas
de la Divina Providencia” de nuestra
ciudad.
Tras invitarles a todos a que pertenezcan
a nuestro “grupo de oración, solo me
queda decirles ¡Viva el Padre Pío!

Se busca gato perdido
Se llama whisky, ha
desaparecido
entre
la noche del sábado
22/09/2018.
Se ha perdido por la zona
boverals por la calle
Sorell. (Zona Norte de
Vinaròs por el rio Servol)
Tiene un collar blanco
con estrellitas negras
y campanilla (pone su
nombre fuera y numero
telefono en su interior),
además tiene manchas negras y blancas
Es muy mansito, si alguien lo tiene por favor lo suelten,
siempre vuelve a
casa.
Lo hecha de menos
su dueña que tiene
88 años.
Si lo ven, contacten
al 677 882 985.
Se recompensará.
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Vinaròs dedica un espectacular mural urbà a la memòria de Carles Santos
L'artista urbà José López,
conegut artísticament com
“Chile”, és a punt de concloure
el gran mural dedicat al músic
i compositor Carles Santos.
L'obra, inclosa dins de la
iniciativa ‘Vinaròs art urbà’
impulsada des de la regidoria
de Cultura que dirigeix Marc
Albella, mitjançant la qual es
destinen murs d'edificis per a
l'art, és impresionant quant a la
seva execució i és l'admiració de
tots aquells que passegen per
l'entorn. Està situada en un mur
que pertany a un bloc d'edificis
situat a la plaça 1er de Maig i
Raimundo d'Alòs i mirant cap
a la plaça de bous de Vinaròs.
Aquesta obra és possible gràcies
a l'esforç d'i la col·laboració del
Ajuntament de Vinaròs, Caixa
Rural Vinaròs, pintures Arnau
de Vinaròs i @nbqcompany.
Aquest gran mural urbà dedicat
al polifacètic i universal artista

vinarossenc
hauria
d'estar
conclòs abans del 777 aniversari
de la carta de població de
Vinaròs, el 29 de setembre,
encara que la meteorología
d’esta setmana l’ha retardat una
mica. La imatge del músic ja està
realitzada, però falta completar
el gran mural amb una frase
que, al tancament d’aquesta
edició no s'havia fet pública.
La iniciativa Vinaròs Art Urbà ja
va realitzar un primer gran mural
urbà que està sent l'atracció
d'una de les entrades a Vinaròs.
Es tracta d'un astronauta de
grans dimensions pintat per
l’asturià Javier Robledo, conegut
amb el nom artístic de XAV. El
seu projecte d'art mural, que
va plasmar en un mur entre
la rotonda del carrer Pilar i
l'Avinguda Pablo Ruiz Picasso,
va ser seleccionat entre un total
de sis propostes realitzades per
artistes urbans de tota Espanya.

Exposició de mapes antics del terme de Vinaròs
L'exposició s'emmarca dins dels actes del 777 aniversari de la commemoració de la Carta de Poblament
Jordi Moliner va presentar ahir l'exposició de mapes antics
del terme de Vinaròs, una exposició organitzada per la
regidoria d'agricultura i en la qual col·labora la regidoria
de cultura.
Jordi Moliner va indicar que en l'exposició es podran
observar plànols del municipi de l'any 72/73, però que
provenen de plànols dels anys 40.
La majoria de plànols estan actualitzats, i des de
l'Ajuntament es treballa habitualment amb ells per a
resoldre conflictes entre veïns per límits de finques o
camins o drets de pas.
Els plànols seran digitalitzats una vegada que l'exposició
concloga, i dipositats en l'arxiu municipal una vegada que
s'hagen digitalitzat. D'aquesta manera podran seguir sent

utilitzats sense risc de deterioració. Per a la digitalització,
des de la regidoria d'agricultura, s'ha reservat una partida
pressupostària de 2000€.
Els plànols de l'exposició provenen de la Cambra Agrària i
van ser rescatats en el moment en què es va desmantellar
aquest organisme.
Jordi Moliner va indicar que en l'exposició es podran
observar els plànols organitzats en 6 zones: Nucli Urbà,
Costa Nord, Costa Sud, Ermita, Soterranyes i Sol de Riu.
L'exposició estarà oberta al públic fins al pròxim 24
d'octubre.
Per a acabar, Jordi Moliner va voler animar a tots els
ciutadans de Vinaròs a visitar l'exposició que, sens dubte,
farà que ens fem una idea de l'evolució del nostre municipi.

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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La Coral García Julbe, a Benicarló

1-CORAL GARCIA JULBE

2-CORAL POLIFÓNICA BENICARLANADA

I.R.

El pasado sábado día 22, la “Coral García Julbe”
de Vinaròs, se desplazaba a la vecina localidad de
Benicarló. El motivo fue para participar en el “XV
CAMPANYA DE CONCERTS D´INTERCANVIS MUSICALS”, actuando junto a los anfitriones la “CORAL
POLIFÓNICA BENICARLANDA”. El motivo fue la devolución del intercambio entre ambas corales, actuando la coral benicarlanda en las pasadas “Feria y
Fiestas de San Juan y San Pedro” de nuestra ciudad.
El concierto se realizó en el “Magatzem de la Mar”
de Benicarló
En primer lugar actuó la coral de nuestra ciudad.
Estuvo dirigida por Rossend Aymí i Escolà, y con
acompañamiento al piano y órgano por Enric Melià
i Fortuna. Realizaron un total se seis piezas cada coral, siendo la última pieza que interpretaron “Nella
fantasia”, la más ovacionada, y que contó con la co-

laboración a la trompeta de Tony Barberá.
A continuación actuaron los anfitriones, también
con la interpretación de seis variadas piezas. Impresionante fue la primera pieza; “Misa Brevis” de
J. de Hann, en que nos interpretaron el “Gloria” y
“Bebedictus”. Estuvieron dirigidos por David Rubiera Esteva y acompañados al piano por Juan Vicente
Lladosa Arnau.
Al finalizar esta actuación, se hizo entrega de un
plato decorativo de recuerdo por medio de la dama
de la “Coral Polifónica Benicarlanda”, Raquel Maura al presidente de la “Coral García Julbe” Agustín
Gombau Blanchadell.
Y se finalizó como lo hacen normalmente todas las
corales que no actúan solas, con un “cant comú”,
concretamente con la pieza “Camino del indio” de
F. Cabedo, dirigida por David Rubiera.
El concierto fue del agrado de todos los asistentes,

4-CANT COMÚ
y los anfitriones invitaron a la expedición vinarocense con una suculenta “cena en frío”, en que entre
canción y canción, finalizó una estupenda jornada.

Concert coral
Dissabte 22 de setembre a les 12h a
l’ermita de la Misericòrdia de Vinaròs
va tindre lloc el Concert pretrobada de
València, amb participación de les corals
Serra d’Espadà de Vall d’Uxó, la Coral
Harmonia de Paterna, la Coral Juvenil Sant
Sebastià de Vinaròs i l’Orfeó Vinarossenc.
Després de vàries peces interpretades
per cadascuna de les corals, el concert va
concloure amb el cant comú de “La del
soto del parral”, “Nabucco” i “O voso gallo”.

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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Arqueologia andalusí en el cicle Temps d’en Jaume
El dimecres passat va tindre lloc la primera
de les xarrades del cicle dedicat al Temps
d’en Jaume. Enguany dedicat al món
musulmà.
Esta primera xarrada es va dedicar a
posar en un contexte arqueològic tot
el coneixement que els jaciments de la
nostra zona ha anat oferint. Este camí el
vam recorred de la mà de Ferran Falomir
Granell. Ell és llicenciat en Humanitats per
la Jaume I, amb ampliació d'estudis en
arqueologia a la Universitat Rovira i Virgili,

on va cursar el seu Graduat. En l’actualitat
és Arqueòleg del Servei d'arqueologia de
la Diputació de Castelló des del 2007, a
més de director de les excavacions del
Castells de Xivert, Peníscola i Polpis a
banda d'altres co-direccions en jaciments
de diferents cronologies arreu la província
de Castelló. Tot això el feia perfecte
per explicar-nos l’especial idiosincràsia
arqueològica del mon andalusí en les
nostres terres. No va defraudar i ens va
oferir una xarrada amena i divulgativa.

Exposició a la Fundació Caixa Vinaròs

E.Fonollosa

L’escultora i professora de l’Escola d’Art, Cinta Barberà Redó (1958) i la fotògrafa Montse Ayza Huguet (1965) ofereixen a la Casa Membrillera des del 21 de
setembre i fins al 10 d’octubre, l'exposició “Atagartis. Sirenes” dedicada als mons de les dones. Atagartis és la deessa assíria de la Lluna, una de les primeres
referències històriques de les sirenes. Les fotografies són introspectives de la vida més íntima de Montse, però també n’hi ha que són imatges capturades de la
natura. Cinta exposa 10 escultures i un collage.

‘Magnolias de acero’
Foto: Amal Goumiri

L’Auditori Municipal
va
acollir
els
passats dijous 20
i divendres 21 de
setembre l’obra de
teatre ‘Magnolias
de acero’, a càrrec
de la compañía no
profesional ‘Poker’
de Puro Teatro
despatx
d’Arts
Escèniques.
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OPINIÓ
Por Lluís Gandía

777 aniversari de l'atorgament de la
Carta de Poblament de Vinaròs

Han pasado poco más de 100 días desde
que Pedro Sánchez llegó al gobierno de
www.ppvinaros.es
España junto con una amalgama de
partidos independentistas y radicales sin más objetivo común
que detener el progreso que España estaba recuperando gracias
a las políticas del Partido Popular. Y este breve espacio de
tiempo lo único destacable es que todas las infraestructuras que
dependen del gobierno central en Vinaròs se han paralizado o
perjudicado los intereses de los vinarocenses.
Trenes Regionales: En diciembre de 2017 el gobierno central
del Partido Popular aprobó triplicar los trenes diarios pasando de
4 a 12. Para poner en marcha estos trenes hacen falta 7 millones
de euros anuales y el Partido Popular en el presupuesto que
aprobó a finales de mayo los puso encima de la mesa pese al
voto en contra del PSOE. Tan solo cinco después de aprobar los
presupuestos Pedro Sánchez presentaba la moción de censura
y con ella la parálisis. Ahora dicen los socialistas que quizás
antes de final de año estén en funcionamiento y la realidad
es que lo están retrasando para que la gente olvide quien
aprobó y puso el dinero para ponerlos en marcha después
de años de reivindicación. Los perjudicados son las familias de
vinarocenses que un año más deberán alquilar pisos en Castellón
para sus hijos por falta de los trenes regionales.
Autopista AP7: Una de las primeras medidas tomadas por el
gobierno del PSOE fue bonificar el 100% la autopista para los
vehículos particulares que entren o salgan de la autopista por las
salidas situadas en la provincia de Tarragona. ¿Y nosotros? ¿Acaso
los vinarocenses somos de segunda división? ¿No merecemos
la misma gratuidad que disfrutan desde el 2 de septiembre
nuestros vecinos de la provincia de Tarragona?
El PSOE es reo de sus pactos secretos para llegar al poder pese
a tener el peor resultado de su historia. Unos pactos que no
quisieron explicar en el Congreso de los Diputados antes de la
moción de censura pero que sale a la luz con decisiones como
la parálisis en la puesta en marcha de los trenes Regionales o las
bonificaciones únicamente a nuestros vecinos de Tarragona.
En el Partido Popular estamos exigiendo que la puesta
en marcha de los trenes Regionales sea inmediata tal y
como lo dejamos preparado. Exigimos también las mismas
bonificaciones de las que ya disfrutan en Tarragona porque
somos iguales y pagamos los mismos impuestos. Lo único
que queda claro es que Vinaròs siempre pierde con gobiernos
socialistas.

777 anys ens separen de
la simbòlica data del 29 de
setembre de 1241, on Gil
d’Atrosillo, alcaid de Peñiscola, atorgà pel mandat
del rei en Jaume I la Carta Pobla a l’alqueria de
Bynalaroç (Beni-Al-Arus) per a Grinyó Ballester i altres
50 pobladors .Aquell dia s'inciava "oficialment " una
llarga singlatura al llarg del segles, l'aventura de la
nostra ciutat, Vinaròs. I un any més, 775 anys després,
volem tornar a mirar cap enrere i reconéixer-nos
en el nostre passat, en la nostra memòria.
Els actes de conmemoració del 777 Aniversari de
l'Atorgament de la Carta de Poblament de Vinaròs,
volen servir d'excusa perquè tots reflexionem sobre
la nostra llarga i rica història, i sobre tot que ho fem
amb l'orgull de saber-nos dispositaris d'una tradició,
que generació rere generació, ha fet possible que
ens superem segle rere segle.
En 777 anys, molt ha canviat la nostra ciutat, però
el tarannà de superació dels tots els vinarossencs
continua sent el mateix. Abordar el futur amb
entusiasme, suposa també respectar amb devoció el
nostre passat. Gaudir dels actes que s'han presentat,
és una manera de continuar bastint la nostra història,
la nostra ciutat.
Aquest any, dins dels actes de la carta pobla,
Vinaròs dedicarà un gran homenatge al músic i
compositor vinarossenc més internacional, Carles
Santos, que malauradament ens va deixar el passat
mes de desembre. El concert homentage porta per
títol “Santos “emplaçat”, tindrà lloc el divendres 28
de setembre a les 22:30 h a la plaça de bous. L'eix
vertebrador de l'esdeveniment serà la seua música
interpretada per Societat musical La Alianza
També voldriem felicitar als organitzadors del
Festival de Curmetratges Agustí Comes, que rebran
la distinció Grinyó Ballester, el màxim reconeixement
que atorga l'Ajuntament de Vinaròs, i que Santos va
estar des de el principi en l'organització d'aquest
festival.
Dit això, el PVI us convida a tots i a totes a participar
activament en el 777 aniversari de l'atorgament de
la Carta de Poblament de Vinaròs.

Con el PSOE llegó la parálisis

de Vinaròs
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MAIKBIKE
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c/ MÚSIC CARLES SANTOS Nº1 baixos Vinaròs
móvil: 695 330 764 - mail: maikelcastejon@hotmail.com
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Vine a conéixer la nova bike Berria 30 DE SETEMBRE
PROTECCIÓN a 40€.
Inscripcions: del 10 al 25 de setembre

Som distribuidors de bicicletes MEGAMO, BERRIA,Preu:
OLYMPIA,
BULLS y en rodes PROTOTYPE, ROTHAR, SPEEDSIX, PROGRESS, VISIÓN.
3€

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

10:00 hores - Sortida i arribada Envelat Atlàntic
Inscripció: hj-crono.es, Base Moliner Bernat, Decathlon Vinaròs, Maikbike
i Cicles Fandos
Novetats!

NOU RECORREGUT:- nou recorregut. Envelat atlàntic - Aigua-oliva - envelat Atlàntic.
-

ENVELAT DE L’ATLÀNTIC
10km
PLAÇA JOVELLAR
AVINGUDA RUIZ PICASSO - nou obsequi als participants - magnífica bosseta
COSTA SUR
Aigua, fruita i sorteig de regals per a tots els participants
FINAL COSTA SUR
Plaça DE bous
Circuits i ginkames a la zona de l'envelat.
port
Passeig
Envelat de l’Atlàntic

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

VINE A GAUDIR D'UN DIUMENGE SOBRE RODES!!
Tota la info a: esports.vinaròs.es

Col·labora:

BICI

propera prova esportiva popular, el diumenge
30 de setembre, DIA DE LA BICI 2018.

Organitzen:

DIA
DE LA

Inscripcions: BASE Moliner Bernat, Dj Sport,
Decathlon Vinaròs, MAIKBIKE I CICLES FANDOS
EN LÍNIA: hj-crono.es
Recollida D’obsequiS:
28 i 29 de setembre
El CME27,informa
de la
a l’OFICINA CME

CARNICERÍA VENTA AL PÚBLICO

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

CALIDAD Y PRECIOS DE PROFESIONALES PARA PARTICULARES
NOU RECORREGUT:
-

Calidad directa a su mesa
desde 1984

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

l·labora:

TAMBIÉN
PUEDE REALIZAR PEDIDOS POR
Més informació:
TELÉFONO,
EMAIL O EN LA TIENDA ONLINE
www.esports.vinaros.es
CON RECOGIDA EN TIENDA O SERVICIO A
hj-crono.es
DOMICILIO (CONSULTAR CONDICIONES)
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Desembarcos de pez espada por marrajeros

Comenzó el otoño con mar airosa

Semana con aguas batidas por vientos del noroeste que dejaron un fuerte oleaje y se perdieron varias jornadas de
pesca. Las producciones pesqueras resultaron flojas. Y las cotizaciones estables.

La pesca de arrastre está operada éste mes por dos bous, que subastaron calamar, pescadilla, caracol,
salmonete, peluda, rape, galera, canana, móllera y morralla.
El cerco, el lunes una traíña local pilló 200 cajas de sardina (6 Kg/caja) y 30 de boquerón. Luego vino
el fuerte trangol de norte.
Los artes menores, cuatro barquitas de trasmallo cuando el mistral se lo permitió atraparon poco
langostino. Tres calaron las redes en busca de sepia. Dos lo hicieron al lenguado y rombo. Y otro trío
capturó pagel y letxa.
El palangrillo costero, una embarcación llevó dorada y sargo.
Los cuatro recolectores de pulpo roquero con cadufo vendieron ejemplares de 1 a 3 Kg.
Y un marrajero de Blanes (G) arribó con 800 Kg. de pez espada.

Ecos de ‘Mar’; Plásticos, ¿una bomba de reloj? (II)

La contaminación por plástico en el mundo es un hecho demostrado y ya consolidado. Sabemos
que los plásticos se obtienen del petróleo, y ésta es una energía fósil, además de ser contraria a la
ahora tan de moda llamada ’Sostenibilidad del Planeta’. La Unión Europea dice que el 85% de los
residuos o ‘basuras’ que se encuentran en las playas son plásticos o sus derivados.
El Mediterráneo contiene 1,25 millones de fragmentos por Km2 de microplásticos. Cada año
incrementamos entre 70.000 y 130.000 toneladas de microsplásticos (menor de 5 milímetros).
Los objetos hechos con plástico como bolsas, botellas, redes, envases, etc. tienen gran dificultad
en ser biodegradables, pues primero se fragmentan en trozos mas y mas pequeños, hasta hacerse
microscópicos, y pueden entrar en la cadena alimentaria de todos los seres vivos, tanto por tierra,
mar y aire. Además, entre 150.000 y 500.000 tns. de macroplásticos son también vertidos en la cuenca
mediterránea. Recalcar que el 95% de los residuos que flotan en el Mare Nostrum son plásticos.
Algunos Gobiernos, como el de España, ya comenzaron a establecer decretos que establecen la
desaparición de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras a partir de 2021. Esperemos que todas las
personas tengamos conciencia del grave problema y así, tomando medidas, logremos minimizar el
efecto cuando estalle.

Ofiúrida de braços bruns

En castellà li diuen ofiura de brazos morenos.
El seu nom científic és Ophiomyxa pentagona.
Pareguda per la seua forma a les estreles,
l'ofiúrida té els braços diferenciats del cos
central, en canvi l'estrela no. Éste invertebrat
de la classe dels equinoderms, corporalment
és aplanat. El seu disc en la part del centre és
pentagonal, amb l'obertura bucal en la cara
inferior, composta per cinc angles mòbils.
Les envaginacions discals desemboquen en
gònades reproductores i les parets de les quals
fan d'òrgans respiratoris. A més, els seus cinc
braços són mòbils i independents, capaços de
serpentejar per a desplaçar-se ràpid, moventse amb músculs articulats per plaques. Cada
braç posseïx un esquelet cutani, format per 4
fileres de plaques. La filera lateral disposa de
canelles. Els podis li servixen per a transportar
partícules alimentàries cap a la ‘boca’. També
captura diminutes preses com a crustacis, que
menja traient l'estómac i al no tindre anus
expulsa les restes no digeribles de l'òrgan
estomacal. Pot regenerar braços trencats. Pell
coberta per una mucosa.
En general és de color terrós fosc.
Está recoberta per puntets de carbonat
càlcic a manera de lents microscòpiques, que
funcionen com un primitiu ull. A vegades pot
tindre una xicoteta luminiscència. Maduren
al juny. El mascle i la femella alliberen els
productes sexuals a la corrent marina perquè
es fertilitzen els òvuls. Després ixen larves
pelàgiques, que creixeran i aniran a viure
sobre el llit marí. Igualment d'un tros de braç
després, pot construir la resta d'ofiúrida. Habita
soterrada i baix pedres del litoral i en colònia
vegetals a més profunditat. Pot ser masiva. Els
seus enemics naturals són les estreles.

RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER ESPÈCIES I MODALITATS DEL MES D’AGOST DE L’ANY 2018 (i III)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
5.140 Kg
Seitó (Boquerón)
73.941
Tonyina (Atún rojo Medite.)
222
Escrita (Raya)
20
Mantes (Batoideos)
24
Rallat (Bonito)
6
Llampuga (Lampuga)
3
Congre (Congrio)
116
Orá (Dorada)
832
Gallineta (Cabracho)
4
Sorell (Jureles, Chicharros)
330
Esparrall (Raspallón)
344
Palá (Lenguado)
166
Sard (Sargo)
22

20

Lliri (Anjova)
50
Llobarro (Lubina)
10
Mabre (Herrera)
158
Pagell (Pagel, Breca)
547
Aspet (Espetón)
77
Moll (Salmonete)
86
Morralla (Serranos, etc.)
25
Sardina
247
Mero (Cherna)
5
Letxa (Pez limón, Serviola)
96
Bacoreta (Sarda)
5.486
Sorella (Jurel real)
66
Llisa (Mújols)
60
Bis (Estornino)
38
Roncador (Roncón)
6

Rata (Miracielo)
20
Tigre (Lenguado portugués)
21
Corva (Corvallo)
2
Miseria (Gallo)
1
Dèntol (Dentón)
10
Chopa /Cántara)
2
Reig (Corvina)
11
Vidrià (Mojarra)
9
Rom (Rèmol, Rombo)
63
Palaí (Acedia)
10
______
Total ..................
88.166
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)

10

Llagostí (Langostino)
1.425
Galera (Estomatoideo)
328
_____
Total .......................
1.763
MOL·LUSCOS:
Sìpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
Cargol punxent (Cañailla)

Total ......................
TOTAL EXTRACCIÓ…

365
1.854
2

______
2.225
92.154
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Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

1ª REGIONAL, GRUPO 1. COM.
VALENCIANA
2ª JORNADA, TEMPORADA 20018-19
18h. 22-9-18
C.D. VILLAFAMÉS 2, VINARÒS C.F. 1
ÁRBITRO
DEL
ENCUENTRO:
MOHAMED BEN YECHOU. Muy
acertado…
En esta ocasión nos doblegaron.
No pudo ser, no puntuamos esta
semana pero queda como fiel
resumen del encuentro la tremenda
y positiva imagen, una vez más de
nuestra escuadra. Aunque siempre
por debajo en el marcador desde
la primera hora del partido, nunca
tiramos la toalla realizando una
segunda parte magistral de buen
juego con multitud de buenas
ocasiones ante la portería rival, en que
unas veces nos faltó clavar la puntilla
y en otras el guardameta contrario

realizó el mejor encuentro de su vida
puesto que actuó como un auténtico
felino. Se finalizó con la grada
pidiendo ruidosa y constantemente
la hora pues Mohamed añadió
el correspondiente tiempo tras
numerosas interrupciones en el
juego.
Equipo titular: según foto adjunta,
arriba, de izquierda a derecha:
SERGIO, 4, MANEL, guardameta, 5,
FERNANDO,5, CAMÍ, 3, CRISTIAN, 6;
abajo, de izquierda a derecha: SAURA,
4, RAÚL, 4, DANI, 5, WIL, 4 y ESTELLER,
4. También jugaron J. GARCÍA, TAYO,
KAMAL. MARK permaneció en el
banquillo.
GOLES: MIN. 27’ marca el Villafamés
de falta directa; MIN. 1 de la segunda
mitad, gol del equipo local de gran
contrataque. Nuestro gol, vino otra
vez de manos de SERGIO, también de

falta directa en el 29’ de la posterior
parte del encuentro.
La otra foto adjunta corresponde
a MANEL, extraordinario portero,
fichado esta temporada, proveniente
del San Jorge.
TROFEOS:
AL MÁS RERGULAR: DANI y CRISTIAN,
11; MANEL y FERNANDO 10; WIL,
KIKO, ESTELLER, SERGIO y RAÚL, 9;
CAMÍ, 8 y SAURA 4.
AL DE MAYOR EFECTIVIDAD DE PASE:
DANI 5, FERNANDO y CRISTIAN 3;

El Club de Ajedrez Ruy López de Vinaròs triunfa
en el Circuito de Verano del Maestrat.
El pasado domingo 23 finalizó en la vecina ciudad
de San Mateo el circuito de rápidas que ha recorrido
8 localidades del Maestrat y Baix Ebre, Les Coves,
Masdenverge, Vinaròs, Benicarló, Alcalà, Peñíscola,
Les Cases y San Mateo. En todos ellos se llevó a cabo
un campeonato de una jornada de rápidas donde
se iban acumulando puntos según la clasificación
conseguida. El cómputo total de los puntos daba
el vencedor de las diferentes categorías. En nuestro
caso el club ha participado con más de una docena
de jugadores y de éstos 5 de ellos consiguieron
pódium. Así Elsa Zafra fue la campeona en la
categoría sub-10; Eric Segarra subcampeón y Rubén
Vinuesa campeón, ambos en la categoría sub-12. En
el pódium absoluto Diego Zafra quedó en tercera
posición y el Campeón de torneo por cuarto año
consecutivo Ramon Segura.
Fantásticos resultados que seguro se verán
consolidados en las próximas citas que el club tiene
previstos para el próximo otoño e invierno, del que
iremos informando puntualmente.
De momento se prevé seguir en la labor de formación
de la cantera con la inauguración del próximo curso
de formación que se iniciará el día 29 de septiembre
por la mañana en la sede del Club en la Calle Soro nº
14, y donde todo el que quiera puede iniciar en el
mundo del ajedrez con una clase gratis.
22

HUGO 1.
AL MÁS GOLEADOR: SERGIO, 3;
TAYO, FERNANDO y SAURA 1. Hay
que comentar que al cabo de esta
temporada sólo se darán dos copas
en esta última modalidad.
Mañana, domingo,30 de septiembre,
a las 17h. 30 de la tarde nos veremos
las caras con el C. F. TRAIGUERA.
Animo desde aquí al aficionado a
acudir al campo pues la grata velada
está garantizada, al menos para el
amante de este fabuloso juego.
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Vols conèixer la història de Vinaròs en els llocs on es va desenvolupar? En esta edició
dels tallers d’investigació vos oferim la possibilitat de veure la història de Vinaròs d’una
altra forma.
Les sessions del taller tindran una durada de 90 minuts. Els primers 45 tindran lloc a la
seu de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs i els 45 següents en l’espai corresponent.
Les sessions tindran lloc els dies 5, 19 i 25 d’octubre. Es podrà assistir a totes les sessions
o només a la que més t'interesse. L’horari és de 17’30 a 19h.
El preu de les tres sessions es de 30€ i el de les sessions individuals es de 12€. Hi ha 10 %
de descompte per a socis Es necessària l’ inscripció prèvia i no caldrà número mínim
d’inscrits per a la seua celebració.
Les sessions són les següents:
Sessió 1: Dia 5.‐ El Convent de Sant Francesc
Sessió 2: Dia 19.‐ Patrimoni vinarossenc: els taulellets de carrer
Sessió 3: Dia 26: Espais funeraris de la nostra ciutat

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

El termini d’inscripció finalitza el dia 5 d’octubre a les 13h

24

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros
(no s'apliquen els dies festius)

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

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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AJUNTAMENT DE VINARÒS - ESCOLA MUNICIPAL D'ART

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

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.

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

Les dates d'inici dels diferents cursos són:
Dilluns 1 d'octubre: Tallers de ceràmica torn i talla de fusta.

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

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.

Rogamos disculpen las molestias

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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Des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs, donada la bona acollida
de l’edició anterior, que es va realitzar al maig, hem preparat una nova edició de la
campanya Comprar a Vinaròs té premi, amb la qual volem donar el màxim suport al
comerç local, incentivar les compres als nostres comerços i evitar la fuga de despesa
cap a altres localitats.
Es realitzaran 1 sorteig de 10 xecs-regal per valor de 100 € cada un. En total es sortejaran
xecs de compra per un valor total de 1.000€
La campanya es desenvoluparà de l’1 al 31 d’octubre.
El sistema de participació és molt senzill: per les compres iguals o superiors a 20€
(IVA inclòs) realitzades, en el períodes indicat, en algun dels comerços adherits a la
campanya, el comerç entregarà al client una butlleta que haurà de complimentar amb
el seu nom i dades de contacte, i depositar-la, acompanyada del corresponent tiquet
de compra en el mateix comerç on realitza la compra. Finalitzat el període de compre
i abans del dia assenyalat per a la realització del sorteig, els comerços participants
dipositaran les butlletes que hagen arreplegat en una urna habilitada a l'efecte que
estarà ubicada a l'oficina AFIC, en horari de 9.00 a 14.00 hores.
Els comerços que vulguen participar en esta campanya i que complisquen els requisits
establerts a les bases del concurs, deuran firmar un document d'adhesió i entregar-lo
a l'AFIC de l'Ajuntament de Vinaròs.
Les bases de la convocatòria i el document d'adhesió els podran trobar a l’apartat del
comerç del web de l’Ajuntament:http://adl.vinaros.es/ca
Destacar que aquells establiments que ja es van adherir a la primera edició d’esta
campanya, només han d’arreplegar el material promocional i les butlletes de
participació.
Només em queda agrair anticipadament la seua participació i interés i desitjar que
amb esta iniciativa aconseguim els objectius previstos i, en especial, la promoció i
dinamització del nostre comerç.
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PUBLICITAT

ESQUELES

SE TRASPASA
RAZÓN: c/ Mayor, 28
VINARÒS

Tu Imprenta

de siempre
Dr. Fleming

nº 6

12500 Vinaròs

Tel. 964 45 00 85
Fax. 964 45 20 12

30

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

TIENDA EN c/MAYOR

Diseño
catálogos
revistas
libros

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes

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
18 setembre
desembre VALLS
VALLS
zona turística nord, 11
29
19
30
120
221
322

desembre MATEU
MATeU
setembre
desembre TORREGROSA
TORReGROSA
octubre
desembre PITARCH
PITARcH
octubre

423

desembre Vinaròs
MARTÍNeZ
Farmacia
octubre
desembre FERRER
FeRReR
octubre

5

octubre

ROCA

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

6

c. Sant Francesc, 103

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 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
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1241-2018
1241-2018

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

