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

Els danys causats per l'episodi extraordinari de pluges 
dels passats 18 i 19 d'octubre van deixar a Vinaròs danys 
per un import d'1.005.000 euros, segons el càlcul realitzat 
pels tècnics de l'Ajuntament. El document d'aquesta 
especificació de desperfectes ja ha estat enviat a la 
subdelegació del Govern. 
Dilluns van comparèixer per detallar aquestes quanties 
l'alcalde, Enric Pla, el regidor d'Obres i Serveis, Guillem 
Alsina i el de Medi ambient i Agricultura, Jordi Moliner. 
Alsina va explicar que es tracta de 151 actuacions per un 
muntant d'una mica més d'1 milió d'euros. A l'apartat 
de costes i obres que depenen de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer el muntant ascendeix a més de 
400.000 euros. Entre els més importants, va destacar que 
arreglar el despreniment en Cala Puntal, que afecta a 
habitatges, costaria 182.000 euros i el de la part nord del 
pont de Les Salines, al voltant de 17.000 euros. També hi 
ha xifrats uns 40.000 euros de valoració de danys en el llit 
del riu Cervol, on es van desprendre moltes de les pedres 
de gran tamany de la seva canalització. Les reparacions 
d'urgència que ha realitzat la brigada municipal 
ascendeixen ja als 100.000 euros, i la restitució i aportació 
de sorra de la platja del Clot, una de les més afectades, 
supera els 60.000 euros. En jardineria hi ha hagut danys 
molt considerables també, valorats en 90.800 euros, i en 
edificis públics cal invertir 155.000 euros en l'arranjament 
de dependències municipals com el pavelló poliesportiu, 
el sostre del qual va tenir moltes goteres que van afectar 
al parquet i haurà de ser aïllat novament, així com el 
Vinalab, el mercat municipal o el punt de trobada de 
l'ermita de Sant Gregori.
En il·luminació hi ha danys per 27.000 euros, i 
l'Ajuntament ha demanat “paciència” als veïns fins que no 
es restitueixin en la seva totalitat. Això afecta a diversos 
carrers. D’altra banda, l'empresa de la neteja ha realitzat 

treballs fora del seu contracte per import de 50.000 euros.  
Quant als camins rurals del terme municipal, hi ha 
uns 250.000 euros en desperfectes a diferents vials.  
Per la seva banda, el regidor de Medi ambient, Jordi 
Moliner, va dir que el prioritari en el camp, que era donar 
pas a les granges que havien quedat aïllades i  camins 
principals que havien quedat tancats, ja s'ha fet. “En el 
barranc del Triador hem estat molts dies treballant amb 
una màquina cedida per la Diputació i a Aiguaoliva hem 
pogut arreglar el tram del pont de l'autopista cap amunt. 
També hem arreglat totes les passeres que hem pogut, 
encara que hi ha algunes que necessiten molt més 
temps, i demanem per això paciència als veïns ja que 
hi ha molts camins per fer encara i hem de plantejar 
quina és la millor manera de fer-ho”, va explicar.  
L'Ajuntament, com va explicar l'alcalde, Enric Pla, té 45 
dies per remetre l'informe de quantificació de danys a la 
Generalitat, per la qual cosa aquest document que s’ha 
presentat a la subdelegació del Govern serà completat 
en els propers dies. Pla va confiar en les ajudes de 
les diferents administracions per restituir aquests 
danys en tot el terme municipal. També es va referir 
a la declaració de zona afectada que es va presentar 
al consell de Ministres per obrir una línia d'ajudes als 
habitatges i objectes personals. Des de la subdelegació 
del Govern, està previst que s'acudeixi a realitzar una 
valoració per a aquelles persones que tinguin afectat el 
seu habitatge i no tinguin una altra alternativa. Tot això 
es concretarà en la reunió que estava prevista dimarts 
a Sant Jordi entre els municipis de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia, i on havien d’acudir diferents 
subdelegats del Govern. A més d'aquesta línia d'ajudes, 
hi ha una altra a les corporacions locals per compensar a 
les empreses que han treballat durant l'emergència de 
l'episodi de pluges.

L’Ajuntament de Vinaròs ha informat 
que des de el pròxim divendres dia 2 
de novembre i durant unes setmanes 
es canviarà la direcció de circulació 
de la plaça Sant Valent. 
Segons ha informat Guillem Alsina, 
regidor d’Obres i Serveis, l’entrada 

s’haurà d’efectuar pel carrer Sant 
Cristòfol cap al carrer Àngel degut 
a una avaria en els contenidors 
subterranis que obliga a dur a terme 
aquesta mesura d'actuació per 
seguir prestant el servei de recollida 
d’escombraries amb total garantia i 

sense molèsties. 
Des de l’Ajuntament de Vinaròs, 
es demana seguir la senyalització 
localitzada temporalment a la 
plaça Sant Valent i disculpar per les 
molèsties que puga ocasionar a la 
ciutadania.

L’Ajuntament de Vinaròs informa sobre un canvi temporal 
en la direcció de circulació a la plaça Sant Valent

Els danys pel temporal ascendeixen a més d'1 milió d'euros
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ACTUALITAT

Els Subdelegats dels Govern de l'Estat 
a Castelló (Soledad Ten), Tarragona 
(Joan Sabaté) y Teruel (José R. Morro), 
acompanyats dels seus caps de 
gabinet, s'han reunit esta setmana 
amb la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia, visitant el Museu natural 
d'oliveres mil·lenàries «Pou del Mas» 
de la Jana i reunint-se a continuació 
al Centre cívic de Sant Jordi amb el 
President de la Mancomunitat Iván 
Sánchez (Alcalde de Sant Jordi), la 
gerent M.ª Teresa Adell i la majoria 
dels Alcaldes i Alcaldesses que 
formen part de la Taula del Sénia. Els 
Alcaldes, Alcaldesses o representants 
que han participat son: Núria 
Ventura (Ulldecona), Antonio Ollés 
(Santa Bàrbara), Ernestina Borràs 
(Càlig), Domingo Tolós (la Jana), 
Enric Pla (Vinaròs), Joan Roig i Jordi 
Bort (Alcanar), Tere Esmel (Godall), 
Marisín Garrit (Freginals), Domingo 
Giner (San Rafael del Río), Rubén 
Lombarte (Pena-roja de Tastavins), 
Evaristo Martí (Rossell), Xaro Miralles 
(Benicarló) i Rhamsés Ripollés 

(Morella). 
Els 3 Subdelegats, a més de visitar i 
admirar una petita part de les oliveres 
mil·lenàries del Territori Sénia a la 
Jana i comprometre's a seguir donant 
suport a les iniciatives que des de la 
Taula del Sénia s'estan duent a terme 
en esta matèria a tot el seu territori, 
en la reunió de treball posterior 
s'ha fet un repàs de tots els temes 
relacionats amb la Administració de 
l'Estat que ells representen. El tema 
més important i que ha ocupat més 
temps ha segut el d'Infraestructures, 
primer ferroviàries on s'ha parlat 
dels Corredors Mediterrani i 
Cantàbric-Mediterrani i també de les 
comunicacions (tant les de Vinaròs 
a València, com de la necessitat de 
millorar la connexió amb la part 
catalana). Sobre carreteres, s'ha 
insistit sobretot en la A7 (tot el tram 
pendent des de Vila-nova d'Alcolea a 
Hospitalet de l'Infant) que és un eix 
molt important per al Territori Sénia, 
però també en les N-232 (ja en obres) 
i la N-238 (de propera execució). Un 

altre bloc important ha segut el 
dels ajuts com a conseqüència dels 
aiguats recents, on a més de parlar 
dels possibles ajuts s'ha tractat el 
tema de la necessària coordinació en 
aquests casos, tot i constatant que 
algunes competències pertanyen a 
diverses administracions. També s'ha 
informat del tema del despoblament 
i d'estudiar possibles línies d'ajudes 

del Ministeri de Política Territorial, 
que s'estan analitzant en aquests 
moments. 
Al final, tots els presents han valorat 
positivament, tant la reunió com el 
to de diàleg i de cercar solucions als 
problemes i fins i tot de traure lliçons 
per al futur. Es seguiran els contactes 
i sobretot la informació continuada 
per totes les parts.

Reunió conjunta Subdelegats del Governde Castelló, 
Tarragona i Terol amb la Taula del Sénia 
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ACTUALITAT

Turisme Vinaròs fa un balanç positiu d’aquest primer 
any de recorregut del Sistema Integral de Qualitat 
Turística Espanyola en Destí (SICTED) a Vinaròs.
Onze mesos després d'haver començat la 
implantació, per part de la Regidoria de Turisme, 
del SICTED- Sistema Integral de Qualitat Turística en 
Destinacions, per tal de millorar la qualitat turística 
tant del municipi com de les empreses locals de 
Vinaròs, ja es veuen els primers fruits. 
Avui s'ha celebrat la taula de qualitat SICTED 
Vinaròs, presidida pel regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet, i en la qual estan representats Turisme 
Comunitat Valenciana, la Cambra de Comerç 
de Castelló, l'Associació d’Hostaleria de Vinaròs, 
l’Associació de Comerciants de Vinaròs i l’associació 
Vinaròs és Comerç, amb el personal municipal 

del departament de Turisme encarregat de la 
implantació. 
Els assistents a la reunió han valorat el procés de 
formació, avaluació i aplicació de mesures 
concretes que han fet possible que el 
municipi, com a destinació turística, i 7 
empreses pertanyents als sectors de la 
restauració, allotjament, agències de viatges i 
servei de lloguer de vehicles, aconseguisquen 
el Compromís de Qualitat Turística, 
reconeixement que lliura la Secretaria d'Estat 
de Turisme. Aplicar el sistema SICTED suposa 
apostar per la millora continua de la qualitat, a 
través d'un sistema de gestió integral implantat 
al model de negoci, atenció als clients, etc.
"És molt important seguir mantenint el nivell de 

màxim d'implicació entre l'Ajuntament i les empreses 
turístiques del nostre municipi. Això suposa que hi 
haja una aposta clara per consolidar a Vinaròs 
com una destinació turística de referència i que 
les empreses se sumen a les diferents iniciatives 
que anem plantejant i que, en aquest cas, 
servisquen per promoure la competitivitat i la 
millora de la qualitat ", ha destacat el regidor 
de Turisme que, en el transcurs de la taula de 
qualitat, ha recordat que l’engegada d’aquest 
projecte està recollit al Pla Estratègic i de 
Màrqueting Turístic de Vinaròs, aprovat l’any 
2017. Tanmateix el regidor ha agraït l’esforç del 
personal de l’àrea de Turisme municipal que ha 
hagut de formar-se i especialitzar-se per tal de dur 
a bon port aquest projecte.

La regidoria de Govern Obert 
i Participació Ciutadana ha 
posat en marxa des d’avui un 
nou canal de comunicació 
entre l'Ajuntament i la 
ciutadania. Es tracta d'un 
servei de Whatsapp, al que 
qualsevol ciutadà de Vinaròs 
pot donar-se d'alta al telèfon 
681.001.710 enviant el 
missatge “Alta valencià” o “Alta 
castellà” i rebre de manera 
còmoda qualsevol tipus 
d'informació municipal dels 
diferents departaments. 

El regidor Hugo Romero va 
explicar que aquest nou canal 
“és molt directe i senzill per 
al ciutadà en ser el Whatsapp 
una eina molt comuna”, i va 
matisar que els ciutadans no 
poden contestar als missatges 
que s'envien en ser una eina 
merament informativa. El 
consistori ha donat de baixa 
ja l'aplicació “Vinaròs informa”, 
que funcionava des de feia 
diversos anys però que era 
molt poc utilitzada, segons va 
assenyalar Romero.

L'Ajuntament de Vinaròs obre la informació municipal via Whatsapp

La Taula de Qualitat del SICTED confirma la consolidació de la destinació 
turística i el sector empresarial de Vinaròs

El Sindicato SIPOL ha asegurado en un 
comunicado que la Policía Local de Vinaròs “sufre 
por parte del Gobierno municipal una situación 
de menosprecio y engaños, motivo por el cual, 
en el mes de septiembre la plantilla se reunió y 
decidió volver a retomar las medidas de antes 
del verano consistentes en no prestar servicio de 
motorista y no realizar servicios extraordinarios”.
El sindicato explica que en verano “se iniciaron 
negociaciones con la Corporación para valorar 
una serie de medidas en relación a equipamiento, 
condiciones en las instalaciones de Policía 
Local, aumento de personal y retribuciones 
de esta Policía, negándose el gobierno local 
a escucharnos, por lo que se adoptaron las 
medidas indicadas”. Ante tal situación, indican, “ 
el Gobierno de Tots i Totes som Vinaròs, PSOE y 
Compromís dijeron que estudiarían las peticiones, 

y que en relación a las retribuciones que no nos 
preocupáramos, que en un mes tendríamos la 
subida salarial requerida, por lo que visto que se 
iban a atender las peticiones de este colectivo, se 
otorgó un voto de confianza y se levantaron las 
medidas adoptadas”.
Pasado el verano, señalan en dicho comunicado 
“el Gobierno indica sin ningún motivo que no se 
va a producir la subida salarial, las dependencias 
policiales siguen igual y solo se convocan cinco 
plazas de policía cuando se prevé que entre 
jubilaciones y pasos a segunda actividad sean 
más los policías que dejan de estar en los turnos, 
lo que hizo que la plantilla se sintiera engañada y 
menospreciada, decidiendo retomar las medidas 
adoptadas antes de verano”.
Por otro lado, el Sindicato Profesional de Policías 
Locales y Bomberos (SPPLB) ha denunciado 

que  la Policía Local de Vinaròs “lleva más de una 
década sufriendo engaños y falsas promesas 
políticas de mejoras salariales, así como de unas 
instalaciones policiales nuevas y adecuadas” 
y que “el actual gobierno tampoco ha querido 
solucionar el problema existente, demostrando 
durante este año 2018, que en el Ayuntamiento 
de Vinaròs hay funcionarios de primera y de 
segunda categoría, puesto que se han creado 
puestos nuevos, alguno de ellos como o el de 
Vicesecretario y el de Jefe de Urbanismo, y aunque 
éste  último ya existió en la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento, a ambos puestos se les 
ha incrementado notablemente su retribuciones 
complementarias, no respetando las tablas 
vigentes de coeficientes o sobrepasándolas, en 
su caso,  y que se negociaron entre Corporación y 
sindicatos hace más de quince años”. 

El sindicato SIPOL asegura que la policía local no presta el servicio de motoristas 
ni servicios extraordinarios “al sentirse engañada por el gobierno municipal”
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ACTUALITAT

El Hospital comarcal de Vinaròs ha 
sido el punto de partida del viaje de 
Woody, un peluche que pretende 
concienciar y visibilizar sobre la 
mucopolisacaridosis pediátrica, una 
enfermedad minoritaria que afecta a 
dos pacientes de este municipio del 
Maestrat.
El proyecto 'Llévame a casa' es un 
proyecto social, didáctico, original 
y efectivo para dar a conocer 
las enfermedades lisosomales, 
como las mucopolisacaridosis y 
síndromes relacionados y transmitir 
información  a otros niños y niñas y 
sus familias. El proyecto, que cuenta 
con la colaboración de la Fundación 
PortAventura, consiste en pasar 

una noche con el peluche Woody 
y aprender sobre esta enfermedad 
gracias al material que porta en 
su mochila. Al acabar la estancia, 
deberá ser cedido a otra familia para 
extender la red de contactos y llegar 
al máximo número de población 
posible. 
El peluche, además de un chip 
localizador, lleva un libro divulgador 
para ser leído y compartido, un 
pasaporte para dejar constancia 
de los lugares visitados y una 
guía explicativa del proyecto. En 
toda España se han distribuido 
16 peluches, uno de los cuales ha 
iniciado el viaje desde el Hospital de 
Vinaròs.

Humanizar la asistencia sanitaria
El Servicio de Pediatría del 
Hospital Comarcal de Vinaròs 
está muy concienciado sobre las 
enfermedades lisosomales ya 
que son los responsables de la 

administración del tratamiento a dos 
de sus pacientes y se han volcado en 
la colaboración con esta campaña, 
que tiene como objetivo sensibilizar 
sobre las enfermedades minoritarias 
y humanizar la asistencia sanitaria.

El Hospital de Vinaròs colabora en una iniciativa social 
sobre la mucopolisacaridosis pediátrica

Un paciente de Vinaròs pone en marcha el viaje de un peluche por toda 
España para concienciar sobre esta enfermedad minoritaria 
El proyecto 'Llévame a casa' consiste en que los niños y niñas pasen una 
noche con el muñeco y se conciencien con la campaña

Lluís Batalla denuncia que no hi ha “ni acord ni preacord” 
per la cessió de la vella N-340
 
El portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla ha 
assenyalat que a hores d'ara no hi ha ni preacord 
ni acord per la cessió de la vella N-340. “Tot el que 
va passar en la reunió amb el ministeri va ser un 
canvi d'impressions o una declaració d'intencions, 
com vulguen dir-ho. Escoltat el regidor també 
entenem que inclús sent preacord hauria d'haver 
un document que el reflecteixi. No existeix aquest 
document”, ha indicat.
Batalla va dir que “després d'una ferma reivindicació 

que es va fer en una primera moció, on inclús es 
demanava un nou pont, i després de l'última moció 
de Compromís on es demanaven vora el 21 milions 
d'euros si el Ministeri no l'arreglava, ara resulta 
que el dit “preacord” no demanaria ni tan sols els 
mínims requerits per un govern que diu lluitar pels 
interessos de tot el poble”. I es va preguntar “per 
què creen falses expectatives i tot acaba en una 
llunyana possibilitat de fer unes accions d'urgència 
que tampoc se sap quan es faran”

“No sabem si estem davant d'un globus-sonda 
per veure com respira la societat este “canvi 
d'impressions”  amb el ministeri, o estem davant 
d'unes eleccions generals anticipades o si 
,probablement, estem davant d'una nova mentida 
repetida mil vegades. Una cosa, però, sí tenim 
clara : al contrari del que es va dir a la Comissió, la 
premsa no té cap culpa dels titulars triomfalistes 
dels setmanaris vinarossencs, en tot cas és de qui 
els dóna la informació", ha conclòs..
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El senador de Compromís, Jordi Navarrete ha 
informat que el 27 d'octubre el Govern Central 
va contestar a preguntes de la formació que 
representa que el topònim “Vinaròs” i no “Vinaroz” 
serà utilitzat a partir d'aquest dia de forma oficial 
en les seves respostes verbals i per escrit. “Veient 
aquesta resposta ho hem portat més enllà, fins 
als 3289 municipis de la Comunitat Valenciana 
demanant al Govern Central que respectin el seu 
topònim correcte en valencià”, va explicar.
També ha requerit Compromís a la neteja 
dels barrancs de la comarca per procediment 
d'urgència, i que mentre les obres s'executin, la 
CHJ pagui les obres que han de realitzar-se per 
tenir els barrancs en condicions i que no siguin els 
ajuntaments els que sufraguin les despeses. 
Navarrete va recordar la presentació del 
requeriment per a la revisió dels ponts sobre els 
barrancs de l'AP-7, i va apuntar que després del 
temporal aquests ponts estan en pitjor estat i que 
cal comprovar la seva seguretat. “Hem demanat 

els informes de seguretat d'aquests ponts i hem 
exigit a Foment que activi les actuacions perquè 
la concessionària es faci responsable d'una 
infraestructura que utilitzen molts ciutadans cada 
dia i que necessita d'un manteniment correcte 
abans que reverteixi el vial a l'estat”, va assenyalar. 
Finalment, va mostrar la seva sorpresa per l'acord 
que ha aconseguit l'Ajuntament amb la direcció 
general de Carreteres per a la cessió municipal 
de l'antiga N-340. “Som una formació política 
que demanàvem el màxim. La carretera està 
actualment en molt mal estat, i crec que no és 
la millor forma de rebre-la. En les condicions en 
què s'ha arribat a l'acord, crec que la despesa en 
manteniment, que haurà de pagar-la l'Ajuntament, 
serà elevada i hem de ser conscients d'això. No 
estem del tot satisfets per l'acord”, va explicar.  
D'altra banda, Compromís Vinaròs ha anunciat, 
mitjançant el membre de la formació Josep 
Compte, la presentació d'una moció en el ple de 
l'Ajuntament per declarar que la localitat sigui 

“ciutat lliure de circs amb animals”. Compte va dir 
que la declaració de l'ONU de 1978 garanteix que 
els animals no han de ser tractats com a exhibició 
en el seu article número 10. 2Reconeixem que 
els circs tenen una llarga tradició d'actuacions, i 
el Cirque du Soleil és un exemple de com fer un 
espectacle de circ sense fer sofrir als animals”, va 
indicar.

Compromís per Vinaròs ha anunciat 
a Jordi Moliner com a candidat a 
l’alcaldia durant la inauguració de 
la nova seu del col·lectiu, situada al 
carrer del Remei de Vinaròs, i que 
ha comptat amb la presència de 
nombrosos càrrecs del partit, així 
com companys i companyes dels 
col·lectius de la comarca i destacades 
personalitats de la vida vinarossenca.
Jordi Moliner, que actualment 
és regidor d’Agricultura i Medi 
Ambient a l’Ajuntament de Vinaròs, 
encapçalarà la candidatura de 
Compromís per Vinaròs a les 
properes eleccions municipals, que 
tindran lloc a la primavera de 2019. 
La resta de components de la llista 
electoral de la formació s’aniran 
anunciant properament.

El Govern central s’ha compromès a utilizar el topònim correcte 
de Vinaròs, segons Compromís

Compromís per Vinaròs anuncia a Jordi Moliner com el seu candidat 
a l’alcaldia en la inauguració de la nova seu
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La Asociación de Alumnos de la Escuela para 
Adultos de Vinaròs ha sufragado los costes 
para renovar con nuevos ordenadores el aula 
de informática en la que cursan sus clases. Esta 
inversión en 17 equipos, con un importe de 
21.000 euros realizada por los propios alumnos 
ha sido posible gracias a que la pasada navidad la 
asociación fue agraciada con el sorteo de la lotería, 
en el que jugaban con el número 13.378, que 
obtuvo el cuarto premio. Hubo en Vinaròs un total 
de 206 décimos agraciados, repartiendo más de 
3,4 millones. Cada papeleta estaba premiada con 
3.300 euros. "Fue un premio muy repartido, porque 
tocó a casi 700 personas y cada una tenía uno o 
dos números", explicó el vocal de la asociación, 
José Antonio Lázaro.
La decisión de invertir en el aula de informática 
surgió de la junta general que la asociación celebró 
en marzo y en la que se decidió que una parte del 
dinero que le tocó a la entidad de alumnos -que se 
quedó una parte de las papeletas- fuera a beneficio 
de los propios alumnos. "Consideramos que 
renovar los equipos informáticos era la necesidad 
más urgente, pero aparte también decidimos 
que adquiriremos material para aquellas clases 
en las que haga falta y pondremos refrigeración 
y calefacción en una aula que lo necesita", señaló 
Lázaro. 
También se destinará parte del dinero que 
tocó -otros 21.000 euros- a diversas oenegés 
de la localidad de manera paulatina. Otra parte 

económica se destinará a actos que organice la 
propia asociación de alumnos. "Hemos intentado 
repartir la cuantía lo mejor posible, en la escuela, 
oenegés y actos de la asociación", concluyó Lázaro.
Por su parte, la concejala de Educación, Begoña 
López, destacó que "es un acto que les honra 
y que me llena de satisfacción, porque no hay 
muchas personas que hoy en día hagan acciones 
desinteresadas como esta. Ellos son el corazón 
de la escuela para adultos y con esta donación 
todas aquellas personas que estén apuntadas a la 
EPA puedan disfrutarlas. Desde el Ayuntamiento 
agradecemos mucho este gesto".
Hace ya más de 20 años que la EPA realiza cursos 

de informática en su oferta formativa anual, como 
explicó la coordinadora de la EPA, Ana García. En un 
principio se utilizaron aulas de institutos, después 
de pasó por una aula situada en el edificio del 
Pirulí, y también se pasó posteriormente al local de 
la Asociación de las Amas de Casa. Actualmente, 
estas clases se realizan en el piso superior del 
edificio de Les Camaraes, en la calle Sant Nicolau. 
El año pasado se realizaron unas 600 horas de 
clase, en cursos de duración de unos 3 meses y con 
diversos niveles, desde iniciación hasta cursos más 
específicos. Además, aprovechando que la sala 
dispone de wifi, también se realizan cursos para 
aprender a utilizar los dispositivos táctiles.

Edgard Pau es el nuevo presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs tras la 
asamblea celebrada esta semana y que ha contado con la asistencia del presidente 
provincial de Nuevas Generaciones, Vicente Blay, del Secretario General de NNGG 
de la Comunidad Valenciana, Juan Gómez, y de la Secretaria General del PP en la 
provincia de Castellón, Elena Vicente Ruiz.
A Edgard Pau lo acompañan en la junta directiva de NNGG Vinaròs los jóvenes 
Nicolás Ospina que ocupará el cargo de Secretario General, Jezabel Molina, Nicolás 
Adell y Gonzalo Abril. 

La Asociación de alumnos de la EPA renueva los equipos 
del aula de informática 
Gracias al cuarto premio que tocó la pasada navidad al número 13.378

Edgard Pau, nuevo presidente de Nuevas 
Generaciones del Partido Popular de Vinaròs

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

Sempre 
les últimes 
novetats!
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E.F.
Totes i Tots Som Vinaròs va celebrar una 
nova sessió del seu cicle de “xerrades 
i col·loquis al voltant del moment que 
vivim”. Aquesta vegada es va dedicar a 
“Infraestructures en terres de cruïlla, AP-7 
futur de la vertebració". En la tertúlia 
celebrada a la Casa de la Cultura, moderada 
per la nostra companya Alícia Coscollano 
(“La Calamanda”)  van intervenir el canareu 
Germà Bel, doctor en economia a la UB i 
autor del llibre “Espanya, capital París”, entre 
altres i l’ ampostí Llorenç Navarro, portaveu 
de la plataforma “AP 7 gratuita jal”  i activista 
de les Terres de l'Ebre per l’alliberament de 
l’autopista

Tertúlia sobre carreteres 

Domènec Fontanet, regidor d’Activitat Econòmica, 
Turisme, Comerç i Consum, ha celebrat avui dia 
7 de novembre, el sorteig públic de la campanya 
comercial “Comprar a Vinaròs té premi” al Saló de 
Plens de l’Ajuntament de Vinaròs. 
La campanya comercial “Comprar a Vinaròs 
té premi”, que té per objectiu el reforçament 
del comerç local i de proximitat, s’ha realitzat 
durant tot el mes d’octubre i ha consistit en que 
tothom que fes una compra superior a 20€ en els 
establiments de la nostra localitat, adherits a la 
campanya, podia reomplir una butlleta amb les 
seues dades per tal d’entrar en el sorteig de 10 xecs 
regal valorats cadascun en 100€ per gastar en els 
comerços adherits. 
Després de recollir les butlletes, s’ha procedit a 
la celebració del sorteig públic on han sortit els 
següents guanyadors/es: 
RAFAEL ARÉVALO--> MINIM VINARÒS AGUSTÍN 

MIRALLES--> ÁNGEL CARNISSERIA ELENA 
GUZMÁN--> MARÍA JOSEFA FRUITES I VERDURES 
CINTA MARZÀ--> NATURHOUSE CARMEN 
MATÍAS--> BENETTON JOAN CARLES MIRALLES--> 
VERDERA SL M.ª JOSÉ SIMÓ--> MARÍA JOSEFA 
FRUITES I VERDURES M.ª JOSÉ TORRENTE--> 
VERDERA SL M.ª CARMEN GINER--> SANTIVERI 
LUCÍA--> BENETTON
Domènec Fontanet, ha finalitzant agraint a tots 
aquells que han col·laborat en aquesta campanya 
i han confiat en els establiments de la nostra 
localitat, tant vinarossencs i vinarossenques com 
gent dels pobles veïns que també han comprat en 
els comerços de Vinaròs. 
Recordar que les persones guanyadores poden 
realitzar les compres en qualsevol dels comerços 
adherits a la campanya fins el dia 14 de novembre 
i bescanviar el premi el dia 15 de novembre a 
l’Agència de Foment de la Innovació Comercial. 

Les bases de la campanya i els comerços 
adherits es poden consultar a: https://vinaros.
portaldelcomerciante.com/

Sorteig de la Campanya "Comprar a Vinaròs té premi"
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Reines dels Cherokys 2018 : Sandra García i reina infantil Claudia Giner.
Reines dels Cherokys 2019  : Andrea Gallego i reina infantil Julia Meseguer.

Disfruteu del carnaval!!

Jóvenes 'vinarossencs' de crucero por Mallorca

L’ alumnat de 6é A i B del CEIP Assumpció de Vinaròs va tindre una 
xarrada sobre “Els perills a Internet”. Va ser una activitat oferida 
per la Guàrdia Civil. Van passar una estona molt interessant i van 
aprendre un poc més, de tot allò que cal saber, per fer un ús correcte 
i responsable de les diferents xarxes socials i de la recerca i visita de 
pàgines web. E.F.

Fiesta intergeneracional del Club de la Vida junto a Criant en Tribu

Dinar dels Furinyos 2018
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Salvador Quinzá Macip
Los días 1 y 2 del presente mes de noviembre, 
jueves y viernes respectivamente se celebraban 
ambas fiestas católicas que nos recuerdan a 
aquellas personas buenas y santas que han 
pasado por nuestras vidas, y a todos los santos del 
cielo ya canonizados.
“Solemnidad de Todos los Santos”
Normalmente es el día que subimos al cementerio 
para llevar flores y hacer un recorrido por las 
tumbas de nuestros amigos y familiares difuntos. 
Es a la vez un día triste acordándonos de aquellos 
que ya no están con nosotros. De todas formas, no 
es este el real significado de esta fiesta.
Este día es la celebración de todos los santos 
que tenemos en el santoral, algunos incluso los 
habremos visto por la T.V. algunas veces, como 
San Juan Pablo II, santo dee nuestros tiempos, 
pero también recordamos a aquellos santos que 
no están en el calendario, y que a la vez, también 
lo fueron.
¿Quién de nosotros no conoce o ha conocido a 
una persona santa? Seguro que nadie. Es cierto 
que el mundo va mal, que hay muchas personas 
malas, pero….¿han pensado la cantidad de 
personas buenas y que sin hacer ruido hay en 
nuestro mundo? ¿Han pensado en la cantidad de 
santos que han pasado por nuestro lado, o que 
posiblemente estén a nuestro lado o cercanas a 
nosotros? Pues esto, todos son santos. Por lo tanto, 
este día concreto, lo que realmente tendríamos 
que celebrar, es la fiesta, el gozo y la alegría de 
haber tenido a estas personas y también a los 

santos canonizados como ejemplo nuestro.
Decía mossèn Emilio en la homilía de este día, 
entre otras cosas, que santo es aquel que “AMA 
a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a 
uno mismo”, y mossèn Emilio tiene toda la razón.

“Conmemoración de todos los Fieles Difuntos”
Este es realmente el día que nos tendríamos 
que acordar de aquellos que ya no están con 
nosotros, y que han marcado algo importante en 
nuestras vidas; padres, familiares, amigos…. Hacia 
ellos solo nos falta tener un grato recuerdo y los 
católicos tenerlos siempre en sus oraciones.
En nuestra ciudad y como es habitual, se celebró 
una “misa de difuntos” a las 10,30 horas. En esta 
ocasión y con amenaza de lluvia, se realizó en 
la ermita de “Sant Gregori”, la cual está junto al 
“Cementerio Municipal”  y que como todos los 
años es una misa muy participativa y emotiva. 
Estuvo oficiada por mossèn Emilio Vinaixa y 
concelebrada por mossèn Cristóbal Zurita. La 
verdad es que no cupimos en la misma y hubo 
personas que tuvieron que seguirla desde fuera 
de la iglesia. Es una lástima, que tras lo bien que 
quedó su restauración, de nuevo vuelva a surgir 
la humedad, por lo que ya empiezan a verse 
descorchados.
También hemos podido ver y comprobar el 
cuidado de la “Brigada Municipal” en tener un 
cementerio limpio, pintado y bien arreglado. El 
mismo empeño ponen los que día a día cuidan de 
nuestro cementerio, a los cuales les gradezco su 
trabajo y su labor.

Salvador Quinzá Macip
La Cofradía del “Paso de San Pedro”, ha realizado 
una importante restauración de la imagen de 
San Pedro a cargo del artista Bertrand Garcette.
Ha consistido en restaurar la imagen a base de 
quitar los restos del barnizado anterior, para 
en esta ocasión policromarla. El artista le ha 
dado a la imagen un total de siete pasadas de 
material, por lo cual ha quedado una imagen 
como si fuera nueva, y que resistirá el paso de 
los años con esta restauración.
El Hermano Mayor de la Cofradía Pedro 
Diaz, nos comunica que esta no será la única 
novedad para la próxima Semana Santa 
de Vinaròs 2019, en que por supuesto les 
tendremos debidamente informados.
Es interesante que nuestras Cofradías, en 
un total de 15, realicen actividades durante 
todo el año, las cuales podrían ser, entre 
otras; Charlas y coloquios, restauración de los 
pasos, exposiciones, comidas de hermandad 
con la Cofradía y con el resto de las Cofradías, 
excursiones, ayuda a los necesitados, 
captación de nuevos cofrades y un largo etc. 
que redundaría muy y mucho en nuestra 
querida SEMANA SANTA DE VINARÒS, a la cual 
y en su día, en el año 2013, fue declarada como 
“Fiesta de Interés Turístico Autonómico”, y esto,  
al menos, lo hemos de mantener.
Os animo a todas las Cofradías. San Pedro

Celebración de la “Solemnidad de Todos los Santos” 
y de la “Conmemoración de todos los Fieles difuntos”

Semana Santa de Vinaròs
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Vinaròs presentó el pasado 31 de 
octubre las XXIV Jornadas de los Arroces, 
que se inician el 2 de noviembre y 
concluyen el 9 de diciembre y en las 
que participan 9 restaurantes de la 
localidad. El presidente de la Associació 
d’Hostaleria, Rafael Miralles, lamentó 
que se hubiera tenido que suspender 
la degustación popular prevista para el 
pasado domingo en el paseo marítimo 
por la presencia de lluvia. Estas jornadas 
se organizan ya desde hace 24 años 
por esta asociación y la concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs. 
Los precios de los completos menús 
son de entre 30 y 35 euros, y se pueden 
degustar una gran variedad de arroces, 
como de rape, con verduras, con 

pato y alcachofas, arroz meloso, con 
langostinos, con langosta, arrossejat o 
mixta, entre muchas otras. 
Miralles señaló que se trata de unas 
jornadas gastronómicas que suscitan 
un gran interés y que los menús son de 
precios ajustados. “Las hacemos siempre 
con mucha ilusión y presentamos una 
gran oferta gastronómica”, señaló 
Por otro lado, el martes 6 de noviembre 
por la noche la Associació d’Hostaleria 
celebrará su 25 aniversario con un acto 
y una cena. Miralles señaló que durante 
estos años “hemos hecho muchas 
cosas, y vamos a recopilar la historia de 
estos años, con actos en los que hemos 
participado, muestras gastronómicas o 
ferias de turismo”.

La Associació d’Hostaleria de 
Vinaròs celebró su 25 aniversario el 
martes por la noche en el transcurso 
de una cena en el Círculo Mercantil 
y Cultural. El acto, conducido por el 
televisivo Javier Segarra, se inició 
con un video realizado por Mariano 
Castejón que recogía la historia de 
estos 25 años con una recopilación 
de imágenes de las actividades, 
muestras gastronómicas y ferias 
de turismo que ha llevado a 
cabo la asociación durante todo 
este tiempo. El presidente de la 
asociación, Rafael Miralles, señaló 
en su parlamento que durante 
estos años “hemos hecho muchas 
cosas”, recordando divertidas 
anécdotas especialmente de los 
inicios. “Teníamos que hacer algo 
por Vinaròs y nos juntamos varias 
personas que sólo nos conocíamos 
comercialmente, pero ya desde 
entonces hicimos una piña, una 
familia, y arrancamos iniciativas 
interesantes para el sector turístico”, 
explicaba. Uno de los primeros 
actos que recordó fue una fideuà 
popular en el paseo marítimo. 
“Somos una asociación ya con 
historia. Los miembros hemos 
realizado muchos kilómetros, 
perdido horas, pasado sueño, 
pero lo hemos hecho siempre 

con ilusión, hemos disfrutado y 
hemos hecho disfrutar a mucha 
gente”, indicó. En su parlamento 
tuvo también un recuerdo para 
el exalcalde socialista Ramón 
Bofill, que no pudo acudir al estar 
hospitalizado.  
Al evento acudieron exalcaldes de la 
localidad como Juan Bautista Juan 
y Jacinto Moliner, a los que Segarra 
también entrevistó, aunque no 
hubo ninguna representación del 
actual gobierno municipal, hecho 
que se lamentó desde la asociación. 
Miralles fue muy crítico en general 
con los gobiernos locales, a los que 
pidió más apoyo al sector turístico, 
y apuntando que “cuando se 
hace algo, luego llega otro que lo 
desmonta, que es justo lo que no 
se tiene que hacer”, y reflexionó 
sobre el aspecto turístico de 
la localidad, recordando que 
“hace años Vinaròs tenía muchos 
hoteles y pensiones, y sólo hay 
que mirar cuántos tenemos hoy 
en día”. Tuvo también palabras de 
agradecimiento para la Diputació 
de Castelló, “que siempre nos ha 
apoyado en las iniciativas que 
hemos emprendido”. 
La asociación está ahora en plena 
Fiesta del Arroz, que siempre realiza 
durante el mes de noviembre.

Vinaròs presenta las Jornadas Gastronómicas dedicadas al arroz

La Asociación de Hosteleria de Vinaròs celebra su 25 aniversario

Novembre Fest Primera edició del Novembrefest, celebrat el cap de setmana del 2,3 i 4 de novembre, al passeig Fora Forat de Vinaròs. 
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Taller (escola-famílies) 
amb motiu de la tardor 
fet pels alumnes 
d’infantil i primària al 
CEIP Manuel Foguet
Al CEIP Assumpció 
de Vinaròs no va 
faltar la visita de la 
castanyera i es van 
torrar castanyes, entre 
altres coses.

Enguany, a l' escola Manuel Foguet vam rebre la 
tardor amb una gran exposició de manualitats 
fetes amb fruits d’aquesta estació de l’any. 
Les han elaborat les famílies dels alumnes d' 
Infantil i Primària juntament amb els seus fills 
i filles. Val a dir que ha estat una exposició 
espectacular, amb moltíssima participació i 
originalitat.
I, com no podia ser d' altra manera, també vam 
celebrar La Castanyada!
Tot i que la pluja de primera hora ens va fer 
pensar que no podríem gaudir de la festa 
al pati de l’escola, a mig matí el sol ens va 
acompanyar i va eixugar les pistes, de forma 
que finalment,  alumnes i mestres vam poder 
ballar les danses vestits de castanyers i 
castanyeres. A continuació, ens vam menjar les 
castanyes ben calentetes recent cuites per un 

autèntic castanyer, aquestes estan oferides per 
l' Associació de pares i mares del centre, qui té 
la gentilesa de repartir-les per a tot l’alumnat 
de l’escola. Uhhhhhhh! Què bones estaven.

Moltes gràcies a totes i a tots, AMPA i familiars, 
per la vostra col·laboració i esperem que hagueu 
tingut una bona castanyada. L’any que ve us hi 
esperem una altra vegada...

Activitats a les escoles al voltant de la tardor i la Castanyada

La tardor al CEIP Manuel Foguet
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El Gimnàs Gentsana va oferir pels carrers comercials del centre de la ciutat animació juvenil terrorífica, en un acte organitzat per la regidoria de Turisme, Comerç i 
promoció econòmica

EMILI FONOLLOSA

Al col·legi Assumpció la celebració de Santa 
Catalina i Sant Nicolau enguany ha arribat més 
prompte que mai i és que la festa escolar per 
excel·lència ha estat escollida per a fer el projecte 
vertical 2018/19 (cal recordar que el del curs passat 
va estar dedicat a L'Olivera). Un projecte vertical 
implica tota l'escola, des d'Infantil 3 anys fins sisé 
de Primària. El passat dilluns dia 5 l'escola ja es va 
“vestir” d'aquest projecte, oferint per engegar-lo 
un “desafiament inicial” amb el qual s'engresca 
els escolars en tot el que vindrà durant els dies 
següents. Els d'Infantil es van veure sorpresos amb 
l'arribada al centre d'una caixa de sabates, dins de 
la qual hi havia una mena de “pregó” anunciant el 
projecte. La sorpresa per als de Primer Cicle va ser 
la visita d'un expastisser, Marc Méndez qui amb 
tots els estris i els ingredients necessaris, els va 
ensenyar a elaborar els tradicionals pastissets, els 
quals van poder després assaborir. Mentre, els dos 
cicles superiors es van endinsar en un imaginari 
“tunel del temps”, arreculant en el temps i així van 
conéixer com era abans l'escola (xiquets i xiquetes 
separats, xiquetes fent “costura”...) (els mestres, 
anaven adeduamente vestits d”època”). A partir 
del segon dia del projecte, es van desenvolupant 
variades activitats que es culminaran el 23 de 

Animació juvenil terrorífica

 Santa Catalina “lidera” un projecte educatiu al CEIP Assumpció

novembre amb la celebració de l'aprenentatge, 
on cada curs i cada nivell farà una mostra als pares 
d'alguna de les coses que han aprés en aquests dies 

i a més, també hi haurà una fira solidària, dedicada 
a l'ONG AESNI (Asociación Española Sindrome 
Nefrótico Infantil).

El Presidente de Asociación Cultural i Recreativa Penya Barça Vinaròs, Miguel Angel Pomed Nebra, hace entrega de los 210 euros recaudados a la 
Presidenta de Provincia Castellón Asociación Española Contra el Cancer, Nuria Ferrer Carceller
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L’auditori municipal acull una exposició de ceràmica dels alumnes de l’Escola d’Art, inaugurada per la regidora d’Educació, Begoña López. Es tracta dels 
treballs fets l’any passat amb especialitats com el rakú amb la técnica obvara, entre d’altres tècniques, com van explicar les profesores Cinta barberà i Lara 
Domènech.  

La capella de Santa Victòria acull 
l'exposició de les obres participants en 
el X Concurs Internacional d'Aquarel·les 
Gabriel Puig Roda que organitza "Amics 
de Vinaròs" amb la col·laboració de 
l'Ajuntament i la Diputació Provincial. 
El president de l’associació, José Luis 
Pascual, va agrair la col·laboració de 
l’Ajuntament i la Diputació, i el membre 
del jurat, Alfredo Gómez, va informar 

que s’han presentat una trentena 
d’obres de diferents procedències del 
país i Sud-Amèrica. “Un dels nostres 
objectius com associació és reivindicar 
l’aquarel·la  com un art pictòric al mateix 
nivel que qualsevol altra técnica. Acudir 
a aquesta exposició és descubrir una 
experiencia artística. Es un certamen 
molt consolidad i molt reconegut arreu 
d’Espanya”, va concloure.

Exposició de cerámica de l’Escola d’Art de Vinaròs

Amics de Vinaròs inaugura la mostra del X Concurs Internacional 
d'Aquarel·les Gabriel Puig Roda

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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La Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport ha 
atorgat els premis als llibres millor 
editats en 2017 i a les llibreries 
que han destacat per la seva 
trajectòria o innovació en 2018. El 
premi a la libreria més innovadora 
ha recaigut en la Llibreria 
Espai Mariola Nos de Vinaròs, 
situada al cèntric carrer de la 
Puríssima, número 21.
El premi a la trajectòria d’una 
llibreria ha sigut per a Librería 
Códex d’Orihuela. Els premis es 
lliuraran el Dia del Llibre Valencià, 
el 20 de novembre, al monestir de 
Sant Miquel dels Reis.
En la valoració de la labor dels 
llibrers i llibreres es concedeixen 

dos premis que reconeixen el 
treball que duen a terme en 
el foment de la lectura: a la 
trajectòria cultural acreditada de 
la llibreria candidata i al caràcter 
innovador de les seues activitats.
Es tracta d'uns premis honorífics 
que tenen com a objectiu 
principal incentivar les iniciatives 
i activitats dels llibrers valencians 
que contribuïsquen a la difusió 
del llibre i fomenten els hàbits 
de lectura. La Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport promocionarà els llibres 
i les llibreries premiats en el Pla 
valencià del foment del llibre i la 
lectura “Llegim llegim llegim”. 

E.F.
"A Vore" ha estat nominat al millor espectacle de dansa 2018 dels Premis 
Butaca.
La dolçaina és un dels eixos vertebradors de l'espectacle i la toca 
el reconegut dolçainer vinarossenc Pau Puig. L'espectacle va de 
“col·lisionar l'univers sonor tradicional amb el modern, el ball tradicional 
amb el contemporani" contava aquest dolçainer. Puig a "A Vore" toca 
una processó oblidada de Vinaròs. Si voleu votar per aquest espectacle, 
cliqueu aquí: https://premisbutaca.cat/votacions/

Helena Román
Els passats dies 31 d’octubre i 3 
de novembre es van realitzar dos 
passejades guiades pel recinte 
del cementeri. La primera, d’elles, 
nocturna es una reedició de la 
que ja es va fer l’any passat i que 
va despertar tant d’interès per la 
seua particularitat. Vam tindre la 
companyia d’una càmera de la 
televisió autonòmica À Punt que 
no va perdre detall de la màgia que 
allà es va viure. És realment una 
ocasió única poder gaudir de l’art 
funerari de la nostra ciutat il·luminat 
exclusivament amb llum d’espelmes. 
Agraisc des d’aquí la implicació de la 
Regidoria de Cultura en una idea, 
culturalment tant innovadora.
La segona es va dur a terme de dia, 

Espai Mariola Nos, premi de la Generalitat a la llibreria més innovadora

Participació vinarossenca en un 
espectacle nominat a premi

Passejos guiats al cementeri de Vinaròs

el 3 de novembre i es va centrar 
en fer conèixer als assistents les 
peces artístiques mes important del 

nostre cementeri, amb una especial 
dedicació al monument funerari de 
la família Boix Chillida, que ha quedat 

en segon lloc al concurs nacional de 
cementeris organitzat per la Revista 
Adiós Cultural.

Foto:Dani Mandrágora
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E.F. 

Aquest dissabte 3 de novembre se celebrà a 
Ontinyent l'assemblea anual de la Federació 
Valenciana de Nanos i Gegants, en la qual està 
la Colla de Vinaròs i han ampliat la família amb a 
nova colla, l'Associació Cultural Massadansa de 
Massamagrell. També s'ha designat l'agrupació 
de Vinaròs com a organitzadora de la 4a Trobada 
de la Federació, que tindrà lloc el dissabte 29 de 
juny de 2019, coincidint amb el 75é Aniversari 
dels seus gegants vells i de 6 dels seus nanos.

Associació Cultural Jaume I 

El passat dia 2, enmig del pont de Tots Sants, 
l’Associació Cultural   Jaume I ,   va organitzar la 
presentació d’un llibre insòlit, tan insòlit com la 
data, atès que molta gent se n’havia anat fora. 
Amb tot, cal dir que el dia no el vam triar nosaltres 
sinó David Algarra, autor del llibre, ja que el seu 
treball no li’n permetia d’altre. La presentació del 
conferenciant i la moderació de l’acte, va anar de la 
mà magistral de Nuria Gil. 
Hem dit que el llibre és insòlit i efectivament, així 
és ja que poques vegades es dona que un enginyer 
informàtic s’interesse per la història fins al punt 
de dedicar, durant molt de temps, gairebé tot el 
temps lliure a consultar documentació, arxius i 
obra escrita sobre el tema, que un dia el va dur a 
fer-se la pregunta: què va passar amb els comunals 
en terres de parla catalana? Se la va fer després 
d’assabentar-.se que a Navarra encara en queden 
molts i, immediatament, es va posar a treballar.
En primer lloc, ens va aclarir que quan es parla 

de comunals no s’ha de pensar únicament en els 
boscos i prats que pertanyien a cada poble sinó 
en d’altres serveis com molins, fargues, forns 
o carnisseries que el veïnat gestionava a torns. 
Comunal no era sinònim de col·lectiu sinó de 
propietat compartida, de manera que tothom 
podia pasturar, fer carbó, calç, replegar llenya, 
fruits, herbes i fongs dels boscos per a us propi, 
sense esperit lucratiu, cosa que implicava una 
manera de viure relacionada íntimament amb el 
treball de cadascú i sense diners pel mig.
Curiosament, l’aprofitament de terres comunals 
convivia amb la xicoteta propietat familiar que 
cada nucli tenia com a base d’una economia de 
subsistència i això comportava necessàriament, 
a més d’ajuda mútua, uns costums basats en la 
tradició oral que regulaven la bona marxa de les 
relacions veïnals. Va posar com a exemple que si 
una família tenia un matxo, el deixava a una altra 
quan no el necessitava o, si calia n’ajuntaven dos 
per llaurar un tros més gran. I tot això sense res a 
canvi ni considerar-ho un favor sinó quelcom tan 

natural com ajudar-se en cas de malaltia, de fer 
la collita o col·laborar en la construcció o millora 
d’habitatges.
També les relacions veïnals es tractaven amb el 
mateix estil. A sota d’un arbre, enmig de la plaça, 
l’església o fins i tot el cementeri, tot el veïnat es 
reunia per tractar els problemes i resoldre’ls de 
manera comunitària en assemblea, en la qual 
tothom tenia veu i vot.
Evidentment, tot això abans que els estats liberals 
imposessen les seues lleis,   iniciessen un procés 
d’arrabassament de tots els béns comunals i 
convertiren molts boscos en públics, però de gestió 
estatal. Ens va mostrar un gràfic que evidenciava la 
pervivència d’aquests béns anomenats públics i 
mentre a la demarcació de València n’hi ha un 70%, 
a Castelló només en queda un 25%. No obstant 
això, la memòria conserva en la toponímia les 
empremtes d’aquells temps. En el cas de Vinaròs, 
ens va dir, les partides de la Devesa i del Boverals 
van ser terrenys comunals de pastura, així com la 
coneguda Redona de l’ermita.

Vinaròs serà seu de la Trobada de la Federació de Nanos i Gegants

Presentació del llibre El comú català
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Andrés Albiol Petxinilla tacada

Retorno al incipiente invierno con  una mar productiva
Semana con unas aguas tranquilas que propiciaron el poder faenar cómodo las cinco jornadas hábiles  
todas las modalidades que están operativas en éstos momentos. Las extracciones de pescados 
y mariscos resultaron buenas (excepto la llum). Y las cotizaciones en subasta se mantuvieron 
especialmente bajas para las especies más mayoritarias o abundantes.
La pesca de arrastre compuesta por nueve bous, la mayoría de ellos han faenado por fondos 
medios, para desembarcar a diario langostino, calamar, Pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, 
peluda, rape, caracol, galera, móllera, caballa, jurel, lliri, lisa, canana y morrallas.
El cerco, las tres traíñas locales siguen faenando en busca del peix blau por las costas de Castellón 
y Burriana, para efectuar sus ventas en aquellas lonjas.
La flota artesanal, la trasmallera que está compuesta por 17 barquitas, la mitad se dedica en ésta 
época del año a calar las redes por profundidades próximas al  litoral, en busca del lenguado y 
rombo. Varias lo hacen cerca de la orilla tras la sepia. Una cala la xarxa por estas zonas medias al 
pagel, letxa y corva. Y otra lo hace por fondos rocosos cerca de las Islas Columbretes, para atrapar 
langosta, cabracho, pargo y brótola.
El palangrillo costero, una embarcación pescó con este arte de anzuelos y pilló dorada, sargo y 
dentón.
Tres recolectores de pulpo roquero con cadufo operan por fondos someros y han llevado todos 
los días bastantes ejemplares de 1 a 3 Kg.  
Y la pesca del atún rojo del Mediterráneo con línea de mano, el martes, un barco de Vinaròs atrapó 
al anzuelo quince tonyines en Castellón. Y el miércoles, un par de nuestros barcos arribaron aquí 
con nueve atunes capturados entre los dos, con un peso medio de 50 Kg/pieza. 

Ecos de ‘Mar’; El consumo de pescado en España (y IV) 
Los datos oficiales del MAPAMA reflejados en el Informe de las Consumiciones de Alimentos 
efectuados por los españoles en el 2017, en el apartado de lugares de compra de pescados, nos 
muestra a la pescadería tradicional como uno de los canales más importantes en la adquisición del 
pescado, para comprar el 25% del total de los pescados y mariscos que consumimos. No obstante, 
hemos retrocedido un 7,4% en el último año en volumen de compras en dichas pescaderías.
El 50% de los Kgs. de estos productos marítimos se adquieren en el supermercado, con una 
variación negativa del 0,8%.
Y por último, la novedosa compra por internet sigue incrementando su facturación, pues el 
anterior ejercicio subió el 17,5%, para situarse aún en una reducida participación con el 0,7% del 
volumen de todo el pescado que se consume en nuestra nación.

Endèmica del Mediterrani, és l'espècie conspícua, 
que amb una talla de 10 cm., de diàmetre i el seu 
bon sabor gastronòmic, ha sigut recol·lectada, 
però ara està protegida per llei. 
També li diuen pagellida gegant i rovellada, en 
castellà lapa herrumbrosa i manchada. 
Mol·lusc de la classe Gaterópoda, és un invertebrat 
amb una sola petxina d'aspecte cònic, quasi 
ovoidal, elevada, amb l'àpex cap avant. Té 40-
50 costelles radials ben marcades, nuduloses i 
irregulars, amb espais intermedis estrets i una 
ornamentació concèntrica amb estries i línies de 
creixement poc aparents. De bord dentat i fi. Color 
brut rovellat amb taques. Contorn part interna 
terrós blavós amb irisacions centrals. Sense nacre.
El carnós animal reclòs davall la corfa té un peu 
gros, musculós, discoïdal i reptant, de to ataronjat 
amb el centre blanc, i que actua com una ventosa 
en superfícies llises. En el seu bord posseïx una 
corona secundària, amb els òrgans respiratoris 
a manera de brànquies. Davant està el cap amb 
dos tentacles negres. La boca té la llengua rígida 
i rasposa per a rosegar l'aliment. En el seu interior 
corporal té la massa visceral amb tots els òrgans 
vitals. Es reproduïxen a la tardor. Hermafrodites. 
Alliberen al corrent els òvuls i esperma perquè 
es fertilitzen. De l'ou fecundat ix una larva velíger 
planctònica, que es fixa al substrat al cap d'una 
setmana.
Creix formant la petxina a base d'unes quantes 
capes amb carbonat càlcic cristal·litzat. Viu més 
de 20 anys. Sedentària. S'instal·la apegada per 
esculleres en zona de marees. Al quedar en sec 
guarda la humitat davall la seua petxina. Se li 
adherixen damunt bela'ns per a dissimular la seua 
aparença davant de depredadors com a carrancs 
i cornetes. Activa de nit. Menja plantes del seu 
voltant. Antany es degustaven crues, torrades i a 
la paella. 

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE OCTUBRE DE L’ANY 2018 (I)
PEIXOS:
Letxa (Verderol, Pez limón)     313
                                              ______
Total Cèrcol…………..          313
PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                         21 Kg
Escrita (Raya)                             207
Besuc (Besugo)                           534
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)        154
Rallat (Bonito)                              16      
Caballa (Verdel)                             1.037
Vetes (Cintas)                                  54
Congre (Congrio)                         1.692
Gall (Pez de San Pedro)                   29             
Orà (Dorada)                                5.126
Mussola (Escualo)                           11
Móllera (Fanéca)                            561
Gallineta (Cabracho)                        3
Sorell (Jurel, Chicharro)                6.460
Asparrall (Raspallón)                   2.397

Palá (Lenguado)                               82
Sarg (Sargo)                                     33
Lliri (Talla ams, Anjova)                   481
Llobarro (Lubina)                                12
Aranya (Araña, Vívora)                   354
Pagell (Pagel, Breca)                  9.421
Peluda (Solleta)                              454
Peix espasa (Emperador)                17
Lluç (Pescadilla, Merluza)          13.657
Rap (Rape)                                    1.374
Aspet (Espetón)                               125
Jurioles (Rubios, Lucerna)               806      
Moll (Salmonete)                           8.748
Morralla (Serranos, etc)                 1.803
Sardina (Sardina)                             496                           
Letxa (Verderol, Pez limón)             435
Sorella (Jurel real)                            186
Llisa (Mújol)                                     984
Pagre (Pargo)                                    4
Biso (Estornino)                               23

Roncador (Roncón)                           8
Rata (Miracielo)                                  80
Palometa (Palometón)                      9
Corva (Corvallo)                                20
Gall (Miseria)                                  14
Peix de rei (Pejerey)                      74
Saboga (Alosa)                                23
Déntol (Dentón)                              12
Chopa (Cántara)                            7
Palomida (Palomita blanca)          20      
Vidrià (Mojarra)                                63
Salpa (Salema)                               68
Rom (Rèmol, Rombo)                       31               
                                                  _______
Total.............................      58.225
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                   500
Cranc blau (Cangrejo azul)          11
Escamarlà (Cigala)                     10
Llagostí (Langostino mediterrá.)   1.384         

Galera (Estomatoideo)                 4.984
Llagosta (Langosta)                              3
Gamba (Camarón, Quisquilla)           13
Llomàntol (Bogavante)                        2
                                                       _____
Total....................................    6.906
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      663
Sepió punxa (Choquito)                     26
Canana (Pota, Volador)                   417
Sépia (Choco)                                2.936
Polp roquer (Pulpo roquero)         4.148
P. blanc (P. blanco)                          26
P. mesquer (P. almizclado)              353
Polpa (Pulpón)                                     9
Caragol punxent (Cañailla)           55                                
                                                   _____
    Total……………….……..   8.633
Total d’Arrossegament......   73.771

Buenas capturas de langostinos al arrastre
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Ara pareix que sí, tenim N-340
Per Jan Valls

Teorías conspiranoicas (II)
Per Fernando Juan   -   Executiva local PSPV-PSOE

Canviem de seu, renovem el 
nostre Compromís: Jordi Moliner, 
candidat a l’alcaldia
Per Helena Román
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Subscriviu-vos a 
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Que a l'antiga carretera nacional 
340 li fa falta un nou asfaltat 
en alguns punts, és una cosa 
que podem apreciar tots els 

vinarossencs que l'utilitzem contínuament per 
desplaçar-nos. Però encara que és una de les 
necessitats més vistoses i urgents d'aquesta via, 
en la reunió que vam tenir aquesta setmana 
passada amb les administracions responsables 
ara per ara del seu manteniment, l'Ajuntament de 
Vinaròs mitjançant el seu alcalde i el seu regidor 
d'urbanisme va ficar damunt de la taula moltes 
altres reivindicacions.
Unes quantes de les principals van ser, ames del 
re asfaltat, punts d'enllumenat a les rotondes ara 
existents, renovació de les senyalitzacions de 
trànsit i millora del drenatge d'aigües pluvials. 
Recordem sense anar més lluny, com durant 
l'últim episodi de gota freda la intersecció amb la 
carretera de Morella es va desbordar i va acabar 
provocant problemes que no ens faria goig que es 
tornaren a repetir.
Durant tota la legislatura que Tots i Totes Som 
Vinaròs porta governant, aquestes demandes 
han sigut presentades una vegada darrere l'altra 
als polítics que des de Madrid enviaven a parlar 
amb nosaltres. Però aquesta última vegada hi ha 
hagut una diferència; no és el Partit Popular qui 
teníem endavant, sinó a unes altres persones més 
interessades amb les necessitats del nostre poble. 
Raó per la qual en aquesta ocasió sí que s'ho han 
pres seriosament i tenim xifres de quant costaria 
adequar tota la via; estem parlant de sis-cents mil 
euros que l'Estat estaria disposat a pressupostar 
durant aquest any que ve.
Arribats a aquest punt, l'Ajuntament estaria 
preparat per a acceptar la cessió de la carretera i 
que passara a titularitat municipal. A condició que, 
i això és irrenunciable, totes les millores exigides 
apareguen reflectides als Pressuposts Generals de 
l'Estat junt amb les obres de millora licitades.
Volem la carretera per convertir-la en l'eix de 
circumval·lació que Vinaròs requereix, clar que sí. 
Però no estem disposats al fet que els vinarossencs 
hàgem de pagar de la nostra butxaca quasi un 
milió d'euros, per deixar-la en un estat d'ús òptim 
a l'hora de rebre-la. L'època en què les grans 
obres públiques era la primera opció d'aquest 
ajuntament, fa temps que s'ha acabat.

Continuamos el artículo tras un 
mes en el que se han sucedido 
noticias destacadas y destacables. 
No hay prisa para exponer, 
justamente, un relato de interés 

para los vinarocenses. De hecho, vale la pena recordar 
sucesos pasados susceptibles de manipulación con 
el paso del tiempo, manipulación en la que, hay que 
reconocer, son expertos los representantes locales del 
PP, y a poner como ejemplos, correos, piscina o, muy 
recientemente, la residencia de la tercera edad. Y es 
que, si repites una mentira muchas veces, al final parece 
que acaba siendo verdad (¿o no?).
 Bien, prosigamos. Desde la recepción de la primera 
de las dos anualidades (recordemos que ascendían a 
un total de 16.000.000 de euros, de los que 12.000.000 
eran en forma de créditos), se procede al proceso de 
compra de los terrenos circunscritos en el proyecto 
“Soterranyes”, un área con una superficie de 2.525.052 
m2, aprobada el 25 de febrero de 2009. La finalidad, el 
inicio de un POLÍGONO INDUSTRIAL PÚBLICO, creando 
así una oferta para medianas y grandes empresas, que 
hoy en día sigue sin existir en nuestra localidad. Así 
mismo, se contrató a una empresa para la gestión de 
todos los documentos necesarios para la puesta en 
práctica de dicho proyecto, informes pormenorizados 
a diferentes organismos públicos.
Respecto a la gestión de obtención de parcelas, se 
procede a la compra de 1.207.000 m2, con una inversión 
total de 7.307.780 euros, proceso que se interrumpe 
en la legislatura 2011, en la que el nuevo equipo 
de gobierno, del PP, lo paraliza y limita el desarrollo 
del polígono a tan solo la fase I de las 4 inicialmente 
planteadas. El nuevo sector de suelo urbanizable 
industrial propuesto es de sólo 640.000 m2, pero en el 
nuevo proyecto se delimita una posible ampliación de 
750.000 m2.
Un terreno reservado inicialmente en 2.525.052 m2, 
situado estratégicamente en el término de Vinaròs, 
al oeste de la autopista AP-7, entre la carretera CV-
232, el barranco de Aigua Oliva y el camino de Calig 
a Ulldecona, cercano al trazado de la A68, a la línea 
de ferrocarril, y con relativamente fácil conexión con 
el puerto de Vinaròs. Con una pendiente menor del 
2%, con AGUA disponible en abundancia y fácilmente 
transformable en industrial. El primer gran polígono 
industrial del norte de Castellón, INDUSTRIAL PÚBLICO. 
Una posibilidad real de oferta para la instalación de 
empresas de cierta envergadura. Con posibilidad real 
de negociación por parte del ayuntamiento para la 
creación de empleo estable y de calidad en un futuro, 
futuro del que ahora mismo carecemos, y a la vista está 
del lector, esta carencia de futuro.
¿Y qué sucedió, para que un cambio de gobierno local 
diera al traste con el proyecto inicial? Dos informes. El 
primero, de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
de la Conselleria de Cultura y Deporte, que pidió un 
estudio patrimonial del ámbito en clave histórica (para 
decirlo más sencillo: les casetes de volta i pedra en sec). 
Resulta que en esta zona había una alta concentración 
de dichas construcciones, construcciones, que, 
dicho sea de paso y sin desmerecer su importancia, 
habían reducido y siguen reduciendo su presencia en 
nuestro término en cada transformación de terrenos 
de secano (cultivo de algarrobos y olivos) a regadío 
(cultivo de naranjos), sin que en ningún caso se haya 
elevado informe de protección.  Poltergueist número 
1: Curioso que los que destruyen, de golpe y porrazo, 
quieran proteger. Da mucho que pensar, los adalides 
del patrimonio que, ocasionalmente, lo protegen 
guardándoselo en sus casas... Pero solo supuestamente, 
no vayamos a malpensar. Es solo un poltergeist.  
Continuará...

El passat dissabte 
dia 3 de novembre 
tancàvem una etapa 

que havia tingut com a seu el carrer Carme i obríem 
una nova amb canvi de seu i donant la benvinguda 
a aquelles persones que han decidit apostar fort 
per portar un nou Compromís a Vinaròs.
L’acte d’inauguració que es va iniciar amb el toc 
de la Muixeranga va començar amb la presència 
de Àgueda Micó, comportàveu de Compromís 
que va anunciar que “ja tenim candidat a l’alcaldia 
per Compromís per Vinaròs”, el nostre regidor 
Jordi Moliner, que emocionat donava les gràcies 
a l’assemblea de Bloc en primer lloc i a la de 
Compromís, després, per triar-lo per a este repte. 
Jordi Moliner en la seua intervenció va destacar la 
importància que per a ell té el col·lectiu i per això 
vol apostar fort per a que la gent que l’acompanyarà 
en la llista tingue clar quina és la seua funció i “el 
seu paper dins del col·lectiu”. També va destacar 
que “no ens agrada moltes coses de l’Ajuntament 
però nomes som dos regidors” i va encoratjar tots 
per a què Compromís tingue més regidors en la 
pròxima legislatura i així poder fer les coses com 
més  ens agrada, amb una valencianitat de la que 
ara no en podem trobar i va posar com exemple el 
passat 9 d’octubre.
El mestre de cerimònies va ser Jordi Navarrete, 
senador de Compromís, acompanyat colze a colze 
per Jordi Moliner, ells van voler que aquesta fos una 
ocasió de goig i va organitzar una xicoteta festa on 
van acudir representants orgànics de Compromís 
tant del passat com de l’actualitat. Així ens van 
acompanyar la ja mencionada Àgueda Micó, a més 
de la diputada al Congrés Marta Sorlí, i gent molt 
rellevant a  la comarca i de Compromís com Marta 
Escudero, segona tinent d'Alcaldia de Benicarló; 
Domingo Tolós, alcalde de La Jana; i un històric de 
Compromís com és Josep M. Pañella.
A partir d’ara, si ens necesites ens trobaràs al carrer 
Remei, 8. T’esperem!
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Un tripartito bajo mínimos

Mariano Castejón, president  de Foro Forat

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Enric Pla, mentiroso

Por Lluís Gandía

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

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes d'octubre 
a l’ajuntament, a AFANIAD, per compra 
material per al taller.

AFANIAD

cOMPRA MATeRIAl PeR Al TAlleR

05/11/18

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

caixa bank

OPINIÓ 

Con el retraso de la 
construcción de la 
residencia de la tercera 
edad el actual Alcalde, 

Enric Pla, ha demostrado de nuevo que decir la 
verdad no es lo suyo. Pero si a la mentira grotesca 
se le suma el hecho de jugar con la tranquilidad 
de las familias que llevan a sus familiares al Centro 
de Día entonces no es únicamente un mentiroso 
sino que también demuestra que no tiene reparos 
en anteponer sus intereses personales a los de las 
familias usuarias de ese centro.
Enric Pla ha dicho en rueda de prensa y en 
entrevistas radiofónicas que el Partido Popular 
quiere romper el contrato con L’Onada para que no 
se construya la residencia, y eso es FALSO. 
Enric Pla ha dicho que si L’Onada no construye la 
residencia dejaría de prestar el servicio de Centro 
de Día, dejando tiradas a las familias y eso es FALSO.
Lo demuestra el contrato firmado por el Alcalde del 
Partido Popular, Juan Bautista Juan, y L’Onada que 
dice de forma muy clara que el servicio de Centro de 
Día se prestará sí o sí en todo momento. ¿Si es cierto 
lo que dice Enric Pla porque no muestra el contrato 
de forma pública a los vinarocenses? Porque se le 
descubriría la mentira permanente de un Alcalde 
ineficiente.
Lo que deben saber las familias y los vinarocenses 
en general es que el tripartito ha dejado pasar más 
de tres años sin hacer nada de nada y que llegado 
el momento de iniciar la residencia todavía faltaban 
trámites por completar. Por ese motivo suspenden 
el inicio de las obras, porque los motivos del retraso 
no son imputables a L’Onada sino al tripartito de 
muchos sueldos y pocos resultados.
Enric Pla tiene miedo a la verdad y al debate, tiene 
pánico a los documentos oficiales,  a los debates 
donde no tiene la capacidad de cortar e interrumpir 
a su gusto. Se refugia en entrevistas en solitario 
donde puede intoxicar a los vinarocenses sin que 
nadie le pueda rebatir aportando documentos que 
desmontan sus mentiras.
Las familias del Centro de Día pueden estar 
tranquilas porque el servicio está asegurado pase 
lo pase y desde el Partido Popular consideramos 
el retraso en el inicio de las obras una muestra más 
de la ineficacia de un gobierno que después de 
más de tres años de gobierno necesita retrasar una 
obra fundamental para las familias con personas 
dependientes y mayores.

Para muchos de los que formamos 
parte del equipo de Cs este término nos 
viene como anillo al dedo, llegamos a 
sumarnos al proyecto de forma casual sin 
premeditaciones, sin militancias eternas en un partido, 
con ideas realistas, procediendo de la sociedad civil. En 
un determinado momento, algo se nos movió en nuestro 
fuero interno y nos empujó a querer tomar la vía de la 
acción, a dar un paso al frente y participar directamente 
en los acontecimientos de nuestra ciudad. La agrupación 
de Cs en Vinaròs quiere aportar su pequeño granito de 
arena para mejorar la calidad de sus vecinos y que nuestra 
localidad sea un lugar mejor donde vivir.
En Cs defendemos que los ciudadanos tienen que ser 
partícipes directos de nuestro porvenir. Y esta decisión 
de participar nada baladí, nos está aportando a cada 
uno de nosotros una vivencia enriquecedora, tanto a 
nivel personal como humano, compartir energía, ilusión, 
vivencias, trabajo y parte de nuestro viaje vital, es algo 
que nos reconforta y que estamos deseosos de compartir 
con el máximo de compañeros posibles.
Es tan grande la fuerza que se desprende, que los equipos 
de trabajo trascienden de localismos y es un gusto trabajar 
conjuntamente con compañeros de Benicarló o Peñiscola, 
pensando de forma conjunta para aunar fuerzas por nuestra 
comarca, cuantos más seamos mejor. En Cs siempre tenemos 
las puertas abiertas al talento.
Desde Ciudadanos estamos trabajando de forma humilde, sin 
grandes alardes pero sin descanso, con dedicación y esfuerzo 
es como se puede conseguir un proyecto de ciudad modero, 
próspero, lleno de oportunidades. Y el que esperamos que 
sea una realidad más temprano que tarde, lo antes posible. Y 
esta ilusión por cambiar las cosas esperemos que se contagie 
rápido para hacer política útil en nuestra querida ciudad.
Os invitamos desde aquí a que os suméis  a nuestra política 
en positivo, a nuestro equipo naranja. Tenemos que 
desterrar la confrontación total que hemos vivido en nuestro 
ayuntamiento, entre rojos y azules, tenemos que desterrar el 
'y tú más' del bipartidismo para hacer una política diferente, 
una política de ciudadanos valientes que provienen de la 
sociedad civil con muchas ganas de aportar conocimientos y 
experiencia.

A escasos seis meses de las 
próximas elecciones municipales 
los integrantes del tripartito 
ya marcan sus diferencias y 
tienden  los trapos sucios de la 
infausta gestión en prácticamente todas 
las áreas del gobierno municipal. Cada cual 
culpará ahora a su posible adversario en 
las urnas. Hasta ellos mismos se critican 
con lo mismo que desde la oposición se 
viene denunciando desde hace meses: 
Excesivo “postureo” y pocas soluciones a los 
problemas del municipio. Y así nos va. Un 
alcalde que nos miente demasiadas veces; 
algunos concejales que no se hablan entre 
ellos y quienes tienen dedicación plena, 
parece que además de cobrar no se enteran 
que también deben solucionar problemas. 
Hay honrosas excepciones, también es 
cierto y por eso Vinaròs puede alardear de 
un ambicioso proyecto cultural y también 
contamos con un banco de tierras que 
fomentan el producto local y ecológico. ¿O 
tampoco?
Han pasado más de tres años y si en algo han 
ganado los integrantes del tripartito, no solo 
ha sido por las cuantías de sus suelos, sino 
en el número de ciudadanos que se sienten 
traicionados  y engañados por creerse unas 
promesas que debían recuperar Vinaròs para 
la gente, y hoy se dan cuenta que ni es más 
acogedor, ni más plural y ni mucho menos 
más solidario.  Se ha fallado hasta en lo 
más básico de rendir cuentas del día a día, 
la transparencia se ha quedado  en teoría  y 
palabrería, sin la más mínima recuperación 
hacia la gestión municipal de los servicios 
privatizados con buen criterio por el PP y 
ratificados después por el gobierno actual, a 
mayor coste y con mayores carencias. Pero 
seguimos esperando la remunicipalización 
de aparcamientos prometida como la zona 
verde para residentes. Nadie del gobierno 
actual se ha preocupado por  diversificar la 
economía local y general  mayor ocupación 
en el marco de una economía social y 
sostenible. La promesa ha quedado como un 
fracaso de intenciones, pues hasta los puntos 
destacados del pacto de programa electoral 
se han desvanecido. Un plan de emergencia 
social que debía garantizar una vida digna 
y los derechos sociales básicos de todos se 
quedó en simple anuncio, como el parque 
de vivienda de uso social o las cooperativas 
de ayuda para la gente mayor. Nada de nada.
Y del anuncio de auditoría general inmediata 
se pasó al de actuación suspendida por 
desidia. De la promesa por reforzar los 
deportes de base se pasó a dejarlos de la 
mano de Dios y al esfuerzo de los diferentes 
clubs. De tener locales de ensayo y centro 
cívico y social para jóvenes  se quedó en abrir 
la biblioteca para estudiar por las noches. 
Han pasado más de tres años con el gobierno 
tripartito y Vinaròs ni es más cordial, ni está 
más limpio ni es más dinámico, habitable ni 
social. Eso si, anuncios y parafernalia para 
hablar de participación, la mundial; pero 
efectividad y resultados, bajo mínimos.

Una política que ilusiona

Emmanuel Herrera, Responsable de 
Política Municipal C’s Vinaròs
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L’Ajuntament de Vinaròs ha presentat esta setmana 
la Caminada Popular i la III Cursa de Muntanya “El vol 
del Puig” que tindran lloc el dia 18 de novembre i el 
2 de desembre, respectivament, ambdues a les 9:30h 
des de l’Ermita de Vinaròs. 
Begoña Lopez, regidora d’Esports ha explicat que per 
motius organitzatius s’ha hagut de canviar les dates 
de celebració d’ambdues activitats i també separar-
les en dies diferents per tal de poder-les gestionar 
millor, així com cuidar i no saturar el paratge natural 
de l’Ermita de Vinaròs de grans aglomeracions. 
Les inscripcions per a participar, tant en la Caminada 
Popular com en la III Cursa de Muntanya “El vol del 
Puig”, ja estan obertes i tothom pot inscriure’s fins els 
15 de novembre a les 14:00h a través de www.hjcrono.
es, i també a les diferents botigues col·laboradores 
en totes les campanyes d’esport popular com són, 
Base Moliner Bernard, Esports Jaques, MikeBike, 
Novanutrició, DJ Esports i Decathlon. 
La Caminada Popular té un preu de 3€, dels quals 
1€, com sempre és solidari i aquesta vegada, va 
destinat a l’Associació en lluita contra l’Alzheimer. Les 
samarretes es repartiran a partir del mateix dijous 
dia 15 de novembre al Mercat Municipal en l’horari 
de 18:00h a 20:30h, el divendres 16 de novembre de 
10:00h a 13:00h i de 18:00h a 20:30h i el dissabte 17 
novembre de 10:00h a 13:00h. 
Nacho Chaler, tècnic d’esports, ha afegit que com a 
novetat s’ha canviat el recorregut de la Caminada 
Popular que es pot trobar a la pàgina web www.
esports.vinaros.es. En quant a la Cursa de Muntanya 
“El vol del Puig”, “Aquest any hi ha una sèrie de 
novetats. Per un costat, el fet de separar les dos 
activitats, que ens ha permès cuidar més als corredors 
ja que de l’altra manera es feia tot més complicat”, ha 
indicat Nacho. 
Les inscripcions per a la Cursa de Muntanya no 
tenen data límit, els participants podran inscriure’s 
el mateix dia de la prova de 8:00h a 9:00h i el preu 
és de 10€ fins el 25 de novembre i la última setmana 

14€, dels quals 1€ també és solidari i es destina a la 
Creu Roja Vinaròs. El lliurament de camisetes també 
es realitzarà al Mercat Municipal el divendres 16 
de novembre en horari de tarde i el dissabte 17 de 
novembre en horari de matí, o el mateix dia de la 
prova de 8:00h a 9:00h. 
Des de la Regidoria d’Esports s’ha informat que 
aquest any es canvia la direcció de la cursa per tal 
de gaudir d’una altra perspectiva. El recorregut 
és d’aproximadament 14 km i es pot trobar a 
www.esports.vinaros.es, així com també les zones 
d’avituallament i situació de l’ambulància. A més, 
hi haurà avituallament sòlid i líquid, cronometratge, 
premis, s’habilitarà una zona d’aparcament a l’Ermita 
de Vinaròs perquè els participants puguen pujar 
en cotxe i deixar-lo ben estacionat, vestidors per a 
canviar-se, es posarà un servei de massatges amb 
la col·laboració de l’Escola Quiros de Vinaròs i en 
finalitzar, es farà una torrada per als participants. 
Nacho Chaler, tècnic d’esports ha recordat que es 
farà un concurs de fotografia, que pròximament es 
publicaran les bases i també es realitzarà un sorteig 
de regals entre tots aquells que participen en les 3 
proves populars (Marató, Bici i Caminada) on s’haurà 
d’omplir un formulari a les oficines o botigues 
d’esport per entrar en el sorteig de 100€ per gastar 
en material esportiu a les botigues esportives de 
Vinaròs. 
Begoña Lopez ha finalitzat animant a la gent a 
apuntar-se en les dos activitats esportives, gaudir 
del nou recorregut i del bon menjar en finalitzar. 
També ha destacat que organitza l’Ajuntament i el 
Consell Municipal d’Esports amb la col·laboració de 
l’Associació Repte 10k, Aula Natura, Club Patinatge, 
Escola EFC, Club Balonmano Vinaròs i Carlos. A més 
de la resta d’entitats esportives i botigues de Vinaròs 
abans esmentades i els patrocinadors principals 
que són Dicocar, Grupo Gil Comes, Grupo Castejón, 
Decathlon Vinaròs, Gros Mercat, Mercat de Vinaròs, 
Family Cash, Panaderia Alfredo Cano i Xuxeries Laura.

Presentació de la Caminada Popular 
i la III Cursa de Muntanya "El vol del Puig" 

Begoña Lopez, regidora d’Esports, ha presentat junt amb Nacho Chaler, tècnic d’esports, 
i Brandon Martín, representant del Club Nàutic Vinaròs, una nova campanya nàutica, 
“Ensenyant a disfrutar de la mar”. 
Fa molts anys el Club Nàutic Vinaròs col·laborava amb el Consell Municipals d’Esports i 
amb la Regidoria d’Esports, ensenyant l’esport nàutic a la nostra localitat, un esport molt 
important en una ciutat com la nostra que es troba vora la mar. Per això, amb la intenció 
de potenciar més l’esport nàutic a la localitat de Vinaròs, el Club Nàutic, s’ha tornat a 
posar en contacte amb l’Ajuntament per tal de col·laborar conjuntament perquè els 
xiquets i xiquetes de Vinaròs puguen desenvolupar aquest tipus d’activitat. 
La campanya nàutica “Ensenyant a disfrutar de la mar” consistirà en una sèrie d’activitats 
nàutiques que es duran a terme 2 dissabtes al mes per un preu de 25€, dirigit a xiquets 
i xiquetes de 8 a 16 anys, i també per adults en l’horari de 11:00h a 13:00h. També es 
realitzaran altres activitats com Kayak, Paddle surf, Windsurf, i sobretot, vela lleugera. 
Cal destacar que, les activitats nàutiques es duran a terme durant tot l’any, ja que si 
fa mal temps a l’hivern, els navegants podran quedar-se al Port de Vinaròs a fer les 
activitats sense necessitat de sortir a alta mar. A més, Brandon Martín, representant del 
Club Nàutic, ha indicat que en aquest tipus d’activitat no és necessari mullar-se, es pot 
anar abrigat a l’hivern, tot i que si algú té ganes de més, necessitarà neoprè per poder 
banyar-se a l’hivern. 
Martín ha finalitzat indicant que “La intenció de la campanya nàutica “Ensenyant a 
disfrutar de la mar”, és la de mostrar a tots aquells interessats en l’esport nàutic, que el 
mar va més enllà, un moment en què ens separem de la platja, més enllà de les boies. 
Ens prepararem per navegar tot l’any, inclús a l’hivern. Tenim el material necessari per 
navegar. Disfrutem de la pau del mar, les sensacions esportives i d’oci que ofereix, així 
com la història del mar de Vinaròs. El mar ens aporta oci, i volem donar un canvi a les 
vostres vides. Per això, obrim la porta per disfrutar del mar com en un parc d’atraccions. 
A partir del dia 10 de novembre”.

Campanya Nàutica, 
"Ensenyant a disfrutar de la mar"
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QUÉ  COMER  
PARA  COMER  BIEN
CAPÍTULO  9
Cosas que deberías saber si eres o 
quieres ser vegetariano
Primero de todo, ¿qué significa ser 
vegetariano? ¿y vegano?

Vegetariana es la persona que lleva una alimentación 100% 
vegetal: sin carnes, pescados, huevos, lácteos o miel. Si se 
consumen lácteos sería lactovegetariano, si se consumen huevos 
ovovegetariano y si se consumen ambos añadiríamos el prefijo 
ovolacteo. Los veganos, aparte de ser vegetarianos, tampoco 
usan ningún producto de origen animal dentro de la medida de 
lo posible. Por ejemplo, no usan ropa de piel.
¿Es seguro seguir una dieta vegetariana o es perjudicial para la 
salud?.
Sí. La Asociación Americana de Dietistas dice que: “ dietas 
vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas 
totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente 
adecuadas, y pueden proporcionar beneficios para la salud en la 
prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades”. No es que 
no sea perjudicial, si no que bien llevada es beneficiosa para la salud. 
Reitero, bien llevada. Hay productos vegetarianos ricos en azúcares 
añadidos y productos procesados. Son igualmente malos aunque 
sea de origen vegetal. 
¿Qué se tiene que tener en cuenta para seguir una alimentación 
vegetariana?
Al no consumirse alimentos de origen animal (ricos en proteínas), 
tenemos que asegurar ese aporte en otro lado. Además las proteínas 
de origen animal son de alto valor biológico ya que contienen 
todos los aminoácidos esenciales. 
Hay alimentos de origen vegetal que tienen proteínas pero o tienen 
todos los aminoácidos en poca cantidad (soja, garbanzos, alubias, 
pistachos…) o son limitantes de algunos de los aminoácidos (las 
legumbres son limitantes en metionina y los cereales son limitantes 
en lisina).
La clave es hacer combinaciones de estos alimentos. Se puede hacer 
en una misma comida (lentejas con arroz, el aminoácido que no 
contiene la lenteja lo contiene el arroz y viceversa); o se puede hacer 
durante todo el día. Se recomienda utilizar además técnicas como 
el remojo o la cocción para hacer más digestibles estas proteínas de 
origen vegetal. 
¿Hay que suplementarse de algún nutriente?
Rotundamente sí. Tanto los vegetarianos estrictos como los lácteo 
o ovo, deben suplementarse de Vitamina B12. Es necesaria para 
el funcionamiento correcto del sistema nervioso; formación de 
glóbulos rojos, entre otros. Su deficiencia puede provocar anemia 
megaloblástica. Encontramos fuentes de origen vegetal como las 
algas o la levadura de cerveza, pero no contienen la forma activa 
apta para las personas. 
Son análogos de la B12, tienen la misma forma, por lo que compiten 
con la B12 y dificultan su absorción. Además, es muy peligroso 
porque en una analítica normal no se distinguen los análogos 
de la real por lo que puede salir en la analítica valores normales 
cuando realmente no lo son. Para asegurarnos hay que pedir en 
la analítica la homocisteina.  La 
cianocobalamina es la forma más 
estable para suplementarse. Se 
toma diario (25-100 microgramos) 
o semanal (2000 microgramos).
No es necesario la suplementación 
ni de hierro ni calcio ni otro 
nutriente a no ser que haya 
una deficiencia de base, ya que 
podemos encontrar fuentes de 
origen vegetal. 

Carla Escuder Marcos
Dietista-Nutricionista en 

Resultado favorable al equipo de Vinaròs por 10-24.
La primera parte no hubo contrario y pudimos desplegar con comodidad nuestro juego. 
La 2ª parte el Peñagolosa "se puso las pilas" y pudo conseguir dos ensayos jugando con 
sus hombres rápidos.
Próximo partido contra el CR CASTELLÓ. Será el día 10 de Noviembre a las 17,00 en 
Vinaròs.

El passat diumenge 21 d'octubre,  membres del Club Esportiu Vinaròs es van desplaçar 
fins a Xert per participar en la VII Cursa de Muntanya Trencamoles.
Una cursa d'un recorregut de 18.5km amb un desnivell positiu de 830m. Alguns d'ells van 
optar per la marxa no competitiva d'uns 13km amb un desnivell positiu de 500m.
Tots els atletes del Club Esportiu Vinaròs van optenir molts bons resultats, però cal 
destacar la gran actuació de Vicent Beltran que amb un temps de 1h44' va aconseguir 
pujar al graó més alt del podi amb categoria veterà.
Enhorabona a tots i a totes.

III Trail Càlig
Aquest cap de semana, atletes del Club 
Esportiu Vinaròs van participar en la III 
Trail de Calig. Una cursa de muntanya 
amb un total de 15km i un desnivell 
acumulat de 560m.
En categoria masculina van participar 
Javhé Fernández que finalitzà la cursa 
amb un temps de 1h11'48 aconseguint 
la segona posició en categoria sènior. 
Amb ell va entrar Francisco Balastegui 
que va aconseguir pujar al primer 
esglaó del podi en categoria vetera b. En aquesta mateixa categoria, el tercer classificat 
va ser Ramón Zaragozá el qual va parar el cronòmetre en un temps de 1h31'07''. 
En categoria veterà A, el sisè en entrar a meta va ser Francisco Beltrán, completant la cursa 
amb 1h16'27.
Andrea Cabré va aconseguir la primera possició en la general femenina amb un temps 
de 1h31'05. La tercera possició de la general va ser per a Eva Sorlí, que amb un temps de 
1h33'43, pujava a el més alt del podí en la seva categoria.
Agraïments al nostre patrocinador FACSA Aigües de Vinaròs.

Primer partido de liga jugado en Villareal 

Trencamoles Xert
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Vinaròs C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

Sergi Castell, millor esportista adaptat 
a la XXII Gala de l’Esport Provincial
El nadador vinarossenc Sergi Castell ha estat escollit millor esportista adaptat per 
a la XXII Gala de l’Esport Provincial, que compta amb el suport de la Diputació de 
Castelló i l’Ajuntament d’Almassora, ja que la gala se celebrarà al paratge de Santa 
Quiteria d’esta localitat a les 20:30 hores del pròxim dia 16.
Ho ha desvetllat la presidenta de la APDCS, Yolanda Peris Dumont, que ha anunciat 
que hi haurà prop dels 50 guardonats en el mateix acte. 
Sergi pujarà a l’escenari amb premiats com Alexis Sastre, com a millor esportista 
universitari, Victor Torres, millor esportista promesa, Marta Morales com a millor 
entrenadora, Carla Romero com a millor àrbitre, Guillermo Prats com a millor 
trajectòria o Noemí Torrijos com a milllor dirigent, entre d’altres.  
A més, de la nostra ciutat també rebrà un destacat homenatge  el Club Balonmano 
Vinaròs.

Primero disculparme en el retraso de mis informes sobre el primer equipo de fútbol de 
nuestra entrañable ciudad como es Vinaròs…
Este pasado miércoles, 31-10 18, jugamos en Benicasim contra el A.C.D. BENICENSE 
donde recibimos un contundente 4 a 0 en contra. Era la jornada aplazada por el fin de 
semana de las intensísimas lluvias.
Por otra parte, el domingo siguiente, 4-11-18, fuimos a Alcalá de Xivert donde también 
perdimos 3 a 1. Nuestro solitario gol fue materializado por SERGIO ESPINOSA, de falta 
directa.
En resumen…dos derrotas consecutivas fuera de casa que nos han hecho perder el 
liderato de la categoría. Pero esto no nos debe de mermar nuestra manera de jugar y 
es que es un hecho que jugamos un juego de gran calidad en una categoría en que 
destaca el juego brusco e incluso sucio aprovechando que el árbitro no está asistido 
de linieres. Tal vez por este factor nosotros podamos llegar a perder puntos esta 
temporada, pero lo que nunca se nos negará el hacer digno de nuestros jugadores.
Finalmente informar que esta tarde, sábado, 10-11-18, nos visita el C.F. MORÓ “A” a las 
16h. Una vez más les invito a presenciar en vivo de este bello deporte que es el fútbol y 
animar a los siempre entregados chicos que representan nuestros colores.

0 2
A. C. D. Benicense 4 0
C. D. Els Ibarsos 5 1

3 2

4 0
3 2
2 1 A. C. D. Benicense

A. C. D. Benicense 0 0 C. D. Els Ibarsos
C. D. Els Ibarsos 1 2

3 1
1 3
3 1

Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1 Traiguera 8 6 0 2 18 10 18 8
2 Alcalà 7 5 1 1 24 8 16 16
3 Els Ibarsos 8 5 1 2 17 11 16 6
4 Benicense 8 4 3 1 24 15 15 9
5 VINARÒS 8 5 0 3 19 11 15 8
6 La Pobla Torn. 7 4 2 1 9 2 14 7
7 Estrella Racing 7 4 1 2 9 9 13 0
8 Torreblanca 7 3 3 1 11 8 12 3
9 Vilafamés 8 3 2 3 12 12 11 0

10 Morella 8 3 1 4 7 13 10 -6
11 Esp. Vila - real 7 2 2 3 8 9 8 -1
12 Orpesa 7 2 2 3 11 14 8 -3
13 San Pedro "b" 8 1 2 5 8 22 5 -14
14 Benicarló "b" 7 1 1 5 9 16 4 -7
15 Benicàssim 8 1 1 6 10 19 4 -9
16 Moró 7 0 0 7 8 25 0 -17

C. F. Vilafamés

C. F. Traiguera

Morella F. C.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicàssim

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º

Morella F. C.

C. F. Estrella Racing
C. F. Torreblanca

Resultados Jornada 8 11/11/2018

Orpesa C. F.
C. F. Alcalà

Jornada 9

C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés

C. D. La Pobla Tornesa
Orpesa C. F.

C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing

C. F. Alcalà
C. F. Moró

C. F. San Pedro "b"

C. D. Benicàssim

Esportiu Vila - real

C. D. La Pobla Tornesa

VINARÒS C. F.

C. D. Benicarló "b"Esportiu Vila - real C. D. Benicarló "b"

VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
Morella F. C.

Resultados atrasados 6ª Jornada 

C. F. Moró

C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

Benjamín
CB Vinaròs Servol 9-50 Monfort Castellón CBC
Partido muy difícil debido al gran trabajo ofensivo 
y defensivo del equipo visitante, nuestros niños 
intentaron darlo todo en el partido pero no fue posible.
Alevín MAsculino
C.B. BENICARLO B 48 C.B GIL COMES VINAROS 72
Nuestro equipo alevín se trajo una buena victoria en 
su desplazamiento a la localidad vecina de  Benicarló, 
donde llevo la iniciativa en el tanteo durante todo el 
partido. Aunque hubo altibajos en el nivel de juego, 
sobre todo en defensa, en los primeros cuartos, poco a 
poco nuestros jugadores mejoraron y pudieron disfrutar 
del partido.
Infantil Femenino
CB Benicarlo 60- 35 CB Gil Comes Vinaròs
Grandísimo  partido de nuestro equipo esta mañana 
ante el Benicarlo. Ante un rival muy superior físicamente, 
con jugadoras de segundo año, nuestras chicas salieron 
con la actitud y las ganas que requería el partido. El 
equipo rival, que llegaba muy cómodo tras cerrar acta 
en los últimos partidos, se encontró con un equipo 
muy centrado y dispuesto a plantar batalla en el único 
aspecto dónde el Benicarlo no era superior: la defensa. 
Una y otra vez el ataque benicarlando colapsaba ante 
la intensidad defensiva de nuestras jugadoras. Hasta 
en 8 ocasiones logramos agotar sus 24 segundos, 
sin que el equipo contrario fuera capaz de lanzar a 
canasta. La confianza crecía en nuestras jugadoras, que 
veían como el rival no se distanciaba en el marcador, 
manteniendo las desventaja entre los 10 y los 15 

puntos. Llegamos al ecuador del partido 9 puntos abajo. 
Aunque se mantuvo la intensidad, la superioridad 
física y la mayor altura del equipo  benicarlando, 
frente a la  permisividad  arbitral (que permitía que las 
torres rivales acamparan  literalmente  en la zona), fue 
distanciando al equipo local en el marcador. Al final 
derrota 60-35 y la sensación de ver cómo crece el 
equipo en actitud y defensa. A poco que recuperemos 
lesionadas y elevemos el nivel del conjunto, seremos 
capaces de plantar cara a cualquier equipo, a pesar de 
nuestra juventud y de ser el primer año en esta categoría. 
Del mismo esperar que la jugadora del  Benicarlo, N. 
Pozuelo, que cayó lesionada en el último cuarto, se 
recupere pronto y vuelva a las canchas lo antes posible. 
Mucho ánimo!!!!!
Infantil masculino
C.B. Gil Comes Vinaros 59 - 30 Peñíscola
Segunda victoria del infantil masculino que logró 
imponerse con claridad en un encuentro marcado 
por los errores de cara al aro; y donde ambos equipos 
defendieron con mucha intensidad, lo que llevó a los 
jugadores a la línea de tiros libres en muchas ocasiones.
Este fin de semana los chicos tienen una buena 
oportunidad de sumar la tercera victoria seguida ante 
un rival con el que van empatados en la clarificación
CB BURRIANA 60 -CB GIL COMES VINAROS 89Cadete masculino
Holgada victoria a priori de nuestros cadetes, que en 
realidad se materializó en el último cuarto con un parcial 
de 7 a 26. 
Comenzó el partido con una buena defensa pero con 
unos ataques en que se perdía el balón con demasiada 

facilidad debido a la velocidad con que se pretendía 
acabar cada jugada.
Buen partido, en general de todos los jugadores. A 
seguir trabajando, para poder ver los avances partido a 
partido.
JUNIOR FEMENIMO 
C.B BURRIANA 48 / C.B GIL COMES VINAROS 54
Partido dominado de principio a fin por el Vinaros que 
domino el partido siempre con distancias entre los 8 y 
14 puntos pero  que al final se complica un poco dado 
el poco acierto desde la línea de tiros libres ya que en el 
ultimo minuto hace 1 de 10 y la diferencia se queda en 6
SENIOR MASCULINO 1°NACIONAL 
CLINICA BALAGUER MONCADA 70 / C.B GIL COMES VINAROS 79 
Victoria fuera de casa para el equipo de Vinaros en un 
partido que domino claramente en la primera parte 
llegando a rentas de 15 puntos, llegando al descanso 11 
arriba. 
La segunda parte el equipo de casa sale a por todas para 
remontar y el  Vinaros  aguanta la diferencia a base de 
jugar bien en ataque. El Moncada consigue en estos dos 
cuartos ponerse a 5 puntos pero los visitantes jugando 
con calma y tomando buenas decisiones ganan el 
partido por 9 puntos

Crónicas del CB Gil Comes Vinaròs 3 y 4 noviembre
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ESPORTS

El cap de setmana del 24/25 
d'octubre, a la veïna població 
de Benicarló, va arrancar la 
temporada 2018/19 per als 
nadadors de les categories 
infantils, juniors i absoluts.
Un inici de temporada on 
aprofitem per competir en proves 
poc habituals i poc especifiques. 
Els resultats quant a marquès van 
ser les normals per aquest inici 
de temporada tot i haver tingut 
un començament de temporada 
complicat.
Sota la direcció del tècnic Albert 

Delmonte van participar en 
aquest control, Toni Bordes, Marc 
Vea, Andreu Navarro, Miquel 
Segarra, Ian Calvo, Martí Forner, 
Pere Simó, Hèctor Cervera, Llum 
Serret, Claudia Matamoros, Paula 
Paga, Àngels Ferrer, Sara Vea, 
Carla Bernial, Ainhoa Garcia, 
Aura Pérez, Natàlia Burriel, 
Ainhoa Canalda i Lucia Garcia. 
Per últim volem donar la 
benvinguda a la nova incorporació 
al club, d'un nadador vetera de 
gran potencial en velocitat, Albert 
Astor.

XIV Circuit Open de la Comunitat de Madrid
El cap de setmana del 30/31 octubre es va disputar l'open de Madrid en les piscines M86 
de la capital, on el Vinarossenc David León va anar en una selecció de nadadors Valencians. 
Va tenir una participació brillant, sent segon classificat en 200 papallona i finalista en 200 
estils i 400 lliures, fou en aquesta última prova on va tenir un resultat extraordinari en una 
prova poc explotada últimament, va fer un registre de 4'01, demostrant un cop mes lo gran 
competidor que és. Feliciten a David dels seus èxits! 

1ª Jornada de lliga de promeses 
El dissabte 3 de novembre es van estrenar els nostres alevins en la 
temporada 2018/19, aquesta primera competició va tenir lloc en la 
localitat d'Onda.
Es van nadar les proves de 200 estils i 100 lliures, els nostres nadadors 
van arrancar la temporada en unes ganes enormes i fruit d'això els 
excel·lents resultats. Destacarem el primer lloc d'Andreu Jovani en les 
dues proves disputades, segon Gerard Labernia en el 100 lliures i Daniela 
Muñoz també va vèncer en les dues proves. En el relleu masculí l'equip 
del Vinaròs va guanyar amb molta autoritat i en el femení foren segones 
en una remuntada espectacular. Els resultats de la resta de l'equip van ser 
molt bons, millorant marquès i objectius tècnics.
L'equip vinarossenc dirigit pel tècnic Isidro Martorell va ser:  Andreu 
Jovani, Santi Matamoros, Iker Mas, Joan Chavarría, Gerard Labernia, Ivan 
Miralles, Dylan Martin, David Constantin, Frank Jaime, Daniela Muñoz, 
Ona Leciñera, Lluna Bordes, Mar Garcia, Júlia Muñoz, Ariana Mara, 
Arancha Canalda, Alejandra Ramírez, Gemma Miralles, Vera Pérez i Sara 
Garcia.  Animem aquest grup, que de segur ens donarà moltes alegries.

El equipo A del Ruy López sub12 
formado por Xavi Martinez, Elsa 
Zafra, Eric Segarra y Pablo Iranzo, 
consiguieron el pasado fin de semana 
la primera posición en el campeonato 
de promoción sub12 de les Terres del 
Ebre, lo que les habilita para poder 
disputar la fase final del Campeonato 
de Catalunya. En segundo lugar 
quedó el Riu Sénia de Benicarló y 
en tercer lugar el Amposta B.  Se 
disputaron un total de 6 rondas, en 
Sant Carles de la Ràpita, en la sede 
del club en Vinaròs (Calle Soro nº 14) 
y en Amposta. En él han participado 
equipos de les Terres del Ebre y 
Maestrat. Por su parte el equipo B 
formado por Marc Calduch , Marco 
Babic, Sergi Prades, Alex Cervera, 
Justin, Sergi Martinez y Paula Vinuesa, 
en sus primeras competiciones en 
muchos casos, hicieron una buena 

competición que garantiza al club un 
relevo generacional.
Tras varias semanas inmersos en la 
competición por equipos, ahora se 
celebra el tradicional torneo social 
del Club Ruy López que de manera 
individual enfronta a los jugadores 
del club de todas las edades.  
De forma paralela una buena 
representación de nuestro club está 
disputando el Campeonato Individual 
de Tarragona en sus tres categorías, 
y del cual debemos animar a Rubén 
Vinuesa que actualmente y de 
forma provisional lidera el grupo B 
desplegando un gran juego semana 
tras semana. 
Gran actividad de los jugadores de 
nuestro club que gracias a las clases 
que reciben desde la escuela de base, 
están adquiriendo un nivel que los 
sitúa entre los mejores de la província.

1er Control de marques temporada 2018/19 

Ruy López Vinaròs, campeones Sub12 de Ajedrez 
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Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA / Consell Municipal d’FPA 

BBaarrcceelloonnaa  nnaaddaalleennccaa  
Dissabte 15 de desembre 2018 

 
Sortida: 7h del Palau de Justícia 
 
Visita guiada a 
- Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 
ubicada a les dependències de l’antic Hospital de Santa Creu 
- Real Acadèmia de Medicina de Catalunya 
 
13.15h- Dinar al Fresc Co  

 
    
 
 
Temps lliure 

 
17.30h- Teatre Tívoli: “La jaula de las 
locas”   
 
Comèdia musical dirigida per Àngel Llàcer i Manu Guix. .  
 
Després temps lliure i tornada a casa. Soparem pel camí. 
 
Preu  socis: 69€ / No socis: 72€ 
 
 

 
 
Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià a partir del dilluns 5  de novembre, a les 11h. La 
primera setmana tindran prioritat els socis i/o inscrits als cursos del Consell Municipal 
d’FPA, amb un acompanyant. Cada persona podrà inscriure a un màxim de 4. 

Restaurant Fresc Co: 
Bufet lliure inspirat en la dieta 
mediterrània. 
 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes i 
Associació d’Alumnes  

Dissabte 

24 de novembre 
Festa de  Santa Caterina a 

l’ermita  
 

Activitat dirigida als participants dels cursos del Consell 
Municipal d’FPA o socis, i acompanyants. 

 
 
 
Activitats: 
10h-Ruta pels voltants amb la gent de l’Aula de 
natura. Passarem pels estrets i pel poblat ibèric 

 
11.15h- Classe oberta de tai-txí amb ventalls 
amb Ricardo Royo. Si tens ventall porta’l. 
 
I també: 
Altres activitats 
Repartiment de bicicletes... 
 

 
 

 
Al migdia, dinar de germanor:  

 
 
 
De postres l’Associació d’Alumnes repartirà el típic pastisset i el moscatell  

(col·labora Caixa Rural).  

I, rifa del pollastre!  
 

Inscripcions a partir del 5 de novembre  d’11 a 14h (menys dijous): a les 
oficines del  Consell Municipal d’FPA (antiga escola Sant Sebastià)  
Preu Socis: 1 € / No socis: 2 € 

ATENCIÓ: 
 Tindrem preparades taules i cadires, i  
foc per torrar. Cadascú es porta el 
dinar i se’l pot torrar al foc.  
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+ Info: www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

Vinaròs
és turisme

4COLORS  964 401 912

ARROSSOS
XXIV JORNADES DE LA CUINA DELS

DEL 2 DE NOVEMBRE 
AL 9 DE DESEMBRE

VINARÒS 2018

Amb la col·laboració de
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www.renfe.com 902 320 320

horarios

www.renfe.com 912 320 320

horarios (Válidos desde 12/11/2018)
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928 934 948 957 1007 1013 1030 1035 1038 1043 1048 1052 1056 1058 1101 1105 1110 1116 1119 1123 1126 1128 1136 1144 1151

820 826 840 849 859 905 920 925 928 933 938 942 946 948 951 955 1000 1006 1009 1013 1016 1018 1026 1034 1047

630 636 650 659 709 715 730 735 738 743 748 752 756 758 801 805 810 816 819 823 826 828 836 844 857

625 631 645 654 704 710 722 - 728 - 736 - - - - - 751 757 - - - - 810 817 824

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

710 716 729 738 747 754 805 - 810 - - - - - - - 834 - - - - - 851 - 905

833 839 852 901 910 917 934 - 940 - - - - - - - 1005 - - - - - 1024 - 1038

1241 1247 1259 1308 1317 1324 1333 - 1338 - - - - - - - 1402 - - - - - 1420 - 1434

1415 1421 1434 1443 1452 1458 1507 - 1512 - - - - - - - 1536 - - - - - 1555 - 1610

R: Regional
RE: Regional Exprés

Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
2: Circula 6/12/2018.
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1
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Tauler Municipal

Castelló de 
la Plana

Sagunt

Almassora

Vila-real

Borriana-Les Alqueries

Nules-La Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca-Cúper

València-F.S.L.

València-Cabanyal

València Nord

BARCELONA

Vinaròs

Benicarlo-Peñiscola

Alcala de Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

A partir del

12 de noviembre de 2018

A partir del

12 de novembre de 2018

Entre València y Vinaròs
Entre València i Vinaròs

informació www.renfe.com 912 320 320

Mayor Oferta de Trenes

16 nuevos trenes al día (10 fin de semana)

Major Oferta de Trens

16 nous trens al dia (10 cap de setmana)

+ Rapidez / Rapidesa
+ Movilidad / Mobilitat
+ Confort / Confort
+ Enlaces / Enllaços
+ Destinos / Destinacions
Respeto por el Medio Ambiente
Respecte pel Medi Ambient
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ANUNCI

Tauler Municipal

BASES Y CONVOCATORIA 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). 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

PROGRAMA

Taller 1 (4 h):
• Iniciación al mercado internacional
La internacionalización, ¿una necesidad o un capricho?
Elementos de discriminación y decisión
• Documentación en el comercio exterior
Operativa administrativa y comercial internacional
(modelos, fórmulas, requisitos mercantiles,…)

Taller 2 (4 h):
• Medios de pago internacionales
Cómo emplear las herramientas financieras para su salida
al exterior, formas de cobro y pago, cobertura de riesgo,…

Taller 3 (4 h):
• Selección y acceso a mercados internacionales
¿En qué basarse para seleccionar un mercado? 
Cómo llegar sin perderse por el camino
• Plan de marketing internacional
El marketing al servicio de su plan de internacionalización

Internacional_

Vinaròs

FECHA Y LUGAR
Los talleres se llevarán a cabo los días 22, 27 y 29 de
noviembre de 2018, en horario de 09:00 a 13:00 h. VINALAB.

DIRIGIDO
A todas aquellas empresas de la Comunitat Valenciana que
quieran empezar a exportar.

OBJETIVOS
Es una iniciativa de IVACE Internacional y las Cámaras de
Comercio de la CV, a través de un ciclo de talleres prácticos,
para atender a las empresas en todas sus necesidades de
internacionalización y hacerlo allí donde se encuentren.

PRECIO
Gratuito para las empresas (cofinanciado al 50% por Fondos
Feder e IVACE Internacional).

INSCRIPCIONES

 

CONTACTA CON NOSOTROS
Victoria Jiménez
Agència de Desenvolupament Local – Ajuntament de 
Vinaròs
adl2@vinaros.es
964 407 700

bit.ly/ComençaexportarVinaros

ANUNCIO
AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2019

Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las instalaciones 
y ocupaciones de la vía pública del Ayuntamiento de Vinaròs, aprobada 
definitivamente por el Pleno de la Corporación de 26 de marzo de 2015, con carácter 
previo a la instalación de TERRAZAS en la vía pública es necesario solicitar la 
correspondiente AUTORIZACIÓN, a la cuál deberá acompañarse la documentación 
señalada en el artículo 46 de la citada ordenanza.

Las autorizaciones podrán ser anuales o de temporada, sin que en ningún caso la 
fecha de caducidad pueda exceder del 31 de diciembre del año en curso.

Asimismo se recuerda que se debe solicitar cada año la renovación de la 
autorización para los casos previstos en el artículo 50.3 de la ordenanza: 

“Las autorizaciones se entenderán renovadas, en los casos en que no hayan cambiado 
las circunstancias concurrentes cuando se concedió el permiso para la instalación de 
la terraza, ni las condiciones impuestas por la Administración para el otorgamiento 
de la autorización, ni haya sido objeto de sanción firme por infracción grave. Para ello 
se presentará, cada año, dentro de los DOS MESES anteriores al nuevo período 
de ocupación: declaración responsable por escrito de cumplir en su totalidad los 
requisitos que le fueron exigidos, justificante de pago de la tasa del año en curso 
y autorización de los titulares de los establecimientos colindantes. Por parte de los 
Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local, se comprobará el cumplimiento 
de las condiciones originales de autorización y se elaborará el correspondiente 
informe que será remitido al departamento de Gobernación y, en su caso, de 
Actividades. La renovación se podrá llevar a cabo durante un plazo máximo de hasta 
4 años adicionales consecutivos”.
Las acciones u omisiones que contravengan la ordenanza podrán ser sancionadas 
con multas de hasta 3.000 euros.

PROGRAMA

Taller 1 (4 h):
• Iniciación al mercado internacional
La internacionalización, ¿una necesidad o un capricho?
Elementos de discriminación y decisión
• Documentación en el comercio exterior
Operativa administrativa y comercial internacional
(modelos, fórmulas, requisitos mercantiles,…)

Taller 2 (4 h):
• Medios de pago internacionales
Cómo emplear las herramientas financieras para su salida
al exterior, formas de cobro y pago, cobertura de riesgo,…

Taller 3 (4 h):
• Selección y acceso a mercados internacionales
¿En qué basarse para seleccionar un mercado? 
Cómo llegar sin perderse por el camino
• Plan de marketing internacional
El marketing al servicio de su plan de internacionalización

Internacional_

Vinaròs

FECHA Y LUGAR
Los talleres se llevarán a cabo los días 22, 27 y 29 de
noviembre de 2018, en horario de 09:00 a 13:00 h. VINALAB.

DIRIGIDO
A todas aquellas empresas de la Comunitat Valenciana que
quieran empezar a exportar.

OBJETIVOS
Es una iniciativa de IVACE Internacional y las Cámaras de
Comercio de la CV, a través de un ciclo de talleres prácticos,
para atender a las empresas en todas sus necesidades de
internacionalización y hacerlo allí donde se encuentren.

PRECIO
Gratuito para las empresas (cofinanciado al 50% por Fondos
Feder e IVACE Internacional).

INSCRIPCIONES

 

CONTACTA CON NOSOTROS
Victoria Jiménez
Agència de Desenvolupament Local – Ajuntament de 
Vinaròs
adl2@vinaros.es
964 407 700

bit.ly/ComençaexportarVinaros

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  16 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.
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Tauler Municipal

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

INFORMACIÓN SOBRE BAJA DE VADOS

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 29 
d’octubre de 2018, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació 
de les  OBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI CORRAL 
DE BATET PER A CENTRE SOCIO-CULTURAL – FASE I. (EXP.OBRES 
12/18 GEST. 8987/2018). 

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

Data límit de presentació: el 26 de novembre 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.

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 29 
d’octubre de 2018, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació 
de les  OBRES DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS URBANS. (EXP.OBRES 
14/2018 GEST. 10743/2018). 

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

Data límit de presentació: el 13 de novembre 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.

De conformidad con lo que dispone el artículo 6.6 de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y 
aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de 
vehículos a través de las aceras que establece:
Artículo 6.6: «La presentación de la baja surtirá efectos a partir del 
día primero del año natural siguiente al de su presentación. La no 
presentación de la baja determinará la obligación de continuar 
abonando la tasa».
Por tanto, para aquellos todos aquellos interesados en tramitar la 
baja del vado para el año 2019, deberá presentar su solicitud 
antes del 31 de diciembre de 2018 (de forma presencial), en la 
oficina OIAC, situada en la plaza Jovellar 2, junto con la placa de vado 
y manifestando que han repuesto la acera a su estado original, si la 
manipularon en su día, y que la han despintado de amarillo o bien la 
han pintado de gris. 
Si no la presentan antes de dicha fecha deberán abonar la tasa del 
2019.

ANUNCI LICITACIÓ

ANUNCI LICITACIÓ
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CURSOS D'INFORMÀTICA               
      

CURS 
DURADA PERÍODE HORARI FORMADOR/A 

 
PREU 

TELÈFONS ANDROID II  40’5h Del 28 de novembre      
al 11 de gener 

Dilluns, dimecres i 
divendres de 15 a 16.30h Míriam Buale 

General:54.70 € 
Socis: 50.30 € 

 

COMPTABILITAT INFORMATITZADA:  
CONTAPLUS ELITE 

50 h Del 15 de gener             
al 16 d’abril  Dimarts i dijous de 15 a 17h Ismael Carbó 

General:67.50 € 
Socis: 62.10 € 
( aturats 50%) 

 

TELÈFONS ANDROID I : INICIACIÓ 
Grup C 

21h Del 16 de gener 
 al 15 de febrer 

Dilluns, dimecres i 
divendres de 16.30 a 18h Míriam Buale 

General:28.35 € 
Socis: 26.10 € 

 

 

INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC 
PER A MAJORS 

Grup A 

50 h Del 18 de gener  
 al 20 de març 

Dilluns, dimecres i 
divendres de 9.15 a 11.15h Míriam Buale 

General:67.50 € 
Socis: 62.10 € 
(jubilats 50%) 

 

INICIACIÓ  A LA INFORMÀTICA 
 PER A MAJORS   Grup C 

(Windows + Internet + Word)   
 

60 h Del 22 de gener  
al 21 de  maig Dimarts i dijous de 17 a 19h Rodrigo Roig 

General:81 € 
Socis: 74.50 € 
( jubilats 50%) 

 

INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC 
Grup B 

40 h Del 14 de febrer al 7 de 
maig 

Dimarts i dijous                  
de 19.30 a 21.30h Eva Roig 

General:54 € 
Socis:49.65 € 
( aturats 50%) 
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Cursos monogràfics  
Cursos de 10 hores de durada, adreçats a usuaris informàtics habituals.         Preu de cadascun: 13.5 € / Socis: 12.40€ 

CURS DESCRIPCIÓ PERÍODE HORARI FORMADOR/A 

FER FOTOS AMB EL MÒBIL 
Aprofitar els recursos que ens dona el nostre 

telèfon Android per fer fotos de qualitat. Del 13 de novembre              
al 4 de desembre  

Dimarts i dijous 
de 18 a 19.30h Xavier Marmaña (DIFOS) 

 GESTIÓ DE LES FOTOS: 
ENTRE EL TELÈFON I 

L’ORDINADOR 

Traspàs de fotos i vídeos d’un a l’altre 
dispositiu. Gestió posterior. Creació d’àlbums 

en paper  o virtuals. De l’11 de desembre               
al 15 de gener 

Dimarts i dijous 
de 18 a 19.30h Xavier Marmaña (DIFOS) 

SINCRONITZACIÓ DE DADES 
ENTRE DISPOSITIUS         

(MÒBIL, TAULETA, PC) 
Contactes, Fotos, Correu, Arxius, Agenda... 

Sincronització entre diferents dispositius per 
no perdre mai les teues dades de correu, 
calendari, contactes, contrasenyes, fotos, 

vídeos, marcadors de navegadors...  
Caldrà que porteu el vostre telèfon/ tauleta o 

portàtil  

Del 20 de novembre                 
al 4 de desembre 

Dimarts i dijous 
 de 9.30 a 11.30h Eva Roig 

 

Informació i inscripcions:  
 

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    
Antic col·legi Sant Sebastià 

Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 
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ESQUELES PUBLICITAT

DIA: DISSABTE, 10.11.178 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,45 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ B UNITED VINAROS - SANT MATEU

10,15 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ C UNITED VINAROS - 
TORREBLANCA

11,15 CAMP 1 FUTBOL ALEVIN A UNITED VINAROS - ETS VINAROS
11,45 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ BLAU UNITED VINAROS - LA SENIA
18,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL UNITED VINAROS - PEÑISCOLA

         
DIA: DIUMENGE, 11.11.178 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 CAMP 3 FUTBOL BENJAMÍ B EFC – ESP VILLAREAL

         
DIA: DISSABTE, 10.11.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 ESTADI FUTBOL PREBENJAMÍ B EFC – ACD BENICENSE B
10,30 ESTADI FUTBOL ALEVÍ B EFC – CF MORO
12,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL B EFC – UNITED CF

        EFC – CF BORRIOL A
16,00 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF - CF MORO A
DIA: DIUMENGE, 11.11.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL A EFC – CF BORRIOL B

         
DIA: DISSABTE, 10.11.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL FEM. IR C.B GIL COMES VINAROS – CB 
CASTELLÓN VERDE

12,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ MASC IR ZONAL C.B GIL COMES VINAROS – 
ALCORA BC

         
9,30 PISTA SINTÈTICA F. SALA BENJAMÍ CD VINARÒS FS – CFS NAVARTI

10,45 PISTA SINTETICA F. SALA CADET CD VINAROS FS A –MARMOLES 
SERRAT ALCALA DE XIVERT

12,00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL JUVENIL CBM VINARÒS – CB ALMASSORA
         

16,00 PISTA SINTÈTICA F. SALA INFANTIL CD VINAROS FS A – CLUB 
CASTELLÓN FS 

17,15 PISTA SINTÈTICA F. SALA ALEVÍ CD VINARÒS FS – CD FS 
SEGORBE

18,45 PISTA SINTÈTICA F. SALA JUVENIL CD VINAROS FS A – CFS JPM 
BURRIANA

         
DIA: DIUMENGE, 11.11.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET 1 BASQUET ALEVÍ MASC IR ZONAL C.B GIL COMES VINAROS – CB 
BURRIANA

10,00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL INFANTIL CBM VINARÒS –VILARREAL
         

17,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR MASC C.B GIL COMES VINAROS – ATC 
COLORES CERÁMICOS ONDA

19,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR MASC C.B GIL COMES VINAROS – ACD 
BENICENSE ALCORA

Família i amics et recordarem sempre amb molta estima

En memòria de:
Amparo Cros Lisbona

Va morir a Vinaròs el dia 
31 d’octubre de 2018, 

a l’edat de 86 anys 

D.E.P.

La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres 
d’afecte i condolença que ens han mostrat.

Activitats esportives-horaris

1
2

5

3
4

PROYECTO I3S

Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral

Proyecto de Innovación Social, financiado por el Fondo Social Europeo,
orientado al desarrollo de las habilidades, 

mejora de empleabilidad e inserción sociolaboral 
de personas en una situación de vulnerabilidad social, a través de la

coordinación de los recursos locales para el beneficio personal y social.

GRÁFICO

  C/ Galicia, 12 (Vinaròs)
     Tfno. 964 40 21 48

Regidoria de Benestar Social

Proyecto de Innovación Social, financiado por el Fondo Social Europeo,
orientado al desarrollo de las habilidades,

mejora de la empleabilidad e inserción sociolaboral
de personas en una situación de vulnerabilidad social, a través de la

coordinación de los recursos locales para el beneficio personal y social.

PROYECTO I3S

Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral

Proyecto de Innovación Social, financiado por el Fondo Social Europeo,
orientado al desarrollo de las habilidades, 

mejora de empleabilidad e inserción sociolaboral 
de personas en una situación de vulnerabilidad social, a través de la

coordinación de los recursos locales para el beneficio personal y social.

GRÁFICO

  C/ Galicia, 12 (Vinaròs)
     Tfno. 964 40 21 48

Regidoria de Benestar Social

Itinerarios 
Integrados 

de Inserción 
Sociolaboral

INSERCIÓN 
LABORAL

Incorporación al 
mercado laboral

ORIENTACIÓN
Acogida, Diagnóstico e

Identificación de las 
competencias personales,

sociales y laborales
por parte de 
profesionales

PROSPECCIÓN 
EMPRESARIAL
Identificación y

Gestión de las
necesidades de las 

empresas tanto a 
nivel formativo

como laboral

FORMACIÓN
Utilización de recursos de empleo 

y formación e implementación 
que les permitan un

acercamiento a las salidas 
laborales

ITINERARIO
INTEGRADO

Diseño del Plan
Individualizado
de Trabajo para

incorporar y
desarrollar

mejoras en los
ámbitos de
integración
social y/o

laboral

Actuación Cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo  de la Comunidad Valenciana 2014-2020 

PROYECTO I3S
Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral

ITINERARIOS

Tel.: 964 40 21 91 - Plaça Sant Antoni, 19 - VINARÒS



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

10 novembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

11 novembre PITARcH c. del Pilar, 120

12 novembre VINARòS FARMAcIA av. País Valencià, 15

13 novembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39

14 novembre ROcA c. Sant Francesc, 6

15 novembre GUIMeRÀ pl. Parroquial, 11

16 novembre ADell av. Pius XII (cant. Picasso)

17 novembre SANZ c. Pont, 83

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

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

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39

Activitats esportives-horaris

ACTUALITAT9 de Novembre de 2018 · NÚMERO 877

3

Amb la residència, 
paciència 

Redacció / Fotos: J.Zaragozà, P.Castell

- Halloween, la Castanyada... tots els vostres 
espectacles es basen en alguna temàtica o 
esdeveniment... quina és la d’‘Històries’?

“Històries” és un nou concepte de musical, on és 
tan important el que veiem, com el que sentim. És un 
musical on volem contar històries que viu dia a dia la 
gent que ens envolta, o històries que ens han marcat 
al llarg de la nostra vida. Influenciats per tot allò que 
ens arriba a través de les notícies, la televisió, els 
llibres, la música…

- Quanta gent aproximadament participa?
És dificil de dir exactament, però més de 100 

segur...
- Quines edats participen?
Bé, és un espectacle on la majoria de les 

coreografies estan portades a terme per les alumnes 
més grans, o sigue, entre 15 i 25 anys. Però hi ha 
dues d'elles, en les que necessitem xiquetes més 
menudes, per representar eixos papers d’infants, i 
aquestes tenen a partir de 10 anys.

- Quina novetat té aquest musical respecte els 
altres que heu fet?

Doncs en aquest musical, ens traiem del cap 
cançons que hem estat acumulant durant els 25 
anys que tenim. T’explico… moltes voltes la temàtica 
del musical et porta a un cert tipus de cançons, 
amb unes lletres i un vestuari concret. Ara no, esta 
vegada mana la cançó, aquella que vaig apuntar fa 
anys a una llibreta pensant “algún dia la farem”, eixa 
que sempre ens transporta a un lloc o a un fet, eixa 
que sempre ens posa de pell de gallina… la música 
escollida en aquesta ocasió està pensada per tots els 
coreògrafs des del cor, i volem que arribe al cor.

- Fareu més esdeveniments per a celebrar el 
vostre XXV aniversari?

Aiii ..... no ho sé, sí que ens agradaria, ja que 
sempre tenim projectes i molta il·lusió, però s’ha 
d’assetjar i planificar molt bé. A poc a poc... ara toca 
“Històries”

Gentsana presenta nou musical 'Històries'

‘Històries’ és el proper musical que organitza Gentsana. Parlem en la 
responsable i organitzadora: Susana Febrer, perquè ens explique els detalls:

Gràcies Susana, esperem que tant vatros com els es-
pectadors, xaleu molt en aquest espectacle, ens veiem 
a'Històries'!

Castanyada del dimarts 30 d'octubre

Halloween el dimecres  31 d'octubre
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