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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.

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
Vicent Marzà, ha visitat l’Escola Oficial d’Idiomes El 
Maestrat de Vinaròs, una de les noves EOI que s’han posat 
en marxa aquest curs i de la qual depenen també dues 
seccions, la de Morella i la de Benicarló. 
Segons Marzà, “la gent del nord de Castelló té per fi una 
bona oferta d’idiomes amb la nova EOI de Vinaròs i les 
seccions de Benicarló i Morella”.
La nova EOI compta amb vora 350 alumnes a Vinaròs, a 
més de 380 a la secció de Benicarló i 65 a la nova secció de 
Morella. L’alumnat dels centres pot estudiar els idiomes 
alemany, francés i anglés a Vinaròs; anglés i francés a 
Benicarló; i anglés a Morella. 
“Entre els nostres objectius està facilitar l’aprenentatge 
de llengües en tots els àmbits. La posada en marxa de 
noves escoles oficials d’idiomes, com és el cas de l’EOI El 
Maestrat de Vinaròs, permet crear un mapa de centres 
cada vegada més complet i eficaç per a fer possible 
aquest objectiu”, ha explicat Marzà i ha continuat: “Era de 
justícia ampliar la xarxa d’EOI al nord de Castelló i ho hem 
fet amb l’EOI de Vinaròs i la creació d’una secció a Morella, 
i hem mantingut la secció de Benicarló”.
Cal recordar que l’EOI El Maestrat és una de les set noves 
escoles que s’han posat en marxa el curs 2018-2019, 
juntament amb les EOI La Plana Baixa, València-Quatre 
Carreres, València-Benicalap, Paterna, Torrent i L’Alacantí. 
Així, en total hi ha 24 centres distribuïts al llarg del territori 
valencià: a les comarques d’Alacant, les EOI d’Alacant, 
Alcoi, Dénia, Elda, Elx i Torrevieja; a les de Castelló, l’EOI 
de la capital; i a les de València, les d’Alzira, Gandia, Llíria, 
Quart de Poblet, Sagunt, Utiel, València i Xàtiva. 
També s'implanten, a més de la de Morella, cinc seccions 
noves: a Sant Llorenç i Tres Forques (València), l'Alcora, 
Alaquàs i Rojales. 
A part d’ampliar el nombre d’EOI, també s’han ampliat 
les places que s’hi ofereixen, que arriben a la xifra de 
98.882 i el nombre de membres del professorat, que ha 
augmentat en un 24 % de 2015 a 2018.
A més, hi ha nous idiomes. S’han implantat l’èuscar, el 
japonés i el romanés en el curs 2016-2017; i el finés, el 

polonés i el neerlandés en el curs 2018-2019. 
Entre les millores que s’han dut a terme durant aquesta 
legislatura a les EOI, també cal destacar la incorporació de 
la segona convocatòria d’exàmens al mes de setembre, a 
més de la inscripció en línia.
Pròximament començaran a funcionar algunes 
mediateques. Aquests espais oferiran materials i recursos 
de tot tipus relacionats amb les llengües: lectures, aules 
d’autoaprenentatge, models d’exàmens, etc. Així mateix, 
seran centres lúdics per a l’organització d’activitats com 
la lectura de premsa en diversos idiomes o tàndems 
lingüístics.
Quant a altres inversions educatives a Vinaròs va dir 
que s'invertiran 17 els milions d'euros mitjançant el Pla 
Edificant als centres educatius de Vinaròs, 5 d'ells seran 
per a la construcció del nou col·legi Jaume I i la quantitat 
restant per a millores en altres col·legis i els dos instituts. 
Les obres del col·legi Jaume I i de l'IES José Vilaplana 
ja tenen consignats els recursos garantits, segons el 
conseller, que va lloar la rapidesa i coordinació duta a 
terme per l'Ajuntament. Pla, per la seva banda, va avançar 
que ja s'ha fet la taula d'adjudicació per a la direcció 
d'obra del col·legi Jaume I amb el que “en els propers dies 
se signarà el contracte i si el termini són quatre mesos, 
amb reducció possible de tres mesos, a finals de febrer o 
principis de març farem la licitació de les obres”.

Visita del conseller Marzà a la nova EOI de Vinaròs

ELECTRONISTA,
ELECTRICISTA INDUSTRIAL
GRATIS PARA TODO

1 mes
Infórmate al Tel.: 657 398 175
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L'Ajuntament de Vinaròs presentarà recurs 
d'apel·lació a la sentència del jutjat del contenciós 
administratiu nombre 2 de Castelló, que dóna 
un termini de dos mesos per complir retornar 
les quotes d'urbanització del PAI SUR 14 –
conegut com el PAI del Vinalab o de Verdera- a 
un propietari per un import de 903.675 euros 
més els interessos. L'alcalde, Enric Pla, el regidor 
d'Ordenació del Territori, Jan Valls i la regidora 
d'Hisenda, María Cano, van comparèixer per 
explicar que aquesta decisió de presentar recurs 
havia de ser confirmada pel ple de dijous, que 
ho va aprovar. Pla va recordar que aquest PAI té 
un contenciós pendent des de l'any 2008, i un 
altre que amb sentència de setembre de 2017 
que anul·lava el PAI, però que segons l'alcalde “és 
una sentència declarativa, perquè gran part de la 
urbanització del programa està realitzat i no es 
pot per tant fer una devolució de tot l'urbanitzat”. 
Posteriorment s'ha dictat una altra resolució per a 
l'Ajuntament procedeixi a complir la sentència, i 
per tant a retornar les quotes a un propietari, però 

contra aquesta cap recurs, i l'equip de govern està 
disposat a presentar-lo. 

Auditoria i gestió directa
Per la seva banda, Valls va explicar que 
l'Ajuntament de Vinaròs està pendent dels 
resultats d'una auditoria urbanística en aquest 
PAI, que es presentarà públicament als propietaris 
el proper 4 de desembre. A més, el consistori 
sotmetrà en la propera comissió d'urbanisme 
dictamen perquè sigui el propi Ajuntament el que 
conclogui la urbanització d'aquest PAI per gestió 
directa, i després el ple haurà d'aprovar-ho. 
Finalment, Cano va respondre a les declaracions 
del portaveu del PP Juan Amat en el sentit 
en què l'Ajuntament no va ser previsor al no 
incloure una partida pressupostària per pagar 
aquesta sentència. En aquest sentit, va dir que “la 
sentència de setembre de 2017 era declarativa, i 
no era possible incloure aquest pagament en els 
comptes de 2018 al no ser ferma. I la sentència 
que ha arribat ara i ens obliga a pagar serà 

recorreguda”. També va dir que “som coneixedors 
de la situació i així s'ha posat en coneixement del 
Ministeri en l'informe trimestral, on apareix com 
a passiu contingent la quantitat d'1,2 milions”. 
L'alternativa tècnica del PAI SUR 14 es va presentar 
en 2003 i en 2007 es va aprovar el projecte de 
reparcel·lació i urbanització. L'inici de les obres 
va ser el 2008 i fins al 2009 es van aprovar quotes 
d'urbanització per realitzar les obres. Un propietari 
va iniciar des de 2004 tràmits d'al·legacions i 
recursos al jutjat que encara estan pendents.

El pleno del Ayuntamiento de 
Vinaròs ha aprobado por unanimidad 
una moción presentada por 
el PP de Vinaròs solicitando al 
gobierno  central "que aplique las 
mismas  bonificaciones a los tramos 
de la autopista de la provincia de 
Castellón que los que ya aplica en la 

provincia de Tarragona".
El portavoz del PP de Vinaròs, Juan 
Amat, dijo que “sorprende que 
tenga que ser la oposición la que 
presente esta moción”, considerando 
que debería haberla impulsado el 
gobierno municipal. 
"El gobierno aprobó el pasado 1 

de  septiembre que viajar por la 
autopista entre Vinaròs y Vilafranca 
del  Penedés es gratis pero desde 
Vinaròs a Castellón o Valencia se 
tiene que  seguir pagando, un trato 
absolutamente discriminatorio", 
señaló Amat.
Desde las filas populares se exigía "el 

mismo trato para todos los españoles 
y apruebe para los habitantes del 
norte de la  provincia de Castellón 
esas bonificaciones que, pagadas 
por todos los  españoles y con 
idénticos motivos de seguridad vial y 
contaminación, ya disfrutan nuestros 
vecinos de Cataluña".

Rossend Aymí Escolà (La Palma d'Ebre, 1940) 
compositor, professor, organista i director de 
corals, rebrà el proper 15 de desembre a les 
19.45 hores la medalla de la ciutat de Vinaròs 
a la cultura. Posteriorment, a les 20.30 hores a 
l'Església Arxiprestal se celebrarà un concert 
homenatge. La decisió va ser confirmada per 
unanimitat en el ple ordinari de l'Ajuntament.  
El regidor de Cultura, Marc Albella, va explicar 
que la iniciativa va sorgir dels membres de la 
Coral García Julbe que Aymí dirigeix i que des 
de l'Ajuntament de Vinaròs es va estudiar la 
fórmula per realitzar-li un merescut homenatge 
en la qual tots els partits van mostrar el seu acord. 
Aymí va començar els seus estudis en 1951 en 

el Seminari de Tortosa. En 1965 es va iniciar 
amb estudis d'òrgan i després va estar a Roma 
i Alemanya. Va ser professor del Conservatori 
de Tortosa en solfeig, piano, harmonia i òrgan. 
A l'abril de 2007 l'Ajuntament de Tortosa li 
va fer lliurament de la Medalla de Plata de la 
ciutat. Des de fa anys és el director de la Coral 
García Julbe de Vinaròs, i va posar música 
a l'himne de la mateixa. Ha estat partícip de 
moltes restauracions d'òrgans de la comarca, 
entre ells el de la Arciprestal de Vinaròs, i ha 
participat en grans efemèrides locals com el 
400 aniversari de l'arribada de la relíquia de 
Sant Sebastià en 2010, entre altres activitats 
culturals.

L'Ajuntament de Vinaròs presenta recurs a la sentència del PAI del Vinalab

Rossend Aymí Escolà, medalla de la ciutat a la cultura

Vinaròs pide al Gobierno las mismas bonificaciones para la autopista 
en la provincia que las que ya aplica en Tarragona

Rossend Aymí. Foto: S.Quinzá 
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L'Ajuntament de Vinaròs ha resolt les al·legacions 
presentades a la modificació de llocs de 
treball consistents en la creació d'un lloc per 
a Cap d'Urbanisme. Un punt que es va portar a 
aprovació en el ple ordinari de novembre i en el 
qual l'oposició va mostrar molts dubtes i es va 
manifestar contrària a la proposta. 
El regidor de Recursos Humans, David Adell, va 
explicar que la necessitat d'un cap d'urbanisme 
és a causa de la càrrega de treball que té aquest 
departament i que molts ajuntaments de 
grandària similar al de Vinaròs ja tenen creada 
aquesta plaça. “Hi ha molt volum de treball 
perquè l'Ajuntament ha hagut d'assumir les 
competències de diversos PAI i altres projectes 
com el Edusi, el Pla Edificant o el Smart City”, va 
explicar.

Per part de l'oposició, Maria Dolores Miralles, 
del PVI, va considerar que aquesta plaça és 
innecessària. “No entenem la pressa que tenen 
a crear-la. A 6 mesos de les eleccions no és el 
moment, i no se sap què passarà amb aquest 
funcionari quan la càrrega de treball baixi”, va 
assenyalar, després d'acusar a l'equip de govern 
de “estar creant solament places d'alt nivell”. Per 
a Miralles, les funcions d'aquest cap d'urbanisme 
“pot fer-les perfectament el propi regidor de 
l'àrea”. 
Des de Acord Ciutadà, Lluis Batalla, va mostrar la 
seva sorpresa pel fet que per accedir a la plaça 
s'exigeixi el nivell C1 de valencià, el més elevat. “La 
pregunta és qui volen que no es presente, perquè 
en altres places que han creat no demanen ni 
nivell de valencià”, va assenyalar.

Per part del PP de Vinaròs, Lluis Gandia va 
posar l'accent que “els sindicats han mostrat 
discrepàncies” a la creació d'aquesta plaça. 
També va considerar que davant la proximitat 
de les eleccions municipals no és el moment 
de crear-la “perquè sembla que ho facin per 
col·locar a algú”. Per a Gandia “si urbanisme no 
funciona és per una falta direcció política. Si creen 
aquesta plaça, creiem que el regidor d'Urbanisme 
hauria de renunciar a la seva dedicació”. 
Va tancar el punt el propi regidor d'Urbanisme, 
Jan Valls, que va dir que és necessària aquesta 
plaça a causa de l'elevat volum de treball a l'àrea 
que comportarà revisions del PGOU i va acusar al 
PP d'haver tingut en l'anterior legislatura la plaça 
un coordinador d'infraestructures “designat a dit i 
sense concurs públic”.

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs va aprovar amb 
el vot a favor de l'equip de govern (Som Vinaròs, 
PSPV i Compromís), el vot en contra de PP i PVI i 
l'abstenció de Acord Ciutadà la interposició d'un 
recurs d'apel·lació contra l'acte que obliga a pagar 
903.000 euros més 385.000 euros d'interessos en 
devolució de quotes a un propietari del PAI del 
Vinalab o Verdera. 
La portaveu del PVI, Maria Dolores Miralles, va 
assenyalar que el govern local no va informar als 
membres de l'oposició que hi havia una sentència 
de setembre de 2017 i va assegurar no entendre 
per què tampoc es va recórrer en termini. “Per 
no fer-ho la sentència es va convertir en ferma, i 
no entenem perquè segueixen dient que és una 
sentència declarativa. Ara interposen un recurs a 
un auto que ens recorda que encara no han pagat 
i que han de fer-ho en dos mesos. La sentència és 
ferma, interposar un recurs a l'auto creiem que no 
paralitza l'execució de la sentència i l'única cosa 
que anem a fer és posposar el pagament i amb més 
interessos. Haurien d'aclarir encara moltes coses”.
El secretari va intervenir en aquest moment per 
explicar que la sentència de setembre de 2017 sí 
és executiva, però que el que es votava al ple era la 
interposició d'un recurs d'apel·lació a l'acte judicial 
de novembre de 2018.
Per part de Acord Ciutadà, Lluis Batalla, es va 
preguntar “per què no es va recórrer la sentència 
de setembre de 2017”.
D’altra banda, el PP de Vinaròs, per part de Juan 
Amat va considerar que s'ha perdut molt temps” 
i que cada dia que passa “incrementa l'import a 
pagar”. També va lamentar que en l'expedient no 

constessin informes que va qualificar d'essencials. 
“En junta de portaveus vaig sol·licitar saber si 
la interposició del recurs suspenia l'execució. 
El secretari va dir llavors que sí, i ara en el 
transcurs del debat ens diu que no. El menys que 
podrien fer és introduir un informe per escrit 
en l'expedient, on tampoc consta cap informe 
de cap advocat que recomani presentar aquest 
recurs, i l'única cosa que hi ha és un informe del 
secretari, però ens sorprèn que aquest informe 
el firme el 19 de novembre, pensant que la 
interposició del recurs suspenia l'execució de la 
sentència i amb posterioritat descobreixi que no 
és així”, va indicar. 
Amat també va assenyalar que el grup municipal 
popular “va preguntar quant costa presentar el 
recurs, i aquí ningú ho sap, i és molt important”. 
El més greu, per al portaveu popular, “és que han 
dit que la sentència de setembre de 2017 no era 
ferma, que era declarativa. Aquesta sentència 
va ser ferma al novembre de 2017 perquè no la 
van recórrer sense que consti un sol informe ni 
del secretari ni dels serveis jurídics per prendre 
tal decisió. I ara un nou acte els recorda de 
nou que és una sentència ferma i els diu que 
paguin ja. La sentència és ferma, cal pagar i això 
és indiscutible. I ho han amagat públicament 
durant mesos”. 
Segons Amat, no haver fet front a la sentència 
“implicarà més recàrrecs en forma d'interessos 
que pagarem tots els vinarossencs”. 
El regidor popular va concloure que “si s'interposa 
aquest recurs i es desestima, em pregunto si 
algú assumirà aquesta responsabilitat. Si el 

TSJCV, com és previsible, diu el mateix que va 
sentenciar ja prèviament, algú hauria d'assumir-
les. Els convido al fet que valorem si presentar 
aquest recurs quan es tingui un informe dels 
advocats dient si ho recomanen o no, quan tinguem 
un informe que digui el que costa interposar aquest 
recurs, quan es tingui una valoració de què suposaria 
tenir una condemna en costes i quan es digui què 
podem guanyar si se'ns dóna la raó i què perdríem 
si no. Votarem en contra de presentar aquest recurs 
perquè entenem que solament perjudicarà l'interès 
general i no hi ha cap informe que ho justifiqui”. 
L'alcalde, Enric Pla, va contestar que el problema 
amb aquest programa ve perquè les coses es van fer 
malament en anteriors legislatures en la gestió del 
PAI Verdera. També va explicar que “els advocats en 
la sentència de 2017 van recomanar no interposar 
recurs de cassació. Entenem que el PAI està en estat 
d'execució avançat i els advocats ens diuen que 
no es pot actuar com si no hi hagués res realitzat. 
Plantegem per això la necessitat de liquidar el 
contracte amb l'urbanitzador, que l'ajuntament 
iniciï els tràmits per a la gestió directa del PAI, i que 
es faci una auditoria que digui el grau d'execució 
de la urbanització, que ja està finalitzada. Podem 
equivocar-nos en coses, però en aquest cas hi ha 
hagut errors anteriors al nostre govern. El PP no va 
recórrer la interposició del propietari el 2013 i l'equip 
de govern PVI-PSOE es va equivocar en la gestió 
del PAI, la qual cosa va produir la seva anul·lació.  
Els propietaris han de tenir el PAI al més aviat 
possible urbanitzat. Quant a si la sentència de 
2017 era declarativa, és el que deia l'informe del 
secretari, i fem cas als informes dels tècnics”.

L'Ajuntament resol les al·legacions per crear la plaça de Cap d'Urbanisme 

El ple aprova la interposició d'un recurs contra l'acte que obliga a pagar 
1,2 milions en dos mesos a un propietari del PAI Vinalab
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Marc Albella, regidor de Cultura, Festes, Tradicions 
i Joventut ha presentat la II edició de Vinaròs Art 
Urbà junt amb l’artista local, Francisco López, 
conegut com Chile. 
Vinaròs Art Urbà és un projecte artístic que pretén 
fomentar l’art urbà a través de concursos i diferents 
activitats alternatives. Fins els moment s’han 
dut a terme dos intervencions, la primera i més 
important, dins el concurs que es va fer al carrer 
Soro, entre l’avinguda Ruiz Picasso i la rotonda 
del carrer Pilar, i l’altra la que es va fer a la paret 
mitjanera del immoble situat a la plaça 1 de Maig, 
en homenatge a Carles Santos pintada per Chile, 
artista vinarossenc que forma part d’aquesta 
iniciativa d’art urbà. 
Aquest any com a novetat la temàtica serà tancada 
i s’ha decidit que gire al voltant de la literatura. Els 
terminis per a presentar les propostes al concurs 
comencen el 23 de novembre i es tancaran el 28 
de febrer de 2019. 
Pel que fa al lloc on es realitzarà la pintura ja 
està seleccionat l’immoble prèvia autorització 
dels propietaris. Aquesta pintura es situarà a 
la plaça Horts de l’escrivà, paret mitjanera que 
dona al Centre Mercantil i Cultural, conegut 
popularment com el Casino. Es tracta d’una paret 

de 22m d’alçada per 20m d’amplada i la temàtica 
seleccionada va molt lligada a l’activitat que es 
desenvolupa a la planta baixa d’aquest immoble, 
que és la Biblioteca Municipal de Vinaròs. “Volíem 
d’alguna manera aprofitar la vessant literària que 
guarda aquest immoble a la planta baixa”, ha 
explicat Marc Albella, regidor de Cultura, Festes, 
Tradicions i Joventut. 
“El guanyador el donarem a conèixer el 15 de maig 
de 2019 i aproximadament s’espera que durant 
el 15 d’abril la intervenció es puga dur a terme. 
El premi serà de 2000€ per al guanyador, que se li 
posarà una grua i el material necessari per realitzar 
la pintura. S’estableix un plaç de començament 
per a la realització de la obra i un termini per a 
pintar-lo de màxim 15 dies”, ha indicat Chile que 
també ha destacat que “Aquest any també farem 
alguna activitat que desvelarem més endavant, on 
hi haurà una jornada festiva d’art urbà en música i 
grafittis”. 
Marc Albella, ha agraït públicament als propietaris 
de l’immoble i al Centre Mercantil i Cultural per 
la implicació i bona voluntat de col·laborar en 
aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Vinaròs i ha 
informat que les bases del concurs es poden trobar 
publicades a la web de l’Ajuntament de Vinaròs, 
tant en valencià com en castellà.

L’Ajuntament de Vinaròs va celebrar 
dilluns a les 11:30h a la porta del 
consistori un acte amb motiu de la 
recent aprovació de la llei valenciana 
LGBTI.
Aquesta llei reconeix la igualtat 
i el dret a la no discriminació de 
persones lesbianes, gays, bisexuals, 
trans i intersexuals i també assenyala 
que les administracions públiques 
de la Comunitat Valenciana i el Síndic 
de Greuges vetllaran per aquest 
dret i podran actuar d’ofici, sense 
necessitat de denuncia o queixa. 
Enric Pla, alcalde de Vinaròs, ha 
indicat que amb aquesta llei em 
donat un pas molt important, 

destacant que “La Generalitat 
obligarà a les administracions a tenir 
un servei públic d’orientació a les 
persones LGBTI i familiars”. “La llei 
crea també un espai a la memòria, ja 
que és important ser conscients de la 
repressió i tenir en el record a totes 
aquelles persones que al llarg de la 
història han sigut lluitadores. Una llei 
ambiciosa però encara queda molt 
camí per arribar a la igualtat real, 
per això l’Ajuntament està obligat 
a partir d’ara a treballar per a dur 
a la seua organització les normes 
necessàries per aconseguir aquesta 
normalització, ens comprometem a 
donar suport i desenvolupament a 

aquesta llei”, ha esmentat l’alcalde. 
Mamen Ruiz, regidora de Política 
Social, Igualtat i Discapacitat, 
ha informat de la creació d’una 
associació LGBTI a Vinaròs, que es 
presentarà el dia 1 de desembre i 
ha convidat a tothom a formar part 
d’aquest acte. 

Una concentració formada per 
membres de la majoria de grups 
municipals, i diferents entitats i 
col·lectius, com l’associació FEMME 
FORÇA i la nova associació LGBTI de 
Vinaròs, donant suport al col·lectiu 
LGTBI i acompanyar-los en aquest 
important avanç.

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat amb 
el vot favorable de tots els grups excepte el PSPV, 
que es va abstindre, una moció per declarar que 
la localitat sigui “ciutat lliure de circs amb animals” i 
per tant no concedir permís perquè aquest tipus 
d'espectacles tinguin lloc a Vinaròs. El portaveu de 
Compromís, Jordi Moliner, va explicar que el motiu 
és que la declaració de l'ONU de 1978 garanteix que 
els animals no han de ser tractats com a exhibició. 
“Aquests animals són convertits en marionetes per 
a l'entreteniment humà i les condicions de transport 
impossibiliten el mínim de confort. S'han donat casos 
d'accidents com a conseqüència de maltractament i 
per viure de manera estressada, totalment oposats al 
seu hàbitat natural. El circ té innombrables recursos 
humans propis sense necessitat de maltractar 
animals. Reconeixem que els circs tenen una llarga 
tradició d'actuacions, i el canadenc Cirque du Soleil 
és un exemple de com fer un espectacle de circ sense 
fer sofrir als animals”, va indicar.

La moció va ser qualificada d'electoralista davant 
la proximitat dels comicis pel PP, el PVI i Acord 
Ciutadà. Per part de Acord Ciutadà, el seu portaveu 
Lluis Batalla, va dir que la moció no aporta cap 
informe d'aquests possibles maltractaments i va 
recordar que tampoc no es diu res que a la plaça 
es realitzen cada any corregudes de bous. “Un bou 
també és un animal, i crec que a aquesta moció 
li falta noblesa, perquè miren a un costat davant 
una barbàrie com aquesta. Estem contra qualsevol 
maltractament animal, però vostès no”, va indicar.  
Marc Albella, per part del PSPV, va justificar la seva 
abstenció recordant que la presidència taurina en 
la Fira i Festes sempre ha recaigut en una regidor 
socialista i que la Generalitat ja ha previst regular 
aquest tipus d'espectacles de circs amb animals. 
L'alcalde, Enric Pla, va contestar a Batalla que 
“els que estem en contra de la supressió dels 
espectacles taurins no tenim majoria suficient, 
i a més és un tema en el qual té jurisprudència 

l'administració autonòmica. Estant aquí aquest 
equip de govern cap circ amb animals ha estat a 
Vinaròs. Es una qüestió que afecta a menors, a 
aspectes educatius i crec que això és important. 
Actualment crec que s’està produint un canvi 
social en este aspecte”.
Els populars, en paraules de Lluis Gandia, van 
assenyalar que a sis mesos de les eleccions “hauria 
d'haver estat més valent i honest i dir clar tot el que 
pensa Compromís i no intentar agradar a tothom”. 
Per a Gandia, que en la moció es digui que “s'insta 
a l'alcalde a no concedir cap permís de circ amb 
animals, s'està instant a l'alcalde a prevaricar, 
perquè no es pot prohibir segons la Federació 
de Municipis i Províncies al no tenir competència 
l'Ajuntament”. Per això, va dir que “presentar 
aquesta moció o res és el mateix”, i va assenyalar 
que el que hauria d'haver fet Compromís és 
presentar una ordenança, “que és el que diu la 
normativa”.

Vinaròs es declara ciutat lliure de circs amb animals

L’Ajuntament de Vinaròs presenta la II edició de Vinaròs Art Urbà

L’Ajuntament de Vinaròs celebra l’aprovació de la llei valenciana LGBTI
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El pla integral ‘Pren nota, recicla vidre’ Ecovidrio, 
l'entitat sense ànim de lucre encarregada de 
la gestió del reciclat dels residus d'envasos de 
vidre a Espanya, i l'Ajuntament de Vinaròs han 
aconseguit reciclar 198 tones de vidre durant 
l'estiu, un 16 % més que en el mateix període de 
l'any anterior. 
Vinaròs ha rebut el guardó ‘Iglú Verd’ per haver 
superat la xifra de reciclat de vidre respecte a 
l'any anterior. El premi és un reconeixement al 
compromís de ciutadans i professionals hostelers 
amb el reciclatge de vidre i la sostenibilitat. L'acte 
ha comptat amb l'assistència de Guillem Alsina, 
regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Vinaròs 
i Manuel Sala, tècnic de zona de Ecovidrio.
En aquesta edició, Ecovidrio ha augmentat l'abast 
del pla integral de reciclatge de vidre en el període 
estival, una iniciativa que té l'objectiu de sensibilitzar 
a l'hostaleria i incrementar les dades de reciclatge 
d'envasos de vidre durant l'estiu. En aquesta edició, 
un total de 95 establiments hostelers de Vinaròs 
han col·laborat amb l'entitat, una dada important 
donada la influència del sector de la hosteleria, que 
genera el 50% dels residus d'envasos de vidre d'un 
sol ús. A més, l'època estival és vital per al reciclatge 
de vidre, un període en el qual s'arreplega el 30% 
del total del vidre reciclat durant l'any. 
Els resultats obtinguts s'han aconseguit gràcies a la 
col·laboració dels professionals hostelers de Vinaròs 
i a la dotació de mitjans per part de Ecovidrio. Amb 
l'objectiu de facilitar la col·laboració ciutadana, 
l'entitat ha instal·lat contenidors adaptats a 

l'hostaleria. A més, ha lliurat 25 poals especials als 
professionals hostelers i ha ampliat la freqüència de 
recollida de vidre per a gestionar adequadament 
l'augment de l'activitat en hostaleria. 
La campanya ha comptat amb la col·laboració de 
92 consistoris de municipis costaners de tot el país 
i més de 10.600 establiments hostelers. Gràcies al 
seu compromís, la iniciativa ‘Pren nota, recicla vidre’ 
ha aconseguit reciclar en total més de 39.000 tones 
d'envasos de vidre que han evitat les emissions de 
CO2 equivalents a retirar de la circulació més de 
6.000 cotxes durant un any. 

‘Pren nota, recicla vidre’: una iniciativa per 
l'hostaleria sostenible Els establiments hostelers 
més compromesos han resultat guanyadors d'una 
classe magistral impartida per Quique Dacosta 
en el seu restaurant tres estrelles Michelin Quique 
Dacosta Restaurant, a Dènia. 
Així mateix, tots els establiments hostelers que han 
participat en la campanya poden consultar a través 
de la pàgina web www.tomanotareciclavidrio.es 
si han resultat guardonats en la iniciativa amb 
packs experiència, entre altres premis.

Dades de reciclat de vidre a VINARÒS Segons 
les últimes dades relatives a 2017, els ciutadans 
de Vinaròs van reciclar un total de 567.064 
quilograms de vidre, la qual cosa suposa que cada 
habitant va reciclar de mitjana 20 kg. 
Respecte a la taxa de contenerització, Vinaròs 
se situa amb una mitjana 175 habitants per 

contenidor, explicant en l'actualitat amb un total 
de 162 iglús per als residus d'envasos de vidre 
instal·lats. 

20 anys reciclant envasos de vidre Després 
de l'aprovació de la Llei d'Envasos i Residus 
d'Envasos en 1997 i l'arrencada de les operacions 
en 1998, Ecovidrio es va convertir en l'entitat 
gestora d'un model de reciclat que garanteix un 
servei públic, universal i complet. El reciclatge 
d'envasos de vidre és un element fonamental 
per a contribuir al desenvolupament sostenible 
d'acord als principis d'economia circular. 
Durant les últimes dues dècades la taxa de 
reciclat d'envasos de vidre ha experimentat 
un creixement exponencial passant del 31,3% 
l'any 2000 al 73% en 2017, taxa benvolguda per 
Ecovidrio segons el mètode de càlcul actual. La 
tasca de Ecovidrio destaca per garantir el reciclat 
d'alta qualitat a través del contenidor, potenciar 
les infraestructures de contenerització i recollida, 
invertir en plans i recursos destinats a incrementar 
el reciclatge d'envasos de vidre en l'hostaleria, 
mobilitzar als ciutadans a través de campanyes 
de sensibilització i promoure la prevenció i el 
ecodiseny dels envasos. 
Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre 
encarregada de la gestió del reciclat de residus 
d'envasos de vidre a Espanya. 8.000 companyies 
envasadores fan possible, amb la seua aportació a 
través del punt verd, el sistema de reciclatge.

L’Ajuntament de Vinaròs està renovant l’asfalt del Camí 
Fondo des de la N-340 fins a la via del tren, sent el total 
de superfície asfaltada de 3.036m2, així com també el 
Camí de la Creu, des d’on comença l’accés a la N232 
fins el Camí de Sant Gregori amb un total de superfície 
asfaltada de 1.820m2.
Des de la Regidoria d’Obres i Serveis, s’ha informat 
que es tracta d’una actuació de caràcter urgent que ha 
tingut un total d’inversió de 39.844€.
Guillem Alsina, primer tinent d’alcalde i regidor d’Obres 
i Serveis, ha destacat que aquest són camins molt 
utilitzats ja que són l’accés a l’Hospital Comarcal de 
Vinaròs, a l’Estació de tren o a la Ciutat Esportiva, que 
estaven danyats i encara van quedar més malmesos 
amb els últims episodis de pluges, fet pel qual es va 
decidir invertir aquesta quantitat per tal de repercutir 
en una millora per a la localitat de Vinaròs.

Vinaròs incrementa el reciclatge d'envasos 
de vidre un 16% respecte a l'estiu passat
95 establiments hostelers de Vinaròs han participat en la campanya de Ecovidrio ‘Pren nota, recicla vidre’
Vinaròs ha reciclat 198 tones de vidre durant l'estiu, un període en el qual s'arreplega el 30% del total del 
vidre anual
A nivell nacional, la campanya ‘Pren nota, recicla vidre’ ha comptat amb la participació de 10.600 
establiments hostelers de 92 municipis costaners que han aconseguit reciclar més de 39.000 tones de 
residus d'envasos de vidre

L’Ajuntament de Vinaròs està renovant l’asfalt del Camí de la Creu i del Camí Fondo
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Fer gestions per internet amb les 
diferents administracions es cada 
vegada més necessari. És per això s’ 
els ha ensenyat als participants del 
projecte a realitzar diferents gestions 
amb la Clave Pin com baixar-se 
l’Informe de Vida Laboral de la 
Seguritat Social, baixar-se el Borrador 
de la Agència Tributària, conèixer els 
punts del carnet de conduir de la 
Direcció General de Tràfic, traure el 
DARDE del Servef (Labora), sol.licitar 
cita prèvia a prestacions del SEPE 
(Servei Valencià d’Ocupació), etc.

  Amb aquest tipus de tallers els 
usuaris/es comproven que les 
gestions són més fàcils de lo que 
ells/es pensen en un principi dotant-
los /les d’una major autonomia.
Projecte cofinançat per el FSE dins 
del Programa Operatiu del Fons 
Social Europeu 2014-2020 de la 
Comunitat Valenciana, les bases 
del qual s’ estableixen a la Ordre 
10/2017, de 29 de Novembre , de 
la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 
(24/10/18)

Amb motiu del Dia Internacional de les persones 
amb discapacitat que es celebra el dia 3 de 
desembre, l’Ajuntament de Vinaròs juntament 
amb COCEMFE, el Centre d’Educació Especial Baix 
Maestrat i la Policia Local, prepara la setmana de la 
discapacitat amb una sèrie d’actes que tindran lloc 
del 27 de novembre al 3 de desembre. 
“Encara que haguem de lluitar tots els dies, les 
persones en discapacitat tenim aquest dia en 
concret per fer ressò, i per això organitzem una 
sèrie d’actes per a conscienciar a la ciutadania”, 
ha indicat Ramon Meseguer, president de 
COCEMFE Maestrat, que també ha explicat les dos 
campanyes de conscienciació que s’han creat amb 
motiu d’aquest dia. 
Per una banda, la campanya de vigilància 
d’estacionaments per a persones amb mobilitat 
reduïda pels carrers de la ciutat de Vinaròs que 
tindrà lloc el dia 27 i 29 de novembre a les 10:30h, 
on participaran també els alumnes del Centre 
d’Educació Especial Baix Maestrat. En aquesta 
campanya es repartiran multes fictícies pels 
vehicles i targetes amb el lema “Avui per mi, demà 
potser per tu” amb la intenció de conscienciar 
als usuaris del vehicles que aparquen malament 
o fan un mal ús de les targetes europees per a 
discapacitats utilitzant-les quan la persona amb 
mobilitat reduïda no està present. I per altra banda, 
la campanya Posa’t el cinturó amb el “Lema no 
canvies de rodes, utilitza el cinturó de seguretat”, 
que tindrà lloc el dia 28 de novembre a les 10:30h 
al carrer Sant Cristòfol, enfront de l’Ajuntament. 

També s’ha organitzat una xerrada per al dia 29 a 
les 18:00h a la Biblioteca Municipal sobre sexologia 
a càrrec de Manuel Fernández , tècnic de COCEMFE 
especialitzat en sexualitat dirigida a persones en 
discapacitat i famílies.
El dia 3 de desembre de 9:30h a 11:00h el Club de 
la Vida organitza una xerrada debat per a persones 
grans i voluntariat al Centre Municipal dels Jubilats, 
al carrer del Pilar, 42. A la plaça de l’Ajuntament, 
també hi haurà una taula informativa de COCEMFE 
Maestrat de 10:00h a 12:00h, a les 11:00h tindrà 
lloc “Posa’t en el meu lloc”, una campanya de 
conscienciació on s’ha invitat als polítics del 
nostre Ajuntament a fer un passeig pel municipi 
en cadira de rodes i amb els ulls tapats perquè 
coneguen algunes de les dificultats del col·lectiu. 
Per finalitzar la jornada, es procedirà a la lectura 
del manifest del Dia Internacional de les persones 
amb discapacitat. 
Fèlix González, cap de la Policia Local ha recordat 
que “Durant aquesta setmana la Policia Local 
participarà amb els recorreguts que ha comentat 
Ramon, posant les multes fictícies, però a més 
una patrulla municipal denunciarà els vehicles 
mal aparcats. El dia 28 de novembre reforçarem 
la campanya del cinturó i finalment, també ens 
sumarem a la campanya del dia 3, “Posa’t en el meu 
lloc”. A més, ha destacat que la Policia Local està 
fent intervenció de targetes, de persones que ja no 
estan i es continua utilitzant per part de familiars. 
Finalment, l’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha 
mantingut que fa molt anys l’Ajuntament de 

Vinaròs fa una aposta ferma en col·laborar i 
atemptar contra els obstacles que fan la vida més 
complicada a les persones amb discapacitat i ha 
indicat que “Ens trobem davant una societat amb 
una esperança de vida cada cop més llarga i per 
tant, més envellida, pel que necessitem una major 
atenció a la mobilitat reduïda. Un dels eixos que 
forma part de l’Estratègia de Desenvolupament 
Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), que contempla 
nombroses actuacions per a complementar la 
tasca d’adaptació de la ciutat a la mobilitat reduïda.

Participants del projecte Itineraris I3S se formen en Clave Pin

Cocemfe prepara nombroses activitats per la setmana de la discpacitat
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Amb aquesta acció es donen més passos per 
tal de diversificar l’oferta turística de Vinaròs 
amb un nou producte turístic La Regidoria de 
Turisme de l’Ajuntament de Vinaròs continua 
treballant en la implantació del Pla Estratègic 
i de Màrqueting Turístic de Vinaròs 2017-
2021 i fruit d’això s’han dut a terme accions 
conduents per tal d’incorporar a Vinaròs 
al projecte europeu “Pêche Tourisme pour 
un développement durable dans la région 
méditerranéenne”, projecte cofinançat pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
a través del Programa Interreg – Med. En 
aquesta iniciativa que ja es troba en marxa, 
treballen conjuntament regions costaneres 
de Grècia, Xipre, França, Albània, Itàlia i 
Espanya. Pel que fa a Espanya, la regió que 
treballa en aquests moments és la Comunitat 
Valenciana i aquesta, es troba representada 
per la la Fundación Valenciaport. Entre altres 
coses, l’adhesió a aquest projecte ajudarà a 
Vinaròs per tal d’elaborar un model de negoci 
de pesca turisme per als pescadors locals i la 
participació en experiències d’intercanvi entre 

les diferents regions europees que es troben 
immerses en el projecte. Fruit d’això ja s’han 
realitzat les primeres experiències d’intercanvi, 
ja que durant les passades setmanes, una 
representació vinarossenca junt a la d’altres 
municipis valencians com Castelló de la Plana i 
Xàbia, van visitar la regió italiana de la Pulla per 
tal de veure en funcionament la implantació 
del producte de Pesca Turisme en aquest 
indret. Posteriorment, una delegació de Trabia, 
a la illa italiana de Sicilia, va visitar Vinaròs per 
tal de veure com està funcionant l’experiència 
de Pesca Turisme vinarossenca que es troba en 
funcionament des del mes d’agost. Tanmateix 
van assistir a la subhasta del peix. El regidor de 
Turisme, Domènec Fontanet ha mostrat la seua 
satisfacció per l’adhesió de Vinaròs a aquest 
projecte i ha explicat que el Pesca Turisme és 
una bona oportunitat perquè els pescadors 
vinarossencs puguen diversificar la seua font 
d’ingressos. Igualment, s’espera que l’adhesió 
i altres accions que es continuaran fent al llarg 
de l’anualitat 2018 ajuden a consolidar aquest 
nou producte turístic en la nostra destinació.

L’Ajuntament de Vinaròs s’adhereix al projecte 
europeu Intereg de Pesca Turisme

Un residente
Si no os hacéis como niños…En 
una casa de ancianos esta frase 
evangélica tiene mayor sentido, 
ya que preparamos la Navidad con 
un mes de antelación. Reunidos 
los residentes, religiosas, personal 
de la casa  y benefactores se 
inauguró el tradicional belén 
con las figuritas tradicionales. 
Esta bella costumbre que 
introdujo San Francisco de Asís 
nos sirvió para tener este lugar 
de encuentro y ser como niños 
identificándonos con los diversos 
personajes. Cantos y bendiciones 
acompañan a José y María en el 
camino de Nazaret a Belén. Con 
ello invitamos a todo el mundo a 
visitar este belén y compartir los 
deseos de paz y esperanza. Feliz 
Navidad.
También se aprovechó la 
ocasión para bendecir la 
biblioteca (obsequio de Els 
Diaris) para fomentar la lectura 
y el conocimiento de Vinaròs y 
comarca.

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez, entregó a Pedro Martínez, de la 
residencia San Sebastián, el cheque de 200 euros como ganador del concurso 
“Tu si que vals!”

Preparando la Navidad en la residencia de ancianos

En la Residencia San Sebastián se ha instalado también un bonito árbol de los deseos, para que los visitantes den una 
alegría a los residentes. El árbol está lleno de sobres de colores y dentro del sobre está el nombre del residente, por lo que 
la persona que voluntariamente quiera dar esa sorpresa, puede coger el sobre y darle la alegría al residente. Al lado del 
árbol hay unas cajas donde se depositan los regalos.
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El centre de coneixement Vinalab de Vinaròs 
acollirà el dissabte 1 de desembre un congrés 
sobre el corredor del mediterrani amb l'objectiu 
d'analitzar conjuntament amb les institucions 
polítiques, acadèmiques, patronals, sindicals i 
culturals l'estat actual del projecte i perspectives 
en l'eix Castelló-Tortosa-Tarragona. 
L'acte, organitzat pel Institut Ignasi Vilallonga, El 
Temps i el Ajuntament de Vinaròs, s'iniciarà a les 10 
del matí amb la benvinguda a càrrec de l'alcalde, 
Enric Pla, i després s'iniciaran les intervencions 
de personalitats com el president del Institut 
Ignasi Vilallonga, Antoni Serra, els presidents de 
les Diputacions de Tarragona i Castelló, Josep 
Poblet i Javier Moliner respectivament, o el 

comissionat de Desenvolupament del Corredor 
Mediterrani, Josep Vicent Boira, entre d’ altres. 
Tancarà l'esdeveniment el conseller d’ Economia 
Sostenible i la Generalitat Valenciana, Rafael 
Climent. 
Pel seu dinamisme, l’ Euram és un pol econòmic 
fonamental de l'Europa occidental, ja que 
representa el 38% de les exportacions de l'Estat 
espanyol i aporta el 37% del PIB. L’ Euram és, 
a més, l'origen del corredor mediterrani, un 
projecte d'àmbit europeu que unirà el continent 
de nord a sud al llarg de 3.500 quilòmetres i 
facilitarà el transport de passatgers i mercaderies. 
Perquè el corredor mediterrani funcioni, així i 
tot, cal assegurar la viabilitat de tots els seus 

trams. El tram entre Castelló i Tarragona ha estat 
històricament la baula més feble de la cadena. 
L'existència d'una única via entre Vandellòs i 
Tarragona ha actuat com un coll d'ampolla. 
Recentment el Ministeri de Foment es va 
comprometre a inaugurar una variant amb doble 
via d'ample ibèric durant la primera meitat de 
2016. Així i tot la transformació en ample europeu 
del tram entre Castelló i Tarragona encara no 
té data. Són necessaris compromisos ferms per 
aquest tram, perquè sense Castelló-Tarragona 
no hi ha corredor mediterrani. Per aquest motiu, 
cinc anys després de la jornada que es va realitzar 
a Peníscola el 22 de febrer 2013, s'ha programat 
aquest nou congrés a Vinaròs.

Dimarts 27 de novembre es va dur a terme, al 
Saló d’Actes de la Biblioteca Municipal, la clausura 
del Curs per als Cuidadors/es no professionals 
de persones amb Dependència derivada de 
l’edat o dependència derivada de la malaltia 
física. El curs que va començar el passat dia 6 de 
novembre ha estat adreçat a persones cuidadores 
no professionals reconeguts com a tals en la 
Resolució d’aprovació de la Prestació econòmica 
per a cures dins l’entorn familiar a la persona 
dependent per part de la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives.
El curs presencial i de caràcter gratuït ha tingut 
una durada de 25 hores lectives, de les quals 15 
han estat de formació sobre Recursos existents i 
generació de xarxes, desenvolupament personal 
i el paper del/a cuidador/a, mesures higiènic 

sanitàries per a previndre lesions, canvis posturals, 
estrés i sobrecàrrega en la persona cuidadora, 
habilitats i estratègies d’autocura i atenció 
psicosocial, entre d’altres. Les 10 hores restants 
s’ha impartit una formació específica sobre les 
necessitats específiques de la persona dependent, 
la malaltia d’Alzheimer i Ictus Cerebral.  
El personal docent provinent del camp sociosanitari 
i de l’empresa “Ayuda Social Castellón” han sigut 
professionals amb llarga experiència en el sector 
com son una Treballadora Social i Psicòloga i una 
Graduada en Infermeria.
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana 
emetra el certificat d’aprofitament del curs a 
l’alumnat que haja assistit al 80% de les classes.
L’Ajuntament de Vinaròs agraeïx tant als 

professionals com a les persones cuidadores la 
seua participació activa en el curs, així com l’alt 
grau d’interés i motivació mostrada en la temàtica 
impartida.  

Dissabte al Vinalab, congrés sobre el corredor Mediterrani 

Conclou el Curs de Formació per a cuidadors/es no professionals de 
persones dependents
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La comparsa ARRAMBA i CLAVA celebra en el Bar Peña Pan y Toros, els canvis 
de Reinat. Sunsi i Carla reines 2019 , disfruteu 100% del Carnaval de Vinaròs . La setmana passada el president de Cocemfe Maestrat , D. 

Ramon Meseguer junt amb el tècnic d’accessibilitat 
de Cocemfe Comunitat Valenciana” D. Eduardo Signes, van impartir 

una xerrada informativa sobre accessibilitat i conscienciació per 
a l’adaptació dels espais públics a les persones amb discapacitat.  

Aquesta xerrada va ser impartida als alumnes del taller 
d’ocupacio Vinaròs Renova”, que continuen amb la  remodelació de 

l’av. Jaume I de Vinaròs com a part de la seva formació en el projecte 
d’ocupació en què l’Ajuntament de Vinaròs és l’entitat promotora.

Treballadores i treballadors de Serveis Socials contra la violència de gènere
Amb motiu del   Día Internacional per la eliminació de la violència contra les 
dones el passat 25 de novembre el personal de Serveis Socials del àrea de 
Política Social, Igualtat i Discapacitat no va   voler   perdre la ocassió de donar 
el seu suport.

Amb motiu de la celebració el diumenge 25 de novembre 
del Dia Internacional per a la eliminació de la violència 
contra les dones, l’Ajuntament de Vinaròs des de la 
Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat, 
ha llançat la campanya publicitària "Fan falta moltes 
violències per arribar a l’assassinat masclista” i també 
organitzà un acte a la plaça de l’Ajuntament. A més, Alicia 
Calero, educadora social, pedagoga i màster en estudis 
feministes i de gènere, donà una xarrada sobre la dona en 
el món rural, a la Biblioteca Municipal, organitzada per 
l’Associació Femme Força.

Els companys de premsa local, captats per Txema Grau
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EMILI FONOLLOSA

La fira solidària celebrada pel col·legi públic 
“Assumpció” de Vinaròs, una de les activitats més 
destacades que ja per tradició se celebren en 
aquest centre per a la festa de Santa Catalina, va 
aconseguir recaptar un total de 818 euros que 
enguany seran destinats a AESNI (Asociación 
Española Síndrome Nefrótico Infantil).
La fira consistí en posar a la venda al preu simbòlic 
d’un euro els treballs manuals que per a aquesta 
finalitat en els dies previs havien fet els alumnes 
del col·legi, des dels més menuts fins als més 

grans. També formaven part de la fira unes 
curioses botelles decorades, elaborades per una 
mestra d’Infantil. Els xiquets i els seus familiars 
pogueren comprar allò que més els agradà. 
Un alumne del col·legi que pateix l’esmentada 
malaltia i la dama infantil de festes del CEIP 
Assumpció van ser els encarregats de tallar la cinta 
inaugural de la fira solidària. També es recaptaren 
ajudes amb la col·laboració dels pares en altres 
activitats realitzades per Santa Catalina, com unes 
simbòliques “entrades de cine”  per a una peculiar 
“pel·lícula” que havien rodat un alumnes. A més, 
es va fer el sorteig d’un monumental pastisset de 

Santa Catalina, amb la col·laboració de l’AFA. 
Aquesta escola en anteriors campanyes semblants, 
ha aconseguit ajudar altres iniciatives com 
Juegaterapia, La Casa dels Xuclis de Barcelona, 
Cáritas, Afaniad… 
La festa de S.Catalina en aquest col·legi enguany 
va ser prou diferent a anteriors ocasions perquè 
suposà l’acabament d’un projecte vertical 
(metodologia ABP) de tot el centre dedicat a 
aquesta celebració, per la qual cosa cada curs va 
fer una celebració de l’aprenentatge, on els propis 
alumnes explicaren a les famílies tot allò que han 
après durant el projecte.

La fira solidària de l'Assumpció recaptà de nou diners per una associació sobre malalties infantils

Divendres 23 de novembre a l’auditori Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs va tindre lloc la conferencia pro-Movember “Càncer 
i suicidi”, per la Movember Foundation, que va comptar amb la 
intervenció de la psicóloga Vanessa Ferreres Galán i Javier Cuartiella 
Mancisidor, amb introducció de Tián Forner.

El passat 23 de novembre vam celebrar a la nostra escola  Santa Caterina, 
la festa del xiquets i les xiquetes.
La pluja també va voler  participar en la festivitat i no ens va deixar fer 
la típica volteta pels voltants de l’escola amb el catxirulo i tampoc les 
activitats previstes al pati, tot i així ens ho vam passar super bé.
Vam començar la festa cantant tota l’escola de forma  conjunta la cançó 
típica «Santa Catalina la rosa divina» . Un cop a la classe, vam sortejar 
la prima i el pollastre oferts per l’AMPA, mestre esperàvem la xocolata 
calenta amb els bescuits...mmmmm que bona estava!!
Degut al mal oratge cada grup a la seva classe i diferents espais de l’escola 
va realitzar activitats lúdiques. 
Ens ho vam passar genial!!!!!! 
Visca Santa Caterina!!!!!
Els xiquets i les xiquetes de 2n del CEIP MANUEL FOGUET.

El Centro Municipal de la Tercera 
Edad informa: 

Que el dia 11 de diciembre a partir de les 10.30 
horas repartirá los lotes a los socios de cuota

Santa Caterina a l'escola Manuel Foguet

 Atenent a la invitació de Cocemfe Maestrat, el Conseller d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà ha visitat les instal·lacions de la 
nostra seu i hem pogut mostrar-li de primera mà les activitats de la nostra 
secció esportiu Bamesad. 
Animant-nos a continuar amb la nostra labor i amb el compromís de 
millorar les ajudes i subvencions en matèria d'esport adaptat per continuar 
i millorar amb aquest projecte tan necessari en el nostre col·lectiu. 

Conferència pro-Movember

Visita del conseller Marzà a Cocemfe
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Els xiquets i xiquetes de Vinaròs van celebrar 
divendres 23 de novembre la festivitat de 
Santa Catalina, amb activitats organitzades per 
l'Ajuntament i el Grup de Pastissers de la localitat. 
La festa va començar a la tarda, però no va ser 
completa, ja que la pluja va obligar a cancel·lar 
la instal·lació d'un parc multiaventures en el 
passeig Colom. Això sí, no va faltar la projecció 
de cinema en el JJCinema amb la pel·lícula 
"Zootrópolis", amb entrada gratuïta per als menuts.  
Després va tenir lloc al mercat municipal la inauguració 
de l'exposició de lloes finalistes del concurs de lloes 
d'aquest any i dels catxirulos dels centres educatius, i 
tot seguit es van lliurar els premis del concurs de lloes. 
Aquest acte l’organitza el Grup de Pastissers des de fa 
ja 20 anys, i pròximament presentaran un llibre que 
recull la història del concurs i les lloes guanyadores.  
A continuació es va celebrar el divertit concurs de 
menjar pastissets típics i la jornada va concloure amb 
un contacontes.

Concurs de lloes 2018

1ª Categoria
1er Natalia Calzado Ballester (Jaume I)
2n Sonia Kresso (Divina Providencia)
3er Vega Segura Adell (Sant Sebastià)

2ª Categoria
1er Irene Pascual Baila (Assumpció)
2n Martina Saiz Boira (Consolació)
3er Marta García Montferrer (Manuel Foguet)

3ª Categoria
1er Claudia Giner Querol (Consolació)
2n Daniela Quintana Anglés (Misericordia)
3er Marisa Razzouki (Misericordia)

Vinaròs celebra Santa Caterina
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QUÉ  COMER  
PARA  COMER  BIEN
Cap. 12
Cómo alimentar la flora 
bacteriana

La semana pasada hablamos sobre 
que una flora bacteriana alterada esta relacionada con 
enfermedades como el cáncer de colón y la atopía. También 
hablamos de los probióticos y de los prebióticos. 
La alimentación influye en el estado de nuestra microbiota; 
por un lado, existen alimentos que alteran nuestra microbiota. 
Por otro, existen alimentos, con microorganismos que nos 
ayudarán a repoblar una microbiota alterada y alimentos 
prebióticos, nutrientes que servirán de alimento de los 
probióticos. 
Primero hablaremos de los que son perjudiciales para 
nuestra flora. ¿Adivináis cuales son? No podían faltar 
nuestros enemigos públicos habituales: azúcares y aceites 
refinados y las grasas trans (podemos encontrar con la 
coletilla “parcialmente hidrogenadas”). Hemos hablado 
anteriormente de los edulcorantes y los polialcoholes que 
son muy perjudiciales para la microbiota. De hecho, en los 
alimentos ricos en edulcorantes, que suelen ser los productos 
light, zero, caramelos y chicles sin azúcares, advierten en el 
etiquetado que un consumo abusivo pueden ser laxantes. En 
este grupo también se incluyen el alcohol; las grasas oxidadas 
(aceite usado para freír); el trigo moderno (incluyendo sus 
formas más ultraprocesadas como las galletas, la bollería…) y 
unos emulsionantes que podemos encontrar en el etiquetado 
nutricional como E466 y E433. Es curioso, pero siempre son los 
mismos los que son perjudiciales para la salud por diversos 
motivos, quizás dejar de tomarlos no es mala opción, ¿no?
Los probióticos en concentraciones adecuadas es difícil 
encontrarlos en los alimentos. En situaciones en el que 
se ve alterada la microbiota por el uso de antibióticos o 
cuando se cogen infecciones de manera frecuente (bajo 
sistema inmunitario) recomendaría la toma de probióticos 
comercializados en farmacias. Existen alimentos en los que 
encontramos microbios de forma natural. Su fermentación 
estimula el crecimiento de estos microorganismos. Tienen 
que ser frescos y no han tenido que ser sometidos a calor 
para conservarlos (como la pasteurización) ya que con 
este se mueren gran cantidad de microorganismos. Los 
podemos encontrar refrigerados aunque la mejor opción 
sería prepararlos en casa. En este grupo podemos encontrar 
el chucrut (col fermentada); el kéfir (de leche o de agua con 
fermento y azúcares), la kombucha (té verde con fermento) y 
el vinagre. 
Los nutrientes más prebióticos son las fibras fermentables, 
fibras que la bacteria es capaz de utilizar como alimento 
(pectinas, betaglucanos o mucílagos), estas las podemos 
encontrar en los siguientes alimentos. La zanahoria y la 
manzana se deben cocer para poder sacar de su matriz las 
pectinas y que las bacterias las puedan utilizar como alimento. 
Si horneamos y enfriamos posteriormente las patatas y los 
boniatos se crea un almidón resistente ideal para alimentar 
a nuestros microbios. Las alcachofas, cebollas, puerros, 
espárragos y la avena son otros ejemplos. Los polifenoles 
gustan mucho a la microbiota intestinal, los podemos 
encontrar en especias, frutas y el cacao puro. Los omega 3 y los 
ácidos grasos monoinsaturados tienen funciones benecifiosas 
para nuestro organismo, incluso para nuestra microbiota. Los 
encontramos en el pescado azul de pequeño tamaño como 
la sardina, en el aceite de oliva, aguacate y frutos secos. Ya 
tenemos las claves para dar de comer a nuestras bacterias y 
así mantener una buena microbiota.

Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
L’actor i productor teatral Tian Gombau va presentar “Sabates noves” a la seua 
ciutat natal, Vinaròs. L’obra està inspirada en la festivitat de Santa Caterina a 
Vinaròs i serà interpretada a ciutats de tot el món en una gira.

Tian Gombau estrena “Sabates Noves” 



1 desembre de 2018

14

SOCIETAT

Sebastià Criado Miralles  será el primer representante 
masculino de la historia de las fiestas de Vinaròs, 
formando parte de la corte de honor. Criado será el 
primer “cavaller” y representará a la Sociedad Musical 
La Alianza, que lo presentó este fin de semana.
El concejal de Cultura, Fiestas y Tradiciones, Marc 
Albella, mostró ayer su satisfacción por este hecho, 
que calificó de histórico. “Hemos escrito una nueva 
página en la historia de nuestra localidad. Por primera 
vez en 776 años de historia de la ciudad un chico será 
representante y candidato a rey de pleno derecho de 
una entidad en nuestras fiestas”, señalaba el concejal 
socialista. 
Albella recordó que para ello esta legislatura se han 
realizado gestiones importantes para abrir la corte 
de honor a la representación masculina. Así, en 
septiembre del pasado año el Consell de Festes de 
Vinaròs aprobó con 14 votos a favor, 7 abstenciones 
y ningún voto en contra que la corte de honor mayor 
de las fiestas pueda tener por primera vez en la 
historia representantes masculinos, y se modificaron 
los estatutos tanto para la sección infantil como 
para la corte adulta. Posteriormente, se escogió la 
denominación oficial, siendo elegido el término 
“cavaller”, tras haber realizado una consulta a través 
de Normalización Lingüística y haber barajado otras 

denominaciones que fueron descartadas. 
Albella felicitó al nuevo y primer “cavaller” “por haber 
dado este paso adelante con valentía y decisión” y 
a su familia “por su fundamental y decisivo apoyo”. 
También tuvo una mención especial para la entidad 
que representa Criado, la Sociedad Musical La 
Alianza “que con sus 111 años de historia demuestra 
que las tradiciones están para reinventarse y que la 
experiencia es la mejor amiga de la modernidad”.
El concejal socialista concluyó que “es posiblemente 
uno de los días más felices como edil de Fiestas 

y tradiciones esta legislatura; mi satisfacción es 
absoluta”.
En los últimos años, la corte de honor de la Fira i 
Festes de San Juan y San Pedro de Vinaròs se ha 
revitalizado. En las fiestas de 2017 la corte de honor 
fue formada por 34 damas -17 damas mayores y 17 
de infantiles-, la más numerosa de toda su historia, y 
este año son 24 las damas que conforman la corte. La 
elección de las reinas -ahora también posiblemente 
reyes- se hace en un sorteo en el auditorio municipal.

Com cada any, el recompte de dones i de menors 
assassinats es fa insuportable. Enguany les xifres en 
el cas de les dones van de 40 a 50 (segons si es tenen 
en compte només assassinats dins de la parella o 
també es compten els casos fora de la parella, amb 
altres vincles familiars, com ara mares, o casos en 
la prostitució) i 9 casos d'assassinats de menors, als 
quals s'hauran de sumar els que encara estan en 
investigació.
Aquestes morts són la màxima representació de la 
violència masclista, que sotmet les dones en tots els 
àmbits de la seua vida, i que representen una greu i 
sistemàtica vulneració dels drets humans de més de 
la meitat de la població a la nostra societat. Aquests 
actes de violència tenen el seu origen i nucli en la 
pervivència d’un sistema patriarcal present en totes 
les estructures de la societat. S'assumeix com a natural 
la desigualtat i s'organitza la societat classificant 
jeràrquicament les tasques, considerant les de cura 
responsabilitat de la dona, i restant-li credibilitat 
i autoritat. Es cosifica la dona i es consoliden 
pautes culturals que transmeten i reprodueixen 
comportaments discriminatoris i sexistes.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 
54/134, l'Assemblea General de l'ONU va declarar 
el 25 de novembre com el Dia Internacional per a 
l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una 
data que ha de servir per a la reflexió per part de tota 
la societat i també per a la renovació dels esforços 
per part de totes les institucions polítiques i socials 
per a lluitar per a la transformació social necessària 
i urgent.
La violència masclista és la primera causa de mort 
prematura entre les dones: el masclisme mata i ha de 
ser una qüestió política de primer ordre.
Malgrat la progressiva conscienciació, les 
dramàtiques conseqüències de la violència de 
gènere, fruit de les desigualtats socials que situen 
les dones en una situació de vulnerabilitat per patir 

múltiples agressions, no minven, i fan evident que a 
banda de les adhesions i manifestacions necessàries 
per a mostrar el rebuig, són necessaris compromisos 
i accions coherents amb les dimensions i la 
transcendència que el problema exigeix.
Tot i que hi ha molta feina encara, tant ciutadana com 
institucional, l’any passat va nàixer el Primer Pacte 
Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista, i 
també el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere 
i Masclista.
Els ajuntaments, per ser les Administracions més 
properes a la ciutadania, són els governs que 
poden donar una resposta més ràpida i eficaç a 
aquest problema social. En aquest sentit, el nostre 
Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la 
lluita contra la violència masclista i les desigualtats 
que la legitimen i perpetuen.
A més a més, declara el seu compromís amb fer 
de la prevenció contra les violències masclistes i la 
desigualtat una política prioritària i transversal, que 
impregne totes les polítiques desenvolupades a 
través de les seues regidories.
Les accions municipals han de tindre un caràcter 
pedagògic i transformador, i tindre en compte 
sempre la perspectiva de gènere a l’hora de 
planificar les accions de totes i cada una de les 
regidories. Cada decisió incideix de forma específica 
en la vida de la ciutadania i en la pràctica no ha de 
ser motiu de discriminació de les dones.
L’Ajuntament de Vinaròs manifesta un sentit i 
dolorós record a la memòria de totes les dones 
assassinades per violència de gènere i per 
això, públicament, en senyal d’homenatge i de 
reconeixement, llegirem els seus noms com a 
visibilització de la seua identitat.
Així mateix expressa el seu rebuig a totes les formes 
de manifestació d'aquesta violència, manifesta el 
seu compromís amb les víctimes i també declara 
tolerància zero amb els maltractadors.

El primer “cavaller” de la Fira i Festes de Vinaròs
Sebastià Criado representará a la Sociedad Musical La Alianza

Manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones 
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Andrés Albiol
Gamba borda 

Es confon amb la gamba panxuda, en 
castellà també li diuen camarón flecha. El seu 
nom científic és Plesionika heterocarpus. 
Invertebrat amb simetria bilateral, de la 
classe Crustácea, de l'orde Decàpode i del 
tipus Caridae, per ser igualment fràgil i 
transparent. És de la familia dels Pandálids 
(del grup de Quisquilles). Corporalment 
està recoberta per un exoesquelet articulat 
compost per quitina i depòsits calcaris. El 
cos consta de dos parts. La primera consta 
d’un cefalotòrax unitari, on en el seu cap hi 
ha una allargat banya en la zona frontal (de 
grandària igual que el cos), que està corbat 
cap amunt amb moltes dents xicotetes 
i separades, tant en el bord dorsal com 
el ventral i té pilositat en l'extem. Posseïx 
dos parells d'antenes. Ulls pedunculats, 
mòbils, i la seua còrnia ampla amb ocel. 
Posseïx la regió gàstrica, cardial, etc. El palp 
mandibular consta de tres peces. Té 12 
brànquies per a respirar oxigen de l'aigua 
en la seua cambra branquial. Posseïx 5 
parells de potes marxadores, amb 7 artells 
cada una. El carp de la 2a pota esquerra 
amb 195 artells, el mers amb 98 i l'isquio 
26. I la 2ª cama dreta amb 30 artells en el 
carp i 10 al mers. 
I la segona part és l'abdomen amb 7 
segments corbats cap avall, que quan es 
pleguen li donen un ràpid repris natatori, 
és especial per a fugir de depredadors. 
L'últim segment té forma de palmito cabal 
que en el centre té un puncho. En la part 
inferior abdominal estan les membranoses 
potes abdominals, que utilitza per a nadar 
lent o mantindre's proa al corrent marina. I 
algunes transformades en aparells sexuals. 
És de color rosa clar. Les puntes de les 
potes ambulatòries blanques. Del 2n al 
4t segment abdominal amb zones de 
cromatófors blau verdós luminiscent. 
Talla 7 cm.
Femelles ovígeras tot l'any. La fecundació 
té lloc per cessió del mascle a la femella de 
l'esperma quan està mudant la cuirassa. 
Després els ous ella els porta davall 
l'abdomen, que després de la incubació els 
allibera a l'aigua. Posteriorment eclosionen 
en larves que circulen entre el plàncton, per 
a mutar ja en xicotetes gambetes i créixer a 
base de mudes. Omnívora. S'establix sobre 
el fons fangós de profunditats de 100 a 300 
m., i pot ser abundant. Es captura amb art 
d'arrossegament i nases especialitzades. El 
seu valor comercial és mig, ja que la seua 
dimensió i el feble de les seues carns, no 
permeten llargs períodes de transport, 
llevat que siga congelada o salada. Es 
comercialitza bé per a fer coquetes amb les 
mes diminutes, fregitel·les amb les majors, 
etc.

Finalizó la campaña cerquera
Semana con un inicio aireado por el fuerte noroeste que dificultó a varias modalidades pesqueras. Luego 
calmó y se faenó en todas las pesquerías (excepto la llum). Las capturas han sido variadas, en especial de 
pescados y mariscos propios de la estación otoñal. Y las cotizaciones han comenzado a subir sólo para las 
especies más demandadas de cara a las próximas fiestas.
La pesca de arrastre, los bous faenaron todo los días, para realizar buenas capturas, en especial de 
langostino, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, móllera, caracol, galera, 
caballa, jurel, canana, raya, sardina, rubios, pulpo blanco, pejerrey, congrio, cangrejo, pintarroja, cintas y 
morralla.
El cerco, las traíñas han terminado la temporada del peix blau en aguas castellonenses. Ahora, los meses 
de diciembre y enero guardarán veda, de manera que los barcos y las tripulaciones pasarán al paro 
biológico. Así que el pescador aprovecha éstos periodos de parada para renovación de títulos, cursillos, 
vacaciones, etc., y el barco para varadero, reparación de la red, el motor, haladores, etc. 
Los artes menores, las barquitas del trasmallo la mitad cala las redes tras el lenguado y rombo. Tres lo 
hacen a la sepia y mabre. Una lo hace al pagel y letxa. Y otra a la langosta, bogavante, cabracho, dentón, 
corva y brótola.
La recolecta del pulpo roquero con cadufo subasta ejemplares de 1 a 4 Kg.
Y el palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con anzuelo mero, lubina, dorada, pargo y sargo. 

Ecos de ‘Mar’; La Acuicultura, por CC.AA. y Mundial (y II)
La producción acuícola por Comunidades Autónomas de España, en cuanto a las especies mas relevantes 
vemos que la Gallega produce mas del 90% del mejillón y el 99% de rodaballo. La Valenciana es la 1ª 
cultivando dorada con 5.590 toneladas y  1.886 t. de corvina. Y la Murciana es líder en criar lubina con 
9.990 t.
La productividad de la acuicultura en el mundo produjo 110,2 millones de toneladas. China es el primer 
país productor con 63,7 m. t. Le sigue Indonesia cosechando 16,6 m.t. El tercero es India con 5,7 m.t. 
Noruega ocupa el 9º puesto con 1,3 m.t. y es el primer europeo. El 10º es Japón con 1,2 m.t.
La UE produjo 1,292.597 toneladas. Sabemos que España es el 1º con 283.831 t. Sin embargo, cuando se 
considera el valor comercial los españoles estamos en el 4º puesto. Delante están Reino Unido, Francia 
y Grecia.

Tripulantes cerqueros en sus últimos desembarcos en nuestra lonja. 
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Pujada a l'ermita dels alumnes i mestres de 5é i 6é del CEIP Sant Sebastià. Visita al poblat ibèric i plantada d'arbres. Si coneixes l'entorn l'estimes i el respectes.

L’auditori municipal va acollir el XXX Certamen de Santa Cecília, amb participació del Cor Verge l’Avellà de Catí, el Cor Vrege de la Font de la Salut de Traiguera, 
la Coral Polifònica Ciutat de Carlet i l’Orfeó Vinarossenc.
De manera conjunta al final van cantar la cançó gallega ‘O voso galo comadre’.

XXX Certamen de Santa Cecília
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El pasado sábado día 24 de noviembre a 
las 18 horas y en el auditorio municipal, 
tuvo lugar este gran concierto, en que 
“La Alianza” homenajea a su patrona, y 
a la vez da a conocer los nuevos músicos 
de las secciones: “Jove Orquestra”, “Banda 
Juvenil” y “Banda Sinfónica”.
El concierto estuvo presentado por Ángela 
Caballer, la cual, con toda clase de detalles 
hace posible que su presentación nos 
adentre pieza a pieza en el contenido 
de las mismas, dándonos toda clase de 
detalles que la mayoría desconocemos. 
Vaya desde estas líneas mi agradecimiento 
y felicitación por tan arduo trabajo.
La presentadora saludaba al Sr. Alcalde de 
la ciudad Enric Pla, al concejal de cultura 
Marc Albella y miembros de la corporación 
municipal presentes, familiares, amigos y 
público en general.
Nos fue presentando a las tres secciones 
de “La Alianza” con los nuevos músicos, en 
que en primer lugar subía al escenario la 
nueva componente de la “Jove Orquestra”, 
a la cual el presidente de la entidad Victor 
Arenós y el direstor José Ramón Renovell 
le colocaron la insignia de la entidad y le 
entregaron el instrumento. A continuación 
actuó la “Jove Orquestra” bajo la dirección 
de José Ramón Renovell Renovell. Nos 
ofrecieron tres obras: Concerto en Sol M. 
de Antonio Vivaldi, Melodía elegíaca op. 
34 de Edward Grieg y Jazz pizzicato de 
Leroy Anderson. Nos sorprendieron en 
la interpretación de esta última pieza, ya 
que todos los músicos se colocaron de pié, 
pasaron de sus partituras e interpretaron 
la pieza “de memoria”. Los de las cuerdas 
se movían al son de la música pulsando las 
cuerdas sin el arpa y con movimientos a 
ambos lados. Como era de esperar, fueron 
muy ovacionados al finalizar su actuación.
Seguidamente se reclamaba la presencia 
del director de la Banda Juvenil Sergio 
Tortajada, y del presidente Victor Arenós, 
los cuales hicieron entrega de los 
instrumentos a los nuevos músicos. De 
nuevo nos quedamos impresionados, 
ya que tomó la palabra Sergio Tortajada, 
el cual nos comentó que nos parecería 
extraño que la banda no la dirigiera 
Emilio J. Salamanca. Nos comentó que 
por motivos personales había dejado este 
cargo, ocupando los restantes. Y nos volvió 
a impresionar reclamando al escenario la 
presencia de Emilio J. Salamanca. Se fundió 
en un sincero abrazo con él y le cedió la 
batuta para que dirigiera la primera pieza, 
el pasodoble de Juan de Orúe “Eduardo 
Gómez Gallo”. Al finalizar la obra, de nuevo 
se cambiaron la batuta y siguió con el 
repertorio Sergio Tortajada. Lo hizo con 
una obra de “horror”, una pequeña suite 
de Thomas Doss bajo el título de “A Little 
of horror” con 5 macabros movimientos. 
La banda los interpretó perfectamente 
sabiendo transmitir al público asistente 
el “horror” de la misma. Fueron muy 
aplaudidos.
De nuevo la presentadora reclamaba 

la presencia del director José Ramón 
Renovell y del presidente Víctor Arenós 
para colocar las insignias de la entidad y 
entregar los instrumentos a los nuevos 
músicos de la Banda Sinfónica. 
Como cada año, el presidente de la 
entidad Víctor Arenós dirigió unas 
palabras al público asistente, y sobre todo 
a TODOS los políticos. Agradecía la labor 
a los nuevos músicos y maestros, a los 
padres y familiares, al público asistente y 
volvía a reclamar de nuevo un auditorio 
digno para nuestra ciudad. Comentaba 
que era necesario, ya que incluso pedía 
disculpas a toda la gente que estaba de 
pié en los pasillos, y sentada en sillas que 
se colocaron a lo largo del auditorio. Nos 
sorprendió Victor este año finalizando su 
parlamento con unas duras pero reales 
palabras, las cuales dirigió a todos los 
políticos, “a lo mejor no hace falta un 
auditorio, sino políticos que crean que hace 
falta un auditorio”. El presidente fue muy 
aplaudido al finalizar su intervención. 
  A continuación la obra 
que nos interpretó la Banda Sinfónica fue 
“La divina comedia” de Robert Smit. Fue 
una interpretación majestuosa a cargo 
de todos los músicos de la banda, con 
8 percusionistas, con unos músicos que 
aparte de reproducir la música con los 
instrumentos, mas a más la interpretaron 
con patadas al suelo, fregando el suelo con 
los pies, cantando a base de “coral”, con 
voces, gritos…Obra muy potente y que la 
“Sinfónica” interpretó muy bien. El director 
estuvo a la máxima altura y con una gran 
atención a cada uno de los sonidos que de 
ella se desprendieron. Fue apoteósica.
Al finalizar su interpretación fueron 
ovacionados con los asistentes puestos de 
pié. Tuvo la gentileza el maestro-director 
José Ramón Renovell Renovell, de hacer 
levantarse de sus sillas a todos los nuevos 
músicos que se habían presentado en este 
concierto en la “Sinfónica”.
Los  nuevos músicos son los siguientes:
Músicos debutantes Jove Orquestra:
Clàudia Grau Tena
Músicos debutantes Banda Juvenil:
Rosa María Monfort Batiste, Ivana Querol 
Martí, Edgard Pau Moreno, Lucía Contreras 
Galindo, Mario Mones Molina, Albert 
Albiol Querol, Roger Albiol Querol y Javier 
Roig Vilagrasa.
Músicos debutantes Banda Sinfónica:
Carla Segura Agramunt, Laura Sales Roca, 
Paula Ronchera Boix, Roser Re Martínez, 
María Torres Gombau, Carla Figueredo 
Martí, Ángela Fletcher Rubio, Estel Ferrer 
Rodríguez, Alejandro Salamanca Ortí, Joan 
Ayza Gil, Pere Mengual Roca, Diego Zafra 
Bono y Jaume Eroles Simó.
Valgan desde estas líneas mis felicitaciones 
a TODOS los que han hecho posible tan 
gran concierto. Todos lo hicieron muy 
bien y estamos orgullosos de los nuevos 
músicos y de sus maestros.
Finalizo con un “Visca Santa Cecilia” y un 
“Visca a la Societat Musical La Alianza”.

Concierto de Santa Cecilia a cargo de la Societat Musical “La Alianza”
Salvador Quinzá Macip

Prentó Angela Caballer Debutante Jove Orquestra

Jove Orquestra Debutantes Banda Juvenil

Banda Juvenil Debutantes Banda Sinfonica

Banda Sinfonica

Emilio J. Salamanca y Sergio Tortajada Victor Arenos

Autoridades
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Juan Amat,
 el alcalde necesario
Por Lluís Gandía

Entre circs i avispers
Per Jordi Navarrete Pla.

Esta semana hemos contado 
con la presencia del Conseller 
d’Educació, Vicent Marzà.  El 
principal motivo, la visita a la 
flamante sede del Nord de la 
EOI (Escola Oficial d’Idiomes 

El Maestrat), una de las nuevas sedes que ha sido 
puesta en marcha este curso, la sede de Vinaròs, 
que consta de dos secciones, Morella y Benicarló. 
El alumnado puede, desde este curso, estudiar 
en nuestra ciudad alemán, francés e inglés. Antes 
también podía, pero ahora, con la sede, todos los 
trámites pueden realizarse desde nuestra ciudad, 
y todos sabemos lo engorrosos que es realizar 
algunos trámites. Tanto la secretaria como el aulario 
se encuentran ubicados en el instituto Leopoldo 
Querol.
Una visita de un Conseller, pero no la única en 
estos últimos tiempos. También nos ha visitado 
recientemente la Consellera de Sanidad, Ana 
Barceló, el ministro de fomento, José Luis Abalos, 
el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la 
vicepresidenta, Mónica Oltra. De hecho, ninguna de 
estas visitas es casual. Y es que en el ayuntamiento 
de Vinaròs se trabaja, por mucho que haya quien se 
esfuerce en decir lo contrario. Y a las pruebas me 
remito:
- Se han iniciado las obras del carril lúdico.
- Se está colocando el parquet nuevo en el 
pabellón polideportivo
- Se han iniciado obras de reparación de los efectos 
del temporal en distintos puntos del término.
- Se ha iniciado la campaña de bacheo.
- Siguen a buen ritmo las obras de sustitución del 
piso de la plaza de La Mera.
- Se está preparando el Parc de Nadal.
- Se han iniciado los preliminares para adaptar 
el antiguo “Pou de Mangrano”, el Centre Especial 
d’Ocupació, a la normativa vigente.
- Continua la remodelación de la avenida Jaume I.
- Celebración del Gamesis con gran éxito.
- Actividades programadas en la agenda de 
cultura y deportes.
Y continuamos a la espera del inicio de las obras 
del colegio Jaume I, cuyo proceso administrativo 
sigue quemando etapas. Trabajo, trabajo, trabajo. 
Aunque para nosotros, los socialistas, no estén aquí 
algunas de las obras emblemáticas que hubiéramos 
deseado hacer realidad, las demás actuaciones 
siguen siendo necesarias. No cejaremos en nuestro 
empeño de hacerlas realidad.

El col·lectiu local 
de Compromís 
feia temps que 
tenia al cap dur 

a plenari una moció per defensar els drets 
dels animals i en particular declarar Vinaròs 
com a ciutat lliure de circs que fessin servir 
animals en els seus espectacles. Finalment el 
passat plenari la vam presentar. Teníem clar 
que el nostre regidor Jordi Moliner rebria 
per part de tots els grups municipals, per la 
seva condició de candidat ho tenim assumit. 
Una moció per tal de reafirmar el compromís 
del Ajt  de Vinaròs amb els drets dels animals 
i per tal de fixar posicions vers als circs amb 
animals. Sabíem que era una moció incomoda 
per al Psoe, doncs tenen un debat intern prou 
important en el tema de les corregudes de 
bous, i com no podia ser d'una altra forma 
el seu vot va ser d'abstenció. El tripartit de 
l'oposició va actuar com esperaven d'ells. 
Desprestigiant la moció, burlant-se d'ella i com 
no intentant desprestigiar al nostre regidor en 
lloc d'argumentar la seva posició, és curiós li 
trauen un munt d'errades a la moció, errada  al 
moment de portar-la al plenari, errada al fet de 
quedar-se curta, errades legals. Però a l'hora de 
votar el tripartit de l'oposició va donar suport 
a la moció i vota que sí. Llavors per a què tants 
de palos i tants de problemes?, només per tal 
de desprestigiar al nostre regidor i tindre el seu 
minut de glòria, això si a expenses del treball 
d'un altre. La preparació conjunta del punt 
entre el  PVI- Acord, va aplegar al seu màxim 
exponent quan la regidora del PVI  I va deixar 
a mitges l'argument  per a que  el finalitzes 
el portaveu d'Acord. Entre altres desgavells 
ens van acusar de no dir res de les corrides 
de bous, i ells en tres anys i mig no han ficat 
damunt de la taula aquest tema, senyal que, 
o no els interessa molt o no tenen la valentia 
suficient per a portar-ho al plenari. Ficar 
al mateix sac als educadors/ensinistradors 
canins amb els domadors dels circs, demostra 
la seva desconeixença del tema. Des de 
Compromís estem molt orgullosos del petit 
pas donat, sabem que falta molt per fer, 
però també sabem que, si no  comencem  a 
caminar no assolirem mai l'objectiu. 

Los artículos de opinión 
de Podemos y el PSPV-
PSOE de Vinaròs de 

la pasada semana en estas mismas páginas 
demuestran el nerviosismo reinante en el tripartito 
tras conocer que Juan Amat será el candidato del 
Partido Popular en las elecciones del 26 de mayo.
Tanto en Podemos como en el PSOE saben que 
Juan Amat es el alcalde que necesita Vinaròs para 
poner orden en el Ayuntamiento y devolver la 
ilusión y la esperanza a todos los vinarocenses. 
Quien conoce a Juan Amat sabe que es una 
persona que afronta de cara los problemas, que 
no se esconde nunca ante las situaciones por muy 
complejas y complicadas que sean y que tiene la 
capacidad de resolver el caos que han generado 
estos cuatro años de tripartito.
Después de estar en el gobierno esta legislatura 
es  lógico que el PSPV-PSOE dedique toda su 
columna de opinión  a nuestro candidato pues 
todas las promesas socialistas se quedaron en el 
olvido o han sido incumplidas de forma reiterada 
y sin dar explicaciones a los votantes que confiaron 
en una candidatura que lidera una persona que 
no habla en los plenos, de la que nadie conoce su 
opinión y nunca se pronuncia sobre los verdaderos 
temas de interés para el futuro de Vinaròs.
Si en algo coinciden la mayoría de los vinarocenses 
es que a partir de mayo de 2019 Vinaròs necesita de 
un alcalde al que le preocupen más los resultados 
obtenidos que aparecer en la prensa, un alcalde 
centrado en la gestión y no construir castillos en 
el aire, un alcalde trabajador, honrado y honesto 
que lidere un equipo que logre devolver a nuestra 
ciudad el liderazgo perdido en esta legislatura. Y 
esa persona es Juan Amat.
Desde el Partido Popular estamos construyendo 
esa alternativa de las personas y centrada en las 
personas con la que nos presentaremos a unas 
elecciones que serán decisivas para Vinaròs.
Sabemos que en los próximos meses desde los 
partidos que actualmente gobiernan en Vinaròs 
(Podemos, PSPV-PSOE y Compromís) se dedicarán 
a tiempo completo a atacar al Partido Popular y su 
candidato, Juan Amat, y lo harán porque no tienen 
nada que explicar a los vinarocenses, porque 
nada de lo que prometieron lo han cumplido y su 
única salvación para poder seguir repartiéndose 
dedicaciones después de las elecciones es utilizar 
el “todos contra el PP” para intentar que la gente no 
recuerde sus promesas fallidas. Los vinarocenses 
saben que la ilusión, la esperanza y el cambio en 
positivo tiene un nombre y un apellido: Juan Amat.
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Política constructiva

Enmanuel Herrera Bujeiro
Per Lluís Batalla i Callau

No tenen culpa de res???? 

Siguiendo con nuestra política 
en positivo y constructiva desde 
Ciudadanos vamos a abrir una 
nueva etapa, de reformas, de regeneración, de 
cambio, marcada por la ilusión y el optimismo.
Queremos dejar atrás la política instaurada en 
nuestro ayuntamiento desde el minuto uno de 
legislatura de confrontación. No estamos de 
acuerdo en que los representantes públicos falten 
al respeto permanentes y siempre estén divididos 
entre bandos, ya que su actitud daña la imagen 
de nuestro consistorio y lo que es mucho mas 
grave mandan un mensaje de desaliento y falta 
de valores a toda nuestra población.
Desde Ciudadanos sabemos lo que realmente 
es vital para nuestra ciudad, para nosotros es 
prioritario solucionar el problema del paro, 
tenemos que aumentar las oportunidades de 
trabajo, con salarios bien retribuidos , la renta 
media disponible anual es inferior a la media de 
la Comunidad Valenciana y está aumentando, 
promover el desarrollo económico, la capacidad 
emprendedora, y realizar inversiones sostenibles 
de sentido común alejadas del electoralismo 
,aumentar la competitividad de los sectores 
productivos clave en nuestra localidad. Un puesto 
de trabajo además de ser una cuestión básica para 
cubrir nuestras necesidades  y de nuestras familias 
es también, una forma en que las personas nos 
sentimos útiles y motivadas en una sociedad cada 
vez más compleja.
Nuestra tasa de afiliación a la Seguridad Social es 
un 5% inferior a la media provincial, y otro dato 
muy significativo es que somos exportadores 
netos de mano de obra, para el que no lo 
entienda tenemos mas personas afiliadas que 
puestos de trabajo. Una lástima que deja muy 
claro lo que venimos denunciando que nuestra 
ciudad necesita un giro en el modelo económico 
productivo, en que la recuperación económica 
no llega y se convierte en empleo para personas 
de más de 45 años. Estos datos son aún peor 
si discriminamos por sexos, donde el colectivo 
mayor de 45 y sexo mujer es el más preocupante.
También denunciábamos desde Cs en anteriores 
escritos como los socialistas presumen del 
polígono industrial, pero los datos no engañan, 
la actividad industrial en nuestra ciudad es 6,9% 
mientras en la media de la Comunidad Valenciana 
es del 10%, tenemos un tejido económico menos 
industrial que la media provincial y el proceso 
de desindustrialización se está acelerando en los 
últimos años.
Otro punto que desde Ciudadanos consideramos 
prioritario es la lucha contra la corrupción y el 
fraude, el perjuicio económico de estas prácticas 
generan un gravísimo perjuicio económico que 
nos obliga a todos a hacer siempre un sobre 
esfuerzo en las economías domésticas por el 
agujero que ellas ocasionan.
Desde Ciudadanos vamos a luchar sin descanso 
para que estas prioridades tengan resultados 
positivos, y por ello, estamos creando un programa 
muy ambicioso para revertir los destrozos 
causados por la crisis económica y el bipartidismo, 
dar un vuelco a nuestra economía local para 
volver a ser punto de referencia a nivel comarcal, 
y como dice una frase que personalmente me 
aplico a mi día a día: ”cuanto más dura es la lucha 
y más intenso el esfuerzo, mayor y más hermosa 
es la recompensa”.

De les primeres lliçons que ens van 
ensenyar a Història és que tindria un 
valor “salvador”; era el coneixement 
de la Història com a base per no 
cometre els mateixos errors en el 
futur.

 .  De les primeres lliçons que vaig observar en qui 
governa ara Vinaròs és que la Història és un instrument 
excel.lent per cometre els mateixos errors, inclús 
engrandir-los. No siguem ingenus, la Història ens 
ensenya que repetir una mentida mil vegades funciona, 
perquè acabe semblant veritat. La Història ens ensenya 
que controlant els mitjans de comunicació, i saturant-
los, la mentida sembla veritat.  Amb tot el que van criticar 
Podem, Copmpromís iPSOE  les polítiques que els van 
precedir, i ara mantenen, amb diners de tot el poble, 
DOS CAPS DE PREMSA, UN DIARIET, UN BUTLLETÍ 
D’INFORMACIÓ LOCAL, UNA LÍNIA DE WHATSAP, I 
CAMPANYES I MÉS CAMPANYES ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ, A MÉS D’UN PLA DE MARQUETING 
TURÍSTIC( Per què el seu regidor mai va fer turisme), un 
PLA ESTRATÈGIC DE VINARÒS( perquè els programes 
electorals eren mentida?) No eren dels que tocaven 
carrer i no estaven en torres d’ivori? 
 . De les segones lliçons que vaig observar en ells és 
que qualsevol cosa que cague l’equip de govern, 
nomès té un culpable: els altres. “Qui estigue lliure de 
culpa, que tire la primera pedra”, deia el profeta. La manca 
d’escrúpol , d’integritat i d’honestedat dels 11 membres 
del govern fa que llancen pedres a qui escriu,o a qui 
s’oposa, quan tenen tant a callar:
 - Per què es va perdre la Piscina? Per la supèrbia del 
seu dirigent Pla, i el consentiment d’Alsina i Fontanet, i 
la patxorra dels altres 8. Sense l’acte d’estupidesa que va 
ser ocultar la documentació ara les obres de la piscina 
ja estarien en marxa. Els sents parlar i la culpa acabarà 
sent de Tarzan.
 - Per què ens tocarà pagar al poble 903.000 € + 
200.000€ d’interessos pel PAI Verdera? Per ser uns 
arrogants el govern . A més, és pot ser més curts? El 
PSOE d’Alsina  portava un Pla de Natació Local al 
programa electoral!!. A quin club esportiu enganyarà 
a les pròximes ? L’abstenció en la Moció dels animals és 
que ara volen camelar a la Pan y Toros ?
 - Per què no van recórrer la sentència del Pai 
Verdera? Ho vaig preguntar, després que Cano, Valls 
i Pla enganyessin pel matí a la premsa. “No ho van 
considerar”, això sí la culpa de no recórrer no era d’ells. 
Va ser d’uns altres. Si este govern pagués de la seua 
butxaca s’ho pensarien dues vegades, però com paga 
el poble...
 - Per què Alsina volia repartir condecoracions a 
Policia Local i Guardia Civil? Per què, tal com diu un 
sindicat, amb dates concretes que ningú ha denunciat 
com a difamatòries, si no va passar res era perquè 
no tocava, ja que els regidors responsables van estar 
desapareguts en les accions preventives. Silenci. 
Després encara es feien selfies. No hi ha escrúpol . Com 
lliurar-se de la culpabilitat per ineptitud?”No ens ho 
esperàvem”.A Benicarló tampoc, per això s’ho portaven 
treballant des del mateix dilluns 15 d’octubre.
    És cert. No tenen escrúpols. No saben què vol dir. Això 
sí, uns dels moments de més excel.lència del candidat 
del PSOE de Vinaròs, Guillem Alsina, i on ha degut currar-
se-ho més (o encomanar-ho a uns altres segurament), 
ha estat en la ocupació de la plaça de Coordinadora 
de Neteja d’Instal.acions Municipals, un gran nom 
com pertoca a tan distingits dirigents. Si poses tantes 
ganes en contemplar este fet de la seua germana com a 
Coordinadora de Neteja d’Instal.lacions Municipals, 
igual no haguéssim perdut tantes coses. Hi ha coses 
en política èticament inacceptables. L’ètica comporta 
sacrificis familiars si estàs en política. Ja. Tot legal, res 
d’ètic. 

Cada día se confirma más la 
desconexión que existe entre 
los partidos del gobierno 

municipal haciendo bueno  el titular del articulo del PVI de 
hace dos semanas: “el tri-dividido”.
En uno de sus habituales comentarios irónicos, no hace 
mucho el alcalde se refirió a los partidos de la oposición 
como “los partidos de la pinza”. Desde el PVI les puedo 
asegurar que los tres partidos de la oposición no hemos 
urdido ninguna estrategia de acoso y derribo sobre los del 
tripartito. Otra cosa es que estemos en contacto, como es 
nuestra obligación, para estar al corriente de los asuntos 
municipales de los que el equipo de gobierno no informa.
Grandes son las diferencias entre los tres partidos de la 
oposición, y quizás por ello el tripartito tendría que empezar 
a preguntarse el porqué en muchos asuntos, nuestras 
opiniones y posturas, salvando los matices, coinciden, y 
un ejemplo gráfico lo hemos tenido en el último Pleno en 
que, agotado su segundo turno de intervención, nuestra 
concejala, tras oír al concejal de urbanismo haciendo 
responsable al PVI de todos los desmanes urbanísticos, 
pidió de nuevo la palabra para replicarle y el alcalde se la 
negó. Lo fuerte del caso es que, de habérsela dado, no le 
habría hecho falta hablar porque antes, el portavoz del PP, 
dentro de su turno, replicó exactamente  con lo mismo que 
María Dolores hubiese rebatido.
En su etapa de gobierno los tres concejales del PVI 
gobernaron con ocho y siete concejales socialistas, por 
lo que el PVI sería responsable solamente del 25 % de los 
supuestos desmanes, mientras que los socialistas lo serían 
en el 75 %. Por lo tanto, cuando los cinco concejales de Tots 
i Totes… han acogido gustosamente en su seno a cuatro 
concejales socialistas, será porque tendrán muy claro que 
durante aquellos dos mandatos nuestros, ni socialistas ni 
PVI, no lo hicimos nada mal, porque de lo contrario no se 
entendería su relación actual. 
A todo esto, los socialistas siguen callados, sin rechistar ni 
intervenir, al contrario que su otro socio Compromís que 
ha empezado a lanzarles dardos electorales criticándoles 
abiertamente por las obras del cambio del parquet del 
pabellón polideportivo por el caos que ha creado, actuando 
desde dentro del actual gobierno como otro partido más 
de la oposición, o como que puede que piense  el alcalde, 
como el cuarto partido de la pinza. Inaudito.
Termino también con Compromis y con su moción para 
impedir los espectáculos con animales tipo chimpancés 
fumadores u osos saltarines que mencionaron, diciendo 
que, estando más o menos de acuerdo en el fondo del 
asunto, en vez de una moción que no tendrá el menor efecto 
sobre lo que pretenden, hubieran podido gastar mejor su 
tiempo dejándose de meras declaraciones y redactando 
un borrador de ordenanza municipal sobre el asunto, 
someterla luego al conjunto de los grupos municipales para 
introducir enmiendas, votarla en Pleno y ponerla en vigor. 
Porque con esa moción lo único que han hecho es echar 
humo, como el del chimpancé fumador.



1 desembre de 2018

20

OPINIÓ 
El primer cavaller S.FABREGAT

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

L' èxit té molts de pares i el fracàs és orfe.  Més o 
menys diu el sentit popular, frase que escollim per 
celebrar l’arribada a Vinaròs dels trens de rodalies. 
Per nosaltres  tant es val qui es penge la medalla, 
tant  es val qui es puga atorgar la paternitat i la 
darrera empenta. Entre tots ho hem fet i volem 
subratllar aquest: entre tots perquè alguna culpa 
també en tenim nosaltres. 
A força de repetir en diferents llocs i que a la fi 
arribe a debat públic i reivindicació general, cal fer 
molta feina. Cal ser aquells que estan per tot arreu 
i que no paren de demanar, aquells que fins a la 
sopa porten la reivindicació, aquells que: ja estan 
una altra vegada en el mateix ... fins que a poc a 
poc la ciutadania, els partits, la societat en general, 
es van adonant que la necessitat és certa i que el 
discurs és seriós i amb fonaments.
Passarà el mateix en el col·legi Jaume I, que diuen 

va per avant i també de l’arranjament del Vilaplana 
i tantes i tantes coses que estan al forn i en poc de 
temps, tornem a repetir segons diuen, es faran.
Avui però, volem donar-nos també un poc de 
protagonisme a la que serà la notícia de la setmana 
i que deixarà córrer de rius de tinta: el nomenament 
de cavaller d’un jove de Vinaròs. Un jove que 
assumeix la responsabilitat i el protagonisme de 
ser un dels representants dels joves en les festes 
del nostre poble.
Aquí també vàrem dir la nostra mitjançant un 
dels nostres amics i socis. Ell va portar aquest 
missatge envers la igualtat de gènere en aquesta 
representació jovenívola moltes vegades a la 
comissió de festes. No debades ens contava enfadat 
que no li feien cas en aquesta reivindicació i que 
tothom passava d’ell i de la proposta. Així temps i 
temps. Fins que en aquesta legislatura a algú se li 

van obrir els ulls i la 
cosa s’ha fet efectiva. 
Primer modificar el 
reglament, després buscar la paraula: cavaller (per 
cert molt encertada) i ara amb la presentació del 
primer, es trenca la tradició dels jocs florals en què 
sols les senyoretes ostentaven tota la representació.
Trenquem barreres, posem-ho tot al ras, igualem 
conceptes i mostrem la nostra societat més oberta 
i més igualitària. Condemnem les desigualtats i 
desterrem els mals tractes condemnant qualsevol 
agressió. Això de principi però, avui tornem a la 
gran notícia i que hagués alegrat en demesia a 
un dels nostres socis que tant ho va demanar i 
per l’altra part l’enhorabona al que serà el primer 
cavaller de Vinaròs. Segur que el seu iaio estaria 
d’allò més orgullós. Nosaltres molt contents.

El pasado 22 de noviembre, se inauguró en 
Benicarló una exposición de pintura, “El Nostre Art”. 
La singularidad de la misma radica en que todos 
los trabajos presentados han sido realizados por 
personas con discapacidad de distintos centros, 
entre los que figura Cocemfe Maestrat. Dicho acto 
forma parte de las actividades que se realizan 
durante la Semana de la Discapacidad y que 
concluirá el día 3 de diciembre, Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad.
En el mismo han estado presentes la Alcaldesa 
de la ciudad, Dª Charo Miralles, la Regidora de 
Bienestar Social, Dª Marta Escudero y la Presidenta 
del Oacse, Dª Filo Agut.
Cocemfe Maestrat quiere, sin acritud, pero 
si con dureza, presentar nuestra queja a los 

responsables del Ayuntamiento de Benicarlo, por 
no tener previsto que el acto era para personas 
con discapacidad, algunas de ellas en silla de 
ruedas, las cuales tuvieron que esperar en la calle 
ya que el “Edifici Gòtic”, lugar de la exposición, 
cuenta con una puerta por donde pueden acceder 
las personas que se trasladan en silla de ruedas, 
pero…ésta estaba cerrada  porque no llevaron 
las llaves. Sinceramente bochornoso y lamentable, 
calificativos que dicen muy poco ante lo ocurrido. 
Todo ello pone de manifiesto la poca sensibilidad 
que se tiene hacia este colectivo. Las palabras son 
importantes, pero los hechos son los que dan la 
razón a las palabras o se la quitan. En este caso…
sin más comentarios.
Seguro que las personas que se tuvieron que 

quedar en la calle se sintieron discriminadas y 
en clara desigualdad con respecto a los que sí 
pudieron entrar y ver comenzar el acto, importante 
acto para todos, no para unos pocos únicamente. 
Se me ocurre que se les podían pedir disculpas, al 
menos encontrarían ese mínimo de comprensión 
que esperan de sus políticos.
La palabra es una herramienta y con ella se puede 
construir grandes proyectos y también derribar 
barreras. Su incumplimiento, solo las levanta más 
altas si cabe.
Como Presidente de Cocemfe Maestrat, me reitero 
en que lo ocurrido  en la inauguración en el Edifici 
Gòtic” es inadmisible y bochornoso. Las personas 
con discapacidad necesitan respeto y una mejor 
atención.

Pues si. Si vemos los plenos municipales las ruedas 
de prensa y leemos los artículos de la prensa local y 
comarcal, podremos comprobar como actúa cada 
partido con representación municipal en Vinaròs.
Podremos comprobar como el Partido Popular 
utilizando todos los medios informativos a su 
alcance semana si y otra también utiliza el tema 
de lo que les cuesta económicamente a los 
vinarocenses el alcalde y algunos regidores del 
equipo de gobierno.
La pregunta que una gran parte de la ciudadanía 
se esta haciendo durante todo el tiempo de la 
actual legislatura y que el Partido Popular no ha 
mencionado en todo este tiempo. ¿Que les cuesta 
a los vinarocenses el Partido Popular.? 
 Bueno pues, nos cuesta más de 3500 euros al 
mes, más de 42000 euros al año. Y la pregunta que 
también se hace esa gran parte de la ciudadanía 
es. ¿Para que.?
Para que tenemos en Vinaròs al principal partido 
de la oposición con 8 regidores y un diputado 
provincial? Para utilizar el enfrentamiento, 
la distorsión,confusión,discusión y incluso el 

insulto.?Es esa la política y la táctica del principal 
partido de la oposición que les cuesta anualmente 
más de 42.000 euros anuales a los vinarocenses.?
No existen en Vinaròs otros temas de interés 
y necesidad para el pueblo y la ciudadania 
que el Partido Popular debería de ocuparse y 
preocuparse.
Es esa la política y la táctica que utiliza el cabeza 
de lista del PP a las elecciones municipales 
del año 2019, la provocación para reventar 
los plenos buscando el espectáculo para de 
esta forma tener argumentos en las ruedas de 
prensa y los artículos y asi de alguna manera 
intentar tapar su ineficacia en la oposición.
A si y todo y haciendo uso de una gran dosis 
de hipocresía manifiestan que Vinaròs necesita 
un gobierno serio,responsable,honesto,capaz 
y transparente. Y que ellos son todo esto y la 
única alternativa al actual gobierno.
Bueno pues por lo que estamos viendo y 
leyendo el Partido Popular, ademas de la 
gran dosis de hipocresía también padece de 
amnesia. Ya que no hace mucho tiempo, en 

la pasada legislatura tuvieron  la oportunidad 
de haber demostrado todo aquello que ahora 
están pregonando y ademas disponiendo de la 
mayoría absoluta como disponían para haberlo 
realizado. Pero claro la mayoría de la ciudadania  
de Vinaròs se dio cuenta del engaño y las 
mentiras del PP y los mando a la oposición.
También hemos podido ver y leer como el 
regidor de Compromis en el pleno de el mes 
de noviembre presento una moción sobre la 
sensibilidad a los animales del circo.
Aunque en dicha moción el regidor se olvido de 
mencionar a la cabra de los titiriteros que van 
por las calles de los pueblos y a la cabra de la 
legión. Como también se le olvido el mencionar 
los toros en plaza y los bous al carrer. Aunque se 
supone que esto fue un olvido intencionado ya 
que dentro de su propio partido como se esta 
viendo y leyendo existen muchas opiniones 
contradictorias y enfrentadas y claro en este tema 
hay votos de por medio.
 Pero bueno.”Ver y leer para creer.”

Una exposición de pintura muy peculiar Ramón Meseguer, presidente de Cocemfe Maestrat

Ver y leer para creer Manuel Villalta
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Inscripcions III Cursa de Muntanya "El Vol del Puig" 2018

El cap de setmana del 24/25 de Novembre, va tenir 
lloc a Castelló, el segon control Autonòmic per a les 
categories infantil, júnior i absoluta, celebrat a La 
Salera. Va ser el primer control de marques en piscina 
olímpica de 50 metres de llargada. Els nostres nadadors 
van estar bé, tenint en compte que no entrenen en 
aquest tipus de piscina i l'adaptació no es fàcil. Els 
nostres participants foren :
Albert Astor, Toni Bordes, David León, Andreu Navarro, 
Miquel Segarra, Ian Calvo, Pere Simó, Martí Forner, 

Héctor Cervera, Alex Pujol , Lucía García, Natalia Burriel, 
Ainhoa canalda, Sara Vea, Aura Pérez, Carla Bernial , 
Llum Serret. Destacarem les actuacions d'Albert Astor 
en 50 papallona en 26:60, David León 1500 lliures 16;34 
,Andreu Navarro en 800 lliures 8:57 , Miquel Segarra 
400 lliures 4:29 , Llum Serret 800lliures 9;35 , Sara Vea 
50 lliures , Carla 100 papallona 1:08.
La próxima parada competitiva serà el Trofeu 
Internacional Castalia, on els nostres nadadors aniran 
en molta il·lusió.

Este dissabte ja van començar les activitas 
de “Ensenyant a gaudir del mar” en el 
Club Náutic Vinaròs, amb la col.laboració 
de l’Ajuntament de Vinaròs i el Consell 
Municipal d’Esports

Natació

Des de la Regidoria d'Esports, informem que les inscripcions estan obertes fins al mateix dia de la cursa, 
diumenge 2 de desembre de 8:00 a 9:00 hores, i la recollida de dorsal i samarreta serà dissabte de 10:00 
a 13:00 hores al Mercat Muncipal i diumenge de 8:00 a 9:00 hores. Divendres no hi ha recollida de dorsal 
i samarreta al Mercat
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Sexto triunfo consecutivo del Cadete del CD 
Vinaròs, esta vez a domicilio, en la siempre 
complicada pista del Burriana, donde cayeron 
dos categorías del club vinarocense. La otra 
alería del fin de semana la protagonizaron los 
infantiles. Así que, en dicha pista borrianera, 
dos sonrisas y dos tristezas. Todos los equipos, 
con altas aspiraciones en Liga
CD Vinaròs FS 0-5 CFS Navarti (Juvenil)
Los de José Antonio Zaragoza no pudieron sumar 
el tercer triunfo de la temporada al caer, en casa, 
contra un rival directo. El gol de Hamza, muy 
temprano, marco el desarrollo de un partido que, 
pese al resultado, se mantuvo muy igualado hasta 
el tramo final del mismo.
CFS Burriana 0-4 CD Vinaròs FS (Infantil)
Victoria de prestigio de los infantiles de Ricardo 
Serret al imponerse con claridad en la pista del 
Burriana. Joan Meseguer adelantó pronto a los 
visitantes y Álex Guerola amplió la renta antes del 
descanso. El propio Joan y Adam Azlou, ya en la 
segunda mitad, sentenciaron para otorgar a los 
vinarocenses su cuarta victoria para situarse, así, a 
un punto del pódium.
CFS Burriana 4-7 CD Vinaròs FS (Cadete)

Sexto triunfo 
consecutivo de un 
equipo, el cadete del 
Vinaròs, que prosigue 
imparable su curso. 
Christopher Trelles, 
con un doblete en el 
primer acto, y el primer 
tanto de un Isaac 
Suescun que acabo 
marcando un triplete, 
lideraron la conquista 
del templo borrianero. 
Óscar Castel, al poco 
de empezar la segunda 
mitad, tranquilizó a 
los suyos con un gol 
que facilitó la sexta 
seguida.
CD Vinaròs FS 1-6 L’Alcora (Alevin)
El duelo directo por la tercera posición se lo llevaron 
los visitantes. Álvaro Rosell, con un doblete muy 
rápido y dos tantos más tras el descanso, dinamitó 
las opciones de un Alevin que, pese a todo, se 
mantendrá en la parte alta de la tabla.

CFS Burriana 8-1 CD Vinaròs FS (Benjamin)
El cuadro local bajo del pódium a los más pequeños 
del CD Vinaròs con un resultado que solo pudieron 
maquillar los vinarocenses en el tramo final, con el 
gol del honor anotado por Jose Barreda. Con esto, 
los de Antonio Vaca se quedarán con los mismos 
puntos que el tercero.

www.vinarosnews.net

www.news.vinaros.net/v10/
Seguiu al Vinaròs.News 
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El domingo 25 la categoría S-15 de Ironmans 
Vinaròs tenía su primera prueba de fuego de esta 
temporada ya que disputaba la ronda final de la 
Copa Catalana en Badalona con un equipo plagado 
de jugadores noveles en esta categoría. 
En el primer encuentro contra Barcelona LYNX, los 
vinarocenses no encontraron su juego y tardaron 
varios drives en llegar a la zona de anotación, pero 
cuando el quarterback Santi Matamoros encontró 
su temple con la seguridad en el snap que le dió 
nuestro center Yassir durante todo el torneo sin 
fallar ninguna entrega, empezó a funcionar el 
juego aéreo y conectando bonitos pases llevó el 
equipo a la victoria con un contundente 21-0
El segundo encuentro era decisivo para entrar 
en la final, frente a un numeroso Granollers Fenix 
con jugadores de gran calidad, Ironmans no dió 
su brazo a torcer y volvió a hacer volar el balón, 
conectando pases con Marc Saez y Gerard Plomer 
dejó sentenciado el encuentro en la primera parte 
terminando con un contundente 31-0
Tocaba la final frente a un potente Scorpions con 
un rapidísimo juego terrestre, pero en el centro 
de la defensa Vinarocense estaba Sebastián 
Casajuana que no dió tregua y paró cualquier 
atisbo de carrera, apoyado por Santi y Gerard 
en las bandas junto con Marc Saez en la nueva 
posición de “supersafety” que anuló cualquier 
posibilidad de juego aéreo profundo. Cuando 
esta gran defensa tomó un descanso, el equipo 

rival lo aprovechó para anotar 
el único Touchdown que recibió 
Ironmans durante toda la fase 
final, dejando el marcador a 25-6 
y dando el título a los de Vinaròs. 
En esta final Albert Albiol también 
ayudó al equipo realizando 
sacks a los quarterbacks rivales  
y manteniendo la presión sin 
desistir durante todos los partidos, 
entrando también en el juego 
de ataque y completando pases. 
Jordi Sanjosé tuvo más minutos 
de juego y ya va encontrando 
su sitio en el nuevo equipo Sub 
15. Cabe destacar el premio al 
MVP que se llevó el jugador de 
Ironmans Vinaròs Marc Saez.
Un gran inicio de temporada para 
la nueva categoría Sub-15 de 
Ironmans. Ahora toca descansar 
y prepararse para la liga catalana 
que a bien seguro será igual o más 
emocionante que la copa.

Los dos equipos de categoría Open también 
jugaban en Reus sus partidos de competición 
regular cuyos resultados fueron:
IRONMANS 34 - 7 REBELS
IRONMANS 27 - 0 PIONERS

IRONMANS JR 0 - 6 PIONERS
IRONMANS JR 25 - 6 REBELS
Cabe destacar que el equipo JR está jugando en 
una categoría superior y el jugador Yannis tomó 
las riendas del equipo en su primera actuación en 
la posición de Quarterback llevando al conjunto 
Ironmans JR a una victoria.

Ironmans Vinaròs, campeón de la Copa Catalana Flag S-15

El Cadete del CD Vinaròs FS sigue imparable
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Nova data per a la Caminada 
Popular
El CME informa de la nova data de realització de la CAMINADA 
POPULAR 2018, que es va suspendre per la pluja.
La nova data escollida és el diumenge 3 de febrer de 2019. 
Més endavant anunciarem com procedir per confirmar els 
participants ja inscrits, així com les bases dels concursos de 
fotografia i sorteig de regals, que es faran quan acabe aquesta 
esdeveniment esportiu que tancarà la Campanya d'Esport 
Popular 2018.

Aquest diumenge, 25 de novembre, es va celebrar 
la XXXVII edició del Cros de Vinaròs.  Es tracta d'una 
de les proves més importants que tenen lloc a la 
nostra pista d'atletisme. Aquest any és al mateix 
temps, Campionat Provincial. En un dia de temps 
imprevisible, la participació i l'animació, han estat 
nombroses. 290 atletes de tota la Comunitat 
Valenciana han visitat les nostres pistes.

Els guanyadors absoluts d'aquesta edició són :
Eric Peñalver y Laura Méndez, ambdós del Club d' 
atletisme Playas de Castellón.

Al Campionat Provincial, els atletes del nostre Club, 
aconseguiren les següents classificacions:
Campiones Provincials: 
Carla Masip Gimeno: categories sub 23 i Promesa.
Maribel Arenós: Master. A banda, ha estat tercera 
Master de la prova.
Subcampions:
Rubén Roig a la categoria Master. 
María José Gimeno a la categoria Master.
En aquesta mateixa categoria ha corregut Emilio 
Querol.

A la prova absoluta masculina, els corredors Edu 

Pla i Adrián Monfort han obtingut un gran resultat.

A més a més, es va celebrar, la tercera edició del 
Cross Popular, en la que participaren 35 atletes.
En primer lloc femení, Laura Contreras Gómez, 
del Club Esportiu Vinaròs i Miguel Angel Sánchez 
Rubió del Club d'atletisme Baix Maestrat, primer 
home en arribar a meta. En aquesta cursa, les 
fémines del Club : Mari Luz Castell Marcos, Maite 
Redó Capsir, Isa Blanco Mayor i Rosa Blanca 
Castell Marcos, aconseguiren un gran resultat. A 
la participació masculina, destaquem la tercera 
posició de Guillem Segura Arnau i la quarta de Pau 
Forner Sales. Els nostres atletes Pablo Ribera, Julián 
García, Christian Bohigues i Ramón Zaragoza 
també han corregut.

Quant a les categories dels nostres joves atletes, a 
continuació detallem els resultats :
Prebenjamí: destacar la 1ª posició de María Català 
Contreras i la 3ª de Pau Segura. A més a més de 
Iago Merchan, Jaume Márquez, Rubén Barberà, 
Iago Miralles.
Sub 10: destacar la 3ª posició de Inés Castejón 
Martín. Han corregut els atletes: María Moya, Aitana 
Albiol, Nil Vidal, Pablo Ribera, Gerard Muñoz, Hugo 

Morella, Gabriel Ungureanu, Xavi López.
Sub 12: destacar la 3ª posició de Júlia Mateu 
Zaragozà i les participacions de: Rubén Miralles 
Arenós, Lola Ocaña Castell, Marta García, Mariel 
Adell, Martí García, Andreu Márquez, Pablo Iranzo, 
Ferran Forner, Ferran Jaime, Sebastián Giménez, 
Lucas Hallado, Marc Fontanet i Jordi Eixarch.
Sub 14: les corredores Agueda Cid Castell, Aitana 
Beltrán, Marta Buch Serra, Marta Zaragozà 
Messeguer, les germanes Ágata i Ania Ribera 
Beltrán, Martina Contreras, Nerea Reyes, Martina 
Rey, Carolina Dlugosz i Mireia Fontanet i els xics: 
Unai Rio, Adam Mestre, Alex Segura, Xavi Meseguer, 
Andrei Ungureanu, Mario Pasadas, Joan Ribera.
Sub 16: contàrem amb les fémines: Lucía Contreras, 
Aya, Luz Altaïr Cid i Carla Moya. I els xics Joan Torres 
i Alexandre Chaler.
Enhorabona a tots els participants.  Hem gaudit 
d'una gran jornada esportiva.

Agraïm a tots els voluntaris i pares dels nens, 
jutges i col·laboradors, sense ells no haguera estat 
possible.

Agraïments al nostre patrocinador FACSA 
Aigües de Vinaròs.

XXXVII Cros Ciutat de Vinaròs
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ESPORTS

Cap de setmana redó, 4 partits jugats i 4 victòries. El principal la gran projecció 
de tots els equips i al mateix temps tots estan segons a les seves lligues i en 
possibilitats reials de poder quedar campions. Però llevat del senior i el juvenil, 
la resta estem per aprendre i formar-se.        
Infantil masc prefer cs nord 5 
Serifruit H. Betxí. 7
C. Bm. Vinaròs   18
 Vinaròs. Alberto, Martín (2), Unai (7), Ibai, Yannick (2), Rubio, Amaré (5), Alex i 
Sergio (2).
Partit gris, el disputat el infantil a Betxí. On la superioritat reflexada la setmana 
passada contra este mateix equip ha marcat l'esdeveniment d'este encontre. 
El creure's molt superior a l'equip local, ha influenciat negativament en la 
dinàmica del partit, on cadascú feia la seua "batalla" individual. I tot allò que 
vam veure el dia del Castelló, la CORALITAT, no l'hem vist aquesta setmana.
Ara, a pensar en el dissabte que ve, que ens toca visitar al líder, el Vila-Real. 
I és on hem de treure tota la garra, força i el treballar en equip. Endavant 
infantils!!!!!

Cadet masc prefer cs nord 5 
       Serifruit H. Betxí.  20
       C. Bm. Vinaròs.    36
      Vinaròs. Pol, Nogales, Sergi (3), Casanova (3), Didac (7), Biel (3), Ayza (9), 

Marcos (2), Tomi (2) i Raga (7).
Ha pogut ser el partit més seriós i complet del 
que portem de temporada.  Els Cadets han 
sortit desde el principi amb ganes i concentrats 
i això s'ha vist reflexat amb el marcador desde 
el principi on el Betxi no ha pogut avançar-se 
al llarg de tot el partit . Bona defensa i la gran 
actuació dels nostres dos portes ha fet que als 
del Betxi se' l ha fet llarg el partit. Perfecte a 
seguir així
      
Juvenil masc 2 div auto nord 2
 Tudor Bars C. Bm. Vinaròs.     27
 C. Bm. Puçol.                           24
Vinaròs. Juanma, Sergi (4), Edgar (2), Agustí, 
Oualid (1), Christian (11), Carlos (5), Iker (3) i 
Quim (1).
El diumenge tocaba creu i encara que es va 
guanyar, va ser un partit per oblidar. Constants 
pèrdues de baló i desajustos defensius 
permitien als valencians apropar se al marcador 
i crear dubtes als nostres que no podien 
despegarse el electronic. Per sort la superioritat 
dels del Tudor va permetre aguantar el esforç 
visitant arriban a la fi del partit sense opcions a 
la sorpresa. 
     
Senior masc 1 auton nord 3
Farmateca C. Bm. Vinaròs. 29
Bm. Castell d’Onda.             22
Vinaròs. Marc, Gusi, Carlos, Gabri (2), Jesús, 
Delhom (3), Rubén (4), Serano (4), Max (5), 
Manu, Toni (3), Martín (5), Cristian (1) i Taty (2).
El Farmateca continua ferm en busca del liderat 
que el podria obtindre este dissabte en la visita 
a la pista del líder imbatut, el Mislata. 
El diumenge davant de un bon equip en 
jugadors experimentats i molt hàbils els nostres 
va fer un altra exhibició defensiva, sobretot a la 
1 part, que van deixar els de Onda només en 
9 gols. El equip defensa molt bé i falta millorar 
algo en atac , per posar algún pero. Tot i això 
fer 29 gols no és fàcil i menys front els de Onda 
que ho van intentar tota clase de defenses per 
frenar als nostres. Imposible, desde un magic 
Martín, fins un Max que no hi havia manera de 
frenar i en defensa la torre Jesús i el colosal Marc 
a la portería van fer disfrutar a la nombrosa 
afició que cada ca de setmana ve a disfrutar 
del handbol. A continuar així i a donar-ho tot a 
València. Confiem en vatros.

Handbol
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T A N C A T  D E  C O D O R N Í U  

R E S E R V A S  

9 7 7  7 3 7  1 9 4  

i n f o @ t a n c a t d e c o d o r n i u . c o m  

w w w . t a n c a t d e c o d o r n i u . c o m  

G r u p o s ,  e m p r e s a s ,  f a m i l i a s ,  a m i g o s . . .  

E n  u n a  g r a n  f i e s t a  n a v i d e ñ a .  

 

U n  s e l e c t o  m e n ú  y  u n a  e s c o g i d a  b o d e g a  

 

M ú s i c a  e n  v i v o  c o n  

O r q u e s t a  L o s  I n d o m a b l e s  

G r u p o  S a l s a  C u b a n a  

€

O t r a s  f e c h a s ,  c o n s u l t a r .  
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

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

                                        ÀGORA   
   Club de lectura               Llegir  compartint  és llegir més vegades....  
Divendres , 14 de desembre ,17h.30’ 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
                Planta 2na.                C/ Pilar , 26    Vinaròs 

  “El marino que perdió la     
  gracia del mar”   de Yukio 
Mishima  

        
          Quan se li mor l'àvia, la jovencísima Mikage queda 
absolutament sola en una casa massa gran i es refugia en la 
cuina, doncs només en ella se sent fora de perill («El lloc on 
millor es dorm és en la nevera», confessa). Però un dia «ocorre 
un miracle» : Yuichi, «un noi simpàtic», flama a la porta de 
Mikage i li suggereix que vagi a viure a la seva casa, amb la 
seva mare Eriko. Però aquesta bella i acollidora dona no és una 
dona : és un home que va passar a ser dona quan la veritable 
mare de Yuichi va perdre la vida. Aquesta rondalla, que es 
desenvolupa entre ordinadors, electrodomèstics i sobretot 
aliments i guisats, però també entre sentiments d'amor, amistat i 
complicitat, és en realitat una història terrible, en què la solitud i 
la aridez emocional queden, com per «miracle», mitigats per la 
immensa saviesa d'un altre món ancestral, afortunadament 
encara latent, encara perceptible. 

  
  

 
 
 
 
 

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

Tauler Municipal

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.

INFORMACIÓN SOBRE BAJA DE VADOS

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.

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  14 de desembre 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.

EXPEDIENTE: 6332/2018
PRESENTACIÓN DEL INFORME AUDITORIA URBANÍSTICA SUR 14 (PAI VINALAB)
CONVOCATORIA: Dirigida a propietarios de suelo del sector SUR14, el día 4 
de diciembre, a las 20 horas en el Salón de Plenos del Ajuntament de Vinaròs 
Con el fin de presentar el informe de la auditoria emitido por la 
asistencia técnica contratada a tal efecto, correspondiente a las obras 
de urbanización del ámbito del sector de suelo urbanizable residencial 
SUR14, previsto por el PGOU, cuya gestión indirecta fue aprobada 
provisionalmente por el pleno del Ajuntament en sesión celebrada el 
día 13.07.2004 y de forma definitiva el día 13.02.2007; y cuya nulidad fue 
acordada por el pleno del día 30.08.2018, en ejecución de sentencia del 
TSJCV nº 680 de 4.09.2017.
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Tauler Municipal

      
 

Castelló LGTBI, Col.lectiu per la diversitat sexual i de gènere 
Plaça de la Pescateria 8bis, 1r. 12001 Castelló / Tel.644013153/604258461 / vinaros@castellolgtbi.es / castellolgtbi.es 

 

 

Estimades companyes, 

Estimats companys, 

 

El col·lectiu per la diversitat afectiu-sexual, Castelló LGTBI te l’honor de presentar davant la 
societat vinarossenca la seu del col·lectiu a la nostra ciutat. Castelló LGTBI és un 
col·lectiu sense ànim de lucre i feminista que va nàixer a Castelló de la Plana fa 6 anys. 
Entre altres, el col·lectiu té el fi de la integració efectiva de la comunitat LGTBI en tots 
els àmbits de la societat i la lluita contra qualsevol discriminació per motiu d'orientació 
sexual, identitat sexual i identitats i expressió de gènere. 

 

Pertany a la FELGTB (Federació Estatal de lesbianes, gais, trans i bisexuals) i organitza tots els anys 
l’Orgull a la província de Castelló. La seu de Vinaròs compta amb autonomia pròpia en 
la ciutat  i amb un/una representant a la Comissió Executiva de Castelló LGTBI. El 
col·lectiu compte amb un gran recorregut a les seues espatlles i la expansió a les 
comarques del nord de la província sempre ha sigut una assignatura pendent que ara 
s’ha fet realitat amb la inauguració de la seu a Vinaròs.  

 

Ja he fa temps que estem contactant amb persones LGTBI de la ciutat i tenim tancats una sèrie 
d’actes a la ciutat, com la creació d’un Punt d’atenció a la Diversitat tots els primers 
dissabtes de mes davant el Mercat, la integració de  la diversitat sexual i de gènere al 
Carnaval de Vinaròs, incorporar un eix de diversitat sexual i de gènere al pla d’igualtat 
municipal, fer xarrades de diversitat sexual i de gènere als instituts i les seues AMPA, 
un cicle de cinema LGTBI, promoure la salut integral de les persones LGTBI amb 
assessorament, informació i realització de la prova ràpida de detecció de l’VIH,  
celebració de l’Orgull LGTBI a la ciutat de Vinaròs a finals de juny i la celebració del IV 
festival de Famílies Orgulloses a mitjans juliol. 

 

Més informació i entrevistes : 

Tlf: 604258461 / 696831307 

Mail: lgtbcastello@felgtb.org / vinaros@castellolgtbi.es 
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PUBLICITAT

+ 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

+ 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

+ 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



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

1 desembre PITARCH c. del Pilar, 120

2 desembre VINARòs FARMACIA av. País Valencià, 15

3 desembre FERRER pl. Sant Antoni, 39

4 desembre ROCA c. Sant Francesc, 6

5 desembre GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

6 desembre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

7 desembre sANZ c. Pont, 83

8 desembre VALLs zona turística nord, 11

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



LLOES DE SANTA CATALINA
 I SANT NICOLAU

20 anys de

grup de pastissers de vinaros
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Col·labora:

caixa   vinaròs
Cooperativa Agrícola El Salvador

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE VINARÒS

DIA 4 DE DESEMBRE
DE 2018

A LES 19:00 H.


