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El Carnaval enceta etapa

La nova junta de la COC es presenta

El deute adquirit és de 65.000€ i les 30 comparses pagaran ara la meitat en una derrama de 1.000€ cadascuna

Així serà Gàmesis 2K19

Presentació de les Escoles Esportives i mascota

La IV Trobada de Muixerangues
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La deuda de la COC asciende a 65.000 euros
Las comparsas realizarán una derrama inicial de unos 1.000 euros para reducirla a la mitad

Parte de la nueva junta de la COC, momentos antes de la rueda de prensa
X.Flores

La deuda que mantiene la Comisión Organizadora
del Carnaval (COC) de Vinaròs con los proveïdores,
procedente del anterior mandato, asciende a 65.000
euros, según ha informado la junta entrante en su
presentación pública en la Casa de la Cultura.
El presidente, Jordi Català explicó que en una de las
últimas asambleas entre la nueva junta de la COC y
los representantes de las comparsas se acordó que las
comparsas sufragarían una parte de la deuda, mientras
que del resto se ocuparía la propia comisión en cuanto
se obtengan los fondos necesarios. De este modo,
las 30 comparsas que integran la fiesta pagarían una
primera parte aportando una derrama de 1.000 euros
cada una para reducir de manera inmediata la deuda a
casi la mitad. Català dijo al respecto que “en diferentes
reuniones con las comparsas, se ha acordado que cada
una pagará una derrama ahora y después esperaremos
a que acabe el Carnaval y, dependiendo del resultado
económico, la COC asumirá lo que quede y si no es
posible asumirlo todo, las comparsas volverán a hacer
una aportación, aunque sea mínima, para dejar la deuda a
cero”. “Somos conscientes que hay comparsas que tienen
muchos socios y con un poco más de poder económico,
pero están las más pequeñas a las que suponía un gran
esfuerzo pagar ahora toda la deuda” añadió.
Además de Català como presidente, la nueva junta està
formada por el vicepresidente a David Gil, la tesorera

Jordi Català

Inma Ferrer, la vicetesorera Raquel Navarro el secretario
Javier Sorlí, la vicesecretaria Lidia Rodríguez y los vocales
Sonia Nogueiro, Javier Muñoz y José Vicente Saura.
El nuevo presidente reconoció el handicap que supone
para su gestión tener esta deuda. “Las compasas más
pequeñas serán las que hagan mayor esfuerzo, pero
es lo que dictan los estatutos, y unos años se generan
beneficios y también se reparten por número de
comparsas, no por los socios que tengan. Por ejemplo,
la subvención para el traje de la reina es igual para cada
comparsa”.
La nueva COC, sin embargo, está dispuesta a programar
un gran Carnaval 2020. En este sentido, señaló que
“tenemos ideas y nos vemos con ánimos para liquidar
la deuda después del Carnaval. Sabemos que habrá
que reducir algunas cosas, pero confiamos en que actos
como por ejemplo la gala de reinas no se vean afectados”.
En cuanto a actos destacados del carnaval, como los
grandes desfiles, Catalá dijo que “cualquier cambio
que podamos proponer, lo decidiremos en asamblea y
por tanto debe ser aceptado por el conjunto de las
comparsas”.
Por último, anunció que después de la presentación
del cartel anunciador del Carnaval 2020, que se hará el
sábado 30 de noviembre, al día siguiente se celebrará
la tradicional jornada de paellas de comparsas, que no
se ha programado antes para no coincidir con varias
pruebas deportivas populares en Vinaròs.

IMPORTANT

Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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Publicadas las bases del concurso del cartel anunciador del Carnaval 2020
Un año más, la Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs y el Ayuntamiento de Vinaròs publican las bases
del concurso del cartel anunciador de Carnaval de Vinaròs 2020.
El cartel deberá seguir la temática elegida para el Carnaval de Vinaròs 2020 que ha sido “Venecia”. El plazo de
entrega de propuestas finaliza a las 24.00 horas del domingo 24 de noviembre, y como novedad en esta edición
la entrega de trabajos al concurso únicamente será válida en formato digital a través del correo electrónico info@
carnavaldevinaros.es
De este modo, se dará posibilidad de participación a profesionales de todo el país facilitando la entrega de las
propuestas sin causar gastos de impresión y de envío previos. La cuantía del premio es de 800 euros para la
propuesta ganadora y se desvelará el sábado 30 de noviembre.
El concurso se resolverá en dos fases, una primera en la que un jurado elegirá 3 propuestas finalistas; y una segunda
en la que las 30 comparsas del carnaval de Vinaròs elegirán el cartel que representará nuestras fiestas.
La secretaria del concurso garantizará el anonimato de las propuestas y resolverá todas las consultas a través del
correo electrónico: info@carnavaldevinaros.es
Las bases están publicadas en el apartado “Tauler Municipal” de este semanario
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La Colònia Europa de Vinaròs millora la seguretat viària amb una inversió de 18.000€
Redacció

Aquesta setmana s'han iniciat les obres d'adequació
de la vorera de la zona enjardinada de la Colònia
Europa de Vinaròs, situada en la part oest de la costa
turística sud de la localitat. Les obres se centren
en l'objectiu d'oferir una millor mobilitat per als
vianants, al mateix temps que també s'augmenta la
seva seguretat viària i qualitat urbanística de la zona.
L'actuació és possible gràcies al Pla 135 de la Diputació de
Castelló amb una inversió de 18.000€ per part del Govern
Provincial. La regidora d'Obres i Serveis, Carmen Morellà,
ha destacat que amb aquests nous treballs es donarà per
finalitzada la rehabilitació de la zona enjardinada de la
Colònia Europa, amb l'asfaltat dels vials que es va executar
durant la passada legislatura i ara amb l'adequació de les
voreres.

Les obres milloraran la seguretat viària i per a vianants

La setena edició del Gàmesis, ampliada i amb interessants novetats
Del 22 al 24 de novembre torna al Vinalab el món dels videojocs des de totes les perspectives, amb xerrades d'experts del
sector, tallers, competicions i un Gàmesis Night
Redacció/X.F

Els regidors d'Innovació Digital i Ocupació, Hugo
Romero i Maria Cano, han presentat al Vinalab la
7a edició de Gàmesis, la cita per excel·lència amb el
món dels videojocs a la comarca, que aprofundirà
en les moltes sortides professionals que pot
oferir aquest sector de l'entreteniment i també
oferirà competicions variades i altres novetats.
La programació inclourà xerrades per part dels
professionals, a més d'un espai d'oci amb tornejos
i fins i tot consoles antigues per ensenyar als més
joves com ha evolucionat el món digital.
Romero va recordar que "Gàmesis va néixer com
una iniciativa per mostrar sobretot als joves que els
videojocs no només són una forma d'entreteniment,
sinó que també són una oportunitat de futur, a
través de les moltes sortides professionals que
ofereixen". En aquest sentit, afegia que amb set
anys Gàmesis s'ha consolidat a la comarca i cada
any aconsegueix la participació de diversos experts
d'arreu de l'Estat, que s'apropen fins a Vinaròs per
explicar aspectes com el disseny de personatges,
composició de bandes sonores per als videojocs o
sistemes d'animació.
De la seua banda, Cano va destacar part de la
programació, apuntant que "la primera jornada
estarà dedicada a l'àmbit més formatiu amb la
presentació del grau de Creació de Videojocs de
la Universitat Jaume I, a més de la xerrada de l'Art

Conceptual per als videojocs per part de Diego
Latorre". Així mateix, per al segon dia Òscar Senén
oferirà una conferència relacionada amb la creació
de la música interactiva, mentre que Cosplay
Vinaròs explicarà les seues experiències en aquest
món.
Com a principal novetat enguany es farà Gàmesis
Night, per al dissabte 23 de novembre, una cita
nocturna on els participants podran jugar fins a
altes hores de la matinada un torneig del popular
joc dels anys 2000, Age of Empires o al Unreal
Tournament. D'altra banda, també es farà una
demostració del sistema de joc Artemis, un estil

força peculiar que simula una nau espacial amb
pantalles i comandaments, que de ben segur
sorprendrà als més curiosos.
Tota la programació de Gàmesis es pot consultar
a través de la pàgina web www.gamesis.eu. A
partir del 3 de novembre, des del mateix domini,
es podran realitzar les inscripcions gratuïtes per
participar en les xerrades o en els tornejos.
Per acabar, tant Cano com Romero, animaven a tot
el públic en general a apropar-se els dies 22,23 i
24 de novembre al Vinalab per gaudir d'una nova
edició de Gàmesis i conèixer millor el món dels
videojocs.

Novembre Fest, al passeig Fora Forat del 31 d’octubre al 3 de novembre
L’Associació de Pubs i la regidoria de Festes i Promoció de la
Ciutat van presentar dimecres la segona edició del Novembre
Fest, que tindrà lloc del 31 d’octubre al 3 de novembre al
passeig de Fora Forat. En aquesta edició s’ha preparat una
oferta d’oci de música en directe, menjar típic Alemany i
varietat de cerveses de Baviera. La edició s’amplia enguany en
un dia més en un ambient pensat per a tots els públics, inclòs
el familiar. A més també hi haurà a l’entorn una carpa, com
ha explicat Sebastián Forner de Tian Stil Home, que estarà
dedicada al Movember, per recollir fons per a l’investigació
del càncer de próstata i altres enfermetats dels homes, a més
de la prevenció del suicidi.
El 31 d’octubre s’obrirà a les 19 hores fins les 2 de la matinada,
i els dies 1,2 i 3 de novembre de 12 del matí a les 2 de la
matinada.

Membres de l'associació de pubs, amb el regidor Marc Albella i Sebastián Forner
3
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L’Ajuntament de Vinaròs presenta ‘Ànimes’, una completa
programació per celebrar Halloween i la Castanyada
X.Flores

El regidor de Festes i Promoció de la Ciutat,
Marc Albella, ha presentat la programació de
“Ànimes”, per celebrar Tots Sants i Halloween.
Amb el lema “On tradició i modernitat es donen
la mà”, la programació tindrà lloc els dies 29, 30 i
31 d‘octubre. Dimarts a partir de les 19.30 hores
hi haurà animació juvenil terrorífica pels carrers
comercials a càrrec del Gimnàs Gentsana, i a les
20.30 hores un passeig històric guiat pels espais
funeraris a la nostra ciutat, organitzada per Amics
de Vinaròs. Dimecres a partir de les 18 hores
l’animació infantil es dedicarà ala Castanyada i
es farà al mercat municipal, també a càrrec de

Gentsana, mentre pels carrers comercials a la
mateixa hora hi haurà animació juvenil terrorífica
a càrrec de Locura. Gentsana repetirà aquest
tipus d’animació a les 19.30 hores. A les 20.30
hores hi haurà un altre passeig històric guiat, en
este cas amb el títol “El cementeri de Vinaròs a la
llum de les espelmes”. I dijous 31 a partir de les 18
hores hi haurà més animació terrorífica a càrrec
de Locura, una altra de “Move of Soul” i ales 20
hores “Castaween” a càrrec dels Nanos i gegants.
A partir de les 21 hores està prevista una lectura
dramatitzada sobre els assassinats del carrer de la
Morgue i altres relats extraordinaris d’Edgar Allan

El regidor de Festes, Marc Albella
Poe que organitza l’Aula de Teatre.
El cementeri estarà obert aquests dies de 9 a 20
hores. Podeu consultar tota la programació a la
secció ‘Vinaròs Viu’ del setmanari.

Vinaròs s'incorpora a la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents
Redacció

Turisme Vinaròs continua treballant per fer del municipi una destinació
turística intel·ligent amb l'adhesió a la Xarxa DTI. El regidor de Promoció de
la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, va assistir ahir a la trobada que es va
organitzar a Benidorm, amb la presència de la ministra de Turisme i Comerç en
funcions, Maria Reyes Maroto i de la secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver,
per donar la benvinguda als nous membres de l'entitat.
Cal destacar que Vinaròs és municipi cap davanter a la Xarxa DTI de la Comunitat
Valenciana i ara també s'ha afegit a la Estatal. En total compta amb un total de
105 representants, dels quals 72 són destinacions turístiques, incloent Vinaròs,
a més de comptar amb institucions i altres entitats col·laboradores. L'objectiu
és treballar de forma conjunta per identificar aquelles tecnologies clau per a la
transformació dels municipi ens destins turístics intel·ligents.
El regidor Albella ha destacat que" és important formar part dels organismes
que treballen per al desenvolupament turístic de les destinacions, d'aquesta
forma es poden aportar idees i projectes que beneficien tant a Vinaròs com a la
resta de la comarca". En aquest sentit, ha comentat que dintre de la Xarxa DTI,
"Platges Intel·ligents", és un dels principals projectes per oferir nous serveis als
banyistes, com ara, informació a temps real de l'estat de la costa des del web
municipal, així també com la instal·lació d'una pantalla al passeig de Colom,
amb dades com la intensitat dels rajos UV, la qualitat de la sorra, el número de
banyistes o fins i tot els vehicles que circulen.

Pel que fa a la Xarxa DTI els més de 100 membres que formen part de
l'entitat aporten nous projectes i idees, que es compateixen amb la resta dels
integrants, per tal de crear intercanvi de propostes amb l'objectiu d'ajudar els
membres a posar en marxa noves iniciatives per al desenvolupament turístic
de les destinacions.
NUEVA FECHA DEL EVENTO

Trobada d’alcaldes a l’ermita

REVITALIZA
ELEVA
REDEFINE
LA MIRADA SE DESPIERTA

SKIN CAVIAR
EYE LIFT
Durante la semana del 21 al 25
de Octubre,
la Consejera de Belleza de La Prairie
estará encantada de atenderle en
Perfumería Yolanda
c/Socorro, 1 VINARÒS.
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22
para concertar día y hora de su tratamiento
promocional.

Dimarts a la tarde a les Cavallerisses de l’ermita de Vinaròs va tindre lloc una
trobada amb alcaldes i alcaldesses de la comarca a la que va assisir el president
de la Diputació José Martí, les diputades Ruth Sanz i Xaro Miralles i el diputat
Pau Ferrando. Va servir per traslladar a l’administació provincial les principals
demandes de cada municipi de cara a l’elaboració del pressupost 2020.
4

Recibirá un detalle muy especial
por la compra de dos productos La Prairie

c/Socorro, 1 VINARÒS

* Promoción válida del 21 al 25 de Octubre de 2019
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Curso subvencionado
Para desempleados/as

ACTUALITAT

2019 / 2020

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CURSO

DESARROLLO DE APLICACIONES
CON TECNOLOGÍA WEB - (Nivel 3)

INGLES B2

630 h. Inicio previsto el 9 Diciembre 2019 - Horario 15:00
a 20:00 h.
Incluye 80 horas de prácticas no laborales en Empresa.

OPERACIONES AUXILIARES DE
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

280 h. Inicio previsto 2 diciembre - Horario 9:00 a 13:00 h.
Requerimientos alumnado:
16 años / ESO o equivalente / Nivel B1 inglés.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
HORARIO: 09:00 a 13:00 h.
TELF. CONTACTO – 964 46 71 15

- (Nivel 3)

E-MAIL: formacion@bdmconsultores.es

410 h. - Inicio previsto el 9 Diciembre 2019 – Horario 09:00
a 13:00 h.
Incluye 80 horas de prácticas no laborales en Empresa.
Requerimientos
alumnado
PROFESIONALIDAD (Nivel 3):
●
●
●
●

●

CERTIFICADOS

DE

Estar en posesión del título de Bachillerato.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad
del mismo nivel del módulo o módulos formativos del
certificado al que se desea acceder.
Estar en posesión de un certificado de profesional de
nivel 2 de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos
formativos de grado superior o haber superado las
pruebas de acceso a grado superior reguladas por las
administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener competencias clave necesarias para cursar con
aprovechamiento la formación. correspondiente al
certificado de profesionalidad (existen pruebas para
acreditar dichas competencias).

Lugar impartición:

Aulas BDM Consultores, Polígono Ind.
Collet, Parc.317 – Benicarló

¡ PLAZAS
LIMITADAS !
¡ Reserva la tuya !
5
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El temporal passa per Vinaròs sense causar danys considerables
Les classes es van suspendre a la tarda com a mesura preventiva degut a la intensitat de la pluja al migdia

X.Flores

El temporal del passat dimarts i dimecres no va
resultar tan intens com indicaven les previsions.
Però dimarts al migdia es van produir problemes
per la forta intensitat de la pluja que van produir
que l'Ajuntament de Vinaròs, mitjançant resolució
d'alcaldia decretés al migdia, moment que el
temporal més va estrènyer durant el matí, i davant
els avisos especials de l'Agència Valenciana de
Seguretat i Emergències AEMET, la suspensió de
les classes en tots els centres d'educació primària
i secundària, així com uns altres ensenyaments
oficials des de les 14 hores. També es van adoptar
mesures de prevenció, transport i seguretat i es van
tancar totes les instal·lacions esportives municipals.
A la sortida dels col·legis públics va haver-hi els
majors problemes a causa de la forta intensitat de la
pluja i el vent, i va haver-hi moments de caos. En el
col·legi de l'Assumpció va entrar aigua a les aules de
P3 i en l'antiga N-340 al seu pas per Vinaròs va haver-

hi problemes circulatoris entre les 13 i les 14 hores.
L'Ajuntament va tallar al migdia diversos camins,
com el de Sant Gregori, entre la carretera N-232
i el carrer Creueta. També l'avinguda Boverals,
entre l'avinguda Francisco José Balada i el carrer
Joan Fuster, el Camí Vell d'Alcanar, el Camí Fondo
a l'altura de la Ciutat Esportiva i el pas subterrani
de Maria Auxiliadora, que a les 15 hores ja estava
obert de nou al trànsit. Quant a la pesca, van sortir
cinc embarcacions d’arrastre i la resta es va quedar
a port.
L'Ajuntament havia realitzat el dia anterior mesures
preventives davant la previsió del fort temporal,
que recordem que es podia repetir quan es complia
just un any d'un dels episodis de pluges més
extraordinaris vists en el municipi, el dels passats
18 i 19 d'octubre de 2018, que llavors van deixar
a Vinaròs danys per un import aproximat d'1 milió
d'euros amb 151 actuacions que van afectar a tot
el seu terme municipal. Per això, des de la regidoria

A l'antiga N-340 van haver-hi problemes per circular al migdia i algun accident

6

El Cervol va baixar mig ple

El pas subterrani de l'estació, amb aigua

d’Obres i Serveis es va realitzar tot el dispositiu
per a delimitar i fitar les zones susceptibles de
ser afectades pel fort onatge, com per exemple el
pont de les Salines o cala Roquetes en la Costa Sud,
mentre que en la Costa Nord es va delimitar de
manera especial el carrer de la Donzella i el Cossis.
A més, la Policia Local es va encarregar d'informar
els establiments del passeig de mesures perquè el
material de les terrasses no pugui ser arrossegat
pel vent.
També es van instal·lar senyals de prohibit el pas en
els passos subterranis, i es van col·locar tanques en
barrancs i rieres per on solen circular els vehicles.
A més, es van retirar els contenidors dels carrers
de Sant Pasqual, plaça de San Valent i barranc del
Triador, que van ocasionar problemes l'any passat
després de la pluja torrencial. Així mateix, també es
va prohibir estacionar vehicles en aquestes zones
per a evitar que una crescuda d'aigua els poguera
arrossegar.

Al col·legi Assumpció l'aigua va afectar les aules de P3

Al pont de Maria Auxiliadora l'aigua va afectar un vehicle
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El PP reivindica desbloquear la autovía A7 por el interior del Maestrat
El Partido Popular ha reivindicado al Gobierno central el desbloqueo de la
autovía de Castellón. En un acto celebrado en San Rafael del Río, los alcaldes y
portavoces de la zona han alzado la voz para que se recupere la construcción
de esta autovía interior por la provincia que supone una vía de comunicación
para cruzar la provincia.
El candidato nacional del PP por Castellón, Óscar Clavell, ha acudido al
encuentro organizado por los alcaldes y portavoces del PP y ha explicado que
“estamos hablando de una autovía que ya estaba proyectada, que el Gobierno
del Partido Popular había presupuestado incluso y que estaba a punto de
licitarse pero que el gobierno del PSOE ha bloqueado”.

El PP apuesta por mejorar la puntualidad y bajar los precios de los trenes Regionales
El candidato número 2 del PP al Congreso de los Diputados, Lluís Gandía, ha
aseugrado que una de las propuestas del partido es “mejorar la puntualidad de
los trenes Regionales entre Vinaròs y Castellón, así como reducir su precio, al
menos, para los usuarios frecuentes”.
El candidato popular ha destacado también que “los usuarios de esta comarca
están pagando 2 euros más por trayecto y esa decisión compete al Gobierno
Central, que se ha negado a rebajarlo pese a las peticiones del Grupo
Parlamentario Popular”.
Desde el PP se ha anunciado que “creemos que nuestros vecinos han de pagar
igual que en otras partes de España y por eso trabajaremos para lograr una
reducción del precio del billete de los trenes Regionales hasta igualarlos al
precio de los Cercanías”.

Compromís diu que la demora en el desmantellament del Castor és “deliberada”
La Coalició mostra un pla de desmantellament de 2018
X.Flores

El senador de Compromís, Carles Mulet, va denunciar dimarts a Vinaròs que el
Govern s'està demorant per a procedir al desmantellament del magatzem de
gas Castor “de manera deliberada”. Mulet va comparèixer al costat del candidat
de Més Compromís, Jordi Navarrete, representants de Compromís Maestrat i
de la Plataforma en Defensa dels Terres del Sénia, per a explicar que el Govern
“emet evasives per a evitar aquest desmantellament, quan des de febrer del
2018 existeix un Pla Previ de desmantellament de les dues estructures que valora
aquesta actuació en 260 milions”. Un Pla Previ realitzat per la Direcció General
d'Infraestructures que va mostrar la formació i que per a Mulet “evidencia que
el Govern ha mentit quan exigíem el desmantellament i ens contestava amb
evasives dient que fer-ho produiria més terratrèmols i perills, per a espantar
als ciutadans, o dir que s'estava redactant un Pla quan ja estava fet fa un any”.
El Pla Previ, va dir Mulet “insinua que no es retiraran desenes de
kilometres de gasoducte i no deixa clar qui ha de pagar aquesta inversió,
però creiem que ha de ser Escal UGS per haver planificat i executat
un projecte ple d'errors”, per la qual cosa “han de deixar-lo tot tal
com estava, com obliga la Convenció OSPAR de protecció de la mar”.
Mulet també va recordar que el Pla d'Hibernació ha excedit ja els dos anys

previstos i, sobre aquest tema, el representant de la Plataforma en Defensa
dels Terres del Sénia, Evelio Monfort, va advertir del perill que suposa que “els
taps de seguretat eren provisionals i han arribat a la fi de la seva vida útil, que
era de cinc anys segons Enagas”. Monfort va demanar que es faci efectiu el
desmantellament de les plantes marina i terrestre i no se segueixi amb l'estat
d'hibernació, deixant el territori afectat tal com estava abans de realitzar el
projecte.

Cs pide a Barceló que explique el porqué del abandono a los enfermos renales
El grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en Les
Corts Valencianes ha pedido a la consellera de
Sanidad, Ana Barceló, que explique “la situación en
la que se encuentran las secciones de nefrología y
las unidades de hemodiálisis de la provincia”. Así,
para la portavoz de Sanidad de Cs, Yaneth Giraldo,
“no es de recibo que los enfermos renales de
Castellón tengan que ser atendidos en condiciones
inhumanas, hacinados y en horarios intempestivas
como ha denunciado la Asociación de Pacientes y

Familiares de Enfermos Reales de las Comarcas del
Norte de Castellón (Apfercom) con la que Cs se ha
reunido”.
Por su parte, la diputada autonómica y portavoz
provincial de Cs en Castellón, Merche Ventura, ha
lamentado el “abandono y la discriminación de
la Conselleria de Sanidad a los enfermos renales
castellonenses” y, al respecto, ha reiterado “la urgencia
de la creación de dos unidades de hemodiálisis en los
hospitales de Vinaròs y La Plana”.
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Tast del Territori al mercat de Vinaròs

E.Fonollosa

L'arròs del Delta de l'Ebre, en concret de la marca Montsià d'Amposta, cuinat pels cuiners del restaurant Mandarina de Peñíscola, ha estat el protagonista del nou
Tast del Territori al mercat de Vinaròs.

Pujada al Turmell en record d’Emilio Arnau i Javier Lázaro
E.Fonollosa

Benvinguda, Noa!

Un grup de veïns de diverses poblacions, entre elles Vinaròs i Vallibona, van pujar a peu el dissabte 19
d’octubre al Turmell (13.800 m. entre pujar i baixar, sortint des del Pla de S.Àgueda) per recordar dues
persones, les cendres de les quals hi estan dipositades: Emilio Arnau Vives i Javier Lázaro Ventura. Tots dos
eren cunyats i van morir, un per sobtada malaltia, l’altre per accident, en l’estret marge de temps de 4 mesos,
entre finals de 2017 i principis de 2018.

Noa Aguado Urgelles ha nascut Castelló,
amb un pes de 3kg 250 gr. Quim ja té la seua
germaneta a casa. Moltes felicitats als seus
pares Mireia i David, dissenyador gràfic del
Setmanari Vinaròs, que ara disfruta dels primers
dies de vida de la seua filla.

Trencamoles amb participació vinarossenca
E.Fonollosa

La popular caminada de Xert anomenada Trencamoles ha tingut enguany també moltíssima participació. Hi han acudit aficionats al sednerisme de bona part
del Baix Maestrat i més enllà, destacant per exemple, una nodrida presència de veïns de Vinaròs.
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El carnaval de Vinaròs, a la gala de la SER

Leches vegetales,
¿qué son?

En el capítulo de hoy vamos a
hablar de las leches vegetales.
Vamos a empezar fuertes, la
leche vegetal no existe. Según
el Codex Alimentario, leche es
un líquido que sale de la mama
de un mamífero. Hasta lo que yo
se, ni la avena, ni la soja tienen mamas. Realmente son
bebidas vegetales, como la horchata.

El Carnaval de Vinaròs va participar en el gran espectacle de la XVI Gala de
Lliurament dels Premis Ràdio Castelló Cadena SER

La Colla presenta la disfressa i les reines 2020

E.F. fotos Mariano Castejón

La comparsa més veterana del Carnaval, La Colla,
presentà aquest diumenge 20 d’octubre les novetats
de cara al pròxim Carnaval 2020. Així, es va fer el comiat
de les reines 2019 i es presentaren les noves reines, la
infantil Nayara Puebla Nocete i la major, Nerea Vericat
Montserrat. Així mateix es va donar a conèixer la
disfressa que es lluirà en les grans desfilades. Tot això
s’emmarcà en un dinar de germanor celebrat en un
cèntric restaurant.

Normalmente la gente las toma sustituyendo la leche
de vaca. No es necesario sustituir la leche por nada, ya
que la leche tampoco es necesaria. Si no se toma leche
no hace falta tampoco tomar bebida vegetal.
Una bebida vegetal se realiza comprimiendo o
prensando el vegetal y añadiéndole agua. Según la
naturaleza del vegetal tendrá unas características
nutricionales diferentes. Por lo que ni una bebida
vegetal es como la leche, ni son iguales entre ellas. La
avena es un cereal, la soja es una legumbre, la almendra
es un fruto seco, etcétera. Realmente la cantidad de
vegetal que lleva la bebida es muy pequeña, como
mucho ronda un 15%. Eso en el mejor de los casos,
hay bebidas que contienen solo un 2% del vegetal en
cuestión.
Muchas veces vienen acompañadas de ingredientes
innecesarios, como es el azúcar o fructosa, para
hacerlas más dulces. Otras veces las enriquecen con
vitaminas como el calcio, para hacerlas más parecidas
a las características nutricionales de la leche.
En una situación ideal, en la que la bebida vegetal sólo
llevara agua y el vegetal, la comparación nutricional
sería la siguiente.
Las bebidas de soja (legumbre) es la que más cantidad
de proteína tiene. Las bebidas derivadas de cereales,
como lo son el arroz o la avena, son más ricas en
azúcares. En este caso, veremos en el etiquetado más
cantidad de azúcar que en las demás. Este azúcar será
naturalmente presente, no es añadido artificialmente.
También podemos encontrar bebidas de frutos secos,
normalmente la almendra, que destacan por su
contenido graso, aunque este es beneficioso ya que se
trata de ácidos grasos insaturados. Esta última es la que
suele tener menos porcentaje de vegetal.
Como hemos comentado en el principio, la mayoría
de las personas toma las bebidas vegetales como
“sustituto social” de la leche.
No hay problema de tomar bebida vegetal, es una
opción igual que otra, pero siempre eligiendo las que
mejor composición tengan. Que sólo contengan agua
y el vegetal en cuestión y que tengan mínimo un 10%
del vegetal.
Por lo tanto, en el caso de que busques un sustituto
de la leche, no la hay. Aunque, dentro de las bebidas
vegetales, la más parecida a la leche es la bebida de
soja.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Décimo aniversario de la ordenación en la parroquia ortodoxa
Con motivo del décimo aniversario de la
ordenación, el sacerdote ortodoxo de la parroquia,
el mártir Saint Haralambie, de Vinaròs, tuvo
invitados especiales el domingo 20 de octubre.
El obispo Timotei, obispo ortodoxo de España
y Portugal, realizó la sagrada liturgia junto con
sacerdotes y diáconos. En este importante evento
religioso fueron invitados el alcalde, Guillem
Alsina, el concejal de Promoción de la Ciudad y
primer teniente de alcalde, Marc Albella, mosén
Cristóbal Zurita, de la parroquia católica de Santa
Magdalena de Vinaròs y el cónsul Dragos Viorel
Tigau, del Consulado Rumano de Castellón. Tras
la misa, los invitados se desplazaron para disfrutar
de una comida preparada por miembros de la
parroquia en la sala de un conocido restaurante de
la localidad.

Els alumnes de primer i segon de Primària del CEIP
Assumpció visiten l'exposició de les troballes del poblat
ibèric a la Casa Membrillera i aprofitent per veure d'altres
continguts d'aquest centre cultural de la Fundació Caixa
Vinaròs.
10
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Editorial Antinea presenta els llibres ‘La Jana’ i ‘La Caza Tradicional’
La editorial vinarossenc va presentar a la Jana dissabte 12, les dues obres
de Rafael Alegre “La Jana, historia de un pueblo” i “La Caza Tradicional en el
Maestrazgo: relatos y tradiciones“. L’acte va comptar amb la presència de
l’autor, l’editor Pablo Castell d’Antinea, Domingo Tolós, alcalde de la Jana i a
Mari Ángeles Pallarés, alcaldessa de Canet lo Roig, i assistents i amics que van
comprar els llibres i van rebre una firma de l’autor.
Les dues obres recullen tradicions antigues i formes de viure “dels nostres
avantpassats” com citava l’autor, “qui se sentirien molt orgullosos de natros, si
ens poguessen vore“.

El passat divendres 18 d’octubre a l’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs va tindre lloc la presentació del llibre d’Elena Fora,
“Els silencis del carrer de l’Arc”
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El Grup Tràngol presenta 'La crisi de les democràcies liberals',
una conferència de Lluís Foix Carnicé
El passat dijous dia 17 d’octubre
l’ex-director de la Vanguardia
Lluís Foix Carnicé va realitzar
a la Fundació Caixa Vinaròs
una conferència baix el títol La
crisi de les democràcies liberals.
Aquesta conferència, organitzada
pel Grup de Debat i Recerca
Tràngol, va versar parlar sobre la
crisi de les democràcies liberals
juntament amb el fenomen de la
desinformació. Amb les paraules
de Lluís Foix vam poder fer un
recorregut de l'actualitat política i
social a nivell universal.

Conferència a la biblioteca de Vinaròs sobre l'assetjament escolar,
per Javier Buj, president de l'associació VINACAE (Vinaròs Contra
l'Assetjament Escolar), organitzada per l'associació Criant en Tribu.

El Grup de debat i recerca Tràngol presenta el proper dia 15 de novembre a
les 19.30h a la Fundació Caixa Vinaròs una conferència a càrrec d’Albert Milián.
La conferència, titulada “La revolució 4.0 i les possibles conseqüències d’una
era digital” versarà sobre les claus que estant tenint lloc en l’evolució de les
nostres vides i la nostra relació amb l’entorn tecnològic. També analitzarà les
possibles conseqüències econòmiques i socials que tindrem les persones en
l’àmbit laboral, la comunicació, la mobilitat o el consum.
Albert Milian Isern, nascut al 1990 a Barcelona, és president del Talent Hub
Institute i re-emprenedor de l’empresa familiar M3 Consulting. Especialitzat
en el sector immobiliari, ha ocupat llocs com la sotsdirecció de l’empresa
Sotheby’s Barcelona. Actualment és vocal de la Junta Directiva de Foment
del Treball i Secretari de la Societat d'Estudis Econòmics. Milián aposta per les
Startups tecnològiques, realitzant inversions en aquestes.

Conferència sobre dinosaures a l’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa
Vinaròs per l'investigador de la fundació de Dinópolis Rafael Royo. E.Fonollosa
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Concert del Dia de la Fiesta Nacional
El passat dissabte 19 d’octubre la Societat Musical “La Alianza” va
rebre a la Unitat de Música de la Caserna General Terrestre d’Alta
Disponibilitat de València amb motiu de la celebració del Dia
Nacional. Aquest concert és fruit del contacte, des de fa gairebé dos
anys, de les dues bandes de música, l’encontre de les quals es va
concretar finalment el passat cap de setmana. Aquesta Unitat està
formada pel seu Oficial Director, Armando Bernabeu Lorenzo, i vora
quaranta suboficials i músics de tropa que hi formen part. La Unitat
de Música desenvolupa la seva activitat musical dins de la comesa
específica castrense participant, així mateix, en nombroses audicions
simfòniques: Cicles de Concerts anuals al Saló del Tron de Capitania
General on s’ofereix, al costat de les obres del repertori clàssic
universal, obres per a Banda estrena a Espanya i fins i tot de rigorosa
primera audició, concerts extraordinaris amb motiu de la Setmana
de les Forces Armades, enregistraments per a Ràdio 2 FM de Ràdio
Nacional Espanya, Ràdio 9 i altres emissores, gires de concerts en
auditoris espanyols així com per diverses ciutats europees, havent
clausurat en 1.997 i 2.000 les 1ª i 2ª seccions respectivament del
Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.
En aquesta ocasió, el concert va tenir lloc a la Carpa de l’Atlàntic de
la nostra població, i va constar de tres parts. En la primera, la Unitat
de Música va interpretar les següents obres: primerament, obriren
el concert amb el pasdoble La Giralda, d’Eduardo López Juarranz;
seguidament, van interpretar l’obertura Ross Roy, del compositor
holandès Jacob de Haan; la tercera de les obres va ser l’intermedi
de l’òpera Goyescas, del mestre Enric Granados; a continuació, ens
interpretaren Folk Dances, de Dimitri Shostakovich i per a finalitzar
la Processó d’Elsa, de l’òpera Lohengrin, de l’alemany Richard Wagner.
Cal dir que la Unitat està formada per músics professionals, per la
qual cosa el nivell tècnic i artístic de cadascuna de les interpretacions
va ser molt elevat i rebut amb entusiasme pel públic assistent, que
disfrutà del repertori dels nostres convidats.
La segona part del concert va estar a càrrec de la Banda Simfònica
de la Societat Musical “La Alianza”, que interpretà el pasdoble
Brisas Otoñales, del valencià Miguel Gimeno Puchal; seguidament,
Cançons de Mare, un recull de temes folclòrics valencians en tres
moviments (Cançó, Mare, Vicenteta es casa i Baix el Pont de Cullera),
del cullerenc Rafael Talens Pelló, i per últim el pasdoble Societat
Musical “La Alianza”, de Tomás Simón Plazas. El moment més emotiu
del concert va ser quan les dues bandes de música es van unir
dalt de l’escenari per interpretar conjuntament el Pasodoble de la
Bandera o també conegut com Las Corsarias, de Francisco Alonso,
així com l’Himne de Vinaròs, de Tomás Mancisidor, l’Himne Regional
Valencià, de Maximiliano Thous i José Serrano i l’Himne Nacional de
Espanya, de Bartolomé Pérez Casas amb arranjament de Francisco
Grau. En definitiva, una magnífica jornada musical on el públic va
poder gaudir de grans interpretacions i un excel·lent repertori en un
marc immillorable.
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La IV Trobada de Muixerangues

X.Flores

Vinaròs va celebrar dissabte a la tarda la IV
Trobada de Muixerangues Ciutat de Vinaròs,
amb participació de la Muixeranga d’Alacant, la
Muixeranga de la Plana i la Muixeranga de Vinaròs
-associació organitzadora- a més de la Colla de
Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Els actes es van iniciar
a les 18.30 hores amb la recepció institucional de
les colles a l'Auditori Municipal Ayguals de Izco
de la localitat, amb la regidora de Cultua Anna
Fibla i representació de la cort d’honor de les
festes. Després va tenir lloc l'actuació de les tres
colles a la plaça Parroquial, -abans es va fer un
recorregut conjunt pel carrer Major-. Cada colla
participant va anar aixecant de manera alterna
diferents torres humanes, i també algunes figures
es van fer de manera conjunta entre les diverses
colles. Van ser centenars els espectadors que no
van voler perdre's aquest singular espectacle
tan típic valencià. En concloure l'exhibició, els
integrants de les tres colles van celebrar un
sopar de germanor al qual també van acudir
autoritats, reines, dames i cavallers de festes.
La quarta trobada va ser possible gràcies a la
col·laboració de la Federació Coordinadora de
Muixerangues i l'Ajuntament de Vinaròs. Cal
recordar que la Muixeranga de Vinaròs participa
activament en les celebracions populars de
la ciutat, la més recent, durant els actes de
celebració del 778 aniversari de l'atorgament de
la carta de població, quan va oferir una actuació
amb cercavila i un taller per als interessats.
Des del seu naixement en 2013, la Muixeranga de
Vinaròs no ha parat de créixer i s'ha convertit en
una associació molt activa, amb gairebé 60 socis
no sols de Vinaròs sinó també d'altres poblacions
com Càlig, Benicarló i altres de municipis del sud
de Tarragona.
14
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Andrés Albiol
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Y con un levante otoñal

Terminaron las templadas calmas en el mar, además de llevar las típicas lluvias con los vientos y oleajes
del E. Fue solo un día de fuerte temporal y dificultó en especial a los artes menores. Las extracciones
en estos cinco días hábiles resultaron buenas, sobre todo de nuestro crustáceo rey. Y las cotizaciones
siguieron la misma tónica al alza para las especies minoritarias, y a la baja para las más abundantes.
La pesca de arrastre, los ocho bous llevaron a diario mucho langostino, calamar, pescadilla, salmonete,
peluda, rape, caracol, galera, móllera, jurel, caballa, pulpo blanco, canana y morrallas.
El cerco, de las tres traíñas de nuestra base, una estaba aquí pero no faenó por el mal tiempo.
Las barquitas artesanales, las trasmalleras perdieron dos jornadas por el llevant. El resto de días cuatro
pillaron sepia. Dos atraparon pagel, lisa y jurela. Y tres operan al lenguado y rombo.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo, cuatro embarcaciones (2 de
Benicarló) subastaron ejemplares de 2 kg.
El palangrillo costero, dos barcas operan con este arte de anzuelos,
pero con la tempestad calaron un par de días y pescaron poca dorada,
dentón, pargo, raya y sargo.
Y la marrajera, un barco de Blanes (G) arribó con 600 kg de pez espada
capturado con anzuelo. También desembarcó 100 kg de bacoreta.

Tauró tacat

O tauró de puntes negres, en castellà
jaquetón manchado. El seu nom científic
és Carcharhinus limbatus. Pertany a la gran
família dels Carcarínids, també dits taurons
rèquiem i jaquetons, com referint-se a una
amenaça en augmentatiu. Peix elasmobranqui
per tindre un esquelet compost per cartílag,
que li dóna a la seua ossada molta flexibilitat,
és corpulent, amb un cos esvelt, cilíndric. Cap
ample i aplanad. Morro moderat i apuntat. No
té espiracles. Ulls xicotets i circulars, amb un
tercer parpella per a protegir l'ull quan ataca
mossegant. Boca gran, parabòlica, amb plecs
labials curts. Dents de cúspides altes, estretes
i rectes en ambdós mandíbules, amb 15-1415 per hemimandíbula, amb 3-2/2 sinfisarios.
Els superiors serrats. Pot renovar la dentició
trencada. Les narines triangulars, baixes i
prominents. Al voltant del cap té una xarxa de
canals comunicats entre si cridats Bambolles
de Lorenzini, que detecten camps elèctrics
que desprenen preses nadant o soterrades.
Sense bufeta natatòria. Les aletes escapulars
són llargues i falciformes, que estan situades
darrere de les 5 obertures branquials. Les
pelvianes són reduïdes, i en els mascles formen
el doble òrgan copulador. La cabal està ben
desenrotllada en forma de falç. La primera
aleta dorsal és mes del doble de gran que la
segona. Les annals són xicotetes. El peduncle
cabal amb fosetas. Sense carena interdorsal. Té
un llarg sistema digestiu, a banda de com és
de fort, inclús a vegades poden regurgitar els
possibles aliments no digeribles pel seu dur
organisme. Pell suau al tacte cap arrere, però
aspra en sentit contrari, ja que està formada
per denticles dèrmics dirigits per a arrere. És
de color gris terrós amb reflexos bronzins. El
ventre blanc. L'àpex de totes les aletes amb taca
negra, excepte les annals i el lòbul superior de
la cabal. Talla 2,7 m. Longevitat 12 anys. Sexes
separats. Per a reproduir-se s'acoblen. Vivípar
plaent, amb ventrades de 10 fetus que després
d'una gestació de 10 mesos ixen desenrotllats
i nadant. Esqual pelàgic, de zones càlides i
tropicals per aigües costaneres. Pot botar
fora de l'aigua. Va a soles o en xicotets grups.
Perillós, a vegades agressiu. Voraz depredador
amb dieta variada, o siga, menja de tot. Sol
capturar-se a la marrajera. Corporalment es
pot aprofitar tot, o siga, la carn per al consum
humà, el fetge per a olis refinats, les pells per a
cuiros i la resta per a fer pinsos, etc.

Pesqueras perdidas; La potera calamarera
También conocida como guadañeta. Es un pequeño instrumento de
pesca que antaño se utilizaba de una manera particular, para la captura
de calamares por la noche, en especial cerca de las Islas Columbretes,
que es allí donde merodean los más grandes de ésta especie
cefalópodos.
Para ello, el pescador se tenía que fabricar a propósito dicho artilugio.
Primero cogía un trozo de plomo y con un martillo picando le daba
la forma alargada similar a la mano de un almirez, pero con el mazo
un tanto más apuntado arriba. Luego, en dicho extremo superior que
ha quedado mas afilado, se le hace un agujero atravesándolo para
atar el hilo del que penderá. Y en la parte inferior, que es más gruesa
y ancha, a todo su alrededor se hacen unos agujeritos de 1 cm. de
profundidad, evidentemente sin atravesarlo, y se introduce en cada uno
la parte gruesa de un alfiler común sin cabeza. De manera que toda la
circunferencia exterior de la base queda repleta o coronada de alfileres
con las puntas hacia afuera. Después se doblan los alfileres hacia arriba, quedando esta base rodeada en gancho. Posteriormente se blanquea todo con
pintura plateada para que brille y reluzca. Al final, el marinero, desde la misma embarcación, que está parada o fondeada, dejaba caer por la borda con
un largo sedal (según la profundidad) la calamarera, hasta que tocara el piso. Acto seguido, se izaba del hilo media braza (85 cm) y comenzaba a bajarlo
y subirlo únicamente otra media braza sin que tocara el piso, para que pareciera moviéndose una presa fácil del calamar, ya que éstos depredadores
tienen buena vista y divisan a la víctima desde bastante distancia, para abalanzarse a propulsión a chorro y asir la comida, quedándose sus carnes o
tentáculos clavados y enganchados de los improvisados anzuelos, y el pescador al notar el tirón, solo tenía que izar el sedal y subir el artilugio con el
carnoso calamar enganchado. Había bichos tan grandes como tu brazo. En un momento lo desenganchabas para dejar el animal sobre cubierta y volvías
rápido a calar la potera hacia el fondo.
También antes, cuando finalizaba el verano, en días de calma y de cara a la noche, con una pequeña embarcación provista de un farol, se anclaba frente
a nuestra costa por unas cinco brazas de profundidad y se encendía la luz para que llamara la atención de los calamares. Acto seguido pescabas con las
guadañetas de la misma forma. En estas ocasiones los calamares no eran tan grandes como los de l’Illa.
Ahora hay tiendas especializadas que venden confeccionadas dichas poteras.
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OPINIÓ
Governar per a tots
Per Fernando Juan
Ejecutiva local PSPV-PSOE
Els partits polítics, quan es presenten a unes eleccions, ho
fan defensant unes determinades idees i uns determinats
programes on es troben els
punts principals que volen dur a terme. Els candidats d’aquests partits són votats per una part de
l’electorat i, si són escollits, han de continuar defensant les mateixes idees. Això no treu un principi
fonamental: si guanyes, i aconsegueixes la responsabilitat de govern, ho has de fer representant a
tots. Si guanyes a Vinaròs, has de representar a tota
la societat vinarossenca.
El grup municipal socialista ho té molt clar, això. I
forma part, no del joc polític, forma part d’una manera de governar, on el diàleg, la concòrdia i el fet
de treballar junts és la base per a aconseguir millores per a la societat que representem, encara que
hi hage aspectes que, lògicament, ens agraden
més o menys. I és que la convivència ha d’estar per
sobre de moltes altres coses, ja que és la base de
qualsevol societat. La diversitat de la nostra societat és molt elevada i ningú es troba per damunt de
ningú, si creiem en la igualtat de les persones, és
clar.
Aquesta setmana, un exemple: actes molt diversos
als quals els socialistes hem assistit, que representen justament aquests valors de convivència, respecte i tolerància. Els membres del grup municipal
socialista hem estat, com no podia ser d’una altra
manera, en un concert conjunt entre la banda militar de València i la nostra banda municipal, en una
missa romanesa, als actes de les escoles esportives
i finalment, el dilluns, en una reunió a l’ermita de
Vinaròs entre tots els alcaldes de la comarca, de
diferents partits, amb el president de la Diputació,
reunió on s’han tractat diferents aspectes de les
nostres localitats i les seues mancances. I és que,
repeteixo, quan es governa s’ha de governar per a
tothom, escoltar a tothom i intentar tancar acords
quan aquests són possibles. Difícil, de vegades
molt difícil, llarg i dur, aquest procés de negociació.
Però la vida, i la política sobretot, és això, negociar,
encara que molts vegades no s’aconsegueixi allò
que un vol.

Solamente el PP

Ya no entiendo nada

Por Lluís Gandía,
presidente local del PP Vinaròs

Per Marcela Barbé

En las elecciones del
próximo 10 de noviemwww.ppvinaros.es bre únicamente el Partido
Popular ofrece a los vinarocenses, y al norte de nuestra provincia, la oportunidad de elegir a una persona de nuestra zona
para defender los intereses colectivos y las infraestructuras necesarias para nuestra ciudad.
Ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni Compromís, ni VOX han contado con nadie del norte de la
provincia para su candidatura. Y eso es un hecho
a tener en cuenta a la hora de depositar el voto y
nuestra confianza en las urnas.
En los próximos 4 años en Madrid tocará defender
la inversión en la N-232 en el Puerto de Querol para
que no se pare una obra que es fundamental para
nuestra ciudad. También tocará luchar para poner
fecha de inicio y final a la mejora de la N-238; a que
los trenes Regionales lleguen puntuales y sean
más baratos. Se necesita inversión para evitar la
regresión de la costa y para que la variante de la
N-340 se revierta a Vinaròs para poder desarrollar
el bulevard prometido.
Solamente el PP cree en el norte de la provincia
de Castellón como un espacio de oportunidades y
con posibilidades de ser un motor provincial. Solamente el PP cree en las personas del norte de la
provincia para defender los intereses de las personas del norte de la provincia.
El 10 de noviembre los vinarocenses nos jugaremos mucho porque con el PSOE ya hemos visto
que el paro vuelve a crecer como en los peores
meses de la crisis de Zapatero y las inversiones se
frenan porque Pedro Sánchez es incapaz de pactar,
negociar y gobernar.
Vinaròs necesita de un gobierno estable, fuerte y
que crea en nuestra comarca con las inversiones
que necesitamos y por ello desde el Partido Popular nos comprometemos, como siempre hemos
hecho, a trabajar de forma responsable y constante
para que todos los proyectos avancen y sean una
realidad más pronto que tarde.
Y para hacer posible que nuestra comarca tenga
voz en el Congreso de los Diputados por primera
vez en 20 años necesitamos sumar y unir. Ahora toca unir lo que en abril se dividió y otorgó la
victoria a Pedro Sánchez. Es el momento de sumar
esfuerzos para lograr dar el vuelco y que España
tenga un gobierno con un proyecto claro.
No es hora ni momento de experimentos. La división del voto que quiere un cambio logra que ese
cambio sea imposible y por eso, en una provincia
pequeña como es Castellón donde sólo se eligen
5 diputados, debemos unir las fuerzas porque así
seremos más y lograremos nuestro objetivo.

El equipo de gobierno se
llena de orgullo al decir que
pretenden reducir un 40%
las emisiones de C02 en nuestro municipio, cosa
que me alegra muchísimo, aunque al mismo tiempo no entiendo nada.
En estos días se están arrancando los árboles de la
Cll. Andalucía, árboles que a decir verdad no son
los más adecuados para estar plantados en una calle de vecinos, más que nada por sus grandes raíces
que ya estaban levantando las aceras. Yo pregunté
en su día y me dijeron que en su lugar pondrían
unos árboles japoneses con las raíces más pequeñas y mucho más apropiados para estar en una
calle urbanizada, pero los que quitarían los replantarían en otros lugares con más espacio, como
por ejemplo algunos jardines, la ermita, etc...mi
sorpresa ha sido cuando he visto que después de
levantarlos con la pala y que salían con sus raíces
los troceaban con una motosierra, pregunté y los
jardineros me dijeron que no los iban a plantar en
ningún sitio. La verdad es que me parece una muy
mala decisión, como si nos sobraran zonas verdes
en Vinaròs, estos magnificos árboles podrían dar
sombra en cualquier espacio apropiado para ellos.
Cuando precisemos de árboles iremos a comprarlos?? Y estos los tiramos sin más? No entiendo señores la forma de gestionar de algunas personas
y lo siento muchísimo por lo que respecta sobre
todo a la desaparición de todos estos bonitos y
frondosos árboles.
Así no se cuida el planeta!!!

de Vinaròs

VOTACIONES EN NOVIEMBRE: mi opinión
Los dejamos palabreando, cuando no insultándose a pleno pulmón en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, y terminamos las vacaciones de verano sin que se hubieran puesto
de acuerdo para formar un gobierno estable y
duradero, que es lo que sin duda necesita España para consolidar su tan deseable salida de
la crisis.
Varias combinaciones, algunas más naturales que
16

otras, posibilitaban una mayoría suficiente para
iniciar, de una vez por todas, la próxima legislatura,
pero no hubo quién se bajara del burro, con una
izquierda nuevamente dividida y ansiosa de poder,
absoluto o relativo según se mire, pero de poder;
un centro desorientado y con ambición de acaparar el espacio vital de la derecha, una derecha lastrada por coleantes casos de corrupción y antiguos
barones bajo sospecha, y una extrema derecha

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
Francisco Suárez Hernández
oportunista y salvapatrias consolidada por el apoyo recibido en su idea de poner todo patas arriba .
Votaremos de nuevo en Noviembre con lo que
cuesta al país esta situación interminable, con un
gobierno en funciones y sondeos que dan más de
lo mismo a la hora de reflejar la nueva intención
de voto.
No me es lo mismo lo que voten, pero por favor,
voten lo que voten, ¡vayamos todos a votar!
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OPINIÓ
Crisi catalana
Per Andrea Rubio

L’actualitat obliga a parlar de
la crisi a Catalunya, la nostra
terra veïna en què compartim
moltíssima historia, llengua,
cultura i tradició com a poble.
Som un partit polític de Vinaròs,
però hem de reflexionar sobre el que això
suggereix.
Tot va esclatar amb el sabotatge del PP que va
fer durant l’aprovació de l’Estatut de Catalunya,
que no era molt diferent de l’andalús i que ara en
l’actualitat continua amb la inoperància del PSOE i
les penes de presó per als líders independentistes.
Ja no només és el debat de la independència de
Catalunya o no.
Fruit de la falta de comprensió de la pluralitat
espanyola i la llibertat d’expressió, es produeix
un inevitable fracàs polític del necessari diàleg,
que produeix encara més repressió i censura
amb el famós 155. No tots i totes ho entenen
igual, s’han vist moltes pancartes que no és odi
cap als espanyols, sinó una negativa cap a la
forma de política del govern central. El problema
que representa per a l’Estat Espanyol que els
catalans vulguen poder decidir si continuen sent
espanyols o no, no es soluciona empresonant els
representants polítics que han exercit els drets
fonamentals de la democràcia. Com es poden
normalitzar i acceptar aquestes penes siguen
majors que les que van posar als famosos violadors
de la Manada? En democràcia la repressió no és la
solució.
La imatge que l’Espanya governada pel PP va
donar colpejant amb les porres als catalans que
votaven el referèndum de l’1 d’octubre, ens va
deixar clar a tots i totes que la llibertat a Espanya
té un límit. Aquests dies s’està veient fins quin
punt d’extremisme polític actual amb la nova
entrada triomfant de l’extrema dreta al govern,
estan aconseguint l’odi cap al poble català. Ara,
simplement per ser espanyol sembla que s’ha
d’odiar a Catalunya i això és un problema greu
de la nova panoràmica social. Els mitjans de
comunicació emmascaren les informacions com
mai s’havien vist. Una manifestació a Madrid
cantant el “Sieg Heil” fent apologia al moviment
neonazi es qualifica a la televisió com un grup de
constitucionalista i un CDR s’ha arribat a qualificar
com a grup terrorista o grups d’extrema violència.
El problema de Catalunya cada vegada és fa més
evident i necessari d’un diàleg entre polítics
realment competents.
Per a nosaltres, algunes formacions polítiques
tenen una visió pot ser més real de la situació
espanyola i entenen que Catalunya, i per què no,
altres comunitats necessitem d’un pacte polític
que sigue més coherent amb el que realment
volen els ciutadans. El que està clar és que s’ha
d’arribar a un enteniment. Per desgràcia només
amb un partit polític, o 2, o fins i tot 3, no és
suficient per arribar a la forma que ha de tenir
l’Estat Espanyol, ha de ser un pacte d’estat que
s’insinua poc provable. Hem de reflexionar dels
posicionaments extremistes que estan sorgint per
motiu de la ineficiència política.
Està clar que això ens convida a pensar quina és
la fórmula real de la possible solució a aquest
conflicte. Pensem que el diàleg pacífic és l’única
moneda de canvi de la mediació entre les parts.
Quina és la democràcia que volem realment?

Les històries oblidades
Per Mirella Extrem
La història
de la democràcia espanyola està vivint uns moments
que, des del col·lectiu de Compromís per
Vinaròs, creiem que influiran molt en els resultats de les properes eleccions del 10N. Els
mass media estan fent molta feina de difusió
del conflicte politicosocial que està vivint
Catalunya i, per desgràcia, està fent que la difusió d’altres successos siga “oblidat” o passe
inadvertit.
I principalment volem fer referència a
l’estructura que a dia d’avui continua de peu
davant la nostra població; el Castor. Eixa plataforma fantasmagòrica que, tot i no extraure gas, continua funcionant i que suposa una
despesa a les butxaques de tota la ciutadania per a “compensar” al “pobre” Florentino
Pérez. Un negoci al qual van obrir les portes
de la costa vinarossenca els vots a favor del
PP, PSOE, PVI i que ha suposat una ruïna per a
les nostres butxaques que no té fi, ja que PP i
PSOE a Madrid han acordat continuar pagant
la compensació a Florentino. Però, quanta
gent ho haurà vist per televisió això? Per què
hem de continuar pagant la ciutadania allò
que han decidit partits polítics que poc valoren el benestar dels vinarossencs? És prioritari pagar-li a que ens retornen diners per a
pagar les ajudes a la dependència o pujar les
pensions, per exemple?
Nosaltres sempre hem dit NO al Castor i ho
continuarem fent també si ens ajudeu a que
el nostre company Jordi Navarrete torne a
representar-nos al Senat o que la companya gaspatxera Marta Sorlí torne al Congrés.
Sobretot, perquè en els últims quatre anys el
Baix Maestrat ha tingut veu pròpia dins les
institucions gràcies a la tasca i reivindicacions
que han fet. Però també perquè aquesta experiència ens ha demostrat que els partits
majoritaris ben poc coneixen i han defensat
les problemàtiques dels valencians a les institucions quan han estat ells a soles al poder.
Aquestes han sigut algunes pinzellades que
no volem que es queden en l’oblit. Perquè no
podem oblidar allò que tant mal ens ha fet
i amb una responsabilitat penal tan mínima
(sols dos persones a judici respecte les desenes de persones i empreses que han sortit
guanyant amb els milers d’euros que surten
de les nostres butxaques).

REFLEXIONES: No es momento de airear
banderas
Antonio Nájar
Ni símbolos que solo representen a unos pocos, es
momento de reflexionar y tratar de serenar los ánimos. Creo en la Democracia esa que genera manifestaciones pacificas como la del viernes pasado de
255.000 personas, o la de esa otra manifestación de
hace unos meses por este mismo motivo por las calles de Madrid de la que no hubo ningún altercado y
al parecer nadie recuerda. Respeto a todas esas personas que honrada y pacíficamente están ejerciendo
su reivindicación en una huelga legal y me pregunto:
¿Cuándo tomo todo esto, esa deriva violenta? Desde
décadas, una minoría del pueblo Catalán reivindicaba esa independencia, de la que parte de sus políticos utilizaron como argumento para obtener una
mayor financiación. Todo se rompe cuando estalla
él España nos roba y se descubre que los que meten
mano en el cajón son españoles pero catalanistas:
los del 3 %, obras del Palau, obras del Ave, ITV, etc.
Queda al descubierto la clase política “moderada” y
por lo que moderaban. Dejan su moderación al ser
descubiertos y se ponen de frente contra el gobierno, enarbolando la bandera de las reivindicaciones
ancestrales, lo que en catalán es diu: Embolica que
fa fort. Para tapar sus vergüenzas se alían con grupos
políticos que están en las antípodas de sus ideales y
conforman una mayoría parlamentaria, que en realidad no representan a una mayoría social. Ese fue
el comienzo de la deriva. Prometen y engañan a las
personas de buena voluntad una independencia con
un referéndum sin salir de la UE y en unas condiciones como si de entrar al paraíso fueran, sabiendo y
reconociendo posteriormente en el juicio que era
un farol para tensar la cuerda poniendo en peligro
la convivencia, la integridad de las personas y la paz
social en Cataluña. Pregunto: ¿En un asesinato, quien
es más culpable, el sicario o el que encargo el asesinato? En el referéndum ilegal quien fue más culpable: ¿El que lo preparo sabiendo que era un delito y
sus posibles consecuencias o el que trato de evitarlo?
De hay que sean políticos presos y no al contrario.
Manifestaciones ilegales y violentas (en una manifestación pacifica no se debería permitir ir con el rostro
tapado) dirigidas desde despachos por delincuentes de guante blanco que ni les interesa la lengua,
ni el país, ni vuestras razones si-no desviar y ocultar
lo que hasta ahora han robado, por lo que estáis defendiendo no vuestros derechos si-no sus privilegios.
Políticos irresponsables y resentidos que legitiman
y alientan la violencia a monstruos con proclamas
como APRETEU sin pensar que a los violentos no se
les puede controlar, luego quieren ocultar su error y
odio culpando a infiltrados de la policía, a franquistas
o al mismo Papa de unos hechos impropios en una
democracia.
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Hace más el que quiere que el que puede
Esquerra Unida
Desde Izquierda Unida somos conscientes de las
competencias que tiene el Ayuntamiento en temas como sanidad, empleo,infraestructuras y
otros. También somos conscientes que en el Ayuntamiento todos y en todo están al servicio del pueblo. Por tal motivo en dichos temas donde las competencias municipales son muy limitadas o nulas,
exponemos. “Hace más el que quiere que el que
puede.”
Tots i Totes Som Vinarós, en el tema de la Salud
Mental manifiesta que sus iniciativas van encaminadas a ponerlas sobre la mesa para organizar
charlas,debates y conferencias. Bien, esta muy
bien. Pero al mismo tiempo reconocen que tiene
que ser la administración la que ha de promover
los proyectos y la adecuación de medios para la
solución del problema.
Es ahi donde entendemos que desde el Ayunta-

miento se tiene que luchar y reivindicar su solución
y mejora por los temas que no son de su competencia a quienes tienen la competencia.
Lo que no tiene desperdicio son las manifestaciones del Partido Popular por medio del Sr. Gandia.
El dice hacer más de lo que puede. Claro hay que
hacer campaña para intentar conseguir el sillón.
Ahora resulta que las infraestructuras que Vinaròs
necesita dependen única y exclusivamente del resultado del 10 de noviembre.
En Izquierda Unida no sabemos los resultados del
10 de noviembre. Lo que si sabemos son los resultados nefastos de gobiernos del Partido Popular en
el Estado español y en Vinaròs.
Pero bueno, el Sr. Gandia puede seguir promocionándose el y al Partido Popular como el 3x1 que
son la solución para todo, incluso para el horario de
los trenes y ofrecer un aperitivo a los viajeros. Pero

lo que no se debe hacer es querer engañar descaradamente para conseguir un sillón. Una cosa es
hacer más el que quiere que el que puede y otra el
intentar engañar el que puede.
El Partido Socialista esta semana hablan de acciones que se estan realizando para el fomento del
empleo en Vinaròs. Muy bien por por estas y otra
acciones que se realizan y se pueden realizar para
dicho objetivo. Pero el Partido Socialista esta utilizando dicho tema como los jugadores de parchís
que matan una y cuentan veinte.
En Vinarós todos sabemos que el tema de la ocupación es un tema serio y delicado por la gran cantidad de gente que se encuentra en dicha situación.
Por tal motivo dicho tema necesita de muchas acciones, ayudas,decisiones y reivindicaciones.
I como al igual que en todo lo expuesto. “Hace más
el que quiere que el que puede.”

Prefereixo perdre la vergonya abans que perdre la dignitat
Ramon Adell Artola
Prefereixo queixar-me ben alt i ben fort a que vulguin fer-me callar.
De fa temps que estem assistint a una mostra de força de l’estat contra la ciutadania i solament uns pocs
al nostre País han estat capaços de denunciar-ho.
No cal ser independentista per defensar els principis basics d’una democràcia plena: la llibertat
d’expressió, la llibertat de manifestació o la llibertat de defensar les idees en públic i en veu alta.
L’aprovació pel govern del PP de la llei Mordassa
va ser el primer pas. L’acceptació d’aquesta Llei per
part de partits que diuen que son d’esquerres ha
estat un espectacle.
Entenem que hi hage qui defensa la unitat

d’Espanya, entenem que se’n face arma política
d’aqueixa defensa. Allò que no acceptarem mai és
que basant-se en aquesta idea, en un estat pretesament democràtic, se pugue arrabassar tots els
drets individuals i polítics dels qui el suporten: els
ciutadans i les ciutadanes
A Vinaròs hi ha (o al menys hi havia) un bon nombre de persones que no fa massa temps defensaven el dret d’autodeterminació i que ara troben
normal que una sentencia del Tribunal Supremo
intente escapçar un moviment ideològic i ciutadà
o que son capaços de dir allò de “s’ho mereixen”.
Segur que aquests ciutadans i ciutadanes no s’han
posat, encara, a pensar que tot aquest “paripé” ma-

Es qüestió de quantitat?
El danès, l’eslovè, el búlgar i el letó. I l’estonià, el
croat, el finès, l’eslovac i el lituà. I fins i tot l’irlandès
i el maltès. Què tenen en comú totes aquestes llengües? Que totes malgrat tot , són oficials a la Unió
Europea. I encara tenen un altre punt en comú: totes tenen menys parlants que el català.
El nostre és un cas excepcional, únic i singular a Europa. No hi ha cap llengua de les dimensions, de la
vitalitat, del pes econòmic i demogràfic del català
que no sigui plenament oficial a Europa. Fem-nosen una idea. El maltès té 400.000 parlants. El finès,
5 milions. I el català? 10 milions. I encara hi ha més.
El lituà, l’estonià, el letó o fins i tot el castellà es parlen en un sol estat de la Unió Europea. I el català? A
tres: Espanya, França i Itàlia. Ni la quantitat de parlants, ni l’abast del domini lingüístic dins les fronteres comunitàries, doncs, serien un motiu per no ser
llengua oficial. I llavors, per què l’irlandès, que només fan servir habitualment el 2% dels irlandesos,
sí que pot ser oficial i en canvi el català no? Simple:
perquè l'irlandès té un estat membre de la Unió Europea al darrere que li dona suport.
La principal conseqüència de la no-oficialitat és
que dificulta l'ús normal de la llengua al propi territori. Perquè si el català encara avui segueix discriminat a la UE és per la voluntat política de l’estat
espanyol. L’oficialitat del català al club europeu
depèn del govern espanyol, que ha de demanar18

nipulat i tele-dirigit no solament va contra els “dimonis peluts del Principat”. També va contra els qui
encara diem País Valencià en lloc de dir Comunidad o contra els qui pensem que malcriat és aquell
que ve de fora i ens diu com hem de parlar després
de deu o quinze anys d’haver arribat a casa nostra i,
també, contra els qui som republicans i ens importa moltissim menys el futur de la casa reial espanyola que el futur de la casa del nostre veí del costat.
Quan aquestes persones (totalment respectables i
digníssimes) vulguen reaccionar, serà tard. Els botiflers sempre se’n donen tard de les coses.
Jo personalment prefereixo ser un mal espanyol a
ser una persona capada.

Associació Cultural Jaume I
la al Consell Europeu. I mai no ho ha fet. És lògic
que la 14a llengua més parlada de la UE quedi
fora de les institucions comunitàries? És lògic
que 10 milions d’europeus hàgim de renunciar a
l’oficialitat de la nostra llengua? A la Plataforma
per la Llengua es creu que és evident que no!
No és lògic, no és normal i no és acceptable. I no
és només un tema simbòlic ni és només que els
nostres eurodiputats puguin parlar en català al
Parlament Europeu. Ni tan sols és només que els
catalanoparlants no puguem comunicar-nos de
manera directa amb les institucions europees:
actualment un catalanoparlant no pot fer servir la seva llengua, la 14a més parlada de la UE,
per dirigir-se als poders públics europeus que
el representen. Només poden fer-ho, i només
en algunes de les institucions, els catalanoparlants residents a l’estat espanyol a través d’un
procediment extremadament laberíntic, amb
l’administració espanyola com a intermediària,
que pot durar fins a 4 mesos de mitjana.
Però no és només tot això, ni és només que no ser
oficial a la UE comporti la percepció global que el
català és una llengua de segona o sense "prestigi". La principal conseqüència de la no-oficialitat
és que dificulta l'ús normal de la llengua al propi
territori: durant el primer trimestre del 2019, la UE
va aprovar 24 disposicions que imposen llengües

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

oficials de la Unió i, per tant, marginen i discriminen la nostra llengua automàticament pel fet de
no ser oficial. 'De facto', doncs, imposen el castellà, el francès o l'italià. Un exemple: a Catalunya hi
havia vigent una llei de la Generalitat perquè el
català fos present a l’etiquetatge dels productes
alimentaris, però la Unió Europea va aprovar una
normativa que autoritzava els estats a imposar les
llengües oficials de la Unió –i només les llengües
oficials de la Unió– a l’etiquetatge d’aquests productes. Això va comportar, 'de facto', la derogació
automàtica de la normativa catalana. Per això,
sovint, els cereals de l’esmorzar estan etiquetats
en castellà i en portuguès, però no en català. No
és només un tema simbòlic: sense oficialitat, no
existeixes!
Entenem que l’oficialitat del català a la Unió Europea és imminent perquè tots els partits, menys el
PP i Cs, s'hi han compromès
Per això és una gran notícia que tots els partits,
menys el PP i Ciutadans, òbviament, s’hagin compromès amb la Plataforma per la Llengua a impulsar l’oficialitat del català a la UE.
Per tant, entenem que l’oficialitat del català a la
Unió Europea és imminent, i ha moltes entitats,
partits i interessos al darrere d’aixó .
(Es un article de Plataforma per la Llengua que la
Jaume I hem pensat de reproduir).
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Cròniques d'handbol

Mal cap de setmana per als equips locals pel que els
resultats diuen, però bo quant a les sensacions. Van
perdre tots els equips de baix, cosa previsible per
ser equips de primer any i nous en les categories,
però l’important és que van donar la cara. L’alegria
ens la va donar el sénior guanyant de forma clara el
derbi a la pista del Benicarló.
Infantil masc. Prefe. Nord 1
U. E. Betxí. 20 C. Bm. Vinaròs. 15
Vinaròs: Iván Pomada, Minerva Aguilar, Ibai Martin(8), Alexis Federico(1), Eric Segarra(2), Abel Julve(3) i David Constantin. Partit molt disputat per
part dels nostres i en molt bones sensacions al ser
un equip nou en xiquets i xiquetes que és el primer
any que juguen. Lo principal, el divertiment i les ganes per disfrutar i seguir aprenent.
Cadet masc prefe nord 1 C. H.
Vila-real. 27 C.Bm. Vinaròs 26
Vinaròs: Amaré, Ibai, Nestor(2), Raga (11), Biel(5),
Martín (3) i Unai (5). Partit en final d'infart entre el
vilarealencs i els vinarossencs. Es va arribar en possibilitats d'empatar fins a l'últim suspir. L'encontre
es pot definir com a dos parts totalment diferenciades. Una primera part, la qual es va començar relativament bé. Però a partir del minut 15, una successió

d’imprecisions de l'equip visitant, va provocar que
els locals agafaren un avantatge important, doblantli amb el marcador (16-8). Però, el nostre equip, durant el descans va recapacitar i va tirar d'orgull, fent
una segona part memorable, on només l'electrònic
va ser desfavorable. Lluita en defensa, transicions
en atac perfectament executades i una llegida molt
correcta del que demanava el partit, van ser les
claus, de la quasi remontada. Es va fer un parcial de
11-18 al nostre favor. Només dir que si s'entrena així
i es posa el seny i l'empeny necessari, este equip ens
pot donar moltes alegries. Força Cadets!!!!!
Juvenil 2 Div nord 1
Bars Tudor C.Bm Vinaròs. 19 H.Onda. 26
Vinaròs: Pol, Nogales, Dani, Sergi(4), Quim (3),
Rubén, Casanova(3), Ayza, Victor (3), Marcos (2),
Iker(3) i Sebas (1). Debut a casa del nostre juvenil
davant de un experimentat Onda en quasi tot jugadors de segon any que a l’hora de la veritat van estar més encertats. Primera part molt igualada i fins
els últims minuts sempre manant els rogets per diferències mínimes. Al final els taulellers van agafar
un marge de 3 gols per arribar al descans. La segona
part el Tudor ho va intentar posant-se a 4 gols després d’ anar perdent fins de 8 gols, pero les pèrdues

de pilota no forçades, els nervis i el saber estar de
l’Onda van acabar per diluir la reacció vinarossenca.
Senior masc prefe nort 3
C.H. Benicarló. 24 Farmateca C. Bm. Vinaròs 28
Vinaròs. Carlos, Marc, joan(3), Ian(1), Nahuel(3),
Martin(4), Rubén (4), Eddy(9), Agustí, Serrano,
Maa3) i Sergi(1). Primera victòria de la temporada
i si és al derbi encara té més valor. El Farmateca no
va voler problemes i des d’un principi va anar a pel
partit sense contemplacions i fent per moments un
gran handbol. Des de Carlos, que va estar molt encertat a la primera part fins els jugadors que surten
de la banqueta van anar a trencar el partit i ho van
aconseguir agafant de seguida 7 gols d'avantatge.
En una gran defensa es recuperava la pilota i permitía sortir a la contra una i altra vegada. Els locals
van variar la defensa i va fer una mixta al llançador
dels nostres, Eddy, però el partit estava on volia el
Farmateca. El 7-14 al descans deia bé lo que passava
a la pista. La segona part va continuar igual, el Benicarló en la mixta i el Vinaròs a aprofitar les contres
fins l'últim quart que el Benicarló va apretar més en
defensa i el Vinaròs va perdre el lloc a la pista i en
presses i pèrdues de pilota tontes van donar ales als
benicarlandos i van maquillar el resultat.

Programació Esportiva
DIA:
HORA
11,00
12,00
12,00

DISSABTE, 26.10.19
LLOC
CAMP 1
CAMP 1
CAMP 2

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
ALEVÍ C
BENJAMÍ C
PREBENJAMÍ A

ENCONTRE
UE VINARÒS – C.D. RODA G
UE VINARÒS – VILLARREAL C.F. SAD «D»
UE VINARÒS – C.D. L’ALCORA «A»

16,00

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMÍ B

UE VINARÒS – UE SANT JAUME

DIA:
HORA
10,00

DIUMENGE, 27.10.19

DIA:
HORA
10,30
12,00

DISSABTE, 26.10.19
LLOC
ESTADI
ESTADI

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
INFANTIL A
CADET A

16,00

CAMP 1

FUTBOL

ALEVÍ A

DIA:
HORA
11,00

DIUMENGE, 27.10.19

DIA:
HORA
10,00
12,00

DISSABTE, 26.10.19
LLOC
PARQUET
PARQUET

ESPORT
BÀSQUET
BÀSQUET

CATEGORIA
ALEVÍ
CADET FEMENÍ

18,00
20,00

PARQUET
PARQUET

BÀSQUET
BÀSQUET

SÈNIOR FEMENÍ
SÈNIOR MASCULÍ

9,30
10,45
12,00

SINTÈTIC
SINTÈTIC
SINTÈTIC

FUTBOL SALA
FUTBOL SALA
FUTBOL SALA

ALEVÍ
INFANTIL
CADET

CD VINARÒS FS «A» - FS PEÑISCOLA «A»
CD VINARÒS FS – CLUB VILA-SPORT FS / MARZA VILLARREAL CF
CD VINARÒS FS – CFS JPM BURRIANA / SALVA WINGS

16,00
18,00

SINTÈTIC
SINTÈTIC

FUTBOL SALA
HANDBOL

JUVENIL
JUVENIL

CD VINARÒS FS – CFS BISONTES CASTELLÓN B
CBM VINARÒS – SEGORSPORT ALTO PALANCIA

DIA:
HORA
12,00
17,00

DIUMENGE, 27.10.19
LLOC
SINTÈTIC
SINTÈTIC

ESPORT
VOLEIBOL
VOLEIBOL

10,00
12,00
17,00

PARQUET
PARQUET
PARQUET

BÀSQUET
BÀSQUET
BÀSQUET

LLOC
CIUTAT ESPORTIVA

LLOC
ESTADI

CIUTAT ESPORTIVA

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
CADET B

ENCONTRE
UE VINARÒS – SAN PEDRO B

ESTADI
ENCONTRE
UE VINARÒS – CD RODA C
UE VINARÒS – CD RODA C
UE VINARÒS – ALCORA A

ESTADI
ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
VETERANS

ENCONTRE
AV. VINARÒS – AV. ROQUETENC

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ENCONTRE
C.B. GIL COMES VINARÒS – EB VILA REAL ALV GROC
C.B. GIL COMES VINARÒS – C.B. BENICARLO
CB GIL COMES VINAROS – CB MORELLA
C.B. GIL COMES VINARÒS – FERRETERIA ESCRIG CE GRAU CS

PAVELLÓ POLIESPORTIU
CATEGORIA
JUVENIL
SÈNIOR MASCULÍ

ENCONTRE
C.V. VINARÒS – C.V. ALTAMIRA VALENCIA
C.V. VINARÒS – C.V. SEDAVÍ «B»

INFANTIL MASCULÍ B C.B. GIL COMES VINAROS – AB ALMASSORA
INFANTIL MASCULÍ A C.B. GIL COMES VINARÒS – MOYEX EB VILA REAL
JUNIOR MASCULÍ
C.B. VINARÒS SERVOL – C.E. GRAU CASTELLÓ
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IX Social 2019 Club de Pesca Vinaròs
A las 20 horas del sábado daba inicio nuestro noveno y último social senior de
la presente temporada. En esta ocasión el escenario de la competición eran las
calas de Costa Norte de Vinaròs: Cossis, Barco, Tic-Tac y Melocotón. La amenaza
de la llegada de climatología adversa no impidió una excelente participación
por parte de nuestros socios, en aras de mantener sus posiciones e incluso
mejorarlas de cara a la regularidad anual, ya de por si muy ajustada en la
totalidad de la tabla. El campeonato empezó con rachas fuertes de viento,
para ir amainando en su totalidad cuando el reloj marcó las 22 horas. Aunque
a pesar del viento, las capturas no se hicieron esperar, y ya desde los primeros
lances hicieron acto de presencia, mayoritariamente sargos de pequeño porte,
pero que cumplían con las tallas mínimas establecidas por la Federación, y
que por tanto eran válidas de cara al pesaje. A medida que avanzaba la
noche, aparecían capturas de mayor porte, destacando varios sargos y una
corva cercanos al kilogramo de peso. Especies todas características de un
mar embravecido, como era el caso. En lo que respecta a la clasificación, ésta
quedo como sigue:
1º clasificado: Raul Benedi, con 2243 puntos
2º clasificado: Ander Segura, con 2062 puntos
3º clasificado: Isaac Taviro, con 1570 puntos
La pieza mayor de la jornada resulto ser un sargo de 896 gramos, capturado
por Raul Benedi en la Cala del Melocotón.
La porra, en esta ocasión, consistente en una paletilla, recayó en el numero 23,
resultando premiado de esta forma David Bosch.
Por otra parte, durante la mañana del próximo domingo, nuestros socios

infantiles disputarán su tercer y último social, quedando de esta manera
también finiquitada su regularidad anual. Desde aquí les deseamos mucha
suerte a todos.
Pese a faltar aún por disputar el concurso de Navidad, al no tener éste
carácter social, la liga del presente año ya está finalizada, por lo que queremos
aprovechar para dar la enhorabuena al vencedor de este año Ivan Brandolese,
por su excelente temporada realizada. Agradecer también a todos los socios
y demás participantes en nuestros open y sociales, así como a todos los
colaboradores y patrocinadores, su asistencia y su buen hacer, permitiéndonos
a todos disfrutar de un ambiente increíble durante toda la temporada. Por
ello, animamos a los que ya son socios a repetir el año próximo, y a los que aún
no lo son, que se animen para la nueva temporada. Desde el club de pesca
Vinaròs, como siempre, muchas gracias y buena pesca.

Sección de pesca Club Náutico Vinaròs en el 4º Open de Pesca 2019
El pasado sábado tuvo
lugar el 4º Open de Pesca
2019 organizado por el
Club Náutico y segundo
de la temporada en su
modalidad de Curricán.
El día amaneció soleado
y caluroso, pero las aguas
no se encontraban en
las mejores condiciones
para la práctica de la
pesca, la suciedad en
superficie condicionó que
las capturas no fueran las
esperadas. A las 7:30 h se
daba la salida a la prueba
y todos los participantes se
concentraron alrededor de
los 40 m de profundidad,
a las 12:30 h todas las
embarcaciones
ya
se
encontraban amarradas a puerto para dar comienzo al recuento de las
capturas y conocer a los tres primeros clasificados y la pieza mayor.
Especies capturadas: melvas, lampugas y rayados.
CLASIFICACIÓN PRUEBA:

GANADOR PIEZA MAYOR

1º SUMAKA
2º AUDAZ
3º SEILA

l’ARTILLER

Rubén Núñez
Gilberto Ferré
Manuel Albiol

Healthy

Life
PE YDRO

CONSULTA DE MEDICINA
GENERAL Y NUTRICIÓN
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Edgar Marti 1,890 k

601 322 558
CENTRO MÉDICO
...if you need a doctor we can help you
c/ CALA PUNTAL W, 23 P.12 - VINARÒS
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Festa presentació de les escoles esportives i mascota
X.Flores
Dissabte passat es va celebrar al pavelló
poliesportiu municipal la gran festa de presentació
de les escoles esportives municipals del Consell
Municipal d’Esports 2019-2020, amb una elevada
participació.
Durant l’acte, l’alcalde, Guillem Alsina va lliurar
el primer premi de la mascota a Andreu Borut
Querol, del CEIP Misericordia, que va fer un logo
multiesportiu amb l’eslogan “l’esport és vida” que
porten impreses totes les samarretes.
Després es va disfrutar de les moltes activitats
ludic-esportives obertes a tots els xiquets i xiquetes
que van acudir. Tota una festa de l’esport que es va
disfrutar en familia.
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Victòria del Club Voleibol Vinaròs

El Club Voleibol Vinaròs jugava diumenge al matí el quart partit de la Primera divisió autonòmica. Primer
partit de lliga com a locals amb una victòria per 3-1(25-16/25-11/23-25/25-21) contra CV Stella Maris.
Primer cop que vinarossencs i vinarossenques s'uneixen al Pavelló Municipal per gaudir del voleibol!
Espectacular acollida, agraïment màxim a tota l'afició. Avui es desperta una fera que donarà molt que
parlar. Repetirem aquest cap de setmana, diumenge a les 12h el juvenil jugarà el seu primer partit a casa
contra el Altamira de Valencia i el Senior Masculí anirà a per la seua quinta victòria contra el Sedaví B a les
17h en el pavelló municipal de Vinaròs.

Presentació Temporada 2019/2020, del Club Natació Vinaròs

El diumenge dia 20 d' octubre es va fer com ja
és habitual la presentació dels equips del Club
Natació Vinaròs un any més al Pavelló Poliesportiu.
Va començar obrint l'acte, el nostre president , fent
menció dels èxits més destacats aconseguits pels
nadadors en la temporada anterior, destacant l'
ascens de l' equip a la Divisió d' Honor. També fent
menció al gran repte que tenim aquest any de
22

gestionar tots els grups de natació d' iniciació, de
manteniment , especialització i competició. A l'acte
també va assistir en representació del consistori,
el regidor d'esports Jose Chaler ,que va dir unes
paraules a tots els assistents, després el president va
continuar l'acte presentant les diferents categories,
sent els primers : el grup d' escoleta seguit pels
pre-benjamins, benjamins, alevins, infantils,

juniors ,absoluts i aquest any com a novetat el nou
grup de màsters. També va presentar als nostres
entrenadors : Marta, Sergi, Alex, Marc i Toni dirigits
per Albert Delmonte i Isidro Martorell que són els
encarregats de la formació de tots els nadadors.
En acabar l'acte es va fer un berenar per a tots els
nadadors, obsequiat un any més pel col·laborador
TELEPIZZA.
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Club Esportiu Vinaròs-Facsa Aigües de Vinaròs

Comencem la temporada 2019-2020
CRÒNICA 20/10/2019

Aplega octubre i amb ell les
tradicionals fotos d’inici de
temporada 2019/2020, en les
que els actuals atletes i els futurs
grans atletes posen amb el seu
millor somriure per tal de mirar
cap endavant a la recerca de nous
èxits.

CLUB ESPORTIU VINARÒS-FACSA Aigües de Vinaròs

COMENCEM LA TEMPORADA 2019-2020
Aplega octubre i amb ell les tradicionals fotos d’inici de temporada 2019/2020, en les que els actuals atletes i els
futurs grans atletes posen amb el seu millor somriure per tal de mirar cap endavant a la recerca de nous èxits.

VIII TRENCAMOLES XERT
El passat diumenge 20 d´octubre
VIII TRENCAMOLES XERT
es va celebrar el VIII Trencamoles
de Xert, carrera mítica de la
El passat diumenge 20 d´octubre es va celebrar el VIII Trencamoles de Xert, carrera mítica de la «contornà» amb
«contornà» amb dues modalitats,
dues modalitats, una marxa no competitiva de 13 km amb 500 metres de desnivell i una cursa de 18,5 km amb
una marxa no competitiva de 13
800 m de desnivell i 1.660 m d’acumulat. Una cursa de caracter molt tècnic i molt ben organitzada per l’Agrupació de
km amb 500 metres de desnivell i
muntanya el Turmell de Xert
una cursa de 18,5 km amb 800 m
de desnivell i 1.660 m d’acumulat.
Fins allí s’han desplaçat els i les atletes més durs del Club per a demostrar que no hi ha cursa que se’ls resistisca, ni
Una cursa de caracter molt
tant sols la Trencamoles de Xert.
tècnic i molt ben organitzada
per l’Agrupació de muntanya el
A les 8.30 es va iniciar la cursa amb una temperatura de 17 °C molt agradable interrompuda per una pluja lleugera
Turmell de Xert
de curta durada i amb un vent gelat a la part més alta. Els 600 atletes que la conformaven van sortir a donar-ho tot,
Fins allí s’han desplaçat els i les
uns
a millorar la seua marca personal, uns altres a gaudir i disfrutar. Lamentablement el dessitjat pernil no es va
atletes més durs del Club per a
poder
aconseguir.
demostrar que no hi ha cursa
que se’ls resistisca, ni tant sols la
Destacar les fantàstiques actuacions de Pilar Tovar, Vicent Gondomar i i Andrea Cabré, que una volta més han tornat
Trencamoles de Xert.
a fer podi. Pilar ha aconseguit una tercera posició en la classificació general i primera classificada en la seua
A les 8.30 es va iniciar la cursa
categoria. Per una altra banda, Vicent ha aconseguit la segona posició en la seua categoria i Andrea la tercera posició
amb una temperatura de 17 °C
a la seua categoria.
molt agradable interrompuda
per una pluja lleugera de curta
durada i amb un vent gelat a la
Cursa de 18,5 km
part més alta. Els 600 atletes que
la conformaven van sortir a donar-ho tot, uns a millorar
Pos. Gen.
Pos. Cat.
Nom
Temps
la seua marca personal, uns altres a gaudir i disfrutar.
Lamentablement el dessitjat pernil no es va poder
aconseguir.
13
8
Pau Forner Sales
1:44:09
Destacar les fantàstiques actuacions de Pilar Tovar, Vicent
Gondomar i i Andrea Cabré, que una volta més han
15
9
David Vericat Forner
01:45:07
tornat a fer podi. Pilar ha aconseguit una tercera posició
en la classificació general i primera classificada en la seua
categoria. Per una altra banda, Vicent ha aconseguit
18 la
2
Vicent Beltran Gondomar
01:46:28
segona posició en la seua categoria i Andrea la tercera
posició a la seua categoria.
38
10
Emilio Querol Ferreres
01:52:40
Cursa de 18,5 km
Pos. Gen. Pos. Cat. Nom
Temps
24
Txetxu Compes Martínez
02:04:33
13
8
Pau Forner Sales
1:44:09 80
15
9
David Vericat Forner
01:45:07
18
2
Vicent Beltran Gondomar 01:46:28
38
10
Emilio Querol Ferreres
01:52:40
80
24
Txetxu Compes Martínez 02:04:33
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Dimarts 29

Programació

A partir de les 18.00 hores
Animació juvenil terrorífica
Lloc: carrers comercials del centre de la ciutat
18.00: Plaça Parroquial
18.30: Carrer Dr. Santos
19.00: Travessia Safont
Tots els públics
Organitza: Regidoria de Promoció de la Ciutat, Interés
Turístic, Projecció Festiva i Relacions Institucionals.
Col·labora: Acadèmia de ball Locura

De 09.00 a 20.00 hores
Obertura del Cementeri Municipal
Lloc: C/ Extramurs de Maria Auxiliadora
A partir de les 19.30
Animació juvenil terrorífica
Lloc: carrers comercials del centre de la ciutat.
Punt de trobada: plaça Parroquial.
Tots els públics
Organitza: Regidoria de Promoció de la Ciutat, Interés Turístic,
Projecció Festiva i Relacions Institucionals.
Col·labora: Gimnàs Gentsana (Grup Hip-Hop)

A partir de les 19.30
Animació juvenil terrorífica
Lloc: carrers comercials del centre de la ciutat
Punt de trobada: plaça Parroquial
Tots els públics
Organitza: Regidoria de Promoció de la Ciutat, Interés
Turístic, Projecció Festiva i Relacions Institucionals.
Col·labora: Gimnàs Gentsana (Grup Jazz i Acrobàcies)

A les 20.30 hores
Passeig històric guiat «Els espais funeraris a la nostra ciutat»
Punt de trobada: Porta de l’ajuntament
Públic adult
Activitat gratuïta.
Organitza: Regidoria de Promoció de la Ciutat, Interés Turístic,
Projecció Festiva i Relacions Institucionals.
Col·labora: Amics de Vinaròs

A les 20.30 hores
Passeig històric guiat «El cementeri de Vinaròs a la llum de
les espelmes»
Punt de trobada: Porta principal del cementeri municipal
Públic adult
Activitat gratuïta. Aforament màxim de 50 persones.
Preinscripció a la planta baixa de l’ajuntament.
Organitza: Regidoria de Promoció de la Ciutat, Interés
Turístic, Projecció Festiva i Relacions Institucionals.
Col·labora: Amics de Vinaròs

Dimecres 30
De 09.00 a 20.00 hores
Obertura del Cementeri Municipal
Lloc: C/ Extramurs de Maria Auxiliadora

Programació

A partir de les 18.00 hores
Animació infantil tradicional sobre la Castanyada
Lloc: Mercat Municipal
Tots els públics
Organitza: Regidoria de Promoció de la Ciutat, Interés Turístic,
Projecció Festiva i Relacions Institucionals.
Col·labora: Gimnàs Gentsana i Mercat de Vinaròs

Dijous 31
De 09.00 a 20.00 hores
Obertura del Cementiri Municipal
Lloc: C/ Extramurs de Maria Auxiliadora
A partir de les 18.00 hores
Animació juvenil terrorífica
Lloc: carrers comercials del centre de la ciutat
18.00: Plaça Parroquial
18.30: Passatge Dr. Santos
19.00: Travessia Safont
19.30: Auditori Municipal
Tots els públics
Organitza: Regidoria de Promoció de la Ciutat, Interés Turístic,
Projecció Festiva i Relacions Institucionals.
Col·labora: Acadèmia de ball Locura

A partir de les 21.00 hores
Lectura dramatitzada sobre ELS ASSASSINATS DEL CARRER DE LA
MORGUE I ALTRES RELATS EXTRAORDINARIS d’Edgar Allan Poe
Lloc: Arcada de l’Antiga Casa de la Vila (C/ Major)
Públic Juvenil i Adult
Sense entrada
Organitza Aula Municipal de Vinaròs i Puro Teatro Arts Escèniques
A partir de les 00.00 hores
Festes temàtiques «Nit de les Ànimes».
Lloc: Locals d’oci de la ciutat
Públic adult
Organitza: Associació de Pubs de Vinaròs

A partir de les 19.30 hores
Animació infantil i juvenil
Lloc: carrers comercials del centre de la ciutat
Tots els públics
Organitza: Regidoria de Promoció de la Ciutat, Interés Turístic,
Projecció Festiva i Relacions Institucionals.
Col·labora: “Move of Soul”
A partir de les 20.00 hores
Castaween
Lloc: carrers comercials del centre de la ciutat
Tots els públics
Organitza: Nanos i Gegants
Col·labora: Regidoria de Promoció de la Ciutat, Interés Turístic,
Projecció Festiva i Relacions Institucionals.

Aules de babel

CURS D’

ALEMANY
Iniciació

Del 22 d’octubre al 27 de febrer
Horari: Dimarts i dijous d’11 a 12.30h
Durada: 50h
Lloc: Centre Municipal de la 3a Edat, Aula 1r pis
Professora: Katja Kaudelka
Preu General:57.50 € Socis: 52.90€ (aturats 50%)
Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

24

TEATRE

VINARÒS
ARTS ESCÈNIQUES
26 octubre de 2019

TARDOR 2019 · Octubre, novembre i desembre
AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIGITALITZA’T

06 JOC DE

diumenge

2n semestre

octubre

Dirigit a PIMES

Companyia: Bullanga Teatre
Primera funció: 19.00 h (80 espectadors)
Segona funció: 20.30 h (80 espectadors)
Lloc: Auditori Municipal

Taller
«Fotografia de
producte per a
xarxes socials»
(4 h)

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Valencià

20 LA

diumenge

TEATRE

octubre

Dijous 7 de
novembre de 14.30 a
16.30 hores
Inscripcions fins al
30 d’octubre

Taller «Coneixes
la teua
competència a
internet?» (2 h)

Companyia: Bambalina Teatre Practicable
Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Castellà

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori Municipal

TARDOR 2019 · Octubre, novembre i desembre
diumenge

17 EL PACTE
06 JOC DE

diumenge
novembre

Companyia: Bullanga Teatre

octubre

XIQUETES

Hora: 19.30 h
Companyia:
Lloc: Auditori
MunicipaL

Divendres 8 de
novembre de 14.30 a
16.30 hores
Inscripcions fins al 31
d’octubre

VINARÒS
CELESTINA

ARTS ESCÈNIQUES

Taller «Aprén
com vendre
més amb el
màrqueting en
línia» (2 h)

· 964 401 912

Dies 1 i 3 d’octubre
de 14.30 a
16.30 hores
Inscripcions fins al
24 de setembre

XIQUETES

Preu: 5 € entrada general*

Jove i adult
Bullanga Públic:
Teatre
Idioma: Valencià

Primera funció: 19.00 h (80 espectadors)
Preu: 5 € entrada general*
Segona funció: 20.30 h (80 espectadors)
Públic: Jove i adult
divendres
Lloc: Auditori Municipal
Idioma: Valencià

29 L’ELECTE
20 LA

diumenge
novembre

Taller «Claus
d’èxit per a una
botiga en línia»
(2 h)

Dijous 14 de
novembre de 14.30 a
16.30 hores
Inscripcions fins al 7
de novembre

Companyia: Horta Teatre

octubre

CELESTINA

Hora: 22.30 h
Companyia:
Lloc: Auditori Municipal

Preu: 5 € entrada general*

Públic: Jove i adult
Bambalina
Teatre Practicable
Idioma: Valencià

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori Municipal

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Castellà

01 CELEBRARÉ
MUERTE
17 MI
EL PACTE

diumenge
diumenge
desembre
novembre

MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700
http://adl.vinaros.es

LLOC DE REALITZACIÓ
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Entrada: Carrer de la Mare
de Déu del Pilar, 26
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
bit.ly/DIGITALITZAT

Companyia: Teatro del Barrio
Companyia: Bullanga Teatre

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori Municipal

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Castellà

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori MunicipaL

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Valencià

Venda anticipada: Auditori municipal
de dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h
* Amb Carnet Jove: 4,5 €
* Abonament per a totes les obres: 20 €

divendres

29 L’ELECTE

DESENVOLUPAMENT LOCAL

novembre

Companyia: Horta Teatre

Hora: 22.30 h
Lloc: Auditori Municipal

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Valencià

01 CELEBRARÉ

diumenge

desembre

MI MUERTE
Companyia: Teatro del Barrio

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori Municipal

Preu: 5 € entrada general*
Públic: Jove i adult
Idioma: Castellà

Venda anticipada: Auditori municipal
de dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h
* Amb Carnet Jove: 4,5 €
* Abonament per a totes les obres: 20 €

Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

Regidoria deiTurisme
i Comerç
Per a més informació cultura@vinaros.es
vinaros@touristinfo.net
i cme@vinaros.es
Per a més
informació cultura@vinaros.es
vinaros@touristinfo.net
cme@vinaros.es
Regidoria d'Educació i Esports
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PROGRAMACIÓ GÀMESIS 2K19
DIVENDRES 22
09:15h ACTE D'OBERTURA
GÀMESIS 2K19
09:30h PRESENTACIÓ DEL
GRAU DE CREACIÓ
DE VIDEOJOCS - UJI
10:10h XERRADA UPCCA,
«De l’ús a l'abús»

11:00h POLSA PAUSE
11:30h CONFERÈNCIA

«El futur dels E-SPORTS»

ELEVAT GAMES
12:30h CONFERÈNCIA
«Art Conceptual per
als videojocs»

DIEGO LA TORRE
16:00h - 20:30h
JOC LLIURE

«Vine a entrenar
que demà
hi ha torneig!»

Vinaròs, a 22 de octubre de 2019.
Con motivo del 140 aniversario de la muerte de Santa Bernardette Soubirous,
vidente de Lourdes, sus reliquias salen del Santuario de Nuestra Sra. de Lourdes, en los Pirineos
franceses para visitar 48 diócesis españolas. La razón por la que se produce este hecho, por
primera vez, es hacer llegar dichas reliquias a todos aquellos, especialmente enfermos, que no
tienen oportunidad de desplazarse al Santuario.
El próximo martes, 29 de octubre, a las 16h, llegarán a Vinaròs; lo harán en primer lugar a la
Residencia Hogar San Sebastián y tras permanecer allí dos horas, serán trasladadas a la Iglesia
Arciprestal de Vinaròs, donde se rezará el Rosario a las 18:30, a las 19 horas se celebrará la Misa y
acto seguido se hará una Procesión y Adoración Eucarística.
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de Tortosa. Delegación de Vinaròs.

I A MÉS…
·IWAT MARIO KART,
·RADIO CONTROL,
·COCKPITS GRAN
TURISMO,
·JUST DANCE,
·GUITAR HERO,
·EXPERIÈNCIES
REALITAT VIRTUAL,
·BEAT SABER,
·ESCAPE ROOM,
·COSPLAY...

DISSABTE 23
10:00h TALLER DE COSPLAY
«Creació de complements
de cosplay»
Edat: + 7 anys.

«Animació 2D amb Unity»
Edat de 7 a 12 anys.

10:30h INICI TORNEJOS
FIFA 20 -2vs2 / FORTNITE / LOL
11:00h TALLER DE CARACTERITZACIÓ

10:30h INICI TORNEJOS
FIFA 20 INDIV.
BEAT SABER

«Demo d’aplicació d’una pròtesi
d’efectes especials»

11:00h FINAL TORNEIG LOL

11:30h CONFERÈNCIA

12:00h TALLER DE CREACIÓ
DE VIDEOJOCS

«Cosplay Vinaròs...fàbrica
de somnis friquis»

12:00h CONFERÈNCIA

«Creació de música interactiva»

OSCAR SENEN
16:00h TORNEJOS I FINALS
SMASH BROS
MARIO KART 8
17:00h TORNEJOS RETRO GÀMESIS
STREET FIGHTER II «2a Edició»
PUZZLE BOBBLE

«Com animar el teu personatge
de videojocs amb Unity»
Edat + 12 anys.

17: 00h FINALS
BEAT SABER
FIFA 20 2vs2
FIFA 20 INDIV.
FORTNITE

INSCRIPCIONS ALS
TORNEJOS I TALLERS:

www.gamesis.eu

N O V E TAT !

GAMESIS NIGHT
DISSABTE 23

22:00h TORNEJOS
AGE OF EMPIRE II
UNREAL TOURNAMENT 3
ARTEMIS

TERTÚLIA
Club de lectura

DIUMENGE 24
10:00h TALLER DE CREACIÓ
DE VIDEOJOCS

ELS JUGADORS I ASSISTENTS
ALS TALLERS HAURAN D’ESTAR
30’ ABANS DE L’HORA D'INICI
DEL TORNEIG O DEL TALLER.
HORARI GÀMESIS:
10:00h - 14:00h
16:00h - 20:30h
www.gamesis.eu

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 15 de novembre ,17h.30’

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Planta 2na.

C/ Pilar , 26

Vinaròs

“Una soledad demasiado
ruidosa” de Bohumil Hrabal

Presenta : Rosendo Fernández
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“Des de fa trenta-cinc anys, Hanta treballa en una trituradora de
paper premsant llibres i reproduccions de quadres. En cadascuna
de les bales de paper que prepara conviuen llibres, litografies,
ratolins empresonats i el seu propi esforç, que es manifesta en
una relació absolutament amorosa amb els llibres que destrueix
per ofici i salva per passió.”
Regidoria
dedeCultura,
Festes,
Tradicions
i Joventut
Regidoria
Promoció, Interés
Turístic
i Festes
Regidoria
d’Educació
Regidoria
de
Turisme
i
Comerç
Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Regidoria
de Política Social
Regidoria
d'Educació
i Esports

Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

19 Charla: “Fitoplancton marino y cambio
climático”. Segunda charla del ciclo planificado
para Vinaròs.
26 octubre
de 2019

CURSOS DE VALENCIÀ

Tenemos una nueva cita, ésta vez con Juan Carlos Lino Martínez
(biólogo, doctor y profesor), con el cual nos zambulliremos en los
mares y océanos para aprender más sobre su funcionamiento y
problematicas;
se prestará
especial atención
Actividades
planificadas
2 a la importancia del
fitoplancton
marino
como
sumidero
de
CO2;
etc. La charla se hará
OCTUBRE 2019
el
sábado
19
de
octubre,
a
las
19,30
h,
en
el
salón de actos del
https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros/
Vinalab (c/ Galicia 12). ¡No os la perdáis!
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique278.html

2019/20

http://www.internatura.org/grupos/apnal.html

NOCIONS BÀSIQUES DE VALENCIÀ ESCRIT PER A VALENCIANOPARLANTS

Curs adreçat a persones que parlen el valencià però que no el van estudiar a escola i l’utilitzen habitualment de manera escrita. El
curs permetrà millorar les capacitats de fer-ho amb correcció a l’hora d’escriure missatges, notes…

DURADA

LLOC

CALENDARI

HORARI

40 h

Centre d’FPA

Del 15 de novembre al 22 de maig

Divendres
de 9.15 a 11.15h

PROFESSORA

PREU

Pepi Queralt

10 €

PREPARACIÓ DE LES PROVES DE VALENCIÀ - NIVELLS A2, B1 I C2
CONVOCATÒRIA 2020

Organismes oficials que examinen: JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià),EOI (Escola Oficial d’Idiomes) i CIEACOVA
(Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià)

NIVELL

DURADA

A2
(antic oral)
B1
(antic elemental)
C2
(antic superior)

60h

CALENDARI

LLOC

Centre
Municipal de la
3a Edat. C.
Pilar, 42
Aula 1r pis
CEFIRE: Av
Llibertat 2D
Aula 2n pis

75 h

HORARI

PREU

PROFESSORA

Dimarts i dijous
de 15.30 a 17h
Del 5 de novembre
al 7 d’abril

Pili Guardino
Dimarts i dijous
de 9.15 a 10.45h

Del 19 de novembre
al 15 de juny

Centre d’FPA

CURSOS D’ACTIVITATS MANUALS

20 €

Dilluns i dimarts
de 15.30 a 17h

2019/20
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”Más
cajas nido para
Vinaròs”
Gracias al
Charla:
“Fitoplancton
marino
y cambio
interés deSegunda
algunos propietarios,
vamosplanificado
a instalar más
cajasVinaròs.
nido en
climático”.
charla del ciclo
para

19

Tenemos
unaprivadas
nueva cita,
vezde
con
Lino Martínez
fincas
de laésta
sierra
la Juan
ErmitaCarlos
de Vinaròs.
Nuestras
(biólogo, doctor y profesor), con el cual nos zambulliremos en los
especies
beneficiosas,
carboneros,
mirlos,
gorriones, autillos,y
mares y
océanos
para aprender
más sobre
su funcionamiento
cernícalos,seetc.,
necesitan
nuestra
ayuda, ayalaque
la pérdida del
de
problematicas;
prestará
especial
atención
importancia
fitoplancton
marino
de CO2;
etc. alarmante.
La charla se hará
hábitats,
lugarescomo
de críasumidero
y biodiversidad
es muy
el sábado 19 de octubre, a las 19,30 h, en el salón de actos del
610604180
VinalabMás
(c/ información:
Galicia 12). 677310173
¡No os la //
perdáis!
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”Más cajas nido para Vinaròs” Gracias al
interés de algunos propietarios,
vamosenaAcción
instalar
más cajas nido en
A.P.NA.L.-Ecologistas
de Vinaròs
fincas privadas de la sierra de la Ermita de Vinaròs. Nuestras
especies beneficiosas,
mirlos,
gorriones,
Dirección carboneros,
postal: Apdo de correos
237 - 12500
Vinaròs autillos,
cernícalos, etc., necesitan nuestra ayuda, ya que la pérdida de
hábitats, lugares
de cría
alarmante.
Dirección
social:y c/biodiversidad
Costa y Borrás nºes
27,muy
1º derecha.
12500 Vinaròs
Más información: 677310173 // 610604180

(atención al público: sólo jueves de 19,30 a 22,00 h)
* Necesitamos tu ayuda, ¡hazte socio! *

A.P.NA.L.-Ecologistas en Acción de Vinaròs

Provi Fabregat

Dirección postal: Apdo de correos 237 - 12500 Vinaròs
Dirección social: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º derecha. 12500 Vinaròs
(atención al público: sólo jueves de 19,30 a 22,00 h)

BOIXETS, CALATS i BORDAT EN TUL

* Necesitamos tu ayuda, ¡hazte socio! *

Bolillos, vainicas y bordado en tul

GRUPS

DURADA

LLOC

PERÍODE

HORARI

Del 6 de novembre
al 13 de maig

Dimecres
de 10 a 12 h

50 h

Saló del
Centre
Municipal
de la 3a
Edat

Grup A
Grup C

Del 7 de novembre
al 28 de maig

PROFESSORA

PREU

Angelita Monroig

General: 57,50 €
Socis: 52,90 €

Dijous
de 17 a 19 h

Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions per internet a www.consellepa.vinaros.es

CURS MONOGRÀFIC

CUINA AMB GARROFA
CUINA AMB GARROFA

CURS MONOGRÀFIC

Aprendrem a fer diferents plats on la garrofa n’és un ingredient: tempura,
coca, tallarins, creps...

Aprendrem
a fer
plats on
garrofa
n’és un ingredient: tempura,
Dilluns
18 diferents
de novembre,
de la
17.15
a 20.15h
coca, tallarins,
Durada:creps...
3h
Lloc: Espai Gastronòmic del Mercat
DillunsProfessor:
18 de novembre,
de 17.15 a 20.15h
Fede Sebastià
Durada:
3h General: 10 € Socis: 9.20€
Preu
Lloc: Espai Gastronòmic del Mercat
Professor: Fede Sebastià
Preu General: 10 € Socis: 9.20€

Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions per internet a www.consellepa.vinaros.es

Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià
Regidoria de Promoció, Interés Turístic i Festes
Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es
Regidoria d’Educació
Regidoria de Desenvolupament Local i Cultura
Inscripcions per internet a www.consellepa.vinaros.es
Regidoria de Política Social
Regidoria de Transició ecològica, govern obert i innovació digital

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut

Regidoria deiTurisme
i Comerç
Per a més informació cultura@vinaros.es
vinaros@touristinfo.net
i cme@vinaros.es
Per a més
informació cultura@vinaros.es
vinaros@touristinfo.net
cme@vinaros.es
Regidoria d'Educació i Esports
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Tauler Municipal

26 octubre de 2019

Dia Internacional de la Dona Rural

L'Ajuntament de Vinaròs a través de la Regidoria de
Política Social i Joventut s'uneix a la celebració del 15
Per la present es convoca el concurs del cartell anunciador del “Carnaval de
Vinaròs 2020” i es publiquen les bases amb les quals estaran subjectes tant
d'octubre com a Dia Internacional de la Dona
Rural
Per
la present
es convoca el concurs del cartell anunciador del “Carnaval d
l’artista com la seua obra de manera inexcusable.
donant visibilitat i reconeixent al treball de lesVinaròs
dones 2020” i es publiquen les bases amb les quals estaran subjectes ta
concurs
podràde
presentar-se
artista qui realitzarà el seu treball d’acord
l’artista
obra
maneraqualsevol
inexcusable.
en l'entorn rural. En ocasió d'aquest dia es realitzarà
a com1-laAlseua
amb el lema “CARNAVAL DE VINARÒS: CARNAVAL DE VENÈCIA”. El motiu del
la Biblioteca Municipal, els dies 7 i 12 de novembre de
cartell haurà de fer referència tant al Carnaval de Vinaròs com al tema proposat.
1-per
 l aconcurs
A
presentar-se
qualsevol
artista
qui realitzarà
seusempre
treball d’aco
2- podrà
Els originals
podran realitzar-se
per qualsevol
procediment
de tècnicaellliure
2019 de 9.30 a 12.30 h, un curs d'emprenedoria
que
siga
factible la seua
reproducció
en quadricromia,
per al
qualVENÈCIA
s’exclourà tant
les motiu d
amb
el
lema
“
C
ARNAVAL
DE
VINARÒS:
CARNAVAL
DE
”
.
El
dones per a creació de projectes d'economia social.
tintes or, plata i fosforescents.
cartell haurà 3deLfer
referència
tant
al
Carnaval
de
Vinaròs
com
al
tema
proposat.
es obres presentades hauran de ser originals i inèdites, realitzades expressament
Les dones interessades poden inscriure's en Serveis
per aquest
concurs.
El jurat admetrà
en la seua procediment
realització recursos
de lliure
2- E
 ls originals
podran
realitzar-se
per qualsevol
degràfics
tècnica
lliure semp
Socials de Vinaròs (plaça de Sant Antoni, 19, baixos)
accés sempre de forma puntual i secundària, llibres de drets inclús a tercers, i allunyats
que siga factible
la seua reproducció en quadricromia, per al qual s’exclourà tant l
de qualsevol altra obra similar.
o bé a través del correu electrònic serviciossociales@
tintes or, plata
fosforescents.
El ijurat
es reserva el dret a desqualificar de forma immediata qualsevol obra, inclús a la
vinaros.es
amb la devolució del premi a posteriori, si detecta qualsevol indici de plagi,
3- Les obresguanyadora,
presentades
hauran de ser originals i inèdites, realitzades expressame
sent l’autor el seu únic responsable front a qualsevol demanda.

Curs

per aquest concurs.
El jurat
admetrà
en visible
la seua
realització
recursos
gràfics de lliu
4- Als originals,
de manera
clara, molt
i integrada
deurà aparéixer
la inscripció
“Carnaval
de Vinaròs,
deli 8
al 24 de febrer
de 2020
”. L’original
no deurà
a la i allunya
accés sempre
de forma
puntual
secundària,
llibres
de
drets inclús
a portar
tercers,
cap firma ni pseudònim de l’autor.
de qualsevol vista
altra
obra similar.
5- Les dimensions del cartell són 50 cm x 70 cm en orientació vertical. El cartell es
El jurat es reserva
el dret a desqualificar de forma immediata qualsevol obra, inclús a
presentarà en format digital (.PDF o .JPG) i el seu volum no serà superior als 5 MB.
d ' E m p r e n e d o rguanyadora,
ia
amb
devolució
del premi
a posteriori,
si detecta
qualsevol
indici de pla
6Els la
treballs
s’entregaran
per e-mail
a la secretaria
del concurs,
qui contestarà
rebut, servint aquesta
com a
resguard que s’ha presentat en
seu únicderesponsable
front contestació
a qualsevol
demanda.
p e r a d osent
n e sl’autor elacusament
temps i forma correcta al concurs. Al correu electrònic, a més d’adjuntar l’arxiu del

4- Als originals,
e manera
clara,
moltd’anotar
visibleel ilema
integrada
deurà
aparéixer
la inscripc
cartell d
presentat
a concurs,
s’haurà
de la proposta,
nom
i cognoms de

l’autor,
així com del
un telèfon
contacte.
“Carnaval de
Vinaròs,
8 alde24
de febrer de 2020”. L’original no deurà portar a
7- ni
El termini
d’entrega
treballs finalitzarà a les 24:00 hores del diumenge 24 de
vista cap firma
pseudònim
dedels
l’autor.
novembre de 2019.

5- Les dimensions
delescartell
50fases:
cm x 70 cm en orientació vertical. El cartell
8- El concurs
resoldrà són
en dues

- Primera
fase (.PDF
en la qual
un jurat i avaluarà
els treballs
presentats.
El jurat
en format
digital
o .JPG)
el seu tots
volum
no serà
superior
als 5 MB.
7 I 1 2 D E N O V E M B Rpresentarà
E
elegirà 3 propostes finalistes que passaran a la segona fase.
6- Els treballs- s’entregaran
per
e-mail
a
la
secretaria
del
concurs,
qui
contesta
Segona fase en la qual se sotmetrà a votació per part de les comparses les
A L E S 0 9 : 3 0acusament
H
propostes
seleccionades
jurat.
de rebut,
servint
aquestapelcontestació
com a resguard que s’ha presentat e

9- Ecorrecta
l jurat de la primera
fase estarà
persones vinculades
professionalment
temps i forma
al concurs.
Alcompost
correuperelectrònic,
a més
d’adjuntar l’arxiu d
al món de l’art i el disseny, un representant de l’Ajuntament i un altre de la Comissió
cartell presentat
a
concurs,
s’haurà
d’anotar
el
lema
de
la
proposta,
nom i cognoms
Organitzadora del Carnaval. La secretaria del concurs aixecarà i publicarà una acta
l’autor,
així
com
un
telèfon
de
contacte.
amb
el
resultat
del
veredicte
del
jurat,
en
la
qual
quedaran
reflectits
els
lemes
de totes
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C/ Pilar
propostes presentades i el lema de les propostes finalistes, sense nomenar als seus
7-) El terminiles
d’entrega dels treballs finalitzarà a les 24:00 hores del diumenge 24
VINARÒS (CASTELLÓ
autors per mantenir el seu anonimat.
novembre deEl2019
jurat, .el veredicte del qual serà inapel.lable, es reserva la facultat de declarar desert

premi si estima que cap treball s’adequa per la qualitat artística o qualsevol altre
8-: El concursel
es
resoldrà en dues fases:
Inscriu-te en
motiu per a poder representar les festes del Carnaval de Vinaròs.

-

Serveis Socials de Vinaròs
Plaza Sant Antoni, 19- baixos o bé a través del mail:
serviciossociales@vinaros.es

Primera
en la
qual
un jurat
els treballs
El jur
10- fase
La segona
fase
del concurs
seràavaluarà
valorada pertots
les comparses.
Cadapresentats.
una de les
tindrà dret
a un vot (30
La votació fase.
es realitzarà a porta
elegiràcomparses
3 propostes
finalistes
quecomparses=30
passaran vots).
a la segona
tancada en una única sessió a la qual es convocarà a les comparses per avaluar els
Segona
fase en la qual se sotmetrà a votació per part de les comparses l
cartells finalistes. Entre els representants de les comparses, s’elegirà dos vocals que
propostes
seleccionades
acompanyaran
al secretaripel
del jurat.
concurs a l’hora de realitzar el recompte de vots i lectura
de les dades del guanyador. En cas d’empat, es realitzarà un sorteig entre les
propostes que han rebut igual puntuació.

11- S’atorgarà un únic premi al cartell guanyador de 800€. El premi estarà subjecte a la
retenció corresponent.

12- L’autor del treball guanyador cedirà tots els drets de la proposta guanyadora a la

Comissió Organitzadora del Carnaval qui passarà a ser la seua propietària, tenint la
mateixa, tant el dret d’impressió en el suport que crega oportú, com el seu ús per a
difusió, utilització o el que considere, tant als programes de les festes com en qualsevol
altre mitjà imprés o audiovisual.

13- Els finalistes rebran l’acta signada amb el resultat del concurs i el reconeixement al
seu treball.

14- Al guanyador del cartell se’l convidarà a formar part, si ho desitja, del jurat que
delibere la següent edició.

sessió I

sessió II i III

En aquesta sessió es brindaran

Aquesta temàtica comptarà amb

Jornada en la qual s'explicaran les formes

eines

desenvolupament

dues

quals

de comunicar i difondre el seu projecte

a

la

s'explicarà com posar en acció la

d'una manera senzilla i pràctica utilitzant els

conscienciació del potencial de la

seua idea de negoci brindant

mitjans digitals. Al mateix temps, se'ls

dona en l'entorn rural i la seua

coneixements en la creació d'un

donaran eines per a millorar les seues

capacitació en la nova creació de

pla de negoci, creació de xarxes

habilitats de comunicació interpersonal a

projectes

de contactes dins i fora del seu

l'hora de transmetre la seua idea de negoci,

entorn,

vendre el seu producte, buscar aliances i/o

de

personal

per

d'economia

emprenedoria
col·lectiva.

28

augmentar

personal

social,
i/o

jornades

existents.

ajudes

en

i

les

sessió IV

subvencions

inversions.

15- L
 a participació en el concurs implica l’acceptació total a cada una de les bases.
16- L
 a secretaria del concurs estarà ostentada pel secretari de la Comissió

Organitzadora del Carnaval, o en qui delegue.
La secretaria del concurs s’encarregarà de garantir el compliment d’aquestes bases,
convocar als diferents jurats, redactar les pertinents actes, resoldre els dubtes que es
realitzen a través del correu electrònic així com enviar les confirmacions de la correcta
recepció dels treballs a:

info@carnavaldevinaros.es

Tauler Municipal

26 octubre de 2019

La Regidoria de Política Social i joventut informa:

PROGRAMA “NADAL ENTRANYABLE” 2019
Taller «Inici de l’activitat agrària» Semipresencial (44 h)
Presencial (20 h) del 21 fins al 25 d’octubre de 16 a 20 hores
Inscripcions fins al 14 d’octubre
Seminari «Potencialitat de la PAC Reserva Nacional» (4 h)
5 de novembre de 16 a 20 hores
Inscripcions fins al 29 d’octubre
Seminari «Condicionament i comercialització,
augment de rendes i canvis normatius» (4 h)
12 de novembre de 16 a 20 hores
Inscripcions fins al 5 de novembre
Seminari «Eines de venda directa per als i les productores» (6 h)
19 i 21 de novembre de 16 a 19 hores
Inscripcions fins al 12 de novembre
Seminari «Malherbologia i cobertes verdes:
un enfocament agroecològic» (4 h)
26 de novembre de 16 a 20 hores
Inscripcions fins al 19 de novembre
MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700
http://adl.vinaros.es

Organitza:

INSCRIPCIONS EN LÍNIA
bit.ly/AGROFORMAT
LLOC DE REALITZACIÓ
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Carrer de la Mare de Déu del Pilar, 26
Col·labora:

Crema de restes vegetals
L'Ajuntament, a través de la Regidoria d'Agricultura, informa que s'ha
obert de nou el període per a la crema de les restes vegetals dintre del
terme municipal. Recordem que la Generalitat va activar les restriccions
durant l'època estiuenca com a mesura preventiva per evitar possibles
incendis durant la temporada seca. Ara s'ha obert de nou el període,
a través del Pla Local de Cremes, i els agricultors podran fer la crema
de les restes vegetals sempre i quan l'alerta de preemergència per
risc d'incendis forestals estiga per sota del nivell 3, tal com marca la
legislació autonòmica.
D'altra banda, l'horari per a la realització de la crema de marges
de cultiu, restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars,
canyissars o matolls lligada a alguna mena d'aprofitament ramader,
queden restringits al interval comprès entre l'alba i les 13.30 hores,
moment en el qual el foc ha d'estar completament apagat.
Cal destacar que per realitzar la crema de les restes vegetals cal
disposar de l'autorització municipal corresponent que es pot tramitar
des del mateix Ajuntament o bé des de la cooperativa El Salvador.

Aquest programa té la intenció d’oferir companya
durant les festes nadalenques a les persones que viuen
soles. Està dirigit a persones grans vàlides, que viuen
soles i no tenen possibilitat de passar els dies de Nadal
en companya de familiars o amics.
Dies d’estada: 23 a 27 desembre de 2.019
Requisits:
- Residir a la Comunitat Valenciana
- Ser major de 65 anys, o ser pensionista amb 60 anys
fets
- No patir trastorns de conducta ni malalties infecto
contagioses
- Valer-se per un mateix
- Viure sol I no poder reunir-se amb familiars o amics.
Presentació de sol.licituds:
Més informació I tramitació de les sol.licituds a l’ Equip
Social de Base de l’Ajuntament de Vinaròs, plaça de Sant
Antoni 19, de 9:00 a 14:00 h. Tel. 964450075
El termini finalitza de 8 de novembre de 2019

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 ello, todos aquellos interesados en tramitar la
baja del vado para el año 2020, podrán presentar
su solicitud hasta el 30 de diciembre de 2019 (de
forma presencial), en la oficina OIAC, situada en la
plaza Jovellar 2, acompañada de 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.
También podrán presentar su solicitud vía telemática
hasta el 31/12/2019.
Si no la presentan antes de dichas fechas deberán
abonar la tasa del 2020.
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26 octubre de 2019
27 juliol de 2019

ESQUELES

3er Aniversario de:

Agustín Delgado Agramunt
† 26 de octubre de 2016

Tu esposa, hijas y nietos

Siempre con nosotros

PUBLICITAT

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

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

30

13

abril

MATEU

14

abril

GUIMERÀ

15

abril

ADELL

c. Sant Francesc, 103
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

23

agenda
AUTOBUSOS

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

*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

av. Pius XII (cant. Picasso)

 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

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

CATÍ
6.30

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

16,00
22,35

08,00
15,10

15,00
21,35

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

 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,

7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45,

R

1827
2005

Observaciones

Destino

 ZONA SUD

Vinaròs

València
Cabanyal

 ZONA NORD

Alcalà de
Xivert

AUTOBUSOS URBANS

BenicarlóPeñíscola

16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35,
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45,
21.05, 21.35, 22.05
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
València
- Vinaròs
*Els autobusos surten 5 minuts abans
del RiuNord
Servol- Castelló
. *Tots els
autobusos tenen parada a l’Hospital

1547

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 25 Vinaròs (Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
7.50, 438.50, 48
10.35, 12.25, 1
552
605
610
6
634
648
656
703
712
726
7
7
9.55, 11.05,
11.45,- 12.55,
13.35,
14.45,
15.25,
16.35,- 17.15,
18.25,
14.15,
16.05,
17.55,
19.45806 819 828 837 854 859
1
659
706
711
715
721
728
732
739
745
749
751
758
19.05,
20.15721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 Zona
– Vinaròs
Llibertat): 2
13
25
7
719
808 sud
813(Aiguadoliva
816
830 per
838Colònia
845 Europa)
854
903
920
9(Av.
19
45
Zona
nord
(Deveses)
–831Vinaròs
9.35,
20.00
8
826
835 (Església):
842
- 7.30,
848 8.30,
851 10.15,
859 8.00,
905 9.00,
90910.50,
912 12.40,
917 14.30,
930 16.20,
937
918.10,
955
1007 1012 Tortosa
04
1
9
-12.05,
91113.15,
- 13.55,
916 15.05,
920
926
-16.55,
93317.35,
- 18.45,
937 19.25,
944
950
954
956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100
11.25,
15.45,
33
53
2
9
939
941
944
948
952
958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 DISSABTE,
1028 1033 DIUMENGE
1036 1045 10
1100 1110 1118 1140 1145
20.35
I FESTIUS(*)
1
59
06
49
05
13
38
10
11DIUMENGE
1111
1115 1121
1128
1132
1139 Vinaròs
1145 11
1151 12
12
1220 1230 1210.30,
1255
130018.00
DISSABTE,
I
FESTIUS(*)
(Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
12.20,
2
1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340
Vinaròs (Av. Picasso
per 11Llibertat)Zona nord (Deveses):
9.10, 9.50, 39 Zona45 sud 49(Aiguadoliva
per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 1
1259
1306
13
1315 1321
1328
1332
13
13
13
1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500
11.00, 11.40,
12.50,- 16.40,
17.20 i 18.30 - 1508 - 1512 - 1518 9.00,
10.45, 12.35, 16.30, 18.15
1440
1447
1452 1455 1501
1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633 Tortosa
2
Zona
nord
Vinaròs
33
39 (Deveses)
48
15
15
1541 1544 –15
1552(Església):
1558 16029.30,
160610.10,
1609 11.20,
1612 12.00,
1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748
1
54
13.10,
17.40- i 18.50
15
-17.00,
1601
1606 1610 1616
1623
1627
1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755

1642

1649

1727

1733

707
812
857
927
1052
1122
1252
1434
1527

03

10

27

38

1834
-

1812

1823

1834

1839

18

18

47

19

55

19

02

1920

1928

1945

1950

1943
-

1955
2107

2003
2115

2015
2121

2025
2129

2033
2139

2050
2151

2055
2156

17
17
17
17
17
17
18
(*)Els-39diumenges
i -festius
només
hi haurà
servei
durant
els-28mesos
de
juliol
i agost
41
44
48
52
58
02
06
09
12
17
21
33
36
55
03
10
17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

TRENS A BARCELONA 									 A VALÈNCIA
R

(HORARI ESTIU)

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

horarios
(Válidos
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35,
13.15, 13.45,desde
14.15, 14.45, 12/11/2018)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,

652

17

DIARI EXPRÉS

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA

6
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h
R
700
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
RE
805
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h. R 850
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
R
920
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
R
1045
R
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
1115
R
1245
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hR 1427
20
R
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi1540
R
15
bíblic: 20 h
RE 1635
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
20
R
45

DIARI

10,30
17,30

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 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

545

R

00,30
07,00

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

538

R

DIUMENGES

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
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
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
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
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

Torreblanca

novembre ADELL

Orpesa

1

pl. Parroquial, 11

Benicàssim

c. Sant Francesc, 6

GUIMERÀ

Castelló

ROCA

octubre

Almassora

octubre

31

Vila-real

30

 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

Borriana-Les
Alqueries

pl. Sant Antoni, 39

Nules-La
Vilavella

FERRER

Moncofa

octubre

Xilxes

29

i 19.45.

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

av. País Valencià, 15

La Llosa

VINARÒS FARMACIA

Almenara

octubre

Les Valls

28

 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

PITARCH

Sagunt

PITARCH

Puçol

octubre

El Puig

27

Av. Llibertat, 9

Massalfassar

TORREGROSA

Albuixech

octubre

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.

Roca Cúper

26

HORARI DE MISSES

 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 - BARCELONA

1840
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1846
-

1848
-

1851
-

1855
-

1859
-

1905
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-
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-

1916
-
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-
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-
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-
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-
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2058

DIAS DE
CIRCULACIÓN
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Vinaròs - Castelló - València Nord
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El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telf. 902 24 02 02
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-
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Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
R: Regional
2: Circula 6/12/2018.
RE: Regional Exprés
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LMXJV

LMXJV
LMXJVSD
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SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

HALLOWEEN
TANCAT DE CODORNÍU
JUEVES | 31 OCTUBRE | 9:30 PM
MENÚ SELECTO ESPECIAL
BODEGA INCLUIDA
40€
Menú infantil 12€
si vienes disfrazad@, primera copa
GRATIS
música con videodisco
plazas limitadas
RESERVAS 977 737 194

