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Els projectes de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat
El Club Natació arriba a un acord per continuar entrenant a Vinaròs

Dimiteix la Junta Directiva de la Comissió del Carnaval i es convoquen eleccions

‘Santos emplaçat'
L’homenatge de Vinaròs a Carles Santos 

777 aniversari de la Carta de Poblament
Grinyó Ballester 2018 a l’equip del Festival de Curtmetratges Agustí Comes
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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

La distinció Grinyó Ballester 2018 ha estat concedida 
enguany a la idea, l’impuls, la constància i l'èxit d’un treball 
col·lectiu que han convertit un projecte nascut fa 17 anys 
en forma de cicle en un festival internacional i en una 
esperada cita cultural a Vinaròs cada mes de juliol. Sota 
l’auspici de la Fundació Caixa Vinaròs, la gran acollida a 
tots els nivells  del Festival de Curtmetratges Agustí Comes 
és un èxit col·lectiu, fruit del treball i la il·lusió contagiosa 
d’un equip que ha trobat en el públic vinarossenc una 
resposta engrescadora des del primer dia. És per això 
que la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de 
Vinaròs cada dos anys ha recaigut en esta ocasió en 
l'equip organitzador que al llarg d’aquestes 17 edicions 
han fet possible aquest esdeveniment cinematrogràfic. 
Un projecte nascut l’any 2002 i que va ser impulsat per un 
grup d'amics, amb el suport de la Fundació Caixa Vinaròs 
com a entitat organitzadora, i que edició darrera edició, ha 
anat consolidant-se i creixent en participació i seguiment 
del públic passant de cicle a festival, sent una referència a 
nivell nacional i internacional. El proper any, aquest festival 
en el qual sempre ha col·laborat a més el músic Carles 
Santos, tan present en aquests actes commemoratius de 
la Carta de Poblament, aconseguirà la seva majoria d'edat.
L’acte d’entrega de la distinció va tindre lloc, com és 
habitual en els últims anys, a l’auditori el 29 de Setembre 
ales 19.30 hores, i va estar presentat per Enrique Adell, que 
entre altres coses va voler destacar en el seu parlament 
que estem en un moment històric de canvi que afecten 
al món de l’audiovisual i el cinema. “Estem en un dels 
periodes més importants de la història de la humanitat, en 

canvis molt importants en la manera de viure de la gent, 
d’estructurar la societat, i res tornarà a ser el mateix després 
de la revolució digital en la que ens trobem, i més val 
prompte que tard ho hem d’assumir de manera inevitable”, 
va assenyalar. També va recordar els inicis en la fundació 
del cicle de curtmetratges amb quan Manolo Sabater li va 
comunicar la idea que tenia i les primeres vegades en que 
es visionaven els curtmetratges en cintes. Per últim, va fer 
una proposta per a que la edició 18 del festival, tingués 
més actes -com cursos, seminaris o concerts- i més inversió 
econòmica. 
De la seua banda, el regidor de Cultura, Festes i Tradicions, 
Marc Albella, argumentava el perquè de la distinció i 
destacava que la ciutadania de Vinaròs gràcies al cicle 
“hem intercanviat opinions i impressions, i hem sigut fins 
i tot guionistes aficionats”. Va indicar al respecte que “es 
premia a aquest festival com a portador incansable del 
que ha sigut, és i serà la cultura immaterial del cinema, i a 
aquelles persones que durant 17 anys han donat part de 
la seua vida professional i personal per portar a terme el 
que un dia va ser cicle i ara és un festival internacional, i 
també la capacitat d’una ciutat de reunir-se davant un pati 
de butaques i ser capaços de replantejar-se tot el que som i 
sabem en tot un món per descobrir, el dels curtmetratges”. 
Pepi Queralt, membre de l’organització i fundadora, va 
recordar quan un 15 de març de 2002 a la sala d’actes de 
la Fundació Caixa Vinaròs “s’iniciava un projecte que mai 
vam imaginar que arribaria tan lluny.” Tot va començar 
-continuava- amb un concert de Marco Selma, Emilio 
Salamanca, Sergi Tortajada, Kiko Palacios i Juan Bautista 

L’equip del Festival de Curtmetratges 
Agustí Comes rep el Grinyó Ballester
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Domènech, autor de la música composada 
expressament per al cicle. També amb un logo 
dissenyat per Lukas Ulmi, artista suís resident llavors 
a Vinaròs, que més tard va crear les escultures dels 
guardons del festival. Tot sota els auspicis de la 
Fundació Caixa Vinaròs. Pepi també va explicar que 
el primer curtmetratge projectat va ser “Hongos”, 
de Ramon Salazar. “La experiència va tindre tan 
bona acollida que l’organització va decidir projectar 
durant quatre mesos un seguit de curts cedits per 
la UJI amb un considerable èxit de públic. Això ens 
va animar i es va decidir continuar. A l‘any següent 
es van establir ja unes bases de participació i es 
va instaurar un premi que donaria el públic en les 
seues votacions. També es va fer una gran difusió 
a directors i productores. Però això requeria 
un gran esforç organtizatiu, i així va naixer el 
nucli del jurat de l’actual festival. Hauria estat 
fantàstic que avui totes aquelles persones que 
han colaborat per arribar fins on som estigueren 
aquí”, va concloure. 
Pepi va donar, a continuació, pas a un video 
en el que des de Cuba i Argentina es dirigien a 
l’audiència Manolo Sabater, impulsor i fundador 
del festival, i Cococho Abbattangelo i Eduardo 
Spínola, també membres del primer jurat del 
cicle. Manolo va agrair al jurat haver concedit esta 
distinció a la gent que fa possible el festival. També 
a la gent que va confiar des del primer dia en 
impulsar-lo, especialment a la persona de Sebastià 
Casanova, “la primera persona que va creure en 
aquest projecte, i també als membres del jurat, 
perquè hem treballat tots estos anys molt a gust, i 
espero que estiguem molts anys en este projecte”. 
De la seua banda, Cococho y Eduardo, des 
d’Argentina van agrair també la distinció i van 
apuntar que senten que continuen formant part 
del projecte i celebren que hage crescut tant. “De 
Vinaròs tenim molts grats records i esperem que el 
festival continue cresquent molt més”, van indicar.
Nati Romeu, coordinadora de la Fundació Caixa 
Vinaròs i membre fundadora del cicle, va destacar 
en el seu parlament que “és molta la gent implicada 
en l’organització del Festival, sempre oberta a 
la participació” i que des de l’inici “ens hem anat 
renovant constantment”.  Va insistir en que des del 
principi, “sempre s’ha tingut present la vinculació 
indiscutible que volíem que el festival tingués en 
la nostra ciutat i la seua projecció internacional”, i 
que avui, “directors i directores de tot el món que 
han participat saben que hi ha un poble bellíssim 

a la Mediterrània que es diu Vinaròs; gent que 
no havia sentit mai parlar del nostre poble i que 
ens ha ubicat al mapa”. També que, per això, es va 
crear el premi Felipe Osanz, per guardonar totes 
les produccions que tingueren alguna relació 
en Vinaròs. “Totes aquestes ganes d’organitzar, 
seleccionar, reunir-nos els dies festius i traure 
hores d’on no les tenim ho fem amb ganes i 
molta il·lusió ho fem perquè sabem que us tenim 
a vosaltres, el públic, que cada juliol espera el 
festival i ens diue al carrer que teniu ganes de 
curts i ompliu el cinema de gom a gom. Es per 
això que este Grinyó és tan nostre com vostre i 
si poguerem el partiriem en milers de fragments”, 
va concloure Nati.
A continuació, es van projectar un seguit 
d’imatges d’al llarg de les 17 edicions. 
L’alcalde, Enric Pla, que ha col·laborat també en 
esta iniciativa, va tancar els parlaments, destacant 
que cada cert temps el Grinyó recau en una 
entitat o en un col·lectiu, la qual cosa “té un sabor 
especial perquè reconeix el treball en equip, 
col·lectiu i posa de relleu moltes coses que no es 

poden fer més que repartint esforços”. També va 
dir que l’equip del Festival de Curtmetratges, que 
va naixer fa 17 anys, “és una mostra immillorable 
del que pot arribar a assolir un grup de persones 
amb objectius, col·laboració, treball i voluntat” 
i va agrair i donar “l’enhorabona en nom de la 
corporació municipal a l’organització pel seu 
treball i el lloc on han estat capaços d’elevar-lo”. 
Pla va tindre, a més, un record per als pioners de 
l’equip del festival que no van poder estar a l’acte 
d’entrega de la distinció, com Eduardo Spinola, 
Cococho Abbatangelo, i especialment a Manolo 
Sabater, “una de les persones sense les que 
les que tot això no hagués estat possible”.  Per 
últim, va dir que el premi “aglutina a moltes més 
persones de les que formen el jurat de selecció 
estricte, també a molts creadors, entre ells Juan 
Bautista Domènech, Lukas Ulmi, Agustí Comes i 
Carles Santos”, concloent que “Vinaròs necesita 
iniciatives i colectius com el que forma el festival”. 
L’acte va concloure amb una versió reduïda de 
l’Himne a Vinaròs tocada a la trompeta d’Antoni 
Barberà. 
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La Fundació Caixa Vinaròs va apostar 
des del principi per fer realitat la idea 
d’un grup d’amics interessats en poder 
instaurar un cicle de curtmetratges de 
qualitat i a cost zero per a l’espectador.
Aquest col·lectiu d’amics va proposar 
la idea, sorgida de Manolo Sabater, 
al llavors director de Caixa Vinaròs, 
Sebastià Casanova, que va prometre 
estudiar la idea. Un temps més tard, 
Casanova es va tornar a posar en 
contacte amb ells per presentar-los a 
la coordinadora de la Fundació, Nati 
Romeu, i donar forma al projecte 
proposat. Se li va donar llavors forma 
a la proposta, i donat que la Fundació 
tenia un conveni de col·laboració amb 
la Universitat Jaume I (UJI), se li va 
preguntar a la universitat si hi donaria 
suport. La resposta va ser afirmativa i 
els primers curtmetratges projectats 
van ser cedits per la UJI.
En el moment d’escollir el nom del 
cicle, la elecció passava per que 
reflectís l'esperit del Cicle i la passió pel 
cinema. Va sorgir llavors la proposta 
del nom d’Agustí Comes, fundador 
del Cine Club de Vinaròs en la dècada 
dels 60, un home que va fer possible 
que a Vinaròs es poguessin veure 
pel·lícules que no disposaven d'espais 
possibles en aquelles circumstàncies 
històriques. 
El cicle va debutar al març del 2002, 
més com una mostra que com un 
cicle de curtmetratges, i la primera 
projecció un divendres 15 de març a 
les 21 hores amb el curt ‘Hongos’, de 
Ramón Salazar. En aquesta primera 
edició es va homenatjar al mestre 
Agustí Comes. Este primer cicle 
va concloure el 6 de juny amb la 
projecció de “Ivorsi”, de Josep Maria 
Canyameras. Al principi, fins i tot es 
feia una petita tertúlia-debat de les 
projeccions realitzades. El primer i 
el segon any es va continuar d’esta 

manera, només fent projeccions i 
sense premiar, però la iniciativa va 
tindre tant d’èxit que la organització 
va pensar en fer un concurs i que 
la gent votés els curtmetratges. El 
primer premi del públic va ser per al 
curtmetratge “El laberinto de Simone”. 
També es va escollir el mes de juliol 
per celebrar-lo i va adoptar el format 
actual de premis. Uns premis que 
també han augmentat en quantia. Si 
a les primeres edicions el premi era de 
600 euros, ara és de 1.000 euros.
L’èxit de públic va fer que, poc a poc, el 
Cicle de Curtmetrages Agustí Comes 
es consolidés i fos un referent entre 
els autors. La quantitat de curts rebuts 
de totes les parts de l'Estat espanyol 
i d'altres països, i la resposta massiva 
del públic assistent a les projeccions, 
propiciaven que l'organització del 
cicle s'esforcés cada vegada més en la 
selecció i projecció dels curts rebuts.
L’any  2005, la comissió organitzadora 
del Cicle va decidir ampliar l'àmbit 
de programació, i va proposar a la 
Regidoria de Turisme de l'Ajuntament 
de Vinaròs col·laborar en el lliurament 
d'alguna distinció a una personalitat 
relacionada amb el món del cinema. 
D’aquesta manera naixia l'Esguard, 
guardó patrocinat pel Patronat de 
Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs. 
Una comissió va proposar un jurat 
per escollir la persona, la trajectòria 
professional de la qual, dintre del món 
cinematogràfic i en qualsevol dels 
seus àmbits l'haja fet mereixedora del 
premi. El primer Esguard es va lliurar 
el 15 de juliol de 2005 al director 
Bigas Luna. La implicació del Patronat 
de Turisme de Vinaròs es va fer cada 
vegada més efectiva, col·laborant 
activament en el cicle. Poc a poc,  el 
Cicle de Curtmetratges Agustí Comes 
s'estava convertint en un al·licient 
indispensable per a totes aquelles 

persones, tant a Vinaròs com a d'altres 
llocs, que buscaven alternatives 
culturals diferents.
Un dels mèrits de l’organització és 
que ha anat introduint novetats i 
millores constants que han fet créixer 
en prestigi el Cicle. D’aquesta manera, 
a la cinquena edició es va apostar 
per la creació del premi “Vinaròs en 
curt”. Un premi que distingia i donava 
a conèixer les obres que tingueren 
Vinaròs com a tema central. Un any 
més tard, el cicle es va agermanar amb 
el Festival de Cinema de Peníscola i 
alguns dels curts es van poder visionar 
a Morella. La setena edició del concurs 
va nàixer amb la introducció de la 
Macedònia de Curts, consistent en la 
projecció d’obres que han agradat al 
jurat del cicle però que no han entrat 
entre les obres seleccionades. 
La vuitena edició va incloure 
com a novetat la incorporació de 
l’Ajuntament de Morella, que va 
aportar el premi “Millor curt en 
valencià”. En el novè any la novetat 
va ser l'elecció de l'auditori Carles 
Santos com a lloc per visualitzar a les 
projeccions. 
A la desena edició es va arribar a 
la xifra de 200 curts presentats, la 
xifra més alta des que es va posar en 
marxa la iniciativa. Carles Santos va 
dissenyar, juntament amb el fotògraf 
Xavier Marmaña, el cartell anunciador 
del desè aniversari. A partir d’aquesta 
edició, la organització va decidir que 
el cartell de cada any fos dissenyat per 
un artista. 
A la 13ª edició del cicle, al juliol de 
2014, les obres finalistes es van poder 
presenciar al reobert JJ Cinema. A 
la 15ª edició, el cilce va passar a ser 
Festival internacional i va formar part 
del jurat un membre de l'acadèmia 
de cinema alemanya i europea: Ralph 
Schwingel.

La consolidació de la proposta: 
de mostra a cicle, i de cicle a festival internacional

Festival de Curtmetratges Agustí Comes
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ACTUALITAT

La cultura tradicional va marcar la jornada festiva dins dels actes del 777 aniversari de la carta de població de Vinaròs. Una jornada que, després dels actes 
grans com el lliurament del Grinyó Ballester o el repartiment del pastís d'aniversari fet com sempre pel Grup de Pastissers, es va iniciar al matí en el pavelló 
poliesportiu municipal amb la XIX Trobada de Puntaires, amb afeccionades i aficionats de 34 municipis diferents, amb una assistència de més de 350 persones 
. Durant el mateix, va tenir lloc cap a les 11 hores l'actuació del grup folklòric Les Camaraes.

XIX Trobada de Puntaires

Després de la entrega del Grinyó Ballester, a la Plaça Parroquial va haver-hi l'actuació del Grup Folklòric Les 
Camaraes i el tradicional repartiment del monumental pastís d'aniversari, elaborat per la Associació de Pastissers 
de Vinaròs. L'alcalde i les reines de festes van ser els encarregats de realitzar el primer tall. A continuació es va 

procedir al repartiment del gran pastís entre els veïns que es van congregar a la plaça.

Ball de Les Camaraes i pastís del 777 aniversari
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L'Ajuntament de Vinaròs, la Fundació Caixa Vinaròs, la Societat Musical 
La Alianza i la Universitat Jaume I (UJI) es van unir el divendres 28 de se-
tembre a la nit per realitzar un gran homenatge al músic i compositor 
Carles Santos, al que van acudir uns 2.000 espectadors. Un concert que 
portava per títol “Santos emplaçat”-el cartell anunciador és obra de José 
Córdoba- que va tenir lloc en un imponent escenari flanquejat per un pia-
no penjant i la enorme reproducció de l'afganès de Santos, “Asdrúbila”. 
Es va iniciar puntual, a les 22.30 hores a la plaça de toros, precisament 
enfront del gran retrat mural que l'artista "Chile" ha realitzat en memòria 
del geni i que el públic abans i després de l’esdeveniment es va aturar a 
fotografiar. 
“El recordarem a través de la seua música, les seues imatges, els seus escrits,  
la seua estètica, però per damunt de tot el recordarem des del respecte cap a 
la seua obra i cap a la seua manera d’entendre la vida i la cultura. I amb tota 
l’admiració i afecte que Carles Santos es mereix. Aquest és un homenatge fet 
pel seu poble i per la seua gent, i parafrassejant al mateix Santos, podem dir 
que és un treball referit a ell mateix fet amb cautela, amb ganes, amb humor, 
amb serenitat i amb tot assumit. Una vegada va dir Santos: “tots els llagos-
tins de Vinaròs i jo mateix, seguirem fidels a la nostra terra i el nostre mar”. 
Nosaltres seguirem sempre fidels a tu, Santos”. 
D'aquesta manera, Nati Romeu, coordinadora de la Fundació Caixa-
Vinaròs i amiga personal del músic, concloïa les paraules de pre-
sentació que van donar pas a l'inici de l'actuació de La Alianza. 
Els músics, dirigitsmagistralment per José Ramón Renovell, van interpre-
tar a continuació diverses peces del geni universal, de la seva obra ‘Bel-
monte’ i del pasdoble ‘Sevilla’, així com l'obra que va compondre per a 
l'atorgament del guardó AlèVinarossenctal com ell la va concebre. L'acte 
era gratuït encara que d'aforament controlat i van acudir una mica més 
de 2.000 espectadors. Després de les primeres paraules pronunciades per 
NatiRomeu, La Alianza va començar a tocar de forma exquisida arrencant 
els aplaudiments del públic assistent. Darrere d'ells, una gran pantalla 
amb imatges de l'artista, i talls de veu d'entrevistes concedides per Santos 

‘Santos emplaçat'
Vinaròs dedica un sentit homenatge a Carles Santos impregnat 
de la seua música i la seua manera d'entendre la vida i la cultura
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intercalades entre les peces tocades, 
en les quals explicava moments de la 
seva vida, la seva manera de conce-
bre-la i anècdotes que van arrencar 
somriures, aplaudiments i records 
que molts vinarossencsno podran 
oblidar del músic. Entre elles, Santos 
explicava de manera molt humorís-
tica com va començar a tocar. “Vaig 
començar molt aviat, als cinc anys, 
just quan tens ganes de jugar al fut-
bol, una edat on el normal és que no 
t’agrade. Ho explico de manera molt 
senzilla: tenia un piano, vaig vendre’l, 
em vaig comprar una moto, vaig es-
tar 4 anys en la moto amunt i avall, i 
després vaig decidir que volia tocar 
el piano, i em vaig vendre la moto i 
em vaig tornar a comprar un piano”, 
explicava en una entrevista. Pep Cor-
tés i el ballarí Toni Jodar, artistes molt 
propers al músic vinarossenctambé 
van actuar durant l'homenatge. El fi-
nal va ser el més emotiu, al més pur 
estil “Santos”. Un piano penjat d'una 
grua va caure a la sorra de la plaça de 
toros quedant fet miques. La frase fi-
nal de Santos en la pantalla -"Jo no he 
marxat mai"-demostra també ara que 
l'essència de l'artista seguirà viva per 
sempre a la ciutat que li va veure néi-
xer. Un homenatge preparat al detall, 
que havia costat mesos per preparar-
lo de manera minuciosa i impregnat 
d’esperit Santos, com es pretenia.  
El regidor de Cultura Marc Albella va-
lorava després que en l'homenatge 
“es va poder gaudir de l'obra, la mú-
sica, l'estètica i la manera d'entendre 
la vida i la cultura per part de Santos”. 
També va destacar i agrair tota la gran 
labor organitzativa i tècnica a tots els 
nivells, una gran labor conjunta de 
moltes persones que van fer possible 
un homenatge que Vinaròs tenia pen-
dent des de la mort del seu fill predi-
lecte de la ciutat.

7
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El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat una 
moció presentada per Compromís per sol·licitar 
que la Direcció general de trànsit (DGT) incloga 
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 portaveu de Compromís, 
Jordi Moliner, perquè la DGT ha contestat a 
preguntes de Compromís 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. 
Des del PP de Vinaròs, el seu portaveu, Juan Amat, 
va qualificar la moció de “xaranga i pandereta”, 
assegurant que aquesta resposta de la DGT “és 
exactament la mateixa que la va fer en la passada 
legislatura, i Compromís hauria de saber-ho”. Amat 
es va preguntar quines gestions ha realitzat l'equip 
de govern amb la DGT per recuperar aquests 
exàmens, i si s'havia concretat alguna reunió en 
tres anys, apuntant que el que feia Compromís 
presentant aquesta moció era “justificar que en 
tot aquest temps no han demanat ni una reunió”. 
Això, per Amat, “és el primer que hauria de fer-se”. 
Des de Acord Ciutadà, Lluis Batalla també es va 
preguntar si hi havia alguna diferència entre les 

altres mocions aprovades en el ple per unanimitat 
que ja sol·licitaven la tornada d'aquests exàmens. 
“Creiem que una trucada telefònica en aquest cas 
és més ràpid que una moció”, va indicar.
I per part del PVI, Maria Dolores Miralles també 
va recordar que, encara que recuperar aquests 
exàmens és una demanda unànime, ja s'han 
aprovat dues mocions sobre aquest tema, i “el que 
em pregunto és quines gestions ha fet l'equip de 
govern després d'haver-les aprovat”.

Expulsió de Juan Amat
El portaveu del PP de Vinaròs, Juan Amat, va ser 
expulsat del ple per l’alcalde durant el debat d’este 
punt. El regidor Popular ja havia estat amonestat 
prèviament i després Pla va recriminar, després 
d’una llarga exposició de Amat, que aquest no 
parlava del tema que es tractava al punt i li va 
demanar que tornés a reprendre la explicació 
però parlant del debat en qüestió. Després 
d’una discussió sobre el que deia el reglament 
al respecte, Amat va demanar que constès “la 
nostra queixa de que es fa un ús del reglament 
interessat i es priva als vinarossencs de que 
s’escolte la opinió del secretari, que és qui millor 
coneix el reglament”. També va dir a l’alcalde que 
considerava que exercia la presidència “de forma 
dictatorial i tirànica”, a la qual cosa Pla  va dir que 
“un cop més ha interromput sense tindre el torn, i 

li demano que retire la paraula dictatorial”. Amat va 
contestar que “no puc retirar-la perquè aludeix a la 
manera que crec que té d’exercir la presidència, no 
li estic dient dictador”.
Seguidament l’alcalde el va amonestar de nou i el 
va convidar a abandonar el plenari. 
El portaveu popular va mostrar després de forma 
airada el seu desacord amb la decisió, i dient-li a 
l’alcalde que no podia expulsar-lo rebent dues 
amonestacions, i que abandonava la sala a pesar 
que el secretari no s'havia pogut pronunciar.  
Tot seguit, els altres set regidors del PP també van 
abandonar la sessió plenària, sense votar el punt.

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat amb 
el vot de qualitat de l'alcalde (la votació va obtenir 
empat per l'absència del primer tinent d'alcalde, 
Guillem Alsina), una moció presentada pel grup 
municipal Compromís en la qual se sol·licita la 
inversió de 21 milions d'euros en l'adequació de la 
N-340a a el seu pas per la localitat abans que passi a 
ser municipal. 
El portaveu de Compromís, Jordi Moliner 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 del nostre senador, Jordi Navarrete, 
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 del 
Pedro Sánchez asseguren que ja hem sortit de la crisi, 
creiem que és el moment de demanar-ho”, va explicar 
Moliner. 
En aquesta moció també es demana adequar les 
interconnexions amb el municipi entre la nova 
i l'antiga N-340 en considerar que existeixen 
deficiències. 
Els partits de l'oposició (PP, Acord Ciutadà i PVI) 
van coincidir a qualificar la moció de “electoralista”. 
Per part del PP de Vinaròs, Juan Amat va dir que 
Compromís “fa veure que reclamen” i va considerar 
que la proposta “és només política d'aparador, una 
moció que no serveix per res”. Va recordar a més 

que Benicarló ja ha recepcionat la carretera després 
d'una millora en el seu asfaltat, que s'han anunciat 
noves inversions en el tram i que Vinaròs segueix 
pendent de la cessió. Des de Acord Ciutadà, Lluis 
Batalla va considerar que la moció “és la posada de 
llarg del futur candidat municipal de Compromís”, i 
es va preguntar si realment creu que s'ha sortit de la 
crisi per rebre aquesta inversió. Per part del PVI, Maria 
Dolores Miralles va lamentar que la moció no s'hagués 
presentat abans en comissió per ser debatuda i aclarir 
dubtes tècnics, preguntant-se a més si hi havia un 
projecte per a la carretera. A això, l'alcalde, Enric Pla, 
va matisar que no n’hi havia i que existia només un 
estudi inicial i un altre una mica més detallat del tram 
que abarca Aiguadoliva fins a l'altura del carrer del 
Pilar. També va recordar que encara que altres pobles 
han rebut ja la carretera, el tram de Vinaròs és molt 
més llarg, de 16 km, i presenta més problemàtiques 
que han de ser prèviament solventades.

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat 
de tots els grups realitzar les gestions oportunes 
per aconseguir impulsar un centre preocupacional 
que demana l'associació Afaniad. Des d'aquesta 
entitat, que aquest any compleix 40 anys, s'ha 
argumentat la necessitat de crear aquest centre 
per unes 12 o 15 persones depenents, que per 
ser realitat requereix d'un ampli local i personal 
qualificat. L'associació demana que l'Ajuntament, 

la Diputació i la Generalitat puguin iniciar una 
taula i un calendari de treball per impulsar 
aquest taller com més aviat millor. La seva idea 
és que els usuaris puguin crear artesania perquè 
aquests puguin millorar en les seves capacitats i 
la ciutadania pugui adquirir les seves creacions. 
També es considera que aquest taller seria sens 
dubte un respir familiar. 

Unitat de nefrología
Una altra moció aprovada per unanimitat de tots 
els grups ha estat la que instava a la conselleria de 
Sanitat a dotar a l'hospital de la unitat de nefrología 
i un centre públic d'hemodiàlisi. Aquesta moció 
va ser defensada per Vicente Beltrán, com a 
representant de l'associació APFERCOM.

Vinaròs torna a demanar a la DGT la tornada dels exàmens teòrics de conduir
L’alcalde expulsa Juan Amat del ple i el PP abandona la sessió 

El ple insta al Govern a invertir 21 milions per adequar l'antiga N-340 abans de la seva cessió
L'oposició titlla la moció, presentada per Compromís, de “electoralista” i “política d'aparador”

L'Ajuntament de Vinaròs es compromet a impulsar un centre preocupacional per Afaniad
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L'alcalde, Enric Pla i el regidor d'Ordenació del 
Territori, Jan Valls, van explicar dimarts els projectes 
que ha inclòs en les inversions de l'Estratègia 
de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat 
(Edusi). Un d'ells és la via litoral, un projecte unitari 
amb Benicarló amb un pressupost de 716.000 
euros que inclou un pla de mobilitat urbana 
sostenible i que conformarà una sèrie d'actuacions 
que es realitzaran per fases. Un projecte que pretén 
millorar la qualitat urbana de la ciutat i oferir un 
turisme alternatiu al del sol i platja, segons va 
destacar Valls. 
Un altre projecte inclòs en aquest pla és la 
construcció de la passarel·la del Cervol, amb un 
pressupost de 500.000 euros, que Valls espera que 
sigui una infraestructura primordial per connectar 
la costa nord amb el casc urbà. 
D'altra banda, s'ha inclòs també el projecte 
d'eficiència energètica de dependències 
municipals, per un import d'1,1 milions. “De 
moment hem analitzat les 28 instal·lacions de que 
disposa l'ajuntament, amb una auditoria completa 
d'elles, que comprenen escoles, instal·lacions 
esportives, administratives i el mercat municipal, 
i es va a avaluar quines suposen un major estalvi 
energètic amb la menor inversió, pel que es 
proposaran tres instal·lacions per ser millorades 
energèticament”, va explicar Valls.
Un altre dels projectes concretats és el del centre 
de recepció de visitants i interpretació d'història, 
tradicions i festes, per un muntant de 735.000 
euros. La ubicació és dins del recinte portuari, a 
l'edifici de l'antiga cooperativa de pesca. 

Col·legi Jaume I i IES José Vilaplana
D'altra banda, tant Pla com Valls van informar 
dels avanços quant a infraestructures educatives 
importants per a Vinaròs. En aquest sentit,van 

explicar que divendres passat es va publicar la 
licitació del concurs per a la redacció del projecte 
del col·legi Jaume I, que té un preu base de licitació 
IVA inclòs de 340.741 euros i un termini d'execució 
previst de 4 mesos. La presentació d'ofertes 
conclou el 15 d'octubre. El termini d'inici d'aquests 
treballs tècnics està previst en el mes de novembre 
i la seva finalització per al mes de març del proper 
any. “És un procediment d'urgència més que 
necessari donada la necessitat de la infraestructura 
educativa”, va dir Valls. 
L'alcalde, Enric Pla, va confiar que a mitjan 
del proper any ja puguin iniciar-se les obres 
constructives.  Quant a les obres d'ampliació de 
l'IES José Vilaplana, Pla va dir que suposarà una 
inversió de més d'11 milions i que aquesta setmana 
vinent ja s'aprovarà en ple l'acceptació per part de 
l'Ajuntament de les competències. “En un període 
breu de temps es traurà la licitació dels projectes 
i la dirección d'obres d'aquest institut”, va indicar 
Pla.

Centre de salut
D'altra banda, s'ha publicat la licitació de les obres 
d'urbanització dels terrenys del segon centre de 
salut. El termini de presentació d'ofertes conclou el 
10 d'octubre i el preu base de licitació d'aquestes 
obres d'urbanització és de 278.000 euros. Es faran 
amb un període d'execució de 4 mesos, entre 
novembre i febrer de 2019.
Valls confia que aquest mateix mes d'octubre el ple 
de l'Ajuntament de Vinaròs acordi ja la cessió dels 
terrenys a la Generalitat, tràmit que es va iniciar 
en 2009 però no es va completar i no ha estat 
fins a aquest exercici, en què s'han realitzat els 
treballs que impedien aquesta cessió, com eren la 
indemnització al taller que encara estava situat en 
aquests terrenys per 120.000 euros o la retirada de 

les uralites i  del propi taller amb un cost de 10.600 
euros. 
Pla va concloure al respecte que “l'ambulatori està 
als pressupostos de la Generalitat des de fa ja dos 
exercicis” i que “ha estat la falta de treball previ en 
les legislatures prèvies quant a la urbanització dels 
terrenys el motiu del retard”.

Carril lúdic 
També ha recordat que aquesta setmana s’han 
assignat els dos lots de les obres del carril lúdic, 
el lot 1 del Pont Romà al Pont de Sant Gregori per 
un valor de 726.000€ i el lot 2 que va del Pont de 
Sant Gregori al Pont de l’Ermita per un valor de 
766.000€. Per tant és un inversió global al voltant 
del 1.500.000€ i el temps de realització serà de 
4 mesos.  D’altra banda, ha destacat que el Pla 
Edificant es completa en les actuacions fetes a 
l’Institut Leopoldo Querol que ja està la primera 
fase acabada i només queda canviar les finestres 
per un total de 120.000€ i en el col·legi Misericòrdia 
que s’acaba durant aquests dies en un pressupost 
de 76.000€. 

El portavoz del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, 
ha comparecido junto con el presidente 
local, Lluís Gandía, para informar que se 
presentará una demanda ante la justicia 
“para que se anule la arbitraria expulsión 
del portavoz popular en el pleno ordinario 
de septiembre realizada por el Alcalde, 
Enric Pla”. 
Amat ha señalado en su intervención que 
“esta expulsión del pleno es contraria al 
artículo 57 del reglamento del pleno”, 
argumentando al respecto que se produjo 

después de dos amonestaciones y no tres 
como marca el reglamento. También dijo 
que antes de abandonar la sala, pidió al 
secretario que se pronunciara al respecto, 
“pero el alcalde lo impidió, lo cual prueba 
que sabía que había hecho una cacicada 
saltándose la normativa”.
El portavoz popular finalizaba su 
intervención señalando que “en esta 
legislatura el Ayuntamiento ya ha sido 
condenado por vulnerar los derechos de 
los concejales del PP en un pleno como 
consecuencia de otra decisión de Enric Pla”.

Els projectes inclosos en l’estratègia DUSI
Es licita la redacció del projecte del col·legi Jaume I i les obres d'urbanització de la parcel·la del centre de salut començaran al novembre

El PP llevará a los juzgados la expulsión en el pleno de Juan Amat

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
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L’Ajuntament de Vinaròs 
informa que la Brigada 
Forestal d’Emergències de 
la Generalitat Valenciana ha 
iniciat  treballs forestals de 
neteja per la zona de l’Ermita 
de Vinaròs i edificacions 
properes. 
Aquests treballs s’estan duen 
a terme a través de l’empresa 
Tragsa, compta amb un 
equip de 8 persones i estaran 
treballant al voltant d’un mes 
per netejar les zones arbòries i 

evitar possibles incendis. 
Jordi Moliner, regidor de 
Medi Ambient, Sostenibilitat, 
Agricultura i Pesca, ha 
informat que la Brigada 
Forestal d’Emergències de la 
Generalitat Valenciana està 
creant un cordó de seguretat 
d’entre 25 a 50 metres però 
també ha demanat màxima 
precaució per part de la 
ciutadania que s’acosti a les 
zones properes on es s’estan 
realitzant els treballs.

Domènec Fontanet, regidor d’Activitat Econòmica, 
Turisme, Comerç i Consum junt amb Gabriel 
Quesada, tècnic de Turisme de l’Ajuntament 
de Vinaròs, van estar presents ahir dijous 
27 a la Casa del Almirante, Tudela, junt amb 
altres representants de diferents destinacions 
gastronòmiques espanyoles per a presentar la 
seua experiència al món del turisme gastronòmic 
a través de l’activitat a Saborea España. També els 
van acompanyar representants de la FEHR que van 
incidir en el paper del sector hoteler en el turisme 
gastronòmic. 
Aquesta trobada de caràcter tècnic ha tingut 
per objectiu treballar sobre la nova plataforma 

web, el pla de comunicació i repassar els pròxim 
esdeveniments promocionals en els que es vulgui 
participar, com ara Madrid Fusión o Gastrònoma 
València. També ha tingut protagonisme el projecte 
estrella del 2018, les Rutes Gastronòmiques 
Saborea España, que busquen potenciar el 
patrimoni gastronòmic espanyol. 
Saborea España es posiciona com la primera 
plataforma nacional – amb vocació internacional – 
destinada a potenciar el turisme i la gastronomia 
espanyola. Està formada per 20 destinacions 
turístiques espanyoles amb l’objectiu primordial 
d’aconseguir que els productes gastronòmics 
del territori siguin autèntiques experiències 

turístiques. Como fins ara, tota l’actualitat i 
les notícies relacionades amb la gastronomia 
espanyola seguiran sent difoses a través de les 
xarxes socials i del blog que l’associació manté en 
la seua pàgina web, www.tastingspain.es

El passat divendres 28 de setembre va tenir lloc 
el Taller participatiu de validació de resultats de 
l'estudi sobre la Línia de Base dels Serveis Socials 
(LiDeBaSS) del municipi de Vinaròs a la Biblioteca 
Municipal. Este estudi és la primera acció EDUSI i 
es realitza junt amb l’Ajuntament de Benicarló per 
obtenir una foto fixa dels serveis socials de l’Àrea 
Urbana Vinaròs-Benicarló. 
En el taller es van presentar els resultats de l'equip 
social de Vinaròs, es van validar els resultats dels 
qüestionaris realitzats durant aquestes darreres 
setmanes dins d'aquest estudi personal, tècnic 
i d'administració de Serveis Socials Municipals. 

També es va treballar en grup a través de diferents 
dinàmiques per a fer una anàlisi més detallada, es 
van generar propostes per millorar i es van establir 
prioritats. L’estudi també implicarà als responsables 
polítics amb els que està previst realitzar un taller 
de característiques similars les pròximes setmanes. 
L'objectiu d'aquest estudi ha estat el de conèixer 
la realitat dels Serveis Socials municipals a través 
de fonts documentals, elaborar la Línia de Base 
d'Actuació dels Serveis Socials municipals a 
través de tècniques quantitatives i qualitatives 
per aprofundir la implementació actual dels 
Serveis Socials a Vinaròs i transferir els resultats de 

l'estudi als agents implicats, és a dir, responsables 
i personal tècnic, personal d'administració, entitats 
i empreses que presten els seus serveis dins l'àrea 
i responsables polítics vinculats directament a 
Serveis Socials.

Comencen treballs forestals a la zona de l'Ermita i edificacions properes

L’Ajuntament de Vinaròs, present en el fòrum de treball de l’Associació Saborea España

Vinaròs celebra el Taller participatiu de validació de resultats de l'estudi 
sobre la Línia de Base dels Serveis Socials (LiDeBaSS)

Acord Ciutadà de Vinaròs ha indicat en un 
comunicat que "la formació Compromís ha emprés 
una campanya a les xarxes socials on, lluny de 
donar explicacions al poble sobre la reversió de la 
vella 340 i els avantatges i inconvenients d'aquesta 
reversió, el que fa és faltar-li al respecte ja que no 
sols no li conta tota la veritat de la reversió sinó que 
ens demonitza als qui no pensen com ell".
Per al seu portaveu, Lluis Batalla, la moció 
presentada per Compromís "només té la voluntat 
de promocionar al pròxim candidat de la formació, 
Jordi Moliner". També a matitzat que Acord vota no 
a la moció al no considerar-la necessària "ja que ara 
mateix només cal reunir-se amb els responsables 
del Ministeri, donat que tant a València com a 

Madrid el govern es sostingut amb els vots de 
Compromís".
També recorda Batalla que la moció diu de manera 
clara que si l'ajuntament vol cobrar 21 milions 
d'euros per l'arranjament de la vella 340 , primer 
de tot ha de “presentar un proyecto constructivo de 
la obra a ejecutar”. "El mateix Alcalde va dir que no 
existia cap projecte executiu ni mai havia existit", 
apunta Batalla, que es pregunta que per tant, sense 
projecte no es poden demanar diners.
A més, Batalla assenyala que durant el debat 
de la moció va quedar clar que no no es pot 
ocultar, quin serà el cost per al poble cada 
vegada que la carretera municipalitzada haja 
de ser reasfaltada . "El senyor Moliner va ser 

incapaç de respondre. No ho sabia. Esperem 
que a la comissió d'Infraestructures ens puga 
respondre", ha indicat Batalla.
ACORD CIUTADÀ ha subratllat que vol una 
340 en perfectes condicions, però que cal 
sospesar els costos del manteniment per 
al poble i buscar solucions mixtes. "A més 
s'ha de sospesar el moment urbanístic i 
de construcció que es viu a Vinaròs. Hi ha 
augment d'ingressos per noves construccions 
que ajuden a fer front en el futur a les 
despeses de manteniment de la vella 340? No, 
però al senyor Moliner sembla que li fa goig 
que li regalen un Ferrari encara que després 
no el puga mantindre", ha conclòs.

Acord Ciutadà diu que Compromís oculta dades sobre la reversió de la vella N-340
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El Partido Popular de Vinaròs ha anunciado que 
presentará al pleno ordinario del Ayuntamiento 
una moción para exigir al gobierno central 
que extienda las bonificaciones del 100% en la 
autopista AP-7 también para los trayectos que 
discurren entre Vinaròs y Castellón.
El portavoz popular, Lluís Gandía, ha explicado que 
“desde el pasado 2 de septiembre quien utilice la 
autopista AP-7 desde Vinaròs para ir a Barcelona 
tiene una bonificación del 100%, es decir gratis, 
pero si en el mismo peaje en lugar de ir a Barcelona 
te vas a Castellón tocará pagar como siempre”.
Gandía señalaba que “nos alegra que los vecinos de 
Tarragona tengan ya la autopista bonificada pero 
como todos somos iguales y todos los ciudadanos 
pagamos los mismos impuestos no entendemos 
como en la provincia de Castellón tenemos que 

seguir pagando”.
Por otro lado, celebró la aprobación de una 
comisión de investigación en el Congreso para 
analizar las posibles irregularidades del proyecto 
Castor, y señaló que “confío que en esta ocasión 
Compromís se presente, y no como hizo en 2015 
cuando se aprobó la comisión de investigación 
municipal que ellos mismos solicitaron y después 
ni acudieron”.
Gandía recordó que fue precisamente Compromís 
quien pidió esta comisión de investigación en 
2015, gobernando entonces el PP de Vinaròs y que 
esta petición fue aprobada por unanimidad de 
todos los grupos. “Al final fue Compromís quien no 
se presentó, y por eso solo pedimos que ahora en 
esta comisión del Congreso sí lo hagan”, concluyó.
Por último, recordó que en las últimas obras 

realizadas en los pluviales del Camí Fondo, el camí 
Suñer y las calles Quijote, Conde Benavente, Tirant 
lo Blanc, entre otras, además de la urbanización 
que se hará en las calles Pagell i Gall antes de que 
se inicien las obras del Jaume I, son inversiones en 
el municipio de la Diputación de Castellón.

Dintre del procediment orgànic i 
intern que possibilita la celebració 
de primàries per escollir candidat/a, 
l’actual primer tinent d’alcalde 
socialista, Guillem Alsina Gilabert, 
ha presentat la seua candidatura per 
encapçalar la llista dels Socialistes 
de Vinaròs de cara a les eleccions del 
maig del 2019.
La candidatura d’Alsina, un cop acabat 
els terminis marcats per l’organització 
socialista, ha sigut l’única que s’ha 
presentat a la ciutat de Vinaròs per 

recuperar l’alcaldia el pròxim maig. 
Fet que, de forma virtual, el situa com 
a candidat oficial.
Durant els pròxims dies, el candidat, 
d'acord amb les regles del procediment 
intern del PSPV-PSOE, recollirà els 
avals necessaris entre la militància 
per a formalitzar de forma definitiva 
la seua candidatura i conformar així 
un equip que possibilite tornar als 
Socialistes de Vinaròs, a l’alcaldia de la 
ciutat.
Cal recordar que, els Socialistes de 

Vinaròs, formen part de l’equip de 
govern progressista de la ciutat amb 
4 regidors que han ostentat diferents 
responsabilitats:
Guillem Alsina Gilabert: 1r tinent 
d’alcalde i regidor d’obres i serveis
Maria Cano Palomo: 4a tinent d’alcalde 
i regidora d’hisenda i ocupació
Marc Albella Esteller: 7é tinent 
d’alcalde i regidor de cultura, festes, 
tradicions i joventut.
Begoña López Branchart: regidora 
d’educació i esports.

El regidor de Compromís, Jordi Moliner, que va 
comparèixer el passat dijous 27 de setembre 
a la seu del partit i al costat de la diputada 
Marta Sorlí, va defensar en roda de premsa 
que Compromís és “l'única formació que ha 
estat sempre en contra del Projecte Castor” i 
per tant, va manifestar la seva satisfacció per 
l'aprovació d'una comissió de recerca al Congrés.  
Moliner també es va referir a la comissió 
d’investigació especial municipal que es va fer l’any 
2015 i a la qual el seu partit, malgrat demanar-
la, no es va presentar. Va assegurar sobre aquest 
tema que la comissió que es va formar no va ser la 
que havia sol·licitat Compromís. “Va ser un “bluff” 
que es va muntar en la qual no ens van facilitar 

ni la informació que requeríem, i per anar a una 
comissió sense papers, vam decidir no assistir”, va 
explicar. A partir de llavors, va dir, “el que volíem 
era que aquesta comissió se celebrara al Congrés, 
i per arribar fins a aquí, des de Compromís s'ha 
fet molt treball a tots els nivells”, va assenyalar.  
Per la seva banda, Sorlí va insistir que el Castor “va 
ser un tripijoc que es van muntar primer el PSOE i 
després el PP per acabar beneficiant a Florentino 
Pérez a costa del benestar dels ciutadans del 
Maestrat”. També va recordar que “fa cinc anys 
que la terra va tremolar per culpa del Castor, els 
mateixos que els ciutadans van sortir al carrer per 
dir prou i gràcies a aquesta pressió social que es 
va fer podem dir avui que s'ha aconseguit aquesta 

comissió d’investigació i saber d'una vegada per 
sempre què va passar i què segueix passant”.  
Sorlí va recordar també que “fa més d'un any que es 
va registrar la petició d'aquesta comissió juntament 
amb Podemos” i que “havia quedat en el calaix de 
l'oblit fins ara, que és el moment de destapar tots 
els papers i saber-ho tot des del principi fins al final”.

El PP anuncia la presentación de una moción para exigir al gobierno central 
las mismas bonificaciones en la AP-7 que en Tarragona

Guillem Alsina, candidat alcaldia de Vinaròs 2019

Compromís celebra la comissió d’investigació del Castor i destaca 
que és l’únic partit que ha estat sempre en contra del projecte gasista
Moliner assegura que no es van presentar a la comissió municipal del 2015 perquè no se’ls va facilitar la informació requerida

Paseo Blasco Ibáñez, 17. Vinaròs.    |    964 82 87 98
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fotonotícies

Un sueño hecho realidad, un viaje en el barco más grande del mundo. Pepi, 
Josefa, Rosa, Gema, Ana, Carmen, Pere, Pilar y Mari Carmen

La Cofradía del Cristo de la Paz, se reunió para hacer entrega de 
una placa al hermano mayor 2016-2018 José Francisco Galán de 
manos de la presidenta... al mismo tiempo se aprovechó para 
pasar la vara de mando al nuevo hermano mayor Ivan Palacio... 

Encarna, LA SAD, se jubila
Encarna, la SAD ( Servicio 
Ayuda a Domicilio) es la 
primera persona que se 
ha jubilado de entre los 
profesionales que formamos 
la plantilla de los servicios 
sociales del Ayuntamiento 
de Vinaròs . Estos servicios 
municipales aparecieron 
con la democracia española ( 
años 85/6 en nuestra ciudad) 
y , si bien, por desgracia, 
forma parte ya de nuestra vida profesional ser noticia  casi cada día ( bien 
relacionados con violencia de genero, menores o mayores abandonados..) 
no es menos cierto que también comienza a ser habitual hablar del 
ingreso de tal o cual familiar en alguno de los centros existentes ( para 
discapacitados, mayores, mujeres..) o de tal o cual amigo/a atendido por 
algunos de nuestros servicios... pero, como sabéis, lo bueno: bonito no 
vende, sólo lo malo, feo y desagradable. Así, Encarna en el SAD, pasó unos 
lustros de forma callada atendiendo a personas,  haciendo seguimientos 
e intervenciónes en domicilios con personas mayores, menores o 
discapacitados....(si, no solo gente mayor) siendo los ojos y los oídos de 
los técnicos que luego tomarán decisiones ( no siempre agradables..) 
para proteger derechos, salvaguardar vidas y/o dar ilusión de futuro a 
personas, muchas veces abandonadas por una sociedad exclusiva con 
viejos y pobres, fracasados y débiles, algunos extraños por diferentes 
pero que también forman parte ( son) de nuestra comunidad.
A esto se ha dedicado Encarna, es la primera que se jubila de nosotros; 
le deseamos lo mejor, que disfrute de un merecido descanso ( aún 
recuerdo la cara q se me quedó cuando oí en una conferencia la carga 
de peso recomendada para un SAD por riesgos laborales..25 kilos.. , toda 
una vida levantando y acostando personas, calladamente, sin protestar 
y casi siempre con una sonrisa..). A pesar de todo Encarna no aparenta 
su edad ( coquetamente..no la desvela nunca ..) y yo sé que verá algún 
día unos servicios sociales que junto con educación, sanidad y justicia 
conformarán la cuarta pata de un estado de bienestar que podamos 
permitirnos y conformar entre todos.
Algún día todos, en mayor o menor medida, acabamos acudiendo a los 
servicios sociales municipales; bien por un adolescente rebotado, un 
divorcio en ciernes, una persona maltratada o algún mayor necesitado 
de ayuda o , simplente, cargado de soledad y en busca de cariño. Siempre 
encontraremos profesionales que hacen su labor calladamente y con 
profesionalidad..pero nos faltará Encarna, la SAD, la primera jubilada de 
unos servicios municipales que, como los buenos vinos, han madurado 
y han ido mejorando con el tiempo desde su puesta de largo en nuestra 
ciudad hace ya más de treinta años.
Suerte Encarna.. no dejes de sonreir nunca.
Tus compañeros/as

Natalia y Rubén abren la peluquería Ela para mujeres, niños y 
hombres, que les vaya bien en esta nueva etapa

Penya Barça Vinaròs en el Camp Nou, mal partido y del mal lo mejor el gol 
del empate que da un punto. Mucho queda por mejorar y con rapidez, el 
miércoles partido de Champions y los fallos de estos tres últimos partidos 
de liga ya estarán prohibidos. Ánimo y demos por bueno el empate contra el 
Athletic, y Visca el Barça
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QUÉ  COMER  PARA  COMER  BIEN
CAPÍTULO  5
El método del plato
Estas últimas semanas hemos visto algunos 
conceptos sobre alimentación más teóricos, 
hoy trataremos algo más práctico. Como 
planificar una comida o cena.
Para ello, nos vamos a basar en el “Método 

del Plato” que ideó la Universidad de Harvard. El método del plato 
(imagen), es una herramienta muy visual para distribuir las comidas. 
No se refiere sólo a si tomamos un plato único en las comidas; si 
no que la misma proporción equivaldría a si comemos dos platos. 
Cuando hablemos de un cuarto o mitad del plato nos referimos a un 
cuarto o a la mitad del volumen de lo que estamos comiendo. 
Vamos a ello:
La mitad de la comida debe estar compuesta de verduras, 
hortalizas y frutas. Si sólo comemos un plato, es fácil asegurarnos la 
mitad. Si son dos platos se puede distribuir en forma de guarnición en 
los dos platos o hacer un primero de verdura y un segundo de lo que 
toque. Además, se recomendaría usar varias verduras (de diferentes 
colores) en una misma comida. Primero, porque así cubrimos un 
abanico más grande de micronutrientes y antioxidantes y segundo, 
porque así las comidas se harán infinitamente más divertidas. 
Me encuentro muchas veces en consulta que la gente sólo toma 
verdura en forma de hervido. Hay muchísimas formas de tomar 
verduras: sopas, cremas, verduras al horno, salteadas, a la plancha… 
Innovad para no caer en la rutina de la lechuga-pechuga. Vale la 
pena recordar que la patata no se contempla como verdura si no 
como un tubérculo rico en hidratos de carbono, por lo tanto no 
entraría dentro de esta recomendación. La fruta la podemos incluir 
en los platos de las verduras (probad la piña a la plancha!) o en forma 
de postre. 
Un cuarto del plato viene representado por los alimentos ricos 
en proteínas. En este grupo podemos encontrar los de origen 
vegetal, como las legumbres y los alimentos de origen animal qué 
son pescados, carnes, huevos y lácteos. Hay otros alimentos que 
contienen proteína en menor medida y nos pueden ayudar a cubrir 
este cuarto, por ejemplo los frutos secos o las semillas.
En el último cuarto del plato encontramos los alimentos ricos 
en hidratos de carbono. Los tubérculos (patata, boniato, yuca), 
cereales integrales o granos (de los que ya hablamos la semana 
pasada). La proporción de ese tipo de alimentos puede variar: 
aumentando su ración en deportistas o según la actividad física y 
disminuyendo o incluso prescindiendo de ella en el caso de llevar 
una vida sedentaria. Hay más alimentos como las verduras, las frutas 
y las legumbres que ya nos aportan carbohidratos. De hecho, el 
día que planifiquemos una ración grande de legumbres no sería 
necesario incluir más carbohidratos. 
En el momento de hacerme la comida siempre me pregunto:
•	 ¿Qué verdura quiero comer?
•	 ¿Con qué alimento proteico la acompañaré?
•	 ¿Le añado un alimento rico en hidrato de carbono? 
¿Cuál?
De esta manera siempre tengo algún representante de cada parte 
en el plato. Espero que os sirva, la semana que viene continuamos! 

Carla Escuder Marcos
Dietista-Nutricionista en Nutriestudio

Día de las Personas Mayores

Más de 70 personas mayores a favor AECC Vinaròs. ¡Gracias a todos los socios y a L'Onada 
Centre de Dia Municipal Vinaròs por participar! 

Despedida del verano después de unas vacaciones en Vinaròs

Es la hora de la verdad. Empezamos el camino de Santiago desde Oporto. 
Dani y Luis, buen camino

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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El dijous 20 d’octubre es va presentar el projecte “El niño que salió 
d’un agujero negro” a totes les escoles de Vinaròs. Es va fer una 
presentació al Saló de Plens de l’Ajuntament , on es va convocar a 
tots els centres per tal d’informar-los i que el conegueren.
“El niño que salió del agujero negro” es materialitzarà amb tallers 
i tres representacions teatrals a l’Auditori Ayguals d’Yzco de 
Vinaròs. El dia 10 d’octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, es 
faran els tallers a les escoles per l’alumnat de 3er de primària, i 
al dia següent acudiran a l’Auditori com espectadors per veure la 
representació teatral. La tercera funció es farà el dia 12 oberta a tot 
el públic de forma gratuïta fins completar l’aforament.
Amb el “niño que salió del agujero negro” es vol concienciar 
de l’estigma que pateixen les persones amb problemes de 
Salut Mental. Des dels Serveis Socials s’obri esta experiència 
per començar amb els més menuts la prevenció de les actituds 
estigmatitzadores amb les persones que es consideren diferents. 
Esperem que tinga èxit per poder continuar altres anys.

RESUM CLIMATOLÒGIC SETEMBRE 2018 A VINARÒS

Temperatura Pluja Vent
  ºC Dia Hora   l/m2 Dia Hora   Km/h Dia Hora Direcc. 

dominant
Mitjana 23,9 -- -- Dia més plujòs 48,8 18  --  Mitjana 1,7 -- -- SSO
Mínima 18,9 28 08:15 Màx. Intensitat 311,4 12  17:15  Màxima 43,5 12 17:30 N
Màxima 29,4 4 13:45 Total Mes 100,8  --  --

Día + calorós 26,1 3
Día + fred 21,4 28

Aquest mes ha estat calorós, la temperatura mitjana ha estat 1,7 ºC (un grau i set desenes) superior al setembre de l'any passat

Els mesos de setembre solen ser plujosos, est no podia ser menys, ha plogut 63,63 % mes que la mitjana, això ens dóna que hem augmentat la 
pluja caiguda en un 42,72 % pel que fa al mateix període de temps que el passat any.

'El niño que salió de un agujero negro' 
Creativitat i teatre contra l’estigma de la Salut Mental

Gent de Vinaròs a la Índia
Un grup de 75 persones, està visitant diferents indrets de la Índia, amb 
motiu del viatge que cada any organitza la Fundació de Caixa Rural 

Vinaròs. Des del Taj Mahal, ens fan arribar aquesta foto.



6 octubre de 2018

15

Asesoría
de nutrición
y dietética

No empieces una dieta
que terminará algún día,

comienza un estilo de vida
que dure para siempre.

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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Tian Stil Home ha conseguido un paso más en la 
certificación de su calidad como salón referente 
en toda la geografía española con las distinciones 
que ha recibido por parte de The Qhair. Se trata de 
una guía reverenciada en el mundo de los salones 
de peluquería y que encontraría su equivalente en 
la Guia Michelín. Precisamente se ha distinguido 
la creatividad y la globlel salón, conceptos que en 
Tian Stil Home se tienen muy en cuenta. 
El creativo e impulsor de este salón en Vinaròs, 

ha afirmado tras conocer los premios con los que 
ha sido distinguida su peluquería que “es todo un 
placer y un honor, pues significa que seguimos en 
el camino para dar lo mejor para nuestros clientes 
y fuerza a todo el equipo para mejorar día a día”.
Para estos prestigiosos premios, la calidad es 
el resultado de un esfuerzo colectivo, donde la 
aportación del profesional es fundamental. No 
hay una segunda oportunidad para causar una 
primera buena impresión. La calidad es como una 

cadena con muchos eslabones. Todos tienen 
que estar en perfecto estado y funcionamiento 
para que el resultado sea positivo y se perciba. 
Por último, destacan que “la calidad la define 
el cliente”. Algo que en Tian Stil Home tienen 
muy claro y que tras una larga trayectoria y 
esfuerzo por impulsar su salón y dotarlo de los 
mejores avances y cuidando al detalle el trato 
profesional y personal con sus clientes ha sido 
ahora reconocido a nivel estatal.

Tian Stil Home se alza con dos estrellas en la noche de las estrellas The Qhair
La guía de calidad de la Peluquería española es la “Guia Michelín” y todo un referente para los salones españoles

Després de la reunió celebrada dimarts amb 
l'Assemblea General i, encara que respectant-les, 
estant en desacord amb les decisions preses per 
la mateixa la setmana anterior, la present Junta 
directiva de la Comissió Organitzadora del Carnaval 
s'ha vist obligada a dimitir del seu càrrec i convocar 
eleccions per deixar pas a una nova junta que 
compte amb les ganes de treballar i el suport de la 
resta de l'Assemblea General.
Les candidatures es podran presentar des del dia 
d'avui i fins al proper dia 17 d'octubre de 2018. 
Aquelles persones que estiguen interessades a 

presentar-se hauran de remetre un escrit a l'e-
mail propostescoc@gmail.com indicant el nom i 
cognoms de cadascun dels membres, les comparses 
a les quals pertanyen i els càrrecs que ostentarien 
en aquesta candidatura, així com un breu resum del 
programa que van a seguir. 
El dia 18 d'octubre de 2018, es celebrarà una Junta 
Ordinària a les 20:30 hores, en el Saló d'Actes de 
la Biblioteca de Vinaròs, on es comunicaran les 
candidatures presentades als representants de les 
comparses, podent exposar cada candidatura el seu 
programa als assistents si ho estimen convenient. 

Per al cas que no es presenti cap, es constituirà una 
Junta Gestora formada per un representant de cada 
comparsa.
Des de la Junta Directiva actual, volem agrair el 
suport rebut durant aquests mesos i ens agradaria 
animar a la gent en aventurar-se a treballar en un 
gran projecte com es la nostra festa. Per la nostra 
part, tant la Junta Directiva vinent com, en el seu 
defecte, la Junta Gestora, rebrà el suport i l'ajuda 
que sigui necessària durant aquest termini de 
transició.

Dimissió Junta Directiva Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs i convocatòria d’eleccions
Comunicat
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La inauguració d'aquesta exposició 
serà el 4 d'octubre a les 19 hores a la 
Capella de Santa Victòria de Vinaròs.
L'Art Brut és un terme encunyat en 
1945 per Jean Dubuffet per a referir-se 
a l'art creat per gents alienes al món 
artístic sense una formació acadèmica.
Aquest moviment sorgeix a principis 
de la dècada dels 70 i es pot incloure 
dins de la branca de l'expressionisme 
en el seu sentit més estricte. Alguns 
artistes com Picasso o Klee van sentir 
gran interès per l'Art Marginal, per 
la facilitat amb la qual aquest estil 
trencava amb l'establit per a donar pas 
a obres “no encasellables”. 
L'Art Brut pren com a punt de partida 
els corrents naïf i els seus artistes són 
completament autodidactes. L'art 
es desenvolupa sense contacte, ni 
contaminació, amb les institucions 
artístiques presents ni passades. Per 

tant tot el plasmat en l'obra naix 
d'allò més profund de cadascun dels 
artistes i de la seua percepció del 
món, creacions de persones que es 
mantenen al marge de la societat, tals 
com: interns d'hospitals psiquiàtrics, 
autodidactes, solitaris, inadaptados o 
ancians.
Des de l'àrea de salut mental i el CRIS 
de Vinaròs recolzem l'ús de l'art com 
a forma d'expressió i de comunicació 
amb el món que envolta a l'artista. 
A part de les finalitats merament 
terapèutiques, l'Arteterapia és una 
tècnica de desenvolupament personal, 
d'autoconeixement i d'expressió 
emocional. 
Les set persones que exposen part de 
les seues obres van trobar en l'art, una 
afició, un refugi, i una eixida, una font 
de vitalitat i enriquiment, i una porta 
oberta per a la seua "bogeria".

Inauguració de l'exposició Art Brut

XVII Trobada de cors de la Comunitat Valenciana
Diumenge 30 de setembre a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València 
va tindre lloc la XVII Trobada de cors de la Comunitat Valenciana, amb 
participació de l'Orfeó Vinarossenc, entre moltres altres corals. Es tracta d'una 

trobada anual que organitza la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana 
que va concloure amb un cant comú de les corals participants a les diferents 
pretrobades.

SE TRAS PASA
RAZÓN: c/ Mayo r,  2 8 

VINARÒS
TIENDA EN c/MAYOR
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L’Ajuntament de Vinaròs ha procedit 
a la instal·lació d’un nou forn de 
cocció de peces de ceràmica a 
l’Escola Municipal d’Art.
L’Escola Municipal d’Art de Vinaròs 
porta més de 30 anys oferint tallers 
artístics per adults i xiquets/es 
de la nostra localitat, fet que feia 
necessària la substitució de l’antic 
forn ja que després de tants anys en 
funcionament s’havia espatllat. 

Begoña López, regidora d’Educació 
de l’Ajuntament de Vinaròs, ha 
informat que la renovació del forn 
ha suposat una inversió d’11.840€ 
però ha destacat la importància 
d’aquesta renovació ja que era de 
primer necessitat per a l’Escola 
Municipal d’Art i han hagut d’esperar 
durant molts anys però després de 
molts esforços s’ha pogut portar a 
terme.

 Associació Cultural Jaume I

Ara l’entitat Jaume I, reprèn les seves 
xerrades posant una mica d’humor a 
les nostres festes, sobretot tenint com 
a nexe principal la llibertat d’expressió. 
Aquest nexe d’unió ha sabut, a través 
dels segles, unir la nostra cultura amb la 
festa i l’ humor.  Potser ens trobem en un 
moment de transformació, de profund 
canvi polític i social. Sabem que dir-
ho pot semblar una obvietat, però cal 
ser conscients dels canvis de fons que 
s’estan veient. La ciutadania reivindica la 
política per construir una societat mes 
justa i cohesionada, es un moviment que 
amb diferents intensitats i expressions 
s’està donant a tots els territoris de parla 
catalana, però de manera singular i 
diferenciada al Principat. Sense cap mena 
de dubte, els darrers mesos viscuts a 
Catalunya son la culminació d’un procés 
iniciat fa uns quants anys, han sigut 
d’una intensitat i d’una transcendència 
històriques. Les institucions del país i el 

conjunt de la societat civil han mostrat un 
altíssim grau de compromís cívic amb la 
democràcia i la llibertat que de ben segur 
marcarà un abans i un després en molts 
sentits. Drets fonamentals que alguns 
donaven per descomptats en la Unió 
Europea, s’han violat de manera impune, 
contundent i indiscriminada. Però tots 
aquets canvis basats en els nostres drets 
fonamentals, li podem dir llibertat, no 
serien rés si no es basessen  en l’ humor i 
el pacisisme.
Es per això , i no només per això, que hem 
cregut convenient parlar com sempre 
fem, de la Cultura del nostre poble, i qui 
millor que Joan Cuscó coneixedor fins a 
límits insospitats de la nostra Cultura i 
les nostres Tradicions que ens parlarà de 
la llibertat d’expressió  i de la nostra festa 
amb humor.      
Juan Cuscó , ens parlarà sobre la nostra 
Cultura, la Festa i la llibertat d’expressió, 
amb humor, el proper divendres 19 
d’octubre, a les 7 de la tarde al saló d’actes 
de  la biblioteca municipal de Vinaròs.

L’Ajuntament de Vinaròs instal·la un nou forn a l’Escola Municipal d’Art 

Humor, festa i llibertat d’expressió  

c/ San Gregorio, 32 - 12500 VINARÒS (Antigua Casa Roldán) 

Fabricamos Gorros de Gomaespuma 
y Disfraces personalizados

Tel. 642 567 705

¡ NOVEDAD EN 
VINARÒS !

- -
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OPINIÓ 
Quins aniversaris, a setembre!!
Per Fernando Juan  –  
Executiva local PSPV-PSOE

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Un alcalde dictatorial
Por Lluís Gandía

El tripartit de l’oposició 
s’uneix  contra Vinaròs 
Per Jordi Moliner Calventos

Ara que ja ha passat el 777 
aniversari de la Carta Pobla 
de la nostra ciutat, parlem 
de notícies que, encara que 
per al nostre gust vagen 

amb comptagotes, suposen una millora per als 
vinarossencs i evidencien que als ciutadans se’ls 
escolta. Notícies com la de l’ampliació (per fi) del 
servei de RODALIES entre Castelló i Vinaròs a partir 
del 12 de novembre d’aquest any. Una decisió presa 
pel govern espanyol, un govern que porta 100 dies 
i que materialitza aquesta vella reivindicació. Entre 
els que no han parat de demanar-ho, caldria posar-li 
una medalla al regidor del PP Luís Gandia, que en 
això s’ha convertit en un vertader campió. Llàstima 
que durant els 2226 dies que va governar el PP amb 
Mariano Rajoy NO HO VAN FER. 
També s’ha anunciat recentment l’alliberament de 
l’autopista A7 per a finals de 2019, en no renovar-ne 
la concessió. El PP local ara s’apunta a la reivindicació, 
però durant els 2226 dies que va governar el PP amb 
Mariano Rajoy NO HO VAN FER. Sembla mentida, si 
escoltem les rodes de premsa dels regidors locals 
del PP, però son evidències. 
Com també son evidències uns altres casos a 
nivell de Generalitat i a nivell local. Per exemple, la 
construcció de l’escola Jaume I, on l’actual govern 
presidit pel socialista Ximo Puig està finalitzant (per 
fi) el projecte i començarà la construcció l’any 2019. 
I això que, durant els 20 anys que va governar la 
Comunitat Valenciana el PP, NO HO VAN FER. O per 
parlar de l’Hospital Comarcal de Vinaròs, que s’està 
dotant, lentament, però s’està fent, de metges i 
personal sanitari en places que estaven vacants, i on 
s’està informatitzant la gestió administrativa, ara, al 
2018. I el govern del PP, durant 20 anys, NO HO VA 
FER. I si, fins i tot volem incloure projectes que va 
redactar el PP, aquí tenim el del carril lúdic a l’ermita. 
Ja s’han licitat els dos trams, en breu comencen les 
obres, i la gestió l’ha fet l’actual equip de govern. 
Però durant els quatre anys que va governar el PP a 
l’ajuntament, NO HO VA FER.
I per rematar-ho, la piscina municipal, projecte iniciat 
pels socialistes i el PVI, que l’actual equip de govern 
local va voler recuperar i li ha estat impossible. En 
aquest cas, la construcció de la piscina municipal, el 
PP NO HO VA FER i, damunt, NO HO VA DEIXAR FER.
I és que no ens ha d’estranyar, a nosaltres els 
socialistes, l’estratègia de destrucció del PP. No 
només en les seues actuacions, són conservadors, 
diria que si deixen la política, podrien treballar en un 
antiquari traient corcs als mobles envellits. També 
en la seua oratòria, com es va veure en el passat Ple 
(de fet, en qualsevol Ple d’aquesta legislatura, on ni 
tan sols  van voler sortir a la foto...).
I és que, si féssem un símil, l’oposició en un sistema 
democràtic seria com el colesterol. Necessari per al 
cos, si n’hi ha poc hi ha problemes molt greus que 
limiten i fins i tot no permeten la vida. Però si n’hi 
ha massa, i és del dolent, embussa les artèries per 
acumulació i pot provocar trombes que també 
poden impedir la vida. Desprès de veure l’últim 
Ple, el sr. Amat seria (perdó, les actuacions del 
senyor Amat, no sigue que em porte al jutjat) el 
colesterol dolent, i aquí part de la culpa del que va 
passar també la tindria el sr. alcalde, per no regular 
el funcionament del Plenari adequadament. Però 
d’això ja en parlarem en una altra ocasió.

De traca i pandereta, 
tenim una oposició 
de traca. Vàries voltes 
s’han ficat d’acord per 

tal de fer front comú davant de l’equip de govern. 
Es veia vindre les escoltetes abans del plenari, els 
wassaps i mirades feien previndré que tindríem un 
plenari “mogudet”, i així va ser. Des de Compromís 
vam presentar dues mocions, la reversió de la 340 
per foment amb la  consignació pressupostaria 
dictada pel govern Espanyol 204.644 euros. L’altra 
volta va ser demandada sense consignació, ja que 
ens vam dir que ara ja no es dotava de consignació 
i ara havíem d’acceptar-la tal qual estava. Cosa 
que no estem disposats a fer. L’antiga 340 esta 
abandonada per foment. Plena de clots, rotondes 
tercermundistes, sense il·luminació etc, etc. Des 
de Compromís no anem a acceptar una carrega 
econòmica com eixa. Gracies a la feina del nostre 
Senador Jordi Navarrete que ell si va a treballar, 
no com els del PP que van a escalfar la cadira. 
Vam tindre clar que eixa llei no esta derogada i 
per lo tant hem de demanar el que ens pertoca. 
Doncs bé, la postura del Tripartit de l’oposició va 
ser el menysprear i fer mofa de la feina feta per 
Compromís. Així dons el PP, ACORD I PVI, VAN 
VOTAR EN CONTRA DE DEMANAR LA 340 AMB 
ASSIGNACIO PRESSUPOSTARIA. Despres diuen que 
treballen per Vinaròs. 
La segona moció a favor de retornar els exàmens de 
conduir teòrics a la nostra ciutat, una vegada més el 
nostre Senador que sí que va a treballar, va fer una 
bateria de preguntes, ell i jo mateix ens hem reunit 
amb la associació de Autoescoles de Castelló vàries 
voltes per tractar el tema. El tripartit de l’oposició 
ací també anava votar en contra, Acord va votar a 
favor. El PVI va canviar el vot a ultima hora i el PP no 
ho sabem però el discurs anava en contra, clar com 
va marxar del plenari, a voluntat pròpia no sabrem 
mai que volien votar. Van marxar per voluntat 
pròpia tots menys Amat que va buscar l’expulsió 
com tantes voltes, clar a de buscar el “xou” ja que 
cada volta es veu mes lluny de la candidatura i a 
la desesperada necessita traure minuts de glòria. El 
tripartit de l’oposició ha perdut  el nord, està molt 
nerviós així que cada plenari el “xou” esta garantit.

El pleno ordinario del 
mes de septiembre de 
2018 será recordado por 
la expulsión arbitraria e 

ilegal que el Alcalde, Enric Pla, realizó sobre nuestro 
portavoz, Juan Amat. Los vinarocenses pudieron 
ver en directo a un alcalde que perdió los papeles, 
demostró desconocer el reglamento y por encima 
de todo a un Enric Pla nervioso y censurador.
Estamos ya acostumbrados a que Enric Pla, con el 
silencio cómplice del socialista Guillem Alsina y 
del nacionalista Jordi Moliner, dirija los plenos a su 
antojo, sin el menor respeto al reglamento ni a la 
libertad de expresión, pero expulsar al portavoz del 
partido que representa a casi 4.000 vinarocenses 
porque no quiere escuchar las verdades sobre su 
gestión representa el punto álgido de una deriva 
que es más que peligrosa.
Porque Enric Pla es un mentiroso. Y decimos esto 
porque, entre otras muchas cosas, fue él en agosto 
de 2015 quien dijo que la Universidad de Valencia 
estaba realizando una auditoria ciudadana de la 
que nadie ha visto ni un solo documento ni nadie 
del tripartito es capaz de decir el nombre de la 
persona que la realiza. Y como Enric Pla mintió 
es normal que un pleno se le recuerde que faltó 
a la verdad a sabiendas. Quizás la autoestima 
desmesurada del Alcalde no le permite escuchar, 
pero eso no debe impedir que desde la oposición 
podamos decirle libremente en el salón de plenos 
aquello que consideramos sobre su gestión.
Y lo grave de la actitud del Alcalde es que 
demuestra su doble vara de medir, que es la peor 
forma de gestionar los intereses colectivos. Enric 
Pla nos prohíbe en el pleno decirle que es un 
mentiroso pero en ese mismo salón de plenos hace 
tan solo cinco semanas consideró que decir “Puta 
Partit Popular” o “Merda Partit Popular” desde un 
escenario de las fiestas de San Juan y San Pedro en 
una actuación que pagamos todos entraba dentro 
de la libertad de expresión. 
Ante esta doble vara de medir, que no hace más 
que demostrar lo inconsistente que es el Alcalde, 
no vamos a doblegarnos. La censura que practica 
Enric Pla no logrará callarnos y que sigamos 
diciendo en el salón de plenos aquello que 
consideremos sobre la gestión del tripartito. Las 
opiniones pueden ser diversas pero los hechos 
son únicos. Las mentiras que acumula el tripartito 
que lidera Enric Pla se acumulan y desbordan las 
hemerotecas.
Por suerte para la democracia el Ayuntamiento 
de Vinaròs no es la Asamblea de Venezuela, 
cuyas formas parecen ser el ejemplo de Enric Pla. 
Nuestra ciudad no merece un Alcalde que se niega 
a escuchar y que quiere acallar a la oposición. 
Llegaron al poder afirmando que eran “el pueblo, la 
gente” y nada más sentarse en el sillón y subirse los 
sueldos empezaron a demostrar que lo que son, “la 
casta”.
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Per Lluís Batalla i Callau

Parlem clar, digueu-li FRAU

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

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de setembre 
a l’ajuntament, a CRUZ ROJA VINARÒS, per 
compra material de higiene personal.

CRUZ ROJA VINARÒS

COMPRA MATERIAL HIGIENE PERSONAL

02/10/2018

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

BANCO SANTANDER

OPINIÓ 

Llegíem fa unes setmanes en 
aquest diari :“Els vinarossencs ens 
diuen que endavant”. Ho deia Hugo 

Romero, de Podem. Afortunadament no va dir 
cap a on. No tenen ni ideologia i,pitjor, no tenen 
orientació.
   Deia Romero més avant “ no cal pertànyer i estar a 
les ordres d'un gran partit per gestionar bé, estalviar 
un munt de diners al poble....”. De moment ja veiem 
que cau en el parany triomfalista dels grans partits: 
en l'any que creen places d'alts funcionaris, en 
l'any que van pagar sanció a la Seguretat Social, 
en l'any 2017 que perden la piscina, sentencies 
de PAI's que oculten als afectats, cap Pla 
d'Emergència Social, cap borsa de pisos buits.....
seguim? Diuen que gestionen bé!. Uff!
   Però és l'afirmació “ portem al nostre ADN el fet 
de seguir el mandat directe dels veïns de Vinaròs,...” 
la que ens esgarrifa. El mandat directe dels seus 
votants era un programa electoral, després va ser 
un Pacte de Govern . Cap d'ells han acomplert. A 
tres anys i mig de sortir elegits Podem segueixen 
mentint a la societat, als votants , als seus 
assemblearis. Parlem clar, diguem-li FRAU.

    És un FRAU plantejar uns documents de Junts per 
Vinaròs en època preelectoral denuncien fets que 
ells repeteixen al governar.
    És un FRAU criticar als alts funcionaris i els 
seus sous, i multiplicar el numero d'aquests 
càrrecs quan PODEM arriba al poder.
    És un FRAU presentar un programa electoral 
on cap dels seus punts d'acció directa a Vinaròs els 
acompleixen ni els acompliran.
    És un FRAU, compartit per PSOE i el Compromís, 
el Pacte de les Cavallerisses on ni s'ha fet cap 
Auditoria Immediata, no s'ha fet cap Pla 
d'Emergència Social, i això que eren condicions 
sine qua non per fer govern.
    És un FRAU la participació ciutadana massiva 
que van prometre, i que ni els seus votants han 
recolzat .
    Però encara és més FRAU tot allò que han 
improvisat una vegada estan al govern, i que han 
hagut de canviar.
    Ho vam dir al darrer plenari de setembre quan 
es volia, de manera “cavalleresca”que els partits 
aprovéssim els Comptes General de l'exercici 
2017. “ Els comptes són els comptes, i la realitat és la 
realitat”, podrien dir, però nosaltres no estem en 
política per fer la política d'aparador d'este tripartit. 
    Vam votar un NO ben gran al Compte 
General,impecablement fet pels treballadors 
d'Intervenció(també s'ha de dir), però ACORD 
CIUTADANA no pot donar la benedicció financera 
al que és probablement el FRAU POLÍTIC més 
escandalós de la història de la nostra recent història 
de Vinaròs. Algú ho havia de dir.

El congres ha aprovat per unanimitat la comissió 
d’investigació del Castor, que mal comença amb 
l’ intervenció del socialista Artemi Rallo que s´ha 
permès fer un recorregut històric, totalment 
sectari, incomplet i per tant falç. Es inadmissible 
que oculte com  diversos ministres del PSOE van 
atorgar a l'empresa ACS-ESCAL-UGS el projecte 
Castor. Li recordo la cronologia dels fets que 
el socialista vol amagar. Va ser el ministre José 
Montilla, (PSOE)  qui, va  tindre en les seues mans 
un sondeig que revelava que el projecte Castor 
era perillós, va elaborar el Pla Energètic Nacional 
on ho va incloure entre les seues prioritats. La 
ministra de Medi Ambient Cristina Narbona va 
aprovar la resolució ministerial en què deia que 
no es deduïa la "possible existència d'impactes 
ambientals significatius". El ministre d'Indústria 
en la primera legislatura de Zapatero Joan 
Clos va deixar preparat el “decret Castor” abans 
d'abandonar el càrrec. Miguel Sebastián va ser el 
ministre d'Indústria de Zapatero que va firmar el 
“decret Castor” que atorgava la concessió durant 
30 anys i a més va pagar 1.273 milions d'euros 
de les arques públiques a ACS-ESCAL-UGS.  
Director general de Política Energètica i Mines, 
Antonio Hernández García  (PSOE)., va atorgar la 
“autorització administrativa i reconeixement de 
la utilitat pública” a Castor. La ministra de Medi 
Ambient en la segona legislatura de Zapatero 
Elena Espinosa. va autoritzar el “projecte 
Castor” amb diverses decisions polèmiques. 
La Sec d'Estat de Canvi Climàtic Teresa Ribera, 
actualment ministra,  va firmar una resolució 
ministerial on deia que s'observava que el 
projecte no produiria impactes significatius pel 
que no sotmetria el projecte al procediment 
d'avaluació d'impacte ambiental. La ministra 
de Defensa de Zapatero Carmen Chacón va 
encarregar a l'octubre del 2008 un estudi per 
a catalogar el projecte Castor de "caràcter 
estratègic".
El paper del ministre del PP José Manuel Soria 
comença mitjançant el seu secretari d'Estat 
d'Energia, Fernando Martí Scharfhausen que 
va firmar l'orde ministerial per la que l'Estat, 
“establix el procediment de subhasta per a 
l'adquisició de gas natural destinat al nivell 
mínim d'ompliment” al projecte Castor.
El diputat socialista es calla en tot moment que 
existia una clàusula en el contracte redactat pel 
PSOE on prometien a ACS una indemnització de 
1.350 milions en cas de paralització de projecte. 
El Govern del PP va denunciar la clàusula però 
el Tribunal Suprem va donar la raó a l'empresa 
i quan el projecte es va paralitzar, el Govern 
Espanyol amb la sentència del Tribunal Suprem 
es va veure forçat a  autoritzar el pagament, en 
2014.
Tres anys més tard, el 22/12/2017, el Tribunal 
Constitucional va anul·lar la indemnització que 
en el seu moment va ser avalada pel mateix 
Tribunal Suprem. 
Sembla que ara el socialistes només es volen 
centrar en l´indemnització,  per tapar de forma 
descarada que van ser els  governs del PSOE 
els que van posar en risc les vides de milers de 
ciutadans alhora que van afavorir els interessos 
econòmics dels magnats de l'IBEX. Només José 
Luis Rodriguez Zapatero va demanar perdó pel 
fracàs del polèmic projecte al reconèixer la seua 
responsabilitat. Ara la nova comissió que depure 
totes les responsabilitats i em sembla que sern 
els socialistes els que eixiran malparats.

Per a la festa de la Misericòrdia de 2017 Les Camaraes 
estrenaven junta, una junta amb moltes ganes de fer 
coses. Com a novetats hem tret el primer CD, hem fet una 
assegurança de responsabilitat civil, col.laboració amb 
l’associació solidària “Mi mano es tu apoyo”, hem volgut 
que tots els xiquets i xiquetes de Vinaròs conegueren el 
local de Les Camaraes portant la carta al patge dels Reis 
Mags, no només per als xiquets de Les Camaraes, com 
s’havia fet sempre. A la Fira de Llibre vam presentar una 
poesia que va ser premiada als Jocs Florals celebrats a 
Vinaròs l’any 1917 i vam reconèixer el poema que ens 
va dedicar Julián Zaragozá pel LXXV anniversari. Ens 
hem federat a la Comunitat Valenciana per la qual cosa 
ha segut posible un intercanvi amb el grup folclòric 
d’Alcalà de Xivert. Tot això s’ha fet en un any. Teníem en 
projecte anar a cantar al Palau de Les Arts de València, 
previst un intercanvi a Toledo, a Segòvia i una excursió 
de final de curs per als xiquets. 
Durant tot este any no hem aconseguit que es 
respecten els Estatuts perquè la nostra agrupació és una 
associació sense ànim de lucre que té com a objectiu 
fomentar el folclore valencià i és facultat de la junta 
dirigir les activitats socials i portar la gestió económica 
i administrativa i no del mestre de ball, que es l’únic que 
ho gestiona actualment com si fós una entitat privada. 
A part, des d’un principi, les decisions de la majoria de la 
junta que consten en les actes no han sigut respectades. 
En les últimes actuacions, incloent la de Vinaròs a 
l’agost, una bona part dels components no ha cumplit 
en estos compromisos que tenia l’associació. El dia 7 de 
setembre que havíem d’actuar a Alcossebre, tan sols una 
part del nostre grup va acudir quan era l’única condició 
de la Federació Valenciana per poder rebre la subvenció. 
A les assamblees s’ens ha faltat al respecte, no s’ha vist 
cap tipus d’educació, no podent acabar cap assemblea 
per aquest comportament antidemocràtic. 
Per estos motius i, per voler estar dins de la legalitat, ens 
hem trobat en tots estos conflictes, decidint dimitir el 10 
de setembre. 

El fracàs socialista i l’estafa del Projecte Castor

Mariano Castejón Chaler . Exdiputat Corts Valencianes

Perquè hem deixat la junta de Les Camaraes

P. Torné, M. Giner, M.C. Guarch  i L. Campos



6 octubre de 2018

20

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE SETEMBRE DE L’ANY 2018 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Rabosa xicoteta

Finalizó la veda arrastrera
Semana de nuevo aireada por el mistral. Los bous iniciaron la campaña con la extracción de las 
típicas especies del mes de octubre. La llum está laborando fuera. Los artes menores pescaron 
a medias por el oleaje. Y las cotizaciones bajaron un tanto.

La pesca de arrastre, el pasado lunes, los nueve barcos que tenemos en ésta modalidad, 
comenzaron a faenar tras dos meses de parada biológica. Con el trangol de mar de norte, 
los barcos capturaron gran variedad de pescados y mariscos, como langostino, calamar, 
salmonete, pescadilla, peluda, rape, móllera, caracol, galera, caballa, jurel, lisa, lliri, rubios, 
canana y morralla.
El cerco, las tres traíñas nuestras operan tras el peix blau en Castellón y Burriana.
La flora artesanal, a los trasmalleros la mala mar les afectó un par de jornadas.  Ahora la mitad 
de barquitas que calaba al langostino, ya ha terminado la temporada y se dedican al lenguado 
y rombo. Tres los hacen cerca del litoral tras la sepia, Y dos calan las redes de plástico para pillar 
letxa y jurela.
La recolecta de pulpo roquero con los recipientes de arcilla llamados cadufos, cuatro 
embarcaciones han subastado bastantes ejemplares de 1 a 3 Kg.
El palangrillo costero, una barca atrapó con este arte de anzuelos dorada y sargo.
Y un marrajero foráneo, de nuevo arribó con 500 Kg. de pez espada atrapado con anzuelo.

Ecos de ’Mar’; El consumo de pescado en España (III)
Los datos del Ministerio de Alimentación del 2017 referidos a las conservas de pescados y 
mariscos en el ámbito doméstico (están incluidas en el total de 23,73 kilos de consumiciones 
por persona/año, de pescado), éstas fueron adquiridas para el hogar un 1,7% más que el año 
anterior, para crecer en valor económico un 5,7%, ya que los precios subieron el 3,8%. En 
cambio bajó el consumo personal, para situarse en 4,42 Kg. por persona.
Y referente a la restauración, las consumiciones medias de éstos productos por cada español 
fue de 4,01 kg., lo que significa que el 13,2% del consumo total de estos productos se realiza 
fuera del hogar. 

En castellà li diuen moma narizuda 
manchada. El seu nom científic és 
Tripterygion melanurum. Pertany al 
subordre dels Blenioides, que per ací són 
dits igualment com ‘gitanetes’. Este xicotet 
peix de 5 cm. de llarg, és de la família dels 
Clínids. 
Posseïx un cos estret, cònic, elevat i 
allargat. Cap curt, amb un angle facial de 
58º. Sobre els ulls i en les obertures nasals 
té un apèndix. Boca protàctil. Posseïx 
diverses fileres de dents en sèries a cada 
mandíbula. També hi ha dentició fina en 
el vòmer. Corporalment està recobert de 
36-41 escates tenoidees, a més d'una certa 
viscositat. 
Composició aletes; 1ªD III, 2ªD XIV- XVI, 3ªD 
10-12, A II 22-24, P 14-16, V 2 i C 1+14-16+1.
Cos de color roig. Cap gris amb punts negres 
i bandes transversals blanques. Té una taca 
negra en el peduncle cabal amb vorell clar. 
La seua reproducció comença a la 
primavera. Ovovivípara. La femella realitza 
unes quantes posades que diversos mascles 
fecunden, sent ells els que protegixen els 
ous fins a la seua eclosió. S'alimenten de 
diminuts cucs, etc. 
És un peix costaner. Preferix grutes rocoses 
poc lluminoses i mb herba on reposa. És 
molt àgil, es desplaça en curts i ràpids 
moviments corporals i de la seua cua. Pot 
quedar atrapat a l'abaixar la marea, i amb 
bots torna al mar. Les seues captures són 
molt escasses. Sense valor comercial. 

Gran ejemplar de bogavante con su pescador

PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                    6.698 Kg.
Sardina                                    1.568
                                              ______
Total Cèrcol…………..          8.266

PEIXOS:
Escrita (Raya)                               48
Caballa (Verdel)                                107
Congre (Congrio)                               68
Orà (Dorada)                                    225
Móllera (Fanéca)                               24
Sorell (Jurel, Chicharro)                1.543
Asparrall (Raspallón)                        53
Palá (Lenguado)                               49

Lliri (Talla ams, Anjova)                    43
Llobarro (Lubina)                                3
Aranya (Araña, Vívora)                    30
Pagell (Pagel, Breca)                     535
Peluda (Solleta)                               90
Lluç (Pescadilla, Merluza)             289
Rap (Rape)                                      32
Aspet (Espetón)                               110
Jurioles (Rubios, Lucerna)               166      
Moll (Salmonete)                             808
Morralla (Serranos, etc)                  281                           
Letxa (Verderol, Pez limón)              62
Sorella (Jurel real)                            26
Llisa (Mújoles)                                 918
Biso (Estornino)                               2

Roncador (Roncón)                           6     
Vidrià (Mojarra)                                 5
Rom (Rèmol, Rombo)                       11               
                                                  _______
Total.............................        5.530

CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                    189
Escamarlà (Cigala)                     287
Cranc blau (Cangrejo azul)             7
Llagostí (Langostino mediterrá.)      154         
Galera (Estomatoideo)                 1.568
Gamba (Camarón, Quisquilla)            4
                                                       _____
Total......................................    1.923

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                       92
Sepió punxa (Choquito)                     1
Canana (Pota, Volador)                   58
Sépia (Choco)                                  138
Polp roquer (Pulpo roquero)            814
P. blanc (P. blanco)                           8
P. mesquer (P. almizclado)                  1
Caragol punxent (Cañailla)           49                                
                                                   _____
    Total……………….……..    1.161

Total d’Arrossegament.......     8.617
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El Dia de la Bici, una gran jornada d'esport en família
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Vinaròs C.F.
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; 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.

El Club Natació Vinaròs ha alcanzado un acuerdo 
con la empresa Acción Servol S.L. encargada de 
la gestión de la piscina privada de la localidad y 
sus nadadores podrán continuar entrenando en 
Vinaròs. Se descarta pues la opción de hacerlo 
en la vecina localidad de Alcanar (Tarragona), 
que era la otra alternativa que estaban valorando 
desde la junta directiva en caso de no fructificar 
las negociaciones. 
El acuerdo se selló durante una reunión entre 
la empresa y el club el martes por la noche en 

Castellón. Se mantiene la cuota anual del pasado 
año, de 34.000 euros, y no se incrementa el 15% 
como había planteado la empresa al club en un 
primer momento. Además, el Club Natació Vinaròs 
podrá reajustar los horarios de entrenamiento 
dependiendo de la disponibilidad y se permitirá 
a los nadadores utilizar las instalaciones del 
gimnasio, según explicó  el presidente del club, 
Manuel Ramírez.
Un presidente que mostraba también su 
satisfacción por haber llegado finalmente a una 

solución -después de un mes de incertidumbre- 
para poder seguir entrenando en Vinaròs, “como 
siempre ha sido la intención del club”, y no tener 
que desplazarse a localidades vecinas aunque 
dispongan de unas instalaciones más modernas. 
Los nadadores vinarocenses de todas las 
categorías ya pudieron entrenar desde el 
miércoles en la piscina Servol, tras haberlo hecho 
los días previos en Benicarló y Alcanar y este 
verano en el Club de Tenis. 

El Club Natació llega a un acuerdo con la gestora de la piscina 
y se queda a entrenar en Vinaròs
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Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1 La Pobla Torn. 3 3 0 0 6 0 9 6
2 Els Ibarsos 3 3 0 0 6 2 9 4
3 Torreblanca 3 2 1 0 6 1 7 5
4 Vilafamés 3 2 1 0 7 3 7 4
5 VINARÒS 3 2 0 1 8 3 6 5
6 Traiguera 3 2 0 1 5 3 6 2
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14 Benicarló "b" 3 0 0 3 0 7 0 -7
15 Moró 3 0 0 3 5 12 0 -7
16 Benicàssim 3 0 0 3 2 12 0 -10
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

 
 
 
 
 
 

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 
 
El termini d’inscripció finalitza el dia 5 d’octubre a les 13h  
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  MÉS INFORMACIÓ
 ADL Agència de Desenvolupament Local
 Carrer de Sant Ramon, s/n
 Tel. 964 407 700

  INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
 bit.ly/REINICIAT

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

Curs «Monitors de menjador 
escolar» (30 h)

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

Lloc de realització: VINALAB

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

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

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

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

Lloc de realització: VINALAB

Curs «Gestió del temps 
per aconseguir objectius 

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

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

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

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

Curs «Ofimàtica» (40 h)
Nivell mitjà

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

Lloc de realització: VINALAB

AJUNTAMENT DE VINARÒS. ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

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

Xerrada Col·loqui
Humor, festa i llibertat 

d'expressió

A càrrec del Doctor en filosofia, historiador i professor de 
la Universitat de Barcelona 

JOAN CUSCÓ i CLARASÓ 
Presentarà l’acte: NÚRIA GIL. Professora de la Universitat 

Jaume I

Dia 19 d’octubre 19h. Biblioteca Municipal de Vinaròs

                                      

    Organitza: Asssociació

       Cultural Jaume I

    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

                                        ÀGORA   
   Club de lectura               Llegir  compartint  és llegir més vegades....  

Divendres , 26 d’octubre ,17h.30’ 
Lloc :   Llibreria  Espai Mariola Nos   

“La estrella distante  ” 
Presenta l’obra : Álvaro Gurrea  de Roberto Bolaño 

 
 

 

 

El narrador va veure per primera 
vegada a aquell home en 1971, o 
1972, quan Allende encara era 
president de Xile. Llavors es feia 
cridar Ruiz-Tagle i es lliscava amb 
la distància i la cautela d'un gat 
pels tallers literaris de la 
universitat de Concepción. Escrivia 
poemes també distants i 
cautelosos, seduïa a les dones, 
despertava en els homes una 
indefinible desconfiança. Va 
tornar a veure’l després del cop. 
Però en aquesta ocasió el narrador 
encara ignorava que aquell 
aviador, Wieder, que escrivia amb 
humor versicles de la Bíblia amb 
un avió de la Segona Guerra 
Mundial, i Ruiz-Tagle, l'aprenent 
de poeta, eren un i el mateix.  
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COLABORA:

Acompañamiento de las 
emociones en la primera infancia
impartido por

Miriam Tirado
(Periodista y consultora en crianza)

Conferencia

Día: Sábado 20 de octubre a las 11.00 h

Lugar: Auditorio Municipal Wenceslao Ayguals 
d’Izco de Vinaròs

Precio: soci@s: gratis / no soci@s: 5€

Venta anticipada en: Mare i Fill
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Tauler Municipal

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2018, va aprovar l'expedient 
i plecs per a la contractació de les  OBRES D’URBANITZACIÓ DE L’ETAPA I DE LA U.E. S.U.R. 17 DEL PGOU DE 
VINARÒS. (EXP.OBRES 2/17 GEST. 6026/17). 
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: el 10 d’octubre de 2018.
Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 
a 14 hores.
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Tauler Municipal

964 450 085
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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.

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de 
data 24 de setembre de 2018, va aprovar l'expedient i 
plecs per a la contractació del SERVEI DE REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DIRECCIÓ FACULTATIVA 
DE LES OBRES DEL CEIP JAUME I DE VINARÒS. (EXP.
GRALS. 17/18 GEST. 6593/18). 

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

Data límit de presentació: el 15 d’octubre de 2018 a les 
14:00h.

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

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

6 octubre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

7 octubre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

8 octubre SANZ c. Pont, 83

9 octubre VALLS zona turística nord, 11

10 octubre MATEU c. Sant Francesc, 103

11 octubre TORREGROSA av. Llibertat, 9

12 octubre PITARCH c. del Pilar, 120

13 octubre VINARÒS FARMACIA av. País Valencià, 15

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39
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