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Vinaròs celebra el 9 d’Octubre
L'Ajuntament de Vinaròs i diverses associacions culturals van celebrar el 9 d´Octubre dins de l'àmplia programació del
777 aniversari de la concessió de la Carta de Poblament.
Els actes van començar amb l'ofrena floral en el monument dedicat al rei Jaume I, amb presència d'autoritats del
consistori i de les forces de seguretat, així com de reines i dames de festes. La novetat va estar en el canvi d'ubicació del
monument, ja que ara està en la rotonda situada entre el passeig i l'avinguda de Jaume I, després de la reforma que s'ha
fet de la mateixa.
L’alcalde, Enric Pla, va dir en el seu parlament que el 9 d’Octubre “és un dia per reivindicar tot allò que ens uneix com a
societat i ens fa sentir un país. Conformem un poble viu i amb una llegua i una cultura construides des de les aportacions
més diverses al llarg de la història. En la nostra terra la diferència no pot ser mai excusa per al conflicte sino que la
pluralitat és un patrimoni comú que ens enriqueix. Estem orgullosos de reivindicar-nos com una societat acollidora i
solidària, que conviu en diversitat i respecta la diversitat de creences, sensibilitats i idees. És imprescindible que afirmem
aquests valors en una época plena d’incerteses i en la que apareixen a Europa vells monstres que creiem derrotats”.
Després de l'ofrena floral va tindre lloc l'actuació de la Muixeranga de Vinaròs a la plaça de l'Ajuntament, i al passeig
marítim es va iniciar la jornada de Nanos al Carrer, que també es va celebrar a la tarda. La colla de Nanos i Gegants va
oferir en la pèrgola del passeig marítim als més menuts tallers de jocs tradicionals i els va ensenyar la “dansa dels nanos”.
A la tarda va haver-hi mascletada de globus i una cercavila amb els propis "nanos" construïts pels xiquets participants, i
una divertida mascletada de globus.

13 octubre de 2018
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ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs i SEPES treballen El projecte Itineraris
per reactivar el polígon de Soterranyes
d'Inserció Sociolaboral (I3S)
en coordinació amb
treballadors/es socials

Enric Pla, alcalde de l’Ajuntament de Vinaròs junt amb Guillem Alsina, primer tinent
d’alcalde s’han reunit a Madrid amb Alejandro Soler Mur, director general del Sepes,
entitat que gestiona el sòl empresarial, del Ministeri de Foment.
En aquesta reunió l’alcalde i el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vinaròs, han
deixat constància de la cronologia i estat del polígon industrial de Soterranyes. Per la
seua part, Alejandro Soler, director general del Sepes, s’ha compromès a estudiar la
viabilitat del futur polígon industrial i, actuar en conseqüència per buscar una solució.

L’Ajuntament de Vinaròs descarta per ara
crear un espai per autocaravanes
L’Ajuntament de Vinaròs ha descartat, almenys per esta legislatura, la creació d’un
aparcament regulat per les autocaravanes, turisme que ha augmentat de forma
molt considerable en els últims anys. L’alcalde, Enric Pla, va explicar en el passat ple,
a preguntes del regidor d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla, que l’equip de govern tenia la
intenció de fer-ho però que no ha estat possible, d’una banda per la falta de personal i
de l’altra al no trobar un espai públic adequat per fer-ho. En este sentit, va recordar que
Vinaròs “no té ni un metre públic en una zona pròxima al mar”.

L’equip de tècniques del projecte Itineraris de Benestar Social està
treballant en coordinació amb treballadors/es socials.
Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral (Projecte I3S)
és un projecte que atén a persones en situació o risc d’exclusió
social mitjançant la realització d’itineraris bàsics, integrals i
personalitzats, fomentant estratègies encaminades a potenciar
les seues capacitats, disminuir els seus obstacles personals i de
l’entorn, afavorint la seua autonomia i dotant-los dels recursos
necessaris per aconseguir la seua integració social i millorar la
seua ocupabilitat.
Es tracta d’un projecte cofinançat per el FSE dins del Programa
Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana, les bases del qual s’estableixen a la Ordre 10/2017,
de 29 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
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L’Ajuntament de Vinaròs aprova la creació de la plaça de Cap d’Urbanisme
L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple la
creació de la plaça de Cap d’Urbanisme. El regidor
de Recursos Humans, David Adell, va explicar que la
necessitat de crear aquesta nova plaça és degut a la
càrrega de treball que té aquest departament i que
molts ajuntaments de tamany similar al de Vinaròs ja
tenen aquesta plaça. “Hi ha molta carrega de treball i
ha augmentat degut a la situació económica, perquè
l’Ajuntament ha hagut d’assumir els competències
de diversos PAI i altres projectes d’urbanisme com
Edusi, el Pla Edificant o l’Smart City.
La oposició va votar en contra de la proposta. Maria
Dolores Miralles va indicar que el PVI no donaria
suport a la creació d’esta plaça a set mesos de les
eleccions. “Han hagut tres anys per poder haver creat
este càrrec, i ara no és el moment. A més, esmenten
una sèrie de funcions al càrrec que crec que durant
molt de temps ja s’han estat fent. Hi ha 10 persones
al departament que fan la seua feina. Es possible
que hi haja una càrrega de feina important, com en
altres legislatures, però a pesar d’això, estant el PVI
en responsabilitat de govern es van fer moltes més
obres. La sensació que tinc és que será un càrrec de
confiança, i això a set mesos de les eleccions no es
pot fer”, va explicar la regidora independent.
Per part d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla va recordar
que EDUSI i Pla Edificant són plans temporals i que
altres justificacions com les sentències en el pla
urbanístic i l’acumulació de feina pels PAI també. Per

al portaveu d’Acord, “es crea la plaça per fiscalitzar
als treballadors del departament d’urbanisme. Es
a dir, els partits assamblearis posen un esglaó
més a la pirámide, creant jerarquies d’alts càrrecs”.
També va dir que “si ara creem una plaça de
funcionari és per unes obres que reconeixem
que són temporals, i em pregunto què fem en
aquest funcionari un cop acaben estos plans i
no hi haja tanta activitat”. També es va preguntar
on està a l’expedient l’informe del departament
d’urbanisme que especifica esta necessitat.
“Hagués agraït que este informe estés inclòs a
l’expedient”, va concloure.
L’alcalde, Enric Pla, va contestar al PVI que no

perquè s’estiga a set mesos de les eleccions
s’ha de deixar de governar i va defensar l’excès
de treball que hi ha en esta àrea del consistori
per crear la plaça. També va contestar a Batalla
que “l’assamblearisme no té res a veure en la
especialització dels llocs de treball” i que “les
assessories jurídiques existeixen en qualsevol
Ajuntament, i bona part de la càrrega jurídica
de urbanisme recau ara sobre el Secretari de
l’Ajuntament”. També va dir que l’Ajuntament
de Vinaròs no ha interposat mai sancions
urbanístiques. “Aquí no es fan les disciplines
urbanístiques per falta de temps i això és una
pèrdua per al poble”, va concloure.

L’Institut Valencià de la Joventut concedeix una ajuda de 18.000€
a l’Ajuntament de Vinaròs destinat a desenvolupar programes de joventut
El 12 de setembre de 2018, el director general
de l’Institut Valencià de la Joventut va resoldre
la concessió de les ajudes a entitats locals per a
desenvolupar programes de joventut durant l’any
2018.
Davant la proposta de concessió d’ajudes,
després de l’estudi i baremació de les sol·licituds
presentades i d’acord amb el que estableix l’article

14.2 de la referida ordre de bases, el director
general de l’Institut Valencià de la Joventut ha
concedit a l’Ajuntament de Vinaròs 18.000€, amb
càrrec a la línia de subvenció SE0000091 del
pressupost de l’Institut Valencià de la Joventut per
a 2018, en concepte d’ajudes a entitats locals per a
desenvolupar programes de joventut durant l’any
2018, per un import global màxim d’1.000.000

d’euros.
Marc Albella, regidor de Cultura, Festes, Joventut
i Tradicions de l'Ajuntament de Vinaròs ha indicat
que <<Aquest tipus d'ajudes són molt importants
ja que gràcies a elles, l'Ajuntament de Vinaròs pot
oferir a la ciutadania l'amplia oferta de cursos i
activitats que es programen al llarg de l'any des del
Casal Jove de Vinaròs

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

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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¿CÓMO PREVENIR QUE MI HIJ@ CONSUMA DROGAS?
DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN

•
•

Mantén una comunicación clara y fluida con tu hijo@ desde temprana edad de los
peligros, tanto físicos, mentales, económicos,y sociales, que suponen todas las adicciones
(alcohol, cocaina, juego...)
Las conversaciones con los hij@s tienen que estar basadas en el respeto, no se trata sólo
de hacernos entender sino también de comprender al otro, de este modo podrás tener una
relación de confianza con tu hij@ y podrás detectar más rápidamente si hay alguna
situación de riesgo.

La UPCCA presenta els
programes de Prevenció
de Drogodependències i
altres trastorns addictius

ESTABLECER NORMAS Y LÍMITES

•
•

Muchos estudios científicos han comprobado que los hij@s de las familias que no han
establecido normas contrarias al uso de drogas, tienen mayor riesgo de consumirlas que las
familias dónde tales normas existen y son claras para toda la familia.
La hora de regreso y el manejo del dinero cuando salen con sus amig@s, están muy
relacionados con el consumo.Poner límites en estos dos aspectos protegerán a nuestros
hij@s

MANTENER VÍNCULOS AFECTIVOS CON LOS HIJ@S

Pasar tiempo con nuestros hij@s, hablar con ellos, escucharles, prestarles atención, darles apoyo y
cariño hará que nuestra capacidad de influencia sea mayor.
ESTAR EN ALERTA

•
•
•
•

Revisar periódicamente los bolsillos, mochila, libros, habitaciones.. para determinar si hay
rastros de posesión o consumo de drogas.
Vigilar el apetito, los horarios de entradas y salidas de la casa..
Analizar los ingresos y gastos del dinero de los hijos.
Estar al tanto de las personas con las que se relacionan..

FOMENTAR QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDADES POSITIVAS DE TIEMPO LIBRE

Hay que propiciar que nuestros hij@s participen en actividades positivas, descubriendo las que les
gusten o interesen y que complementen su su formación como personas
SER MODELO Y EJEMPLO A SEGUIR

Tenemos la ocasión de ofrecer un estilo de vida saludable y transmitir valores.Estemos atentos
a nuestras "adicciones", porque suelen estar tan naturalizadas que no las registramos como tales:
café, cigarrillos, alcohol, medicamentos, televisión, electrónica.. Eres su modelo,dale ejemplo
DISPONER DE INFORMACIÓN ADECUADA Y VERAZ

•
•

Acudir a fuentes fiables y expertas: los profesionales sanitarios ( medico, pediatra, tenicos
de prevención d etu municipio..)par tener información adecuada y realista sobre las drogas,
consecuencias,indicadores, riesgos, como prevenir...
Cuando nuestros hij@s nos pregunten, o surja el tema espontáneamente, hay que darles
información veraz y objetiva, evitando la dramatización y exageraciones, ya que si lo
perciben perderemos su confianza.

ENSEÑARLES PAUTAS DE CONDUCTAS PARA CUANDO LES OFREZCAN DROGAS

La mayoría de adolescentes comienzan a consumir drogas porque algún amig@ se lo ofrece y se
sienten presionados por grupo , porque quieren sentirse integrados. Desde pequeños hay que
enseñarles a decir NO y a defenderse de la presión de grupo.
Pl. San Antonio ,19 - Telèfon 964450075 - Email upcca@vinaros.es
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La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes
Addictives va convocar a tots els centres educatius
de la localitat per a presentar-los els programes de
prevenció oferits per Conselleria de Sanitat per al
curs 2018-19. La reunió realitzada el 20 de setembre
en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs va
servir per a concretar les activitats de prevenció
que volen implantar en els seus respectius centres
educatius.
Per a Primària els programes escollits van ser
"Prevenir per a viure" i "Brúixola", que tenen com
a objectiu retardar l'edat d'inici al consum, afavorir
l'adquisició d'hàbits bàsics de salut i reduir el
consum de drogues, mitjançant la realització
d'activitats especifiques, tallers i utilitzant recursos
com el cinema i els contacontes.
En Secundària els programes escollits han sigut
"Preven-tic"que pretén avaluar el coneixement i
l'actitud cap a les drogues, provocar una reflexió
entorn al consum i les seues conseqüències, per
a desenvolupar actituds i conductes saludables
entre els joves. I també el programa "Prevtec 3.1",
que té com a objectiu informar sobre les addiccions
tecnològiques (mòbil, internet i videojocs),
sensibilitzar sobre les conseqüències negatives de
l'addicció i entrenar les habilitats necessàries per
a prevenir els problemes addictius en les noves
tecnologies.
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Vinaròs estrena Escuela de Idiomas con capacidad para 980 alumnos
El primer curso de la Escuela de Idiomas de El Maestrat, cuya sede está en
Vinaròs y cuenta con delegaciones en Benicarló y Morella, arranca con una
capacidad total de 980 alumnos y una oferta similar a cuando Vinaròs y
Benicarló eran solo aularios de la de Castellón, pero aspirando a incrementarla
en años próximos.
E.Fonollosa

Dado que la ubicación física seguirá
siendo en el instituto Leopoldo
Querol, “conviviendo” con los
alumnos de este centro, la principal
variación con respecto a anteriores
años es que ya se han acabado los
desplazamientos a Castellón para
realizar los trámites burocráticos Así
lo destacaban desde la propia EOI
de Vinaròs y el Ayuntamiento de
Vinaròs. “Los trámites de matrículas,
expedientes,
exámenes
de
certificación se harán en Vinaròs y no
habrá que ir a la capital provincial”
remarcaban desde el equipo
directivo que va a ser nombrado
estos días próximos. Las clases se
impartirán en las aulas habituales de
Vinaròs y Benicarló pero la novedad
será la delegación de Morella, que se
estrena creando este primer curso
dos grupos de inglés. En inglés este
primer año de la EOI del Maestrat,
habrá los mismos grupos en Vinaròs
y Benicarló, añadiéndose los dos de
Morella.
El grupo de italiano que había en
Benicarló se ha suprimido, por escasa
matrícula, en alemán había dos

grupos en Vinaròs y ahora habrá tres.
En cuanto al francés, estaban todos
los grupos en Benicarló, seis en total
y ahora se han repartido, cuatro en
Benicarló y dos en Vinaròs. “Estamos
empezando la EOI por lo que no
podía haber muchos cambios,
intentaremos progresivamente ir
incrementando la oferta, si desde
la Conselleria hay disponibilidad”
apuntaban desde la dirección.
El curso pasado, en los dos aularios
de Vinaròs y Benicarló hubo una
matrícula de unos 600 alumnos,
para en este curso aún no se pueden
dar cifra definitiva porque aún está
abierto el proceso. El alcalde de
Vinaròs Enric Pla ha calificado como
una noticia histórica la creación
de la nueva sede de la EOI. “Desde
que llegamos al Ayuntamiento de
Vinaròs hemos hecho gestiones
para conseguirlo, nuestro pueblo
y nuestra comarca no merecía
menos” decía Pla, recordando las
numerosas gestiones que él mismo
ha tenido que realizar para llegar a
buen puerto. “Vinaròs siempre había
reclamado tener una EOI y desde

principio de legislatura comenzamos
a hacer gestiones” recordaba por su
parte Begoña López, concejala de
Educación.
También destacaba López que
no hay previsión que la EOI llegue
a ocupar otros locales. Así que el
instituto Leopoldo Querol será
desde ahora también la EOI del
Maestrat. En estas instalaciones de
la Conselleria d’Educació situadas
en la avenida Gil de Atrocillo
convivirán ambas instituciones
educativas públicas. “Los alumnos
están ya muy contentos porque han
podido matricularse aquí mismo”
abundaba López destacando que el
Ayuntamiento trabajará para facilitar
el funcionamiento de la EOI.
AMPLACIÓN DE INSTALACIONES
El alcalde de Vinaròs Enric Pla

no ha descartado que esta EOI
pueda provocar en un futuro una
ampliación del instituto Leopoldo
Querol. En este sentido, ha recordado
que la Conselleria quiere que las EOI
cuenten con una sala de recursos
polivalente de acceso público y
dicho IES dispone de espacio para
una posible ampliación. Así, Pla
considera que si el plan Edificant
continúa en vigor en próximos años,
podría valorarse esta posibilidad, “la
idea de la Conselleria es que se pueda
ampliar con un edificio mixto porque
tenemos unos terrenos contiguos
al IES que en su día se ofrecieron
para construir el colegio Jaume I”.
En esa ampliación, habría espacio
para ofrecer otras actividades desde
la EOI como cursos de idiomas no
reglados y en horario matutino.

L'Ajuntament de Vinaròs compra 20 armilles antibales
per a la Policia Local
Dins de la previsió de
substituir, abans de finalitzar
la legislatura, la totalitat de
les actuals armilles antibales
i anti ganivets amb els que
estan dotats els components
de la Policia Local, en els
pressupostos anuals per
aquest any 2018, es va dotar
per a esta comesa 10.000€,
que han permés la compra
d'un total de 20 armilles que
seran entregades durant els
pròxims dies als agents, la qual
cosa suposarà la renovació
del 70% de les peces actuals,
quedant la resta pendent
d'adquisició per a inicis de
l'any 2019. Estes armilles
s'unixen a les 5 que a principi
d'any ja es van adquirir per a
les agents femenines del cos

policial.
Les peces fetes a mesura per
a cada agent complixen amb
les normatives més exigents
en l’àmbit internacional (USA
STD NIJ0101.04 nivell III-A
americana, i SK1 Germán
Schutzklassen
alemana),
i vénen dotades amb una
funda
interior-exterior,
una garantia en els panells
balístics de 10 anys i un segur
de responsabilitat civil.
Amb aquesta renovació es
continua treballant per dotar
als agents de la nostra policia
del material d'autoprotecció
necessari per a seguir millorant
la seua seguretat davant dels
riscs que assumeixen en el seu
treball al servei dels ciutadans
i ciutadanes de Vinaròs.
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“Trens Dignes Maestrat” celebra que per fi hi haja una data de posada
en marxa de l’ampliació de trens fins al Maestrat

Per fi arriben bones noticies per a la nostra
ciutadania, el 12 de Novembre si no sorgeix
cap imprevist, és la data donada pel propi
Ministre Jose Luis Ábalos, va ser l’encarregat
de comunicar-ho via xarxes socials. Des de la
Plataforma consideren que tot i arribar molts
anys tard i més d’un any des de la creació de
Trens Dignes, “Mes val tard que mai” i per tant és
un fet molt positiu per a la ciutadania.
Tot i això, el portaveus de la plataforma es
mostren prudents i després de tantes promeses
incomplides, la satisfacció no serà completa fins
a veure els nous horaris al web de Renfe i en
definitiva fins que no passe el primer tren. D’altra
banda també lamenten que com s’apropen
eleccions, a alguns portaveus polítics els ha faltat
temps per iniciar un bombardeig cap al rival

polític, l’autoadjudicació de medalles i es poden
comptar amb els dits de la mà les referències
cap a la societat civil de la comarca, els vertaders
beneficiats de l’augment de freqüències.
Tal com ha manifestat la Plataforma durant aquest
temps, l’augment dels trens aportarà molts de
beneficis a tota la ciutadania de la comarca, els
estudiants que es desplacen a Castelló ja no
es veuran obligats a llogar un pis, es facilitarà
la vida a la gent que es desplaça a treballar, al
metge o a realitzar tasques administratives, i
els serveis públics del Maestrat com l’hospital
o els jutjats deixaran de tindre mancança de
personal.
Però la feina de la Plataforma no finalitzarà amb
el compliment d’aquest objectiu, tal com es pot
comprovar, la gestió de Renfe amb l’actual C-6

es prou caòtica amb retards i cancel·lacions, i
esperen que s’ofereixi un servei digne. També
que s’estudie la continuació dels trens fins
a Tortosa, doncs no són pocs els estudiants
que necessiten desplaçar-se a les universitats
catalanes o gent del Montsià i de les Terres de
L’Ebre que baixa cap a Castelló, el Sénia no pot
ser una barrera imaginaria inaccessible si no una
oportunitat de progrés per a tots els ciutadans.
Des de Trens Dignes esperen tardar molt a fer
nous comunicats, serà senyal de que tot avança
correctament. La Plataforma vol concloure
donant la enhorabona una vegada més a tota
la ciutadania i fer extensible el reconeixement
als Mitjans de comunicació de la comarca i
província que en tot moment han facilitat la
tasca de difusió sobre el tema.

Acord Ciutadà denuncia “manca de comunicació”
del govern municipal cap al departament d’Urbanisme
Acord Ciutadà de Vinaròs ha criticat que l'equip
de govern hagi decidit la creació de la plaça de
Cap d'Urbanisme “de manera unilateral sense cap
consulta al personal d'Urbanisme”.
Acord Ciutadà ha assenyalat que “estem per
l'ampliació de personal però la manera com es
planteja des del govern ens va forçar a votar ‘no’ al
plenari” .
Entre els motius indicats pel portaveu d’Acord,
Lluis Batalla, que el requisit més important és
molt abstracte. Quan diuen“ Mestratge en dret
urbanístic”, no sabem si parlen d'arquitectes,

d'aparelladors, d'advocats, procuradores o
enginyeres. Però si haguessin parlat amb el
Departament d'Urbanisme haguessin sabut que
urgentment es necessita un/a arquitecte, i la
segona necessitat urgent es diu organigrama, ara
mateix inexistent”, ha apuntat.
D’altra banda, diu que l’equip de govern concreta
molt específicament que qui vulga optar al
concurs de mèrits ha de tenir el valencià nivell
C, el més alt. “Estem a favor de la llengua però el
sentit comú ens diu a ACORD que el requisit més
important era concretar què volen”, i es pregunta

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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“a qui vol excloure el govern amb el requisit del
valencià”.
També apunta que “volen un Cap d'Urbanisme,
però en cap cas es valora l'experiència en dit
càrrec” i que entre les 33 funcions del Cap
d'Urbanisme, “no trobem treballar per un PGOU
nou i mira que van criticar l'actual”, a més de que
l'EDUSI, Pla Edificant, alguns Pai's pendents, són
treballs temporals, preguntant-se que si es crea
una plaça permanent de funcionari escala A “què
fem amb aquest funcionari quan acaben aquests
treballs”.
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L’ Ajuntament de Vinaròs anuncia la futura creació del Consell de Joventut
Par ticipatius, ara ampliem dins el Consell
Sectorial, ja existent en festes, espor ts i
agricultura, la joventut ”.
Marc Albella, també ha exposat que “aquest
projecte és una iniciativa conjunta entre
la Regidoria de Par ticipació Ciutadana i la
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Vinaròs i té com a objectius bàsics, incidir
en les polítiques per als joves, no només en
la programació del Casal Jove, sinó incidir
també en la par t cultural, espor tiva, d’oci,
salut, medi ambient, etc., així com crear
espais i fòrums de par ticipació entre els joves
de la nostra ciutat ”.
La reunió del 16 d’octubre serà el punt d’inici
per tal d’exposar el projecte, informar i
resoldre dubtes. Per això, des de la Regidoria
de Joventut i Govern Ober t s’anima als joves
interessats en la iniciativa, amb inquietud i
voluntat de par ticipar en l’àmbit municipal, a
acudir el dimar ts 16 d’octubre a les 19:30h a
la Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal.
Hugo Romero, regidor de Govern Ober t i Noves Tecnologies,
juntament amb Marc Albella, regidor de Cultura, Festes, Joventut
i Tradicions, han anunciat esta setmana la futura creació d’un
Consell de Joventut com un òrgan autònom de l’Ajuntament de
Vinaròs i autogestionable entre els mateixos joves de la nostra
localitat.
El primer trimestre de 2018 es va aprovar per plenari la moció
que encomanava al consistori a crear aquest Consell de Joventut.
Un dels motius que ha acabat d'impulsar la creació d'aquest
Consell de Joventut és la subvenció que ha atorgat la Conselleria
de Transparència i Par ticipació per posar en marxa aquest nou
mecanisme de par ticipació ciutadana de cara al col·lectiu jove
que es regularà i posarà les seues pròpies normes i pautes de
funcionament.
Hugo Romero, regidor de Govern Ober t i Noves Tecnologies
de l’Ajuntament de Vinaròs, ha indicat que “En la línia de la
política par ticipativa que hem anat enllestint al llarg d’aquesta
legislatura, com són les Assemblees Veïnals o els Pressupostos
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Este fin de semana hicimos una salida desde
Vinaròs en 4x4, para hacer la vieja ruta de
contrabando y llegar a la cima de Pic Negre a
2.816 metros. Fue una ruta difícil, lluvia, nieve,
frío, barro, el camino bastante roto, pero el
coche con sus 25 años nos subió hasta lo más
alto. Una experiencia inolvidable, en medio de
la naturaleza. Todo un reto!
Kevin Serrano Gómez
Sebastián Viciano Juan
Mohamed el Hadri
Ruben Abella Chordá

Actuació al Pati del Mercat "in memoriam" de Ximo Albiol el dolçainer, amb els joglars de la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs i la Colla de
Dolçainers i Tabaleteres Polpis, de Santa Magdalena. E.Fonollosa

"Mi mano es tu apoyo", contra la violència de gènere. E.Fonollosa

Un grupo de la Sociedad Española de Ballet de Río Cuarto (Argentina), ha visitado Vinaròs. En la
foto, en la plaza Río Cuarto de la localidad, Claudia Guerrero (vicecónsul de la entidad), Claudia
Mugnaini, María Rosa Carbonari, Adriana Fernigrini, junto a Mirko Berós y Rómulo MIralles.
10

Visites guiades
Les dues últimes visites guiades musicals
nocturnes a l'església Arxiprestal de Vinaròs,
fetes aquest dissabte 6 d'octubre, van comptar
amb elevada assistència de veïns i visitants de la
població. Cal recordar que estaven organitzades
per la Regidoria de Turisme i realitzades per
Cultural Routes i Numa Music. E.Fonollosa
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El passat 1 d'octubre es va estrenar la remodelació de la biblioteca del CEIP Assumpció. No solament ha canviat de lloc, guanyant espai i donant-li un entorn com
cal, sinó que des d'ara també ofereix el servei de prèstec de llibres als alumnes del col·legi. E.F.

Els alumnes de sisé del CEIP Assumpció han rebut la visita dels jugadors americans de bàsquet amb què compta el Club Bàsquet Vinaròs, sota la direcció de Ray
Santana. Els han ensenyat algunes tècniques d'aquest esport i amb practicat l'anglés amb ells. E.Fonollosa

El CEIP Assumpció de Vinaròs va celebrar dimecres 26 de setembre el Dia Europeu de les Llengües iniciant així les activitats del portfoli. Cada alumne pintà i retallà
a classe una clau de cartolina per cadascun dels idiomes que parla o està aprenent. Després al pati, es cantà i ballà una cançó on se saluda en diferents idiomes i
es clavaren banderetes en un gran mapa mundi, una per cada llengua europea, la nacionalitat de les quals té representació a l'escola. E.F.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Efemérides en la residencia San Sebastián

Vinaròs tiene una deuda con la Congregación de
Hermanitas de los ancianos desamparados. La
deuda es no cansarse de agradecer a las Hermanitas
y con ellas a su fundadora la Santa Teresa de Jesús
Jornet. Pues bien, este año se ha cumplido el 175
aniversario de su nacimiento en Aitona (Lérida).
Y para festejar este acontecimiento en todas las
casas de la congergación se ha celebrado un Triduo
de Acción de Gracias. Naturalmente en Vinaròs nos
hemos unido a toda la familia de hermanitas los
días 18,19 y 20 de septiembre. Ha participado el
Obispo de Tortosa un día, el arcipreste de Vinaròs
y el párroco de San Bartolomé de Benicarló. Misas

solemnes y cantadas por un coro de ancianos de
la casa.
Con estas letras queremos manifestar el
agradecimiento de las varias generaciones de
vinarocenses por tener una casa de caridad
donde acogerse en el atardecer de la vida.
Que en Vinaròs nadie se sienta abandonado
en su vejez porque tenemos todos casa
propia. En estos tiempos pasamos la penuria
de vocaciones y por eso debemos pedir a
Santa Teresa Jornet nuevas vocaciones de
religiosas para que no haya ningún anciano

abandonado.
A la semana siguiente la madre superiora Sor Alicia,
también cumplía años de su nacimiento.
En estas casas se valora mucho la figura de la
Madre porque queremos que aquí se viva como
una familia.
Se la obsequió además de la misa por sus
intenciones con una velada preparada por el
personal de servicio y los ancianos haciéndose
jóvenes, cantando y bailando.
Felicidades a todos y muchas gracias.
Un residente

Working Game Pit Vinaròs en la exposición canina internacional de León
El pasado día 22 y 23 de septiembre se realizó la
exposición canina internacional de León a la cual
acudieron más de 600 perros de todas las razas
y se realizaron actividades relacionadas con el
deporte canino.
Daniel Meliá, miembro del grupo deportivo
canino "Working Game Pit Vinaròs" estuvo
invitado como ponente de una charla y exhibición
de "Weight Pull" además de una charla sobre la
tenencia responsable de los llamados PPP "perros
potencialmente peligrosos".
Donna, una de los ejemplares del grupo WGPV de
la raza american Pit Bull Terrier fué la elegida para
realizar la exhibición haciendo una tirada solidaria
en la cual los casi 400kg de peso arrastrados por
Dona fueron destinados a las protectoras de
animales de la zona leonense en forma de pienso.
Por otra parte la misma Dona fue la encargada
de estar junto a mayores, niños y personas con
minusvalias para que pudieran jugar, estar con ella
y así eliminar mitos de que sean perros peligrosos
con personas.
La charla y la exhibición fué todo un éxito y causó
furor entre los asistentes que muchos quisieron
informarse de los beneficios de este deporte
canino.
Según
Daniel
Meliá:"La
sociedad
ha
12

estigmatizado la raza pit bull como un monstruo
canino cuando es una de las razas más completas,
nobles y con una gran predisposición al deporte

y en este caso nos encantó mostrar al público
todo el potencial de la raza y su nobleza hacia
las personas"
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Éxito de la ponencia del Presidente
de la Fundación El Alto en el IPAP 2018
“Situación farmacéutica en el África Francófona: Oportunidades
de la Educación superior en Farmacia en África Subsahariana"

La provincia de Castellón ha estado
representada por el Presidente de la
Fundación El Alto y vecino de Vinaròs,
David Roca Biosca, en el Congreso
Internacional de Farmacia IPAP 2018 que ha
tenido lugar los días 24 a 28 de septiembre.
El Congreso IPAP 2018 se ha enmarcado en
los actos de celebración del 8º centenario
de la Universidad de Salamanca.
El Presidente de la Fundación El Alto
presentó una ponencia bajo el título
"Situación farmacéutica en el África
Francófona:
Oportunidades
de
la
Educación superior en Farmacia en África
Subsahariana" compartiendo mesa con
el Decano de la Escuela de Ciencias de la
Salud de Makerere en Uganda, Richard
Odoi Adome, que expuso la situación
actual en Uganda y planteó los retos en
el liderazgo de la educación farmacéutica
africana.
En el mismo Congreso han participado
grandes personalidades como el premio
Nobel de Medicina y Fisiología en 1993,
Phillip Allen Sharp y el experto en Biología
Molecular y Bioquímico de la Universidad de
Texas, Mariano García Blanco, que hablaron
del peligro del movimiento antivacunas y
de la efectividad probada de las mismas en
la lucha contra las enfermedades. También
contamos con el placer de poder asistir a
la ponencia del Fundador y Director de la
Fundación del Instituto de Inmunología de
Colombia (FIDIC), Manuel Elkin Patarroyo,

acerca de la creación de vacunas sintéticas.
Respecto a la ponencia del Presidente
de la Fundación El Alto, destacar que ha
aportado datos tan relevantes como el
hecho de que existen países en África con
poblaciones de más de 10 millones de
habitantes que todavía no tienen Facultad
de Farmacia, como es el caso de Burundi y
la República del Chad. Del mismo modo,
se propuso dar una importante difusión
al trabajo de las vacunas en contextos
africanos y en nuestro medio europeo;
ya que las vacunas son imprescindibles y
fundamentales para la salud de todos.
En este Congreso se ha celebrado la 8ª
Asamblea de las Conferencias de Decanos
de Iberoamérica, España y Portugal
(COIFA) donde se han surgido retos y
oportunidades de colaboración entre las
instituciones para los próximos 5 años.
Y para cerrar el ciclo de ponencias del
Congreso, la Directora de la Organización
Nacional
de
Trasplantes,
Beatriz
Domínguez-Gil González, ofreció una
ponencia sobre desafíos en materia de
trasplantes.
Queremos agradecer la oportunidad de
haber podido participar en este importante
Congreso Internacional que es el IPAP al
Decano de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Salamanca, Antonio Muro,
así como a todos los miembros del Comité
Organizador del evento y felicitarles por su
gran labor.

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!

QUÉ COMER
PARA COMER BIEN
CAPÍTULO 6

Etiquetado nutricional

Salir del supermercado con una cesta
llena de alimentos saludables no es
tarea fácil. Puede que pienses que estas
comprando alimentos saludables y realmente no lo son.
Y es que la industria alimentaria se las arregla para que un
producto sea tan bonito y parezca tan sano por fuera como
insalubre es por dentro.
En el capítulo de hoy y próximamente hablaremos sobre el
etiquetado nutricional, cómo leer una etiqueta y que no te
la cuelen.
Primera regla de oro; si no tiene etiqueta mejor. Segunda
regla; no os fieis de lo que pone en la cara frontal de la caja, lo
interesante siempre esta detrás.
El etiquetado consiste en la tabla nutricional, los ingredientes,
declaraciones nutricionales y saludables. Hoy hablaremos de
la información nutricional. Esta no es otra que el cuadrito
donde siempre nos fijamos buscando las calorías del
alimento. La mayoría de la gente sólo se fija en las calorías,
cuando es lo menos importante.
La tabla nutricional nos explica que cantidad lleva el
alimento de cada nutriente. Como mínimo nos vamos a
encontrar una columna, la cantidad de nutrientes por 100 g
de producto. La segunda columna nos muestra la cantidad
de nutrientes por ración de alimento. ¿A qué se refiere por
ración? ¿consideramos la misma ración nosotros que la
empresa? Normalmente tienden a ponerla por lo bajo, de
esta manera nos hacen pensar que consumimos menos de
lo que realmente hacemos. Por ejemplo, es común que en
una caja de galletas ponga de ración dos galletas cuando es
prácticamente imposible comer sólo dos. Mi recomendación
es que siempre nos fijemos en los 100 gramos, así podemos
comparar unos productos con otros.
VALOR ENERGÉTICO
Es prácticamente lo único que miramos, las calorías. La
industria lo sabe y se aprovecha esto haciendo alimentos
bajos en calorías. Un producto bajo en calorías no siempre es
saludable. Es más importante la calidad que no la cantidad.
CARBOHIDRATOS
Encontramos la cantidad de carbohidratos total y cuales
de estos son azúcares. El punto negativo, no diferencia si el
azúcar esta presente de forma natural en el alimento o se le
ha añadido posteriormente, para ello tendríamos que fijarnos
en el listado de ingredientes.
GRASAS
Además de las totales, las encontramos clasificadas en
saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas.
Es otro de los puntos que más mira la gente intentando
elegir el que lleva menos grasas, sobretodo las saturadas.
No podemos decidir si un alimento es malo sólo porque
contenga grasas saturadas. El aceite de coco contiene
grasas saturadas pero en conjunto con otros nutrientes que
aporta, se considera un alimento saludable. Otra vez, no nos
podemos fijar sólo en la tabla ya que no nos dice la naturaleza
de este nutriente. Curiosamente, las grasas más malas no
están incluidas en la clasificación. No podemos saber si
contienen; a no ser que miremos los ingredientes, son las
grasas parcialmente hidrogenadas. Incluidas en bollerías,
platos preparados y congelados.
En conclusión, la tabla nutricional por si sola no nos puede
ayudar a decidir si es un buen alimento o no. Siempre nos
tenemos que fijar primero en los ingredientes; es más
importante la calidad que la cantidad.

Carla Escuder Marcos
Dietista-Nutricionista en Nutriestudio
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Vinaròs inaugura el gran mural dedicat a Carles Santos
El gran mural urbà -"Jo no he marxat mai"-dedicat a la memòria del Fill Predilecte de Vinaròs, el músic Carles Santos, va ser inaugurat divendres 5
d’octubre al migdia. El mural és obra de l'artista urbà Francisco López, conegut artísticament com “Chile”, i l'obra està inclosa en la iniciativa ‘Vinaròs art
urbà’ impulsada des de la regidoria de Cultura que dirigeix Marc Albella, mitjançant la qual es destinen murs urbans d'edificis per a l'art.
El lloc escollit per realitzar-lo ha estat un bloc
d'edificis situat a la plaça Primer de Maig i
Raimundo d'Alòs i mirant cap a la plaça de bous
de Vinaròs. Un lloc molt proper a la residència
habitual del genial compositor.
Aquesta obra ha estat possible gràcies a l'esforç d'i
la col·laboració del Ajuntament de Vinaròs, Caixa
Vinaròs, pintures Arnau de Vinaròs, Hermo i @
nbqcompany.
Albella va explicar que el procés creatiu, que ha
durat al voltant de tres setmanes, “ha culminat en
un treball amb un resultat fascinant”, felicitant a
‘Chile’ per l'execució.
Per la seva banda, ‘Chile’ va destacar que és el
mural de més grans dimensions que ha realitzat
fins avui i que ho ha fet “amb totes les ganes,
il·lusió, energia i molt respecte a la figura de Carles
Santos”. També va explicar que quan es va tenir la
idea de desenvolupar aquest projecte, “el primer
que vaig fer va ser parlar amb la coordinadora de la
Fundació Caixa Vinaròs, Nati Romeu, perquè donés

la seva opinió i aprovació”.
Chile va començar el mural el 14 de setembre i va
concloure el 3 d'octubre. “Vaig buscar aquesta data
perquè vaig voler fer-la coincidir amb l'homenatge
que se li va realitzar a Santos a la plaça de toros”, va
explicar, afegint que està molt satisfet per la gran
resposta que ha tingut entre el públic. El mural
dedicat a Santos està basat en una fotografia que
se li va fer al músic en el Teatre Nacional fa uns anys.
“Aquesta imatge em va agradar molt, per la seva
expressió, el seu somriure i la seva cara de “pillo”,
molt representativa”, va indicar. Quant al text que
l'acompanya, va assegurar que va ser consensuat
amb la Fundació Caixa Vinaròs.
Antoni Sebastià, director de Caixa Vinaròs, va
agrair a Chile que hagi realitzat aquest gran treball
de manera altruista. “És un mural que deixa a tots
amb la boca oberta, pel ben realitzat que està,
pel seu realisme, i a més està situat molt prop
d'on vivia Santos. Aquestes coses ens arriben a
l'ànima als vinarossencs, i és una demostració que

amb la col·laboració es poden arribar a fer grans
coses”, va indicar. D'altra banda, la coordinadora
de la Fundació Caixa Vinaròs, Nati Romeu, va
explicar que entre Santos i Chile ja va haver-hi una
col·laboració prèvia, a Barcelona, quan durant una
exposició el músic va preguntar per l'artista urbà
perquè fes el mural en homenatge a Rafael Patxot.
Romeu també va traslladar a Chile l'agraïment
sincer i “infinit”de la família del músic i compositor
per haver realitzat aquest mural.
La iniciativa Vinaròs Art Urbà ja va realitzar un
primer gran mural urbà que està sent l'atracció
d'una de les entrades a Vinaròs. Es tracta d'un
astronauta de grans dimensions pintat pel gijonés
Javier Robledo, conegut amb el nom artístic de
XAV. El seu projecte d'art mural, que va plasmar en
un mur entre la rotonda del carrer Pilar i l'Avinguda
Pablo Ruiz Picasso, va ser seleccionat entre un total
de sis propostes realitzades per graffiters de tota
Espanya. Aquesta iniciativa continuarà el proper
any amb noves accions d'art urbà.

La Generalitat organitza els primers Premis Carles Santos de la Música Valenciana
El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de
la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, juntament amb
Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura
Popular de l’IVC, i Rafa Piqueras, director de la gala, van
presentar els Premis Carles Santos de la MúsicaValenciana
que organitza per primera vegada la Generalitat.
La gala es celebrarà el dia 8 de novembre al Teatre
Principal de Castelló en una cerimònia homenatge al
compositor vinarossenc Carles Santos. En la cerimònia
de lliurament de premis s’entregaran unes estatuetes14

guardons en bronze que són una reproducció d’una
coneguda intervenció de Carles Santos anomenada
“El piano que escolta” i l’ha adaptat l’escultor Jaume
Espí.
Marc Albella, regidor de Cultura, Festes, Joventut
i Tradicions de l’Ajuntament de Vinaròs, ha
informat que <<Tota la gala d’aquesta primera
edició s’articularà entorn la figura i llegat que ens
ha deixat l’artista polifacètic vinarossenc Carles
Santos>>. També ha destacat que <<Des de la Regidoria

de Cultura estem molt contents de poder celebrar
aquesta primera edició dels Premis Carles Santos que
comptarà amb una escenografia on els pianos seran
els grans protagonistes visuals i on es podrà gaudir
d’actuacions musicals amb diversitat d’estils>>.
Els Premis de la Música Valenciana tenen un total
de 16 membres, 64 nominats i nominades, i un jurat
compost per dotze membres del món de la música
i els mitjans de comunicació qui s’encarregaran
d’escollir els guanyadors.
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Chile:
“Escogí esta imagen por la mezcla de ternura y picaresca de su sonrisa”
Ha pintado un mural urbano que ya es seña de identidad de Vinaròs. Una intervención realizada de manera altruista, con el “máximo respeto” hacia la
figura de Carles Santos, y capaz de dejar boquiabierto a cualquiera que la observe. La obra lleva la firma del artista urbano Francisco López “Chile”, que
empezó a realizarla el 14 de septiembre y la concluyó el 3 de octubre. Situado en los muros de un gran edificio muy cercano a donde Santos residía,
y frente a la plaza de toros, el enorme mural está basado en una imagen que se le tomó al Hijo Predilecto de Vinaròs en el Teatro Nacional hace años.
Chile nos explica algunos detalles de su complejo proceso creativo.
¿Cómo surge la idea de plasmar este gran mural
urbano dedicado a Carles Santos?
Fue una iniciativa personal que quise incluir
en el proyecto de Vinaròs Art Urbà, que como
ya sabéis, estamos llevando adelante desde el
Ayuntamiento de Vinaròs. Era una especie de
“necesidad” que me “autoimpuse” y que he
hecho desde el respeto, la admiración y el cariño
que pienso que Carles Santos merece. Carles ha
sido, es y será un valor para Vinaròs y creo que es
positivo tenerlo siempre presente.

¿Por qué se escogió esta imagen?
En el proceso de selección de imágenes barajé
varias opciones diferentes. Imágenes a color que
me gustaban, fotos de un Carles Santos joven
que tenían mucha fuerza y personalidad...pero
al final me decanté por esta por su expresión en
la cara. Esa sonrisa que me transmite una mezcla
de ternura y picaresca o “gamberreo” a partes
iguales. Era un genio indiscutible en el mundo
y un hombre del “seu poble”. Eso es lo que me
transmitía esa imagen.

¿Con qué dificultades te has encontrado durante el

proceso de elaboración?
La principal dificultad con la que te puedes
encontrar en este tipo de trabajos es la
meteorología, pero en general he tenido
prácticamente bastante buen tiempo. El viento
es sin duda lo que más molesta ya que todo el
mural lo he pintado a pistola airless y a spray, es
decir, toda la pintura es pulverizada de manera
que si hay viento no te deja hacer lo que quieres.

¿Va a necesitar mantenimiento de algún tipo?
El mantenimiento es recomendable como
mínimo una vez cada dos años, pero las pinturas
que he utilizado son de calidad y eso aumenta la
durabilidad del mural de forma importante.

El mural es realmente enorme en cuanto a
dimensiones
El muro principal mide 30 metros de altura por
16 de ancho. Nunca había pintado nada de esas
dimensiones. Había realizado muchos trabajos
de grandes superficies pero nunca nada de este
tipo.

Y la complejidad debe ser importante

experimentado y me quedé al principio de
empezar a trazar las primeras líneas del dibujo
totalmente bloqueado durante un par de horas
encima de la grúa, sin saber cómo avanzar.
Siempre que he pintado algo, tanto de trabajos
como de graffiti en la calle, tienes la sensación de
que dominas la pared, de que tienes tú el control.
Pero cuando me enfrenté a algo tan grande
sentí justamente lo contrario. Me absorbió por
completo y durante la mayor parte del proceso
fue la pared la que mandaba. Solo noté que la
había controlado cuando ya quedaba poco para
acabar.

¿Has podido disfrutarlo mientras pintabas?
Sí. En general ha sido para mí muy divertido todo
el proceso y he disfrutado como pocas veces,
aunque también han sido muchísimas horas
de trabajo y muy poco descanso. Pero el factor
psicológico para este tipo de murales es incluso
más importante que el físico y yo me lo planteé
con muchas ganas, ilusión y energía desde el
principio hasta el final. La motivación y creer que
puedes sacarlo adelante es fundamental.

Me pasó algo muy curioso que nunca había
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La capella de Santa Victòria acull l’exposició ‘Art Brut’

Redacció/ Fotos: E.Fonollosa

La capella de Santa Victòria de Vinaròs acull fins al 14
d’octubre, en horari d’Auditori Municipal, la exposició
anomenada “Art Brut”, en la que totes les pintures
exposades són de persones diagnosticades amb una
malaltia mental, i amb inquietuds artístiques. Ha
estat possible gràcies al treball de set artistes i al CRIS,
dirigit per Maria Dolors Sanz, col·laborant la Unitat
de Salut Mental de l’Hospital Comarcal de Vinaròs i
l’Ajuntament d’aquesta ciutat. El 10 d’octubre és el Dia
Mundial de la Salut Mental i se celebra amb aquesta
exposició.
‘Art brut’ és un terme acunyat l’any 1945 per Jean
Dubuffet al referir-se a l’art creat per gent que no té a
veure amb el món artístic, sense formació acadèmica,

i sovint associat a l’enfermetat mental. El moviment
sorgeix a principis de la década dels anys 70 i es pot
incloure dins la rama de l’expressionisme. Alguns
artistes com Picasso o Klee van sentir gran interès
per l’Art Marginal, per la facilitat en que aquest estil
trencava amb tot lo establert. L’Art Brut pren com
a punt de partida les corrents naïf i els seus artitstes
són autodidactes. Dubuffet afirmava que tots tenim
un potencial creatiu que les normes socials actuals
anulen.
Sanz va explicar que enguany el CRIS, Serveis Socials
de l’Ajuntament i l’hospital de Vinaròs s’han unit per
conmemorar el Dia Mundial de la Salut Mental. “La
finalitat és sensibilitzar a la societat en general que les
persones que tenen una malaltia mental són persones

que s’enfronten a dos tipus de conseqüències,
d’una banda les pròpies de qualsevol persona que
s’enfronta a una malaltia, i de l’altra conseqüències de
les que tots en som responsables, que donen a terme
barreres, a l’estigma social, perquè son persones
de vegades són etiquetades i d’aquesta manera els
resulta més difícil al integració”, va explicar.
Les obres exposades estan fetes per persones que
tenen un diagnòstic de malaltia mental, usuaris del
CRIS i de la Unitat de Salut Mental. “Volem transmetre
que les persones que tenen una malaltia mental són
persones que tenen infinitat de qualitats positives,
com tothom, entre elles les qualitats artístiques”, va
concloure.

Tony Barberá en la pieza “Nella fantasia”.
Pudimos escuchar variadas clases de música, desde
la religiosa, tradicional peruana, tradicional catalana,
de películas, tradicional gallega y se finalizó con la
bella pieza “Nella fantasía” de Ennio Morricone, y

perteneciente a la premiada película de “La Misión”.
El concierto fue del agrado de los asistentes, y
nuevamente el director Rossend Aymí, nos regaló un
“bis”, repitiendo la interpretación de “Em dónes força”,
finalizando de esta forma una agradable tarde de
música coral.

La coral “Garcia Julbe” en concierto
I.R.

Dentro de los actos programados por nuestro
ayuntamiento sobre el “”777 é aniversari carta de
poblament de Vinaròs”, el pasado sábado día 6 de los
corrientes, la “Coral García Julbe” de nuestra ciudad
ofrecía un variado e interesante concierto, el cual tuvo
lugar en el “Auditori Municipal” a las 20 horas.
Presentó el programa Marina Albalat, la cual tras
agradecer la presencia del público asistente así como
la del concejal de cultura Marc Albella, detallaba el
programa a interpretar. Tuvo la delicadeza la coral,
de dedicar su primera pieza “Ave María” a la que fuera
la más grande soprano y diva del mundo en el “bel
canto”, Montserrat Caballé, fallecida en la mañana de
este mismo día del concierto.
El programa tal como he dicho antes, fue de lo más
variado, dirigido por el gran músico Rossend Aymí
i Escolà, acompañado en varias piezas al piano y al
órgano por Enric Melià i Fortuna y en la última de las
piezas, de nuevo, con la colaboración del trompeta

TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA “ La muntanya màgica ” de Thomas Mann. Ressenyes literàries
El passat més de setembre l’obra que vam comentar
a la “Tertúlia Literària Àgora” va ser “La muntanya
màgica” de Thomas Mann. Aquesta és una obra
literària exigent on l’autor va recomanar llegir-la dues
vegades a qui l’agradés , en cas contrari va aconsellar
abandonar la seua lectura , pot ser esperant una altra
ocasió ....
Sens dubte, La muntanya màgica, de Thomas Mann,
és una de les grans novel·les del segle XX. Concebuda
com un relat curt a partir d'una experiència molt
propera a l'autor, va acabar convertida en un text de
mil pàgines de gran densitat literària. L'acció transcorre
en un luxòs sanatori per a malalts tuberculosos on el
jove Hans Castorp, enginyer naval, es trasllada per
visitar el seu cosí, per un periode de tres setmanes
que es convertiran en una estada de set anys.
En aquell reducte dels Alps suïssos, els malalts, i no
tan malalts, viuen aïllats i desisnteressats de tot el
que succeeix en la terra plana, pendents només de la
pròpia vida i resignats amb passivitat total a l'arribada
de la mort. El temps, allà, no compta. Els àpats
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copiosos i exquisists, les hores d'obligat repòs i unes
relacions personals viciades per un entorn angoixant
omplen els dies marcats per la rutina.
Dos personatges influeixen en el jove Castorp. El
liberal Settembrini i l'antic jueu convers al catolicisme,
Naphta, malden per il·lustrar el jove i guanyar-se'l
en una lluita dialèctica que acabarà amb el suïcidi
del segon, representant d'un autoritarisme polític,
barreja de les tendències ideològiques en pugna en el
primer terç del segle XX. Al seu torn, Castorp admira
alternativament els dos mestres, com un alumne
desitjós de formació, que no assoleix veritablement
res, i dominat per la passió sense esperances que li
desperta madame Chauchat, bella i exòtica resident
del sanatori.
El director mèdic, Behrens, exerceix en aquell racó
muntanyós com un cap d'estat que dictamina,
controla i condueix la llarga estada dels malalts més
a la mort que al guariment. Un altre personatge,
aparentment secundari, però de gran transcendència
és Peeperkonn, un riquíssim exportador de cafè amb

una personalitat hedonista, superficial i un discurs
buit de contingut que acaba arrossegant gairebé
tots els interns a una admiració pareguda a la que
desperten els dirigent polítics entre les masses.
Plena de cites mitològiques i culturals, en una barreja
magistralment ordida, la novel·la és, des del punt de
vista estrictament literari, un autèntic monument,
tot i que de difícil lectura, amb contínues referències
a l'evolució política i humana del narrador. El relat
acaba amb l'esclat de la primera guerra mundial,
un veritable tro enmig de la muntanya que la fa
trontollar. Els desnonats per la malaltia abandonen la
posició horitzontal del sanatori en una diàspora total
i desesperada i trobem Castorp fent el soldat enmig
del fang i la tempesta, tan perdut com estava enmig
de la muntanya que ha deixat de ser màgica
PROPERA CITA TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA :
DIVENDRES 26 OCTUBRE , 17h.30’ A L’ESPAI MARIOLA
NOS :“LA ESTRELLA DISTANTE” de Roberto Bolaño
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Diego Latorre dirige una película dedicada al grupo musical ‘Robe’
El ilustrador vinarocense Diego
Latorre ha dirigido una película
dedicada al grupo musical Robe.
El próximo día 25 de octubre
se estrenará en todas las salas
de cines Yelmo del país, "Robe.
Bienvenidos al temporal", la
grabación de la pasada gira, con
canciones de tres escenarios
diferentes (Teatro romano de
Mérida, Palau de la Música de
Barcelona y Wizink Center de
Madrid). Roberto Iniesta “Robe”,
cantante, guitarrista y compositor
de Extremoduro, nos presenta de
este modo en formato cine un
concierto memorable, resumen
de su aclamada gira de 2017
“Bienvenidos al temporal”. Los
escenarios más emblemáticos

de España, como el teatro
romano de Mérida, o el Palau
de la Música entre otros, fueron
testigos de un acontecimiento
musical histórico, que fue la
materialización en directo de
los dos discos de su nuevo
proyecto en solitario; “Lo que
aletea en nuestras cabezas” y
“Destrozares, canciones para el
final de los tiempos”, discos de
oro ambos. Robe, con casi cuatro
millones de discos vendidos en
toda su carrera, con cientos de
conciertos multitudinarios a
sus espaldas, nos ofrece ahora,
un auténtico viaje íntimo que
emociona en cada fotograma,
cada acorde, cada frase y cada
suspiro.

Aquest dijous 27 de setembre a la Casa de la Cultura
de Vinaròs va tindre lloc la conferència: "Prevenció,
detecció i actuació en casos de drogues i altres
addiccions" a càrrec de Pilar Bellés basada en la
novel·la sobre un cas real de superació: "De las
tinieblas a la luz" de Pilar Bellés i M Ángeles Ortí.

Xarrada d'Amics de Vinaròs" sobre les
muixerangues, una tradició valenciana,
a càrrec del professor d'Història Joan
Bofarull, mestre de la Muixeranga de
Vinaròs

Conferència organitzada per la Regidoria
de Cultura sobre la pesca durant l'època
medieval, pel doctor en Història Medieval
Frederic Aparisi, de la Universitat de Lleida.
E.Fonollosa

Cultura amb amor
Associació Cultural Jaume I

La setmana passada, vos anunciàvem , la
xerrada sobre HUMOR, FESTA i LLIBERTAT
D’EXPRESSIÓ que ens farà Joan Cuscó.
Ara cal fer una petita descripció del
personatge.
Joan Cuscó i Clarasó (Vilafranca del
Penedès, 1971) és doctor en Filosofia
per la Universitat de Barcelona i
s’ha especialitzat en Musicologia a
la Universitat d’Alcalá de Henares.
Col·labora amb la Càtedra Ferrater i
Mora de Pensament Contemporani de
la Universitat de Girona, és membre
de la Societat Catalana de Musicologia
i de la Societat Catalana de Filosofia i
conservador de l’Àrea de Documentació i
de l’Arxiu Musical del Museu de les Cultures
del Vi de Catalunya (VINSEUM). També
ha estat sotsdirector de l’Aula de Música
Tradicional i Popular del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, on
actualment continua com a responsable
d’investigació i professor. Així mateix,

ha fet de crític de música clàssica i
contemporània i d’òpera a COM Ràdio.
Des de l’any 1989, ha publicat diversos
llibres de filosofia, d’estètica musical
i d’investigació històrica, i articles en
diferents revistes especialitzades. També
ha participat com a ponent en diversos
congressos de filosofia, musicologia i
literatura i és especialista en filosofia
catalana contemporània, en filosofia
de la consciència i en estètica. Entre les
seves publicacions, destaquen els llibres
següents: Cançons del vi, de beure i de
taverna, Francesc Pujols i Morgades. El
filòsof heterodox, i Filosofia i consciència.
La nostra cultura sol anar lligada a la
festa i aquesta s’ha d’explicar amb humor
sempre que hi haja la llibertat d’expressió
necessària.
De la festa, l’ humor i de la llibertat
d’expressió
ens parlarà Joan Cuscó el
proper divendres 19 d’octubre a les 7 de
la tarde al saló d’actes de la biblioteca
Municipal .
17
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Per fi s'ha aclarit el misteri
del sou de l'alcalde
Per David Adell
Aquesta setmana passada el
Ministeri de Política Territorial
i Funció Pública va divulgar les
dades sobre els sous de tots
els alcaldes d'arreu l'Estat. Com és lògic, són els
regidors de les ciutats més poblades els que reben
un major salari.
Naturalment vam pegar una ullada a Castelló i
ens vam trobar en el fet que Enric Pla és el regidor
que menys cobra de totes les ciutats grans de la
província. En total trenta-vuit mil euros a l'any,
que és el mateix que per exemple perceben els
alcaldes de Sant Jordi o Alcalà de Xivert. Un bon
sou en aquesta època de precarietat a la qual ens
ha portat la vella política, sens dubte. Però que
pensem que és l'adequat per a una persona que
gestiona una "empresa", com ara és l'Ajuntament
de Vinaròs, amb un pressupost de vint-i-quatre
milions d'euros i quasi tres-cents treballadors.
Vam estar temptats d'enviar una carta al ministeri
preguntant si no s'havien equivocat, ja que segons
la informació que ens ha arribat durant aquests
últims tres anys a través del Partit Popular i mitjans
d'informació afins, l'alcalde de Vinaròs Enric Pla
cobra "siete mil euros al mes".
En aquest cas, una vegada aclarit amb papers qui
es dedica a utilitzar la mentida i demagògia per fer
política i qui va sempre amb la realitat per davant,
ens agradaria tornar a explicar perquè des de Som
Vinaròs defenem que un polític amb dedicació
completa cobre un sou.
Des del nostre punt de vista i així ho vam decidir
farà quatre anys tots els vinarossencs assistents
a l'assemblea oberta, si volem que la gent de
carrer puga accedir a fer política pel seu poble, és
indispensable que la seua jornada laboral dintre
d'un ajuntament siga remunerada. Perquè d'altra
manera només els polítics professionals que
cobren del partit o els grans empresaris, serien els
qui podrien permetre el luxe d'estar-se vuit hores
treballant sense un jornal.
La veritat, pensem que ja hem estat massa segles al
nostre país sent governats per caciques, senyorets
i els seus hereus. Els quals només han pensat en
la seua butxaca i la dels seus socis, deixant els
interessos dels veïns i el poble sempre en l'últim
lloc. I la política, o la fas o te la faran.
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Teorías conspiranoicas
(1a parte)
Per Fernando Juan –
Executiva local PSPV-PSOE

Propongamos una fantasía
de las que les gustan a las
derechas recalcitrantes de
nuestra ciudad. Propongamos
que queramos que la lean.
Propongamos, pues, que nos dediquemos a
comunicarla en castellano, para que no se lo
tengan que contar terceras personas. Porque
las izquierdas somos bilingües, igual que las
derechas, pero solemos no discriminar en
función del idioma empleado. Y es que este
articulo, estructurado en diversas partes,
podría ser tan largo como el tiempo en el que
tardará en fructificar el proyecto (o fantasía).
Los socialistas hemos gobernado esta ciudad
más tiempo que ningún otro partido, hemos
cambiado totalmente la fisonomía de nuestra
ciudad, la hemos dotado de aquello que tiene,
y hemos y estamos peleando por conseguir
aquello que no tiene. Teníamos y tenemos
un proyecto de VINARÒS. Teníamos claro que
tenía que ser un claro referente del norte
de Castellón. Teníamos claro que tenía que
ser una ciudad con servicios dedicados a
toda la comarca, teníamos claro que se tenía
que reordenar la ciudad, y esto implicaba
expandirla.
Y tenemos claro que, aunque sea referente
comarcal en sanidad, comercio, turismo
familiar y servicios administrativos, una ciudad
no puede encontrar el equilibrio SIN industria,
una industria que pueda cubrir demandas de
empleo estable, anual, para poder superar el
bache estacional del empleo turístico de mala
calidad que, reconozcamos, existe en nuestra
ciudad, para poder recuperar el empleo que
desapareció con la crisis de la industria del
mueble, que tan potente era en Vinaròs.
El
proyecto
del
polígono
industrial
“Soterranyes” nació con esta idea. Y con el
objetivo de paliar el desequilibrio producido
entre la construcción, el turismo y la industria,
tanto local como comarcal. Y dicho proyecto se
gestó durante la legislatura 2003-2007, desde
el PSPV-PSOE e implicando al PVI, copartícipe
desde el momento mismo del inicio de las
gestiones.
Dichas gestiones cristalizaron en la legislatura
2007-2011 con la aprobación por parte del
Ministerio de Industria de una ayuda a la
creación del polígono, mediante dos partidas.
La primera partida constaba de un crédito de
6.000.000 de euros, a devolver en 15 años, con
3 años de carencia y un tipo de interés del 0%,
además de 1.000.000 de euros de subvención
a fondo perdido y otro millón puesto por el
Ayuntamiento. La segunda partida, las mismas
cantidades con las mismas condiciones. En
total, 16.000.000 de euros para la compra
de 2.000.000 de metros cuadrados, la mayor
inversión en futuro industrial de todo el
territorio. Una verdadera inversión de futuro
para la industrialización del norte de Castellón.
El entonces equipo de gobierno, con el socialista
Jordi Romeu como alcalde, inicia la compra
de terrenos... y aparecen los poltergeist (o
“conspiraciones judeomasónicas”). Continuará.

Y de nuevo el himno quedó mudo
Por Lluís Gandía
En 2011, y por primera
vez, Vinaròs celebró el 9
d’Octubre con una serie
de actos institucionales y festivos organizados
desde el Ayuntamiento. Tuvo que llegar el Partido
Popular para dar visibilidad al día de todos los
valencianos. Se organizó una ofrenda floral al
monumento al Rey Jaime I, una hizada de la
Real Senyera en la plaza Parroquial y un acto
institucional en el salón de plenos.
Desde la llegada del tripartito se suprimió el acto
institucional, los partidos de izquierda volvieron
a esconder y avergonzarse de la Real Senyera y
suprimieron también la hizada de la misma en la
plaza Parroquial y en la ofrenda floral al Rey Jaime
I buscaron una versión del himno regional solo
instrumental, eliminando el texto.
Los complejos de la izquierda valenciana más
rancia se pusieron de manifiesto desde el
primer día de la legislatura en la celebración
del 9 d’Octubre. Ni PSPV-PSOE, ni Podemos, ni
Compromís han respetado nunca las señas de
identidad que los valencianos acordamos en
nuestro Estatut d’Autonomía. Ellos están en otras
cosas, en buscar la confrontación con nuestros
símbolos en lugar de utilizarlos como un elemento
de cohesión de los ciudadanos.
La decisión de eliminar la letra del himno
únicamente responde a los complejos de una
izquierda que busca imponer su visión de la
Comunitat antes que reforzar los consensos; una
izquierda que habla mucho de diálogo pero es
todavía incapaz de aceptar con normalidad los
grandes acuerdos de la transición.
Los vinarocenses deben saber que en octubre de
2019, si con sus votos y confianza provocan un
cambio de gobierno en mayo, el himno regional
volverá a sonar con la música y con la letra en su
integridad porque nosotros, en el Partido Popular,
estamos orgullosos de ser valencianos y de formar
parte del gran proyecto común que es España.
Y no queremos terminar sin referirnos al discurso
institucional del Alcalde, Enric Pla, en el 9
d’Octubre. Ver al Alcalde hablar de diálogo y
respeto por las diferencias cuando hace tan solo
unos días expulsó del pleno irregularmente y
saltándose el reglamento al portavoz del principal
partido de Vinaròs es una broma de mal gusto
que demuestra que para Enric Pla la realidad va
por un camino y él por otro muy distinto en el
que vive en un mundo paralelo creado en base a
sus mentiras. Vinaròs no merece el silencio de un
himno regional enmudecido por un Alcalde y un
tripartito que mienten más que hablan.
de Vinaròs

www.ppvinaros.es
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Oportunisme polític
Per Maria Dolores Miralles
En el passat ple ordinari
del mes de setembre,
Compromís, presentà una moció per sol.
licitar la reversió de la N-340, al seu pas pel
terme municipal de Vinaròs. La titularitat
d'aquesta s'ha oferit al municipi, després de
la inauguració del desdoblament de la N-340.
Aquesta moció es va presentar ja fa temps
al plenari, i tots els partits aceptaren per
unanimitat la reversió d'aquesta, perquè tots
som conscients de la seua necessitat, per
què és vital per l'ordenació de la circulació
rodada de la costa nord i sud.
El PVI, ha donat suport fins ara a les possibles
gestions que ha informat l'alcaldia en les
diverses comissions d'urbanisme, perquè
fins ara s'ha actuat d'una forma prudent i
amb seny. Però en la moció, presentada pel
grup Compromis, hi han una serie d'acords,
on no compartim, perquè no podem
aceptar la reversió de la N-340 a qualsevol
preu. El tram que ens pertoca a Vinaròs, es
molt extens, (aproximadament d'uns 16
Km). Llavors, abans hi ha que fer-se moltes
obres per acondicionar-la (enllumenament,
voreres, rotondes,….), obres molt costoses,
que tenen que assumir el Ministeri de
Foment, perquè es de seua la competència ,
fer aquestes infraestrucutures.
Una volta acceptada, l'ajuntament es
converteix en propietat muncipal, per tant
és d'obligat compliment el seu mantiment,
per això hi ha que rebre-la en len millors
condicions, per evitar despeses que son
competència d'altres admistracions.
En el punt 2 de l'exposició de motius es
diu que l'ajuntament té que presentar un
projecte constructiu de l'obra, deixa molt
clar que no es poden demanar el 21 milions
d'euros per arrranjar-la, Sr. Moliner, perquè
en el plenari l'alcalde va dir que no existeix
cap projecte, només hi ha un estudi. També
es va dir durant el decurs del plenari quin
seria el cost per al poble el seu manteniment,
una volta que siga de peopietat municipal,
pregunta que tampoc va ser capaç de
respondre el Sr. Moliner.
El militants del PVI, pensem que és un
tema molt seriós, i que s'hagués tingut que
tractar abans aquest tema en la comissió
d'urbanisme. Sempre hem manifestat que
volem una 340 en perfectes condicions, però
sent sabesors dels costos del manteniment
per al poble ja que estem parlant de milions
d'euros.
Manifestar lliurement la nostra opinió, no
ha estat ben rebuda per Compromís, que
ha emprés una campanya de descrèdit a les
xarxes socials vers als grups que no pensen
com ell. Estem convençuts que aquesta
mocíó, és oportunisme polític, només tenia
una única intenció, promocionar a Jordi
Moliner, regidor actualmente de Compromís,
com candidat a l'alcadia de Vinaròs en les
properes eleccions muncipals que tindran
lloc al maig del 2019.
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Andrés Albiol

Mar con puente largo del Pilar

Semana con un ‘acueducto’ al cambiar todas las Cofradías de la provincia el día festivo del martes, por el laboral
del jueves, de manera que se faenó seguido los días 9-10 y 11, para hacerse fiesta prolongada el jueves, viernes,
sábado y domingo.
El estado de las aguas resultó bueno. Las capturas fueron normales a excepción de la llum que no
pescó. Y las cotizaciones mediocres.
La pesca de arrastre desembarcó a diario gran variedad de pescados y mariscos, como langostino,
calamar, salmonete, pescadilla, peluda, rape, móllera, rubios, canana, caracol, galera, jurel, caballa
y morrallas. El cerco, dos traíñas había aquí, pero con el mistral nocturno no encontraron bancos de
pescado azul por ésta costa. La flota artesanal, las barquitas trasmalleras, la mitad opera en busca
de lenguado y rombo, siendo sus extracciones buenas. Tres se dedican con éstas redes a la sepia.
Y una lo hace al pagel, sorella y lliri. El palangrillo costero, dos embarcaciones atraparon con éste
arte de anzuelos dorada, sargo y llampuga.
Los cuatro recolectores de pulpo roquero con cadufo llevaron ejemplares de 1 a 3 Kg.
Y la pesquera del atún rojo del Mediterráneo, una barquita peñiscolana capturó al anzuelo con
lienza de mano dos piezas de tonyines, que dieron en báscula 50 y 80 Kg. Las subastó en nuestra
lonja, ya que Peñiscola y Benicarló no están autorizados por el ICCAT, para venderlas.

Ecos de ‘Mar’; Beneficiosos rayos solares marítimos

Comentamos varias veces que la iluminación del sol en la piel de nuestros cuerpos (siempre en
pequeñas dosis adecuadas) es súper saludable, ya que activa la vitamina D, y entonces nuestro
organismo comienza la fabricación de los calcios para los huesos, que lo saca de los alimentos
ingeridos, en especial del pescado.
La carencia de ésta vitamina también llamada hormona esteroide, puede llegar a impedir la
absorción de calcio, y el esqueleto humano se debilita, provocando curvas y malformaciones
irreversibles en la osamenta, la osteoporosis.
Los científicos han demostrado que dicha vitamina ‘solar’ tiene igualmente efectos extraóseos
relacionados con el sistema inmunitario, como la neumonía y la tuberculosis.
En el cuerpo humano, o sea, en los músculos, los huesos, cerebro, pulmones, sistema digestivo,
mamas, próstata, etc., hay receptores en todas sus células de ésta indispensable vitamina D. Así,
que a tomar a diario un poquito el sol y a comer pescado, para activar éstos genes mineralizadores
y elaboradores en especial de calcios, y de esta manera salir beneficiadas las personas y tener
buena salud.

El castellà li diuen cola de pavo. També és semblant
als volants dels vestits de gitana. En anglés li criden
peacocks, en francés padina quene de-paon i en
alemany Trichteralge. El seu nom científic és Padina
pavonia.
Igualment té forma de palmito còncau, amb unes
quantes plantes agrupades donant-li una dimensió
d'uns 15 cm. d'ample i alt. És de la classe de les
algues terroses i de la família Dyctyotals. És un
organisme constituït per un tal·lus cel·lular i gots
conductors de saba. La part inferior pedunculada
i cuneïforme. La superior és oberta en volta,
sense ramificar i amb clavills radials i en la seua
superfície hi ha pèls. El bord superior està enrotllat
amb pestanyes. S'agafa al substrat sòlid amb forts
rizoides.
És de color blanquinós amb incrustacions
groguenques calcàries i zones concèntriques mes
fosques i platejades.
Apareix mes de primavera a tardor. Suporta canvis
bruscos de temperatura de l'aigua. Es reproduïx a
l'estiu i pot ser sexual i asexual per espores, podent
alternar cada any. Preferix llocs solejats amb
pedres i protegits fins als 20 m. de profunditat. Hi
ha inclús eriçons que se les col·loquen en el dors
per a camuflar-se i paréixer un vegetal, alhora
que ell la passeja i soleja. A partir de la llum dels
rajos solars, per mitjà de la fotosíntesi fabrica el
seu propi aliment. Al mateix temps pot absorbir el
CO2 de l'aigua marina i alliberar oxigen, netejant
els mars. Sol capturar-se amb tremall i a vegades
després d'un fort onatge apareixen a la vora de
platges. Este grup d'algues terroses contenen
pigments vegetals que li donen la dita coloració, a
més de ser antioxidants. Posseïxen alginatos, que
servixen també per a espessir les pintures, etc.
Elaborar pells per a embotits. La farmàcia els usa
amb fins dermatològics com fer la pell més elàstica,
champús, etc.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE SETEMBRE DE L’ANY 2018 (II)
PEIXOS:
Mussoles (Escualos)
40 Kg
Peix espasa (Emperador)
795
Llampuga (Lampuga)
7
Orá (Dorada)
693
Sard (Sargo)
4
Lliri (Anjova)
8
Pagell (Breca)
36
Letxa (Verderol, P. limón
2
Sorella (Jurel real)
43
Llisa (Mújol)
4
Roncador (Roncón)
2
Déntol (Dentón)
4
______
Total……………………..1.636
MOL·LUSCOS:
Polp roquer (Pulpo roquero)
17
______
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Total Palangre y Marrajera
PEIXOS:
Tonyina (Atún rojo)
Escrita (Raya)
Mantes (Xuxos, Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga-Xucla (Bogue-Picarel)
Rallat (Bonito)
Llampuga (Lampuga)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Asparrall (Raspallón
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)

1.653
187 Kg
6
39
6
2
10
44
570
10
15
62
594
55
70
28

Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisa, Mújol)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Déntol (Dentón)
Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Rom (Rémol, Rombo)

101
1.722
20
15
164
3
773
40
730
9
7
13
114
12
21
11
47
_____

Total…………………
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Total..............................
MOL·LUSCOS:
Sipia (Sepia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
Caragol punxent (Cañailla)
Total………………...
Total Tremall i d’A. Arts..

5.488
4
424
234
_______
662
398
5.195
6
_____
5.599
11.753
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Vinaròs C.F.

Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

1ª REGIONAL, GRUPO 1. COM. VALENCIANA
4ª JORNADA, TEMPORADA 2018-19
DOMINGO, 7-10-18, 17h.
C.F. TORREBLANCA 0, VINARÒS C.F. 3
ÁRBITRO DEL ENCUENTRO: JORGE GONZÁLEZ
BERMAN. Muy bien, pasó sin ser protagonista.
Excelente encuentro el realizado por los nuestros.
Mejor juego mostrado sería imposible de
imaginar y menos ante un rival tan contundente,
considerando que actuábamos en su feudo. Desde
un inicio demostramos ser francamente superiores
y así hasta finalizar la contienda, destacando
el gran nivel de juego que reivindicó nuestro
jugador número 10, HUGO ESPINOSA que supuso
una verdadera tortura para los contrarios por sus
certeras asistencias. Desde mi particular punto de
vista hemos conseguido ya a este comienzo de
temporada un despliegue de buenas maneras que
sólo nos queda continuar así con lo que pronostico
un proyecto para este año con resultado aún mejor
que la del anterior en que tuvimos el premio del
ascenso, con la cautela de no caer en la soberbia
de no respetar al contrario jornada a jornada. Si no

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º

3º Open de pesca
El pasado sábado tuvo lugar el 3º Open
de Pesca organizado por el Club Náutico y
primero de la temporada en su modalidad
de Curricán. El día fue esplendido para
practicar el deporte de la pesca y así se
reflejó en el abundante número de peces
capturados. Todas las embarcaciones
pudieron disfrutar de grandes capturas y
provocó que la clasificación final estuviese
muy disputada. A las 7:30 se daba la
salida a la prueba y las 13 horas todas
las embarcaciones ya se encontraban
amarradas a puerto para dar comienzo

suplente.
GOLES: 0-1. Min 12’. RAÚL, tras buena combinación
de ataque iniciada por Esteller.
0-2. Min 55’. De nuevo, RAÚL, a gran pase de Hugo.
0-3. Min 65’. TAYO, tras otra magnífica asistencia de
Hugo.
TROFEOS: AL MÁS REGULAR: Dani, Cristian y Manel
21, Fernando y Hugo 20, Sergio y Raúl 19, Wil y
Esteller 18, Camí 17, Tayo 5 y Saura 4.
AL DE MAYOR EFECTIVIDAD DE PASE: Fernando y
Hugo 6, Dani 5, Manel 4 y Cristian 3.
AL MÁS GOLEADOR(2): Sergio y Raúl 3, Tayo 2,
Fernando, Hugo y Saura 1.

me equivoco, vamos a ser una rotunda máquina
de demoler, tras visto lo sucedido en Torreblanca.
Que Dios lo consienta! La próxima jornada nos
visita el conjunto de ESTRELLA DE CASTELLÓN,
mañana, domingo, a las 17’30. Como siempre le
invito, apreciado lector a asistir a una grata velada
aprovechando nuestras buenísimas instalaciones.
Equipo titular: según foto adjunta, arriba, de
izquierda a derecha: MANEL 5, CAMÍ 5, FERNANDO
5, CRISTIAN 5, SERGIO 5 y ESTELLER 5; abajo, de
izquierda a derecha: TAYO 5, HUGO 6, RAÚL 5, WIL
5 y DANI 5. También jugaron: Kiko, Kamal, Moha y
Saura. En ele banquillo permaneció Lluc, portero

el recuento de las capturas, conocer a los
tres primeros clasificados y la pieza mayor.
Especies capturadas: melvas, lampugas,
rayados y verderoles.
CLASIFICACIÓN PRUEBA:
1º SUMAKA Rubén Núñez
2º BELSUS
Jesús Espada
3º AUDAZ
Gilberto Ferré
GANADOR PIEZA MAYOR
AUDAZ Gilberto Ferré 2,190 k

Jornada 4

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

4
1
3
0
1
4
3
5

J.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Morella F. C.

C. D. La Pobla Tornesa

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

G.
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

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

0
1
2
3
1
2
1
2

P.
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
3
3
2
3
4
4

Jornada 5

14/10/2018

C. D. Benicàssim

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

C. D. La Pobla Tornesa

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

G.F.
9
7
11
8
8
14
6
13
5
5
6
6
3
2
2
7

G.C.
3
1
3
5
4
7
4
12
4
5
10
12
5
9
11
17

PTOS.
12
10
9
9
8
7
7
7
7
5
3
3
2
1
0
0

DIF. G.
6
6
8
3
4
7
2
1
1
0
-4
-6
-2
-7
-9
-10
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Handbol
El passat dissabte van comenzar les lligues de
les diferents categoríes en les que esta la base
del club i els resultats van ser prou positius. De
quatre partits es va conseguir la victoria en tres,
pero curiosament del equip que va perdre es del
que el club esta mes orgullos, per ser un equip en
jugadors nous, de primer any i infantils per acabar
de fer equip i van donar la cara en tot moment cosa
digna de resaltar.
A vore si algún Xiquet s' anima i podem acabar
de completar els equips, encara esteu a temps.
Dilluns, dimecres i divendres a partir de les 19
hores al pavelló se vos facilitarà tota la informació
necesaria per entrar a la familia del handbol. Per
altra part el equip femení esta en marxa desde
fa una setmana en vuit xiquetes que están molt
animades per entrenar i intentar acabar de omplir
el equip per anar fent algún partidet i ser una
realitat de nou a Vinaròs un equip Kde xiques que
seria la guinda per el club en el seu 50 aniversari.
Infantil masculí preferent nord 5
C.Bm.Vinaròs. 22
Castelló B.
8
Vinaròs. Amare, Unai(4), Martín (7), Alberto,
Yannick(6), Sergio(4), Rubio, Carlos (1) i Alex.
Amonestats. Sergio i Rubio.
Excluits. Unai, Martín,Alberto, Sergio i Alex.
Fantastic el inici del infantil en els germans
Ramon, Joan Martin i el porteràs Joan Amare con
a veterans i els nous jugadors que vist lo vist i en
la feina de Jordi Figueres a la banqueta ens faran
passar bons mtins del dissabte.
Els primers minuts del partit van ser igualats
al marcador i molts de nervis degut al inici lliguer.
Però quan els xiquets es van assentar en defensa
i van començar a soltarse tot va ser més facil per
els contraatacs de un inspirat Joan Martín que va
ser el màxim golejador del partit. Al descans ja es
va arrivar en un clar 11-4 i a la segona part cada
equip va doblar el marcador, seguint en la facilitat
que tenien els locals en correr cap a la porteria
contraria.
Cadet masculí preferent nord 6
C.Bm.Vinaròs.A 8
Bm. Sagunto C. 30
Vinaròs. Oscar, Nestor, Joan(4), Martín, Ruben(1)

22

Carlos, Pere, José Abel(2) i Andres(1).
Amonestat. Ruben.
Excluits. Ruben i Carlos.
Sense cap dubte eixe cadet en jugadors nous
i en infantils serà el que més patirà del club per
traure resultats, però en les ganes i la il•lusió que
van posar el dissabte seràn dificils de batre, perque
lluiten per cada pilota.
Està clar que els costarà de entrar als partits, el
dissabte de un 5-10 es va passar a un 5-16 en uns
moments de desconcert dels nostres, però ho van
seguir intentant i disputant el partit devant de un
molt bon equip i en més recanvis que els nostres.
Poc a poc quan no se perdràn tants balons i els
xavals agarren seguretat els aniràn surtin millors
les coses.
Cadet masculí preferent nord 5
C.Bm. Vinaròs B. 30
Castelló B.
26
Vinaròs. Pol, Sergi(5), Didac(7), Biel(1), Ayza(7),
Raga(7), Marcos(1) i Tomas(2).
Amonestats. Biel, Raga i Marcos.
Excluit. Didac.
Gran partit el jugat entre dos bons equips i
que al final va caure cap a casa per la bona defensa
i el encert en atac en els moments claus. Partit
molt igualat que els ultims minuts de la 1 part els
nostres van agarrar una renda de 3 gols que van
saber administrar durant la 2 part.
Com tots els debuts, els inicis van ser dubitatius
i acusant una mica la baixa de Casanova en atac,
el Castelló ben plantat a la ralla de 6 metros es
va posar 2 gols per dalt i pareixia que trencaria
el partit, però els rojets en una defensa 5-1 per
moments 3-2-1, va anar roban pilotes junt a la
inspiració de Pol baix els pals va permetre robar i
correr i arrivar als descans en 17-14 a favor i superar
una petita minicrisis que van tindre.
La 2 part va surtir com es va parlar al descans i
es van conseguir rendes de 6 gols i poder jugar
guardant una mica de físic per el tram final.
Enguany serà el gran repte ja que en un equip de
domés 10 jugadors hauran partits que es faran
molt llargs. El dissabte a la baixa de Casanova es
va afegir la de Nogales que divendres al entreno es
va fer un esgyins de tornell i no va poder esrar a la

pista per ajudar en les seues parades.
Juvenil masculí 2 auto. nord 2
C.Bm.Puçol. 18
Tudor's bar C.Bm. Vinaròs. 32
Vinaròs. Juanma, Christian(11), Carlos(2),
Ferran(2), Iker(3), Sergi(4), Quim(3) i Oualid(7).
Amonestacions. Ferran.
Excluits. Christian 2, Ferran 2 i Sergi.
Molt bon inici dels nostres front un equip de
primer any i que es va notar la diferéncia de nivell.
Els nostres que porten una bona pretemporada,
encara que també en plantilla curta, però si
segeixen així i sobretot cumplint com fins ara als
entrenos enguany poden aspirar a metes altes, no
com altres equips del club que per ser més grans
no tenen la implicació que tenen els més joves.
Coses de les faenes i les ganes, suposem.
El resultat al descans hi ho diu tot, 5-18 per els
nostres que van ser els amos del partit aprofitant
la bona defensa i la feblesa del locals defensant
van marcar cada vegada que arrivaben al area
contraria. Com es diu al handbol,si defens be tens
més de mig partit guanyat.
La segona el part el equip es va deixar portar i es
va relaxar en exces i va permetre que els valencians
maquillessen una mica el resultat.
Ara a espera les pròximes jornades per el día 20 en
surtides complicades però confiem en els nostres.
El equip senior encara no ha debutat, primer per
problemes de papers i ara per el calendari tocaba
descans. El.debut serà el 27/aqui a casa contra el
uns dels cocos, el Bm. Torrent que el any passat ens
va eliminae en les semifinals de copa i es tenen
ganes de revenja.
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Una gran riquesa lingüística: els parlars valencians
h

Grup de debat i recerca
presenta:

Els
parlars
valencians

Conferència a càrrec
de Vicent Beltran i Carles Segura-Llopes
Dia: 19 d’octubre de 2018
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs
Hora: 19,30h

Grup de debat i recerca Tràngol

El pròxim divendres, 19 d’octubre, el Grup de debat i recerca Tràngol ens proposa una altra
activitat, la conferencia que sota el títol “Els parlars valencians”, ens oferiran els filòlegs
Vicent Beltran i Carles Segura-Llopes, actualment professors de la Universitat d’Alacant.
L’acte tindrà lloc a la Fundació Caixa Vinaròs a partir de les 19,30 hores.
Els dos conferenciants ens parlaran de la seua recerca, fruit de molts d’anys d’investigació,
durant la quals han realitzat entrevistes a milers de persones, algunes de fins a 2.500
preguntes i altres de poc més de 200 (les que ja havien identificat com a més significatives).
La majoria d’informants són persones de més de setanta anys, “fills i néts de cada poble
i a poder ser que no hagen eixit massa per a evitar contaminacions lingüístiques”, indica
Vicent Beltran Calvo. És el procediment habitual en dialectologia, perquè l’objectiu és
identificar el parlar tradicional, les formes heretades. La metodologia de l’estudi s’ha basat,
sobretot, en demanar als informants que identificaren i posaren nom a imatges “per a no
influir en la resposta, perquè si ens basem en definicions o proposem possibles alternatives
condicionem el resultat”.
Com ens explicarà Segura-Llopes, “algunes persones, en explicar-los que el que volíem
era estudiar la forma de parlar del poble, no entenien el nostre interés i ens remarcaven
que allí es parlava malament. És una resposta molt trista que indica un gran prejuí sobre la
pròpia forma de parlar, però justament les nostres entrevistes servien també per a reforçar
l’autoestima de la gent, apreciant les paraules boniques o peculiars que ens deien, per
exemple. I acabaven les entrevistes devanits i més orgullosos de la seua pròpia parla que
abans”. De fet, aquest és precisament l’objectiu fonamental de la xerrada: que la gent
s’adone que la seua forma de parlar és igual de bona que qualsevol altra, i que tot i que
en situacions formals cal renunciar a algunes coses, hem de valorar el que parlem. Cal
adequar-se a cada context, però no titllar com a incorrectes les variants dialectals. Així, a
més, estimarem més la nostra llengua i la utilitzarem més.
Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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www.jjcinema.es

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

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

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T REINICIA’T

Curs «Monitors de menjador
escolar» (30 h)
Del 24 al 28 de setembre de 9.00 a 15.00 h
(Inscripcions fins al 17 de setembre)
Lloc de realització: VINALAB

Xerrada Col·loqui

Humor, festa i llibertat
d'expressió

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

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

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

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

DESENVOLUPAMENT LOCAL

6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

Cultural Jaume I

INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
bit.ly/REINICIAT

Organitzat per
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”

TERTÚLIA
Club de lectura

LITERàRIA

ÀGORA

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

Dijous 18 d’octubre de 2018.
Cicle de conferències: Temps d’en Jaume

E

Conferència
“Territori administratiu i polític en època andalusí”
a càrrec de l’ historiador Joan Negre.
Hora: 19:00
Lloc: Biblioteca Municipal (C/Pilar)

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

de Roberto Bolaño
l 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.

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Conferencia

Acompañamiento de las
emociones en la primera infancia
impartido por

Miriam Tirado
(Periodista y consultora en crianza)

Día: Sábado 20 de octubre a las 11.00 h
Lugar: Auditorio Municipal Wenceslao Ayguals
d’Izco de Vinaròs

COLABORA:

Precio: soci@s: gratis / no soci@s: 5€
Venta anticipada en: Mare i Fill
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

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

Tauler Municipal

13 octubre de 2018

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la
targeta daurada per poder accedir al transport públic
urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es durà
a terme la seva tramitació serà el 9 de novembre de 2018

Requisits:
-

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

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

ANUNCI

BASES Y CONVOCATÒRIA PROVES CERTIFICAT APTITUD
PER A TAXI EN EL MUNICIPI DE VINARÒS
En el Butlletí de la Provincia de Castelló núm. 119, de data 4
d'octubre de 2018, s'han publicat les bases que regulen el
procediment per a obtenir el certificat de capacitació profesional
per a la prestació del servei de taxi en el municipi de Vinaròs, y
la convocatoria de les proves per al 2018, que es van aprobar per
Decret d'Alcaldia, núm. 1848/2018, de data 24 de setembre de
2018.
El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir
del següent a la publicació de la convocatòria al BOPC: del 5
d’octubre al 6 de novembre de 2018.
En la resolució per la qual s'aproven les llistes provisionals
d'admesos y exclosos a les proves, es determinarà el lloc, la data i
hora de les proves, amb una antel·lació de almenys 15 dies hàbils.
El model de sol·licitud és troba a les bases de la convoctòria, y es
podran presentar en el Registre General de l'Ajuntament (Oficina
d'Atenció al Ciutadà) o en la forma que determina l'article 16.4
de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques. Aixi mateix, es podran
presentar per mitjans telemàtics (seu electrònica municipal:
www.vinaròs.es).
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Tauler Municipal
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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.
PRODA CARTEL ESP-ENG DEF.pdf
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ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern
Local de data 1 d’octubre de 2018, va aprovar
l'expedient i plecs per a la contractació de les
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PAGELL I
DEL GALL INCLOSES EN EL PLA CASTELLÓ 135. (EXP.
OBRES 13/18 GEST. 9884/18).
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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
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Data límit de presentació: el 16 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.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
29
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ESQUELES

PUBLICITAT

La Asociación Cultural y R. del Ama de Casa de Vinaròs. Comunica:
A todas las Socias que deseen la lotería de la Asociación , se pasen
por Sede los jueves de 4,30 h, hasta las 6 h, de la tarde.
Este año como son décimos, no se pasará a repartir por los
domicilios.
Perdonen las molestias.
Gracias la Junta Directiva
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agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona
turística
nord, 15
11
18 octubre
desembre Vinaròs
VALLSFarmacia
av. País
Valencià,
13
19
14
20
15
21
16
22
17

desembre FERRER
MATeU
octubre
desembre ROCA
TORReGROSA
octubre
desembre GUIMERÀ
PITARcH
octubre

23
18

desembre ADELL
MARTÍNeZ
octubre
desembre SANZ
FeRReR
octubre

19

octubre

VALLS

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

20

c. Sant
Francesc,
pl. Sant
Antoni,103
39

Llibertat, 69
c. Santav.Francesc,
del Pilar, 120
pl.c.Parroquial,
11
Valencià,
15
av. Piusav.
XIIPaís
(cant.
Picasso)
pl. Santc.Antoni,
39
Pont, 83
zona turística nord, 11
c. Sant Francesc, 103

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

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

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

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

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

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

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

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

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

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

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


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

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

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

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

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

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

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

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

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

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

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


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

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

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

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

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

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES

AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

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

TRENS A BARCELONA 				A CASTELLÓ					 A VALÈNCIA

bordados personalizados

bordados personalizados

Realizamos bordados personalizados
y también
para comparsas.
Realizamos
bordados personalizados
y también para comparsas.

Nuestras máquinas de bordar
máquinas
ofrecenNuestras
una amplia
gamadedebordar
ofreceny una
amplia para
gama de
aplicaciones
accesorios
aplicaciones
accesorios
para
producir
bordados ycon
la más alta
bordados
con lapara
más alta
calidadproducir
que estas
esperando
calidad que estas esperando para
tu comparsa.
tu comparsa.

Confección de estandartes.

Confección de estandartes.

BandasBandas
para laspara
reinas.
las reinas.
RegalosRegalos
personalizados.
personalizados.
Sudaderas,
camisetas
... ...
Sudaderas,
camisetas
www.boshibordados.com
T. 964
www.boshibordados.com
T. 964
74 74
22 22
31 31
C/ Castillo,
nº 4 - Peñíscola
(Castellón)
info@boshibordados.com
C/ Castillo,
nº 4 - Peñíscola
1259812598
(Castellón)
info@boshibordados.com
67
67

