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Fem historia
Les noves campanes dónen la benvinguda 
a la relíquia i a un històric dia del patró
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Caixa Vinaròs prepara 
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IV Centenari
Reliquia Sant Sebastia

Text: Xavier Flores/Fotos: Xavier Flores i Emili Fonollosa 

Les campanes del Quart Centenari 

ja estan a la part alta de la torre del 

campanar. Al llarg d’una setmana 

històrica, els vinarossencs han 

pogut assistir al naixement de dos 

de les tres campanes, Misericòrdia 

i Sebastià, seguint tot el procés 

de fosa, i la posterior benedicció i 

instal·lació. Salvador, finançada per la 

Fundació Caixa Vinaròs; Misericòrdia, 

finançada per l’Església, i Sebastià, 

afavorida per l’Ajuntament, han 

iniciat la seua història en el 400é 

aniversari de l’arribada de la relíquia 

de sant Sebastià.

les campanes del 
Quart Centenari 

‘Naixen’
Vinaròs viu en directe la fosa, benedicció i la posterior instal· lació 

Els patrons fan sonar les campanes. L’alcalde, Jordi 
Romeu; el rector Emili Vinaixa i el president de la 

Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, va fer sonar 
diumenge les campanes ‘Sebastià’, ‘Misericòrdia’ i 

‘Salvador’. Eren els primers tocs d’unes campanes que 
naixen i comencen a fer història en el quart  centenari 

de l’arribada de la relíquia
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Vinaròs va viure el dissabte passat una jornada 
històrica amb la fosa de les campanes Misericòrdia 
i Sebastià a la plaça parroquial. A pesar del fred 
intens i les fortes ràfegues de vent, els vinarossencs 
van poder seguir en viu una iniciativa que, 
segons l’organització, és la primera vegada que 
es fa a Espanya amb unes campanyes d’aquesta 
grandària. Aquestes dos campanes, juntament amb 
Salvador, la més gran –1.300 quilos i 1,29 metres 
de diàmetre– i que va ser construïda a l’empresa 
de foneria francesa Paccard de França, renovaran 
el so de la torre del campanar de la arxiprestal 
amb motiu del Quart Centenari de l’arribada de la 
Relíquia de Sant Sebastià.

Els preparatius de la fosa es van iniciar al matí 
a la plaça de la capella de la Comunió, al costat 
del temple. Cap a les 11 del matí van arribar els 
lingots de bronze i els responsables de l’empresa 
de foneria francesa Paccard i Ermec Esteve 
Ubiñana van fer una primera prova del forn, 
que es va situar en plena plaça. Lingot a lingot 
es van introduir més de 1.000 quilos de bronze 
necessaris per a la realització de les campanes. 
Misericòrdia, la campana mitjana, pesarà 450 
quilos i Sebastià, la menuda, 275. La campana 
Misericòrdia durà la nota musical La 3 i la Sant 
Sebastià, la nota musical Do.
El bronze es va fondre durant unes sis hores al forn 

a una temperatura superior als mil graus, fins al 
voltant de les vuit de la tarda quan es va abocar als 
motlles, que es van trencar el diumenge al migdia. 
La fosa de les campanes es fa de manera totalment 
artesanal i, segons va apuntar Ubiñana, “aquesta 
és la primera vegada a Espanya que es fonen 
dos campanes d’aquestes dimensions en un forn 
rotatiu situat en el mateix lloc on s’instal·laran les 
campanes”. 
Després de la fosa, es va celebrar un concert a 
l’arxiprestal a càrrec de la coral juvenil Sant Sebastià, 
que celebrava el seu 25é aniversari, mentre que a 
l’auditori municipal va tindre lloc un concert de 
música clàssica.

Els 
preparatius
i la fosa 

Fosa. Imatges de l’esperat i 
espectacular moment de la fosa. El 
bronze es va abocar als motllos de les 
campanes ‘Misericòrdia’ i ‘Sebastià’, 
com recullen les fotos. El tècnic de 
Paccard va examinar la qualitat de 
l’aliatge. Mossén Emili Vinaixa va 
beneir el moment 

Preparatius. A les 11 del matí de dissabte van 
arribar els lingots de bronze i es van introduir al 
forn rotatiu. Posteriorment, es va fer una prova 
de funcionament i es va encendre el forn amb 

els 1.000 quilos de bronze, que es van estar 
fonent durant més de 6 hores

Concert.  Després de la fosa, es va celebrar un concert a l’arxiprestal a càrrec 
de la coral juvenil Sant Sebastià, que celebrava el seu 25é aniversari.  La Coral 
també va cloure l’acte de la fosa

X. Flores
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El diumenge, el sol va lluir, i el fred intens va donar 
una treva i molts vinarossencs van voler viure en 
directe una altra jornada històrica de la celebració 
del Quart Centenari de l’arribada de la relíquia, amb 
el trencament dels motlles de les dos campanes 
que es van fondre el dissabte i la seua benedicció a 
càrrec de mossén Emili Vinaixa. 
Així, els patrons de la ciutat, sant Sebastià i la 
Mare de Déu de la Misericòrdia, ja disposen de 
les campanes realitzades en honor seu en una 
data per al record. El trencament dels motlles 
va tindre lloc a les 10 del matí, mentre que poc 
després de la una del migdia, davant l’expectació 
dels ciutadans, es van retirar els motlles interiors. 
L’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, i el rector Emili 

Vinaixa van ser els primers a trencar a cop de 
martell aquests motlles davant els aplaudiments 
del públic, que va poder veure la bellesa i el so de 
les noves campanes. A la plaça parroquial, també 
hi havia la campana més gran, que pesa un total 
de 1.300 quilos i duu per nom Salvador, en honor 
a l’antiga cooperativa vinarossenca. 
Després de la retirada del motlle, els treballadors de 
l’empresa de foneria francesa Paccard van netejar-
les i polir-les. A les 8 de la tarda es van beneir 
les tres campanes que lluiran a la part alta de la 
torre del campanar a partir del pròxim divendres, 
quan s’instal·laran i estaran acompanyades de la 
campana del Santíssim. Les campanes, cobertes de 
flors i amb incens col·locat a les seues bases, van 

ser benïdes i batejades per mosén Emili Vinaixa. Va 
haver-hi fins i tot pluja de caramels. 
L’alcalde, Jordi Romeu, el president de la Funda-
ció Caixa Vinaròs, Manuel Molinos i Vinaixa van 
estrenar el toc de les campanes. Després va ser la 
corporació municipal i una gran quantitat d’assis-
tents qui les van poder fer sonar. 
El dimarts la programació de la celebració 
del Quart Centenari continuava amb una 
representació teatral de la vida de sant 
Sebastià per als escolars i la inauguració d’una 
exposició sobre el patró de Vinaròs, a càrrec de 
l’associació cultural Amics de Vinaròs, a més 
d’una visita guiada sobre la relíquia queva fer 
l’arxiver municipal, Xavier Palomo.

La trencada 
de motlles i 
la benediccio

Sebastia

IV Centenari
SANT SEBASTIÀ

VINARÒS

El trencament dels motlles va tindre lloc a les 10 del matí, 
mentre que poc després de la una del migdia, davant 
l’expectació dels ciutadans, es van retirar els motlles interiors. 
L’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, va trencar el motlle de la 
campana més menuda,  ‘Sebastià’, finançada pel consistori 
vinarossenc. A les imatges es pot apreciar el procés.
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Misericordia
El rector Emili Vinaixa va trencar a cop de martell el motlle de ‘Misericòrdia’, la 
campana finançada per l’Església, davant els aplaudiments del públic, que va 
poder veure la bellesa i el so de les dos noves campanes.

Un nombrós públic va poder presenciar en directe un 
esdeveniment històric per a la ciutat a la plaça parroquial
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La campana Salvador ha sigut testimoni 
d’excepció a la plaça parroquial del naixe-
ment dels bronzes germans Misericòrdia i 
Sebastià. Salvador, que ha tingut un cost 
de 48.000 euros, finançats per la Caixa Ru-
ral-Caixa Vinaròs, és la campana més gran 
amb un pes de 1.300 quilos. 
Es va fondre a França per la prestigiosa 
foneria Paccard. Al desembre, una 
delegació vinarossenca, encapçalada per 
l’alcalde, Jordi Romeu, es va desplaçar 
fins a Sevrier per beneir aquesta primera 
campana i supervisar els preparatius 
del dispositiu que la foneria Paccard va 
preparar per fondre a la plaça parroquial 

les altres dos campanes. Juntament 
amb l’alcalde, completaven l’expedició 
el primer tinent d’alcalde, Javier Balada; 
l’arxipreste de Vinaròs, Emili Vinaixa; el 
president de la Fundació Caixa Vinaròs, 
Manuel Molinos, i el director de Caixa 
Vinaròs, Sebastián Casanova. 
En els mateixos tallers de la foneria, Vinaixa 
va beneir el bronze i la fosa en directe de 
la primera campana, que duu per nom 
Salvador i s’ha pagat íntegrament per 
la Fundació Caixa Vinaròs. La campana 
és de bronze i pesa 1.300 quilos, amb 
un diàmetre de 130 centímetres i una 
afinació de Re-3.

‘Salvador’ es va fondre a França 
X.Flores 

La benediccio 
Les campanes, cobertes de flors i amb incens col·locat a 
les bases, van ser beneïdes i batejades per mossén Emili 
Vinaixa. Va haver-hi fins i tot pluja de caramels
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La campana de la Fundació va ser testimoni del naixement 
de les seues germanes, ‘Misericòrdia’  i  ‘Sebastià’.  Carles 

Santos es va fotografiar al seu costat

IV Centenari
SANT SEBASTIÀ

VINARÒS

El director de Caixa Vinaròs,  Sebastià Casanova, i  el  president de la Fundació, Manuel Molinos, van anar el  passat mes de desembre a la foneria Paccard i  van veure 
nàixer la primera campana del centenari,  f inançada per la Caixa Vinaròs.  A les fotos es pot apreciar un moment de la fosa i  la seua arribada a Vinaròs
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La redacció comunica que totes les col·laboracions s’han d’entregar dilluns 18 
de gener abans de les 13 hores per motiu de la festivitat de Sant Sebastià

Nota de la redacció

Els escolars van conéixer de prop l’art de 
la construcció d’una campana a l’interior 
de l’església arxiprestal, que va acollir 
durant tota la jornada del divendres 
anterior un taller didàctic que els va 

il·lustrar sobre com es fon el bronze. 
El representant d’Ermec i la Fundació 
Paccard a Espanya, Esteve Ubiñana, i 
l’historiador i arxiver municipal, Xavier 
Palomo, van guiar els alumnes de 

cinqué i sisé dels diferents col·legis 
de la localitat explicant-los, a més de 
la seua construcció i fosa, les diferents 
utilitats que tenen les campanes per a 
una població.

Tallers 
didactics 

X.Flores
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Pujar a l’ermita el dia del patró, si no es té previst 
assistir al Camí de Foc, és una de les preocupacions 
dels vinarossencs per al pròxim dia 20. L’Ajuntament 
i la Policia Local van detallar dimarts els accessos 
per a la pujada en vehicle, els pàrquings habilitats 
entorn de l’ermita i la freqüència i parada dels 
autobusos. 
El consistori ha habilitat un ampli dispositiu de 
transport públic, amb la finalitat d’evitar al màxim 
els desplaçaments en cotxes particulars. El servei 
gratuït d’autobusos sortirà del Palau de Justícia 
i també s’ha disposat una llançadora a l’ermitori 
des de la zona de la gravera, al costat del Cervol. 
També es comptarà amb un autobús adaptat per 
a discapacitats i persones grans que sortirà des de 
la plaça de Sant Cristòfol. Dimarts l’alcalde, Jordi 
Romeu, va insistir que han d’evitar-se “al màxim” 
els desplaçaments amb cotxe particular “i tindre 
en compte que el que féiem sempre d’aparcar en 
camins i altres zones no es podrà fer”. 

Tot i així, els que vulguen accedir amb cotxe fins a 
l’ermita només podran fer-ho per camins secundaris 
i mai per la carretera principal que estarà tancada 
al trànsit des de les 4 de la matinada a les 4 de la 
tarda a causa del Camí de Foc i la posterior baixada 
de la imatge del sant. A més, l’aparcament es 
restringirà a les zones fixades: a la gravera, al costat 
del tentadero de la penya Pan y Toros i al costat de 
la Ponderosa; i tots aquells que estiguen aparcats 
fora d’aquests espais es retiraran per la grua i en 
el moment que aquests aparcaments estiguen 
plens ja no podrà accedir-se a l’ermita en vehicle 
particular. Les persones que vulguen pujar-hi per 
deixar taules, cadires, etc., podran fer-ho pujant 
abans de l’hora indicada i aparcant el vehicle en les 
zones reservades per a pàrquing.

Inscripció oberta fins al dissabte 
D’altra banda, l’alcalde, Jordi Romeu, va anunciar 
dimarts que s’ha ampliat el termini d’inscripció 

per al Camí de Foc, que continua obert fins al 
dissabte. L’únic lloc perquè s’apunten els ressagats 
és l’Oficina de Turisme. El dilluns, segons va 
destacar l’alcalde, es van apuntar 150 persones. 
Unes decisions d’última hora que dificulten la 
labor de l’organització, que ha decidit explicar les 
instruccions per als assistents al Camí de Foc en el 
mateix moment que passaran a recollir les torxes. 
L’interés ciutadà per la celebració del quart 
centenari és cada vegada major, com demostren 
les 8.000 banderoles que en només tres dies la 
Fundació Caixa Vinaròs ha repartit per decorar les 
balconades. 
Romeu va donar dimarts molta importància al 
pròxim dia 19, en què se celebra l’arribada de la 
relíquia. L’acte començarà a les 19 hores al port 
i, posteriorment, la relíquia recorrerà els punts 
estratègics on es van produir els miracles i els 
carrers del centre de la ciutat. El final serà a la 
plaça parroquial.

L’Ajuntament prepara un pla d’accés a 
l’ermita per al dia de Sant Sebastià 

Més de 3.000 persones faran el Camí de Foc 
X.Flores 

El nombre de persones inscrites per al Camí de 
Foc del dia de Sant Sebastià amb motiu del Quart 
Centenari de la relíquia, serà lleugerament superior 
a les 3.000 persones segons l’organització. La 
inscripció s’ha allargat fins avui dissabte, degut a 
la gran quantitat d’últims grups apuntats a última 
hora. Els dies 13, 14 i 15 de gener a l’Espai d’Art de 
la Fundació Caixa Vinaròs es repartirà les torxes del 
Camí de Foc del dia de Sant Sebastià. 
Caixa Vinaròs obsequiarà a totes les persones 
portadores de les torxes amb un lot que conté 
una gorra, una bufanda, uns guants i un mocador 
commemoratius de l’esdeveniment. L’horari de 
repartiment serà de 9.30 a 13.30 i de 17 a 20 hores. 
També es lliuraran banderoles per engalanar 
les balconades dels carrers de la ciutat al pas de 
l’arribada de la relíquia i de les processons sectorials. 
Fins a la data se n’han repartit 2.000 unitats. 

D’altra banda, la setmana passada es va cuinar 
per tastar com quedarà l’olleta que es repartirà 
el dia de Sant Sebastià. En total, es prepararan 50 
calders de la tradicional olleta d’arròs per a 5.000 
persones. Caixa Vinaròs repartirà 5.000 recipients 
de fang commemoratius del centenari als seus 
socis el dia de Sant Antoni per degustar la sèmola 
que prepararà el cuiner Salvador Alcaraz. 
L’organització també repartirà 300 bidons el dia de 
Sant Antoni i Sant Sebastià perquè la gent també 
puga torrar, recordant que l’entorn està protegit i 
està prohibit fer foc. 
La carretera de l’ermita estarà tancada al trànsit des 
de les 4 de la matinada del dia 20 fins a les 4 de 
la tarda del mateix dia. Les persones que vulguen 
pujar per deixar taules, cadires, etc., ho podran 
fer pujant abans de l’hora indicada i aparcant el 
vehicle en les zones reservades per a pàrquing.

Es recomana no pujar en vehicle propi, tot i que s’han disposat 
camins secundaris i tres zones de pàrquing 

El transport públic serà gratuït i sortirà de tres punts estratègics 
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www.vinarosnews.net
Seguiu l’actualitat del 
IV Centenari dia a dia a 
l’especial del Vinaròs.News www.vinarosnews.net 

El president de la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel 
Molinos, amb la torxa i el lot per al fred que 
repartirà l’entitat

L’organització va insistir  que han d’evitar-se “al màxim” els 
desplaçaments amb cotxe par ticular

IV Centenari
SANT SEBASTIÀ

VINARÒS
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Pàrquing de la Ponderosa

Pàrquing de la Pan y Toros

Pàrquing del pont del Cervol

Gravera - Riu Cervol

Av. Llibertat-jutjats

Pl. Sant Cristòfol

Pujada per a vianants

Pujada amb vehicle

Gravera - Riu Cervol
Av. Llibertat-jutjats

Pl. Sant Cristòfol

Pictogrames

A u t o b u s o s 

S o r t i d a
De 8 a 14 hores, cada 30-35 minuts:

1) Des dels Jutjats 
2) Des del carrer de Sant Cristòfol (per 

a discapacitats i gent gran)
3) Llançadora des del riu Cervol 

(gravera)

To r n a d a
De 16 a 18 hores

Recomanacions:
Es recomana no pujar-hi en vehicle propi. 
Tot i així, per aquells que decidiu pujar-hi en 
cotxe, hi haurà tres aparcaments disponibles 
(gravera-riu Cervol, la Ponderosa i Pan y Toros). 
Per accedir-hi, haureu de dirigir-vos per les 
rutes alternatives assenyalades al plànol en 
roig. La Policia Local no deixarà accedir als 
pàrquings quan aquests ja estiguen plens.

Situació dels aparcaments 
per al dia 20 de gener 
N o t a  i n f o r m a t i v a
La carretera de l’ermita estarà tancada a 
la circulació de vehicles des de les 4 de la 
matinada del dia 20 fins a les 4 de la tarda del 
mateix dia. Les persones que vulgueu pujar-
hi per deixar taules, cadires, etc., podeu fer-ho 
pujant abans de l’hora indicada i aparcant el 
vehicle a les zones reservades per a pàrquing.

La carretera de la ermita estará cerrada al 
tráfico desde las 4 de la madrugada del día 
20 hasta las 4 de la tarde del mismo día. Las 
personas que quieran subir para dejar mesas, 
sillas, etc., pueden hacerlo subiendo antes de 
la hora indicada y aparcando el vehículo en las 
zonas reservadas para parking.
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Autobusos, 
acces a l’ermita i 
aparcaments per 
al dia de Sant Sebastia

Gratuïts
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2n

torn

Cami de foc Plànol de sortida

1r

torn

Colla 1 C. Major 3h 30’
Colla 2 C. de St. Vicent 3h 30’
Colla 3 C. de St. Jaume 3h 45’
Colla 4 C. de St. Isidre 3h 45’
Colla 5 C. del Roser 4h
Colla 6 C. de la Puríssima 4h
Colla 7 C. dels Sts. Metges 4h 15’
Colla 8 C. de St. Joan 4h 15’
Colla 9 Pl. de St. Agustí 4h 30’
Colla 10 C. de St. Vicent 4h 30’
Colla 11 C. de St. Jaume 4h 45’
Colla 12 C. de St. Isidre 4h 45’
Colla 13 C. del Roser 5h
Colla 14 C. de la Puríssima 5h

Lloc de 
reunió

Hora de 
reunió

del Cami de foc
Colles
20 gener 2010

12
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Dimarts a les 20 h es va dur a 
terme una prova de la pujada 
a l’ermita amb torxes, simulant 
el Camí de Foc. Carles Santos 
va ser un dels que va participar 
en aquesta pujada a l’ermita a 
peu, que es va fer sota la pluja.

IV Centenari
SANT SEBASTIÀ

VINARÒS
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Portada 
del 
‘Vinaroz’, 
del 23 
de gener 
de 1960. 
Dibuix de 
Ricardo 
Santos

Sant Sebastià. Centenari de l’any 1910. Sortida de la relíquia des de l’església de 
l’ermita, amb una plaça repleta de gent (Foto col·l. A. Gómez)

1910. Moment de l’arribada de la relíquia. Fotos cedides per Joaquín Simó

Els anys 1910 i 1960 han estat els nostres últims 
precedents en la celebració de l’arribada de la relíquia 
de sant Sebastià. Aquestes són algunes imatges de 
com es va viure en aquells anys aquesta festivitat.

Arribada de la Colònia Vinarossenca de 
Barcelona. Foto cedida per Joaquín Simó

25 de gener de 1960. El cardenal Tarancón saluda els 
vinarossencs. Foto cedida per Joaquín Simó

20 de gener de 1960. Sortida de la 
imatge de sant Sebastià. Foto cedida 
per Joaquín Simó

1960

els anys 1910 i 1960
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1910

Aixi es va viure la festa 
X.Flores 
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L’associació cultural Amics de Vinaròs ha iniciat 
el cicle d’exposicions del 2010 amb un dels actes 
culturals més destacats del replet programa 
preparat per al quart centenari de l’arribada de la 
relíquia: una exposició dedicada a sant Sebastià en 
el seu local social. 
Nombrosos vinarossencs hi han col·laborat amb 
les seues col·leccions privades per oferir peces 
d’interés, com va destacar Salvador Oliver. 
Per la seua banda, Helena Román va apuntar que 
l’exposició mostra la doble temàtica de l’ermita i 
el sant, i que per això s’han recuperat autèntiques 
obres d’art com diverses pintures d’Hilario 
Claramunt, Santiago Santapau i els Molés, pare i fill, 
amb l’ermita i el sant com a motiu. La de Claramunt, 
que és un oli, s’ha restaurat especialment per a 
aquesta ocasió. 
Destaca la presència de cartells elaborats per 

commemorar el tercer centenari de la relíquia i 
el del tercer centenari de la imatge, celebrat l’any 
1916. També hi ha gojos, alguns dels quals del segle 
xix; i quant a escultures, destaca una imatge de sant 
Sebastià en fusta del segle xvii, d’estil renaixentista. 
“Sant Sebastià, un sant, un poble”, com es denomina 
la mostra, ha volgut penetrar dintre de cada casa 
vinarossenca i veure quin paper té el patró del 
municipi. 
Agustí Roso, escultor vinarossenc, també hi aporta 
creacions modernes amb diverses escultures. Roso, 
durant la inauguració de l’exposició, va reconéixer 
que els creadors d’art també estan patint la crisi 
econòmica en aquests moments, molt al contrari 
del que succeïa en les èpoques en què es van 
pintar algun dels quadres exhibits. 
Per la seua banda, el president de l’associació, 
José Luis Pascual, va concloure destacant que la 

mostra és “el sentiment d’un poble” i va agrair la 
col·laboració dels que l’han fet possible. 
L’alcalde Jordi Romeu va tancar l’acte lloant la 
predisposició d’Amics de Vinaròs per col·laborar 
amb el quart centenari i va recordar que l’any 2001 
es va fer una mostra iconogràfica dedicada al sant.

Amics de Vinaròs inaugura una mostra amb sant Sebastià com a motiu 
E.Fonollosa/X.Flores 

Dimecres, al saló de plens de l’Ajuntament de 
Vinaròs, l’alcalde de la ciutat, Jordi Romeu, 
en companyia del president de la Fundació 
Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, i els restau-
rants que desenvoluparan la iniciativa han 
explicat com es durà a terme el repartiment 
de la que ja s’ha denominat com a olleta de 
la relíquia de Sant Sebastià. 

El 20 de gener, dia de la festivitat de Sant 
Sebastià, es repartirà al santuari de la Misericòr-
dia i Sant Sebastià, més de 5.000 racions d’olleta 
de la relíquia de Sant Sebastià que es realitzarà 
en els tradicionals calders.
L’alcalde ha informat que la iniciativa estarà 
desenvolupada per cinc restaurants pertanyents al 
club de turisme gastronòmic, Vinaròs Gastronòmic, 

més concretament els restaurants Bergantín, 
El Langostino de Oro, La Isla, Lúgano i Rafel lo 
Cristalero, als quals ha agraït la seua col·laboració 
en aquest acte tan especial. 
Tanmateix, l’alcalde ha informat que l’acte 
començarà a les 12.30 h aproximadament i 
s’espera que es puga distribuir olla per a més 
de 5.000 persones. Atesa la complexitat en 
l’organització d’aquesta iniciativa, l’alcalde ha 
volgut fer una crida al fet que els participants 
d’aquest acte siguen pacients amb les normals 
cues i aglomeracions que es podrien produir, 
però que s’intentaran evitar al màxim.
Posteriorment, ha pres la paraula Manuel Molinos, 
president de la Fundació Caixa Vinaròs. Ha 
presentat la cassoleta que s’utilitzarà per distribuir 
l’olla, destacant que té una capacitat important, 
de forma que tots els assistents a l’acte puguen 
quedar plenament satisfets. 
Finalment, hi han intervingut els restaurants 
que cuinaran aquesta recepta. Ells han explicat 
que totes les racions seran pràcticament iguals, 
incloent tots els ingredients i que aquestes 
seran de 400 grams. Els ingredients bàsics que 
s’empraran són el corder, el porc, la cansalada, 
l’arròs, els cigrons i les botifarres.
S’espera que la iniciativa siga un èxit. 

Es presenta l’olleta de la relíquia

IV Centenari
SANT SEBASTIÀ

VINARÒS
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Dimarts, 19 de gener, la relíquia de sant 
Sebastià espera un acte multitudinari en 
què és imprescindible la participació de 
la ciutadania. La rebuda a l’esplanada del 
port serà a les 19 hores amb la participació 
del coreògraf Cesc Gelabert, amb música 
i disseny de Carles Santos. La relíquia 
realitzarà el recorregut pels carrers de la 
ciutat. Els quatre miracles que representarà 
Pep Cortés (el de la cortina, el dels 
empestats, el dels pelegrins i el de l’arena 
als peus de sant Sebastià) tindran lloc al 

convent de Sant Francesc, la plaça de Sant 
Telm, el carrer de Sant Joan i la plaça de 
Sant Valent. A les 21.30 hores està prevista 
l’apoteòsica arribada de la relíquia a la plaça 
Parroquial. La persona més jove de Vinaròs 
serà la primera a agafar la relíquia. A partir 
d’aquest moment passarà de mà en mà dels 
ciutadans, fins que siga l’última a rebre-la la 
persona més vella de la ciutat.
El 19 de gener de 2010 farem història. La 
relíquia tornarà al poble i serem nosaltres els 
protagonistes. 

La relíquia arriba a l’esplanada del port 
dimarts 19 de gener de 2010

Tot a punt per al primer gran acte

A les 3.00 hores
Toc de les noves campanes, anunciant el 
IV Centenari de l’arribada de la relíquia de 
sant Sebastià.

A les 19.00 hores
A l’esplanada del port, arribada de la Relíquia 
a la ciutat de Vinaròs amb la participació del 
coreògraf Cesc Gelabert, amb música i disseny de 
Carles Santos. La música ha estat interpretada i 
enregistrada pel Cor de la Generalitat Valenciana 
i el sopranista Flavio Oliver. L’acte comptarà 
amb la col·laboració de l’actor Pep Cortés. 
El recorregut de la Relíquia serà el següent: 
Mur de llevant, pl. Primer de Maig, c. St. Josep, 
c. St. Francesc, antic convent de St. Francesc 
(representació del primer miracle), c. Sta. 
Bàrbara, c. Pilar, av. Llibertat, c. Carreró, c. 
Sta. Marta, pl. Tres Reis, c. Sant Gregori, c. St. 
Sebastià, c. Remei, c. St. Pasqual, pg. Colom, pl. 
St. Telm (representació del segon miracle), c. 
Àngel, c. Sta. Rita, c. St. Tomàs, c. Sants Metges, 
c. St. Joan (representació del tercer miracle), 
pl. St. Antoni, trv. Safont, c. Major, c. Roser, 

c. St. Tomàs, pl. St. Valent (representació del 
quart miracle), c. St. Cristòfol, pl. Ajuntament. 

A les 21.30 hores
Arribada de la Relíquia a la plaça de l’Ajuntament 
i inici del Te Deum interpretat per:
Cor de Catí  Verge de l ’Avellà
Cor Resurrexit de Castelló
Coral Benicarlanda
Coral Sant Marc de Xert
Coral Verge de la Salut de Traiguera
Coral Veus del Camp de Sant Jord
Coral Vicent Ripollès de Castelló
Cor Gregorià La Salle de Benicarló
Or feó Pau Casals de la Ràpita
Or feó Ulldeconenc
Or feó Vinarossenc
Coral García Julbe de Vinaròs
Coral Juvenil  Sant Sebastià de Vinaròs

Totes les corals estaran acompanyades a l’orgue 
per Juan de la Rubia (interpretarà Christ lag 
in Todesbanden i In dir ist Freude de J.S. Bach). 
Les corals seran dirigides per Rossend Aymí. A 
més del Te Deum, interpretaran l’Ave Verum de 
Mozart i l’Himne a Sant Sebastià (Pàtria i fe).

X.Flores 

D i m a r t s  1 9  d e  g e n e r
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Davant la sorpresa i l’expectació dels ciutadans 
que passejaven, el dilluns al migdia el piano es va 
pujar amb l’ajuda d’una grua fins a la quarta planta 
d’aquesta casa senyorial completament restaurada 
gràcies a la Fundació i emplaçada en el cèntric carrer 
dels Socors, que es convertirà a partir d’aquest 
mes de gener en un gran centre cultural. El mateix 
Santos va fer fotos de l’ascens del piano a la seua 
nova casa i va seguir tot el procés per a, una vegada 
a la sala, tocar les primeres notes musicals amb 
l’instrument. El piano s’ha emplaçat en una gran sala 
revestida de fusta, a petició del mateix músic, amb 
una capacitat per a unes vuitanta persones i on, a 
part d’estar dipositat el seu llegat artístic, es podran 
celebrar petites audicions musicals o concerts. En 
la part superior d’aquesta sala hi ha un observatori 
astronòmic amb capacitat per a sis persones.

“Es tracta d’una donació per a tothom, perquè 
aquest piano ha de ser per a la gent, per a aquells que 
vulguen fer concerts o per a qui tinga la necessitat 
d’estudiar música. Si hi ha algú que desitja oferir 
concerts o necessiten un piano per poder estudiar, 
considero que els serà útil”, va indicar Santos, que 
va recordar els seus inicis musicals en l’habitatge 
dels seus pares situat al mateix carrer dels Socors. 
“S’ha tancat un cicle vital, ja que el piano ha tornat 
al carrer on vaig començar a tocar.”
El president de la Fundació, Manuel Molinos, i 
Santos van signar l’octubre de 2008 el document 
a través del qual es va segellar la cessió del piano 
amb què el músic vinarossenc ha fet una gran 
quantitat de concerts per tot el món i al qual se sent 
molt vinculat.
La Casa Membrillera, futura seu de la Fundació 

Caixa Vinaròs, obrirà les portes el 24 de gener, just al 
pas de la processó de la festa de Sant Sebastianet. 
Des de l’entitat, han preparat un acte molt emotiu 
per al moment en què aquesta infraestructura 
cultural òbriga les portes al públic. A l’endemà de 
la inauguració, ja començaran els actes a la nova 
seu de la Fundació amb la presentació d’un àlbum 
fotogràfic de la col·lecció de Joaquín Simó. 
Aquest nou centre cultural comptarà amb fons 
documentals de la col·lecció fotogràfica de 
Joaquín Simó, del llegat bibliogràfic d’Agustín 
Delgado i de les col·leccions de botànica del 
científic Alfred Giner Sorolla. També es disposarà 
una exposició amb utensilis etnogràfics, que 
recullen la tradició agrícola i marinera de Vinaròs. 
En el pis superior de l’edifici hi ha el piano de 
Carles Santos i un observatori. 

La Casa Membrillera 
obri les portes al piano 
de Carles Santos 

X.Flores 

El piano que el músic Carles Santos ha 
cedit a la Fundació Caixa Vinaròs, ja està a 
la Casa Membrillera acompanyat del llegat 
artístic del compositor vinarossenc.

El Bösendorfer de Santos ja és a la Casa Membrillera. El mateix músic i compositor va immortalitzar el 
moment de la pujada i després va tocar una peça per primer cop a la seua nova casa
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Dilluns 18 
A les 21.00 Hores
A la sala d’actes de la Fundació Caixa Vinaròs. 
Conferències a càrrec de Pedró Barceló: les 
persecucions de dioclecià: el cas de sant sebastià i de 
Clelia Martínez: l’imperi romà a l’època dels màrtirs. 
Clelia Martínez és professora d’Història Antiga a la 
Universitat de Màlaga i Doctora en Història de les 
Religions.
Dimarts 19 
A les 3.00 Hores
Toc de les noves campanes, anunciant el IV Centenari 
de l’Arribada de la relíquia de sant Sebastià.
Ales 19.00 hores
A l’esplanada del port arribada de la relíquia a la ciutat 
de vinaròs amb la participació del coreògraf Cesc 
Gelabert, amb música i disseny de Carles Santos. 
La música ha estat interpretada i enregistrada pel 
Cor de la Generalitat Valenciana i el sopranista 
Flavio Oliver. L’acte comp tarà amb la col·laboració 
de l’actor Pep Cortés.
A les 21.30 hores
arribada de la relíquia a la plaça de l’ajuntament i inici 
del te deum 
Dimecres 20
de GENER. Festivitat de sant Sebastià
A les 2.00 hores
Des dels campanars de la ciutat benvinguda a la 
relíquia (fragments de l’eclesiastès), música composada 
per Carles Santos.
A les 3.00 hores
VOLTEIG DE CAMPANES.
A les 4.00 hores
Des de l’església Arxiprestal sortida de la rogativa fins 
al Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia i 
inici del camí de foc.

A les 6.00 hores
Des de l’església Arxiprestal sortida de la relíquia de 
sant sebastià fins al Santuari de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia, acompanyada pels pelegrins de Catí.
A les 7.45 hores
A la revolta de l’ermita rebuda dels 4 gegants de la 
ciutat a la Relíquia de sant Sebastià.
A les 8.00 hores
arribada de la relíquia de sant sebastià al santuari de la 
Mare de Déu de la Misericòrdia que serà rebuda 
per la creu de l’ermità, les danses de la Todolella, 
i les “Camaraes”.
A les 8.30 hores
Al Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia. 
missa de pelegrins.
Ales 11.00 hores
Al Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia 
missa major. L’Orfeó Vinarossenc interpretarà el cant 
d’entrada i el cant de comunió. La Coral Juvenil 
Sant Sebastià i la Coral García Julbe estrenaran la 
missa paschalis de Vicent García Julbe i Rossend Aymí. 
Presidirà la missa l’Excm. i Rvdm. D. Javier Salinas i 
Vinyals, Bisbe de la Diòcesis de Tor tosa.
Ales 13.00 hores
Repartiment del tradicional “caldero”.
Ales 15.00 hores
baixada de la relíquia i de la imatge de sant sebastià, 
portada pels mari ners de la Confraria de sant Pere 
de Vinaròs.
Ales 17.00 hores
arribada de la relíquia i de la imatge de sant sebastià a 
la rotonda dels llauradors (antiga bàscula) on serà 
rebuda per la banda La Alianza de Vinaròs que 
interpretarà el Pàtria i Fe i l’Himne de Vinaròs. A 
continu ació, actuació de les Camaraes, rebuda 
de la Relíquia pel clergat de la ciutat i inici de la 

processó general (carrer del Pilar, plaça de Jovellar, 
carrer del Socors, plaça de La Mera, travessia de 
Safont, carrer Major, i plaça de l’Ajuntament). A 
l’arribada a l’església Arxiprestal cant dels goigs, de 
l’himne i veneració de la Relíquia.
Dijous 21
Ales 19.30 hores
A l’església Arxiprestal, primer dia del triduum 
D’Acció de gràcies. Pre sidirà la celebració l’Excm. 
I Rvdm. D. Alfonso Miliàn Sorribas. Bisbe de 
Barbastro-Monzón. Amb la participació de l’Orfeó 
Vinarossenc que interpretarà la primera missa 
pontifical de C. Perosi.
A l’església Arxiprestal inici de la novena a sant 
sebastià. Els dies 21,22, 23 i 24 de gener la novena 
tindrà lloc abans de la missa.
Divendres 22
Ales 17.30 hores
A l’Auditori Municipal inauguració de l’Exposició 
dibuixant a sant se bastià. Exposició de dibuixos 
infantils i juvenils. L’exposició romandrà oberta fins 
al 31 de gener.
Durant els dies de l’exposició tindran lloc les 
següents actuacions a les 17.30 hores:
Dia 22: Coral Infantil Assumpció.
Dia 26: Grups del col·legi de la Divina Providència.
Dia 27: Coral Infantil Misericòrdia.
Dia 28: Coral Santse.
Dia 29: Coral de la Consolació.
Ales 19.30 hores
A l’església Arxiprestat segon dia del triduum d’Acció 
de gràcies. Presi dirà la celebració l’Excm. i Rvdm. Dr. 
D. Jaume Pujol i Balcells. Arque bisbe Metropolità 
de Tarragona i Primat. Amb la participació de la 
Coral García Julbe que interpretarà la missa de perot 
de Matilde Salvador.

PROGRAMACIO
IV centenari  de l ’arr ibada de la re l iquia 
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Agustín Delgado i el president de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos, han firmat la donació de la seua 
col·lecció de llibres a l’entitat. Es tracta de 3.600 exemplars 
sobre temàtica i autors de Vinaròs que durant quaranta 
anys de recerca i adquisicions ha acumulat Delgado, 
i que se situaran en una sala de la Casa Membrillera 
condicionada per a tal efecte, omplint unes prestatgeries 
que ocuparien 70 metres lineals. 
Entre els exemplars cedits, s’hi pot trobar autèntiques 
joies bibliogràfiques; entre aquestes, primeres edicions 
d’obres de Wenceslao Ayguals de Izco, catecismes dels 
bisbes Lasala i Costa i Borràs, novel·les de José María 
Salaverría o estudis del Pare Bover. 
El llibre més antic d’aquesta cessió data de l’any 1720. 
Delgado assegurava que “serà una biblioteca única en 
el món, que permetrà als estudiosos un accés directe a 
les obres d’Ayguals, ja que compta amb exemplars que 
estaven disseminats per diferents parts del món”, explicant 
que “el valor econòmic de la biblioteca és incalculable ja 
que s’ha anat conformant durant quaranta anys, a través 
de subhastes i visitant llibreries de tot el món”. 
Delgado, que va manifestar explícitament la seua 
especial inclinació per aquestes obres, espera que la 
documentació “servisca als investigadors i estudiants”, i es 
va comprometre a incrementar la bibliografia, assegurant 
que amb aquesta finalitat continuarà la tasca de recerca i 
assistència a les subhastes.

Agustín Delgado cedeix a la Fundació Caixa Vinaròs un gran llegat bibliogràfic
X.Flores 

Firma. Agustín Delgado i Manuel Molinos, en el moment de segellar l’acord 
de cessió del seu fons bibliogràfic a la Fundació Caixa Vinaròs

La Fundació Caixa Vinaròs ha organitzat un 
Sant Antoni especial per al IV Centenari de 
l’arribada de la relíquia. Les activitats s’inicien 
divendres a la tarda amb la inauguració del I 
Mercat de Sant Antoni, que s’ubicarà a la plaça 
de les Corts Valencianes, una iniciativa nova 
amb una multitud d’activitats: l’actuació del 
Grup d’Abanderats de la Festa del Renaixement 
de Tortosa, entre 20 i 30 parades d’artesania, 
ofertes gastronòmiques i de joguets de fusta 
per a xiquets. El mercat també tindrà activitat 
durant tota la jornada del dissabte en horari de 
10 a 22 hores. A les 20.30 hores està prevista 
l’encesa de la foguera i el repartiment de 
coquetes de foc i mistela. 
Diumenge, dia de Sant Antoni, les activitats es 

traslladen al santuari de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia. Una de les novetats és el repartiment 
de la semolà amb la cassoleta commemorativa del 
quart centenari.
Caixa Vinaròs tindrà un especial record diumenge 
per a la figura de Vicent Miralles Miralles, com van 
destacar el director de Caixa Vinaròs, Sebastià 
Casanova, i el president de la Fundació, Manuel 
Molinos. A les 13 hores es plantarà un roure 
centenari de 10 metres d’altura a la serra de 
l’ermita com a reconeixement a la seua vinculació 
a la nostra terra. 
Una altra de les novetats del dia de Sant Antoni és 
que Caixa Vinaròs ha disposat bidons en diferents 
punts estratègics perquè la gent que hi acudisca 
puga fer les torrades, reduint el perill d’incendi a 

la serra. Per això, es demana especialment que la 
gent no faça fogueres a l’entorn. 
L’entitat ja ha repartit 8.000 tiquets perquè la gent 
puga degustar la semolà que prepararà per a 
l’ocasió. El programa íntegre de Sant Antoni es pot 
consultar a la pàgina 2 d’aquest setmanari.

40 anys de Caixa Vinaròs
Enguany, any de centenari de la relíquia, és també 
una data especial per a Caixa Vinaròs, que compleix 
el seu 40é aniversari. A més, fa 20 anys que Caixa 
Vinaròs és majoral de Sant Antoni. Casanova 
va recordar que per l’entitat “han passat molts 
presidents i consellers fins arribar a aconseguir que 
Sant Antoni s’haja transformat en una de les festes 
més multitudinàries de Vinaròs”. 

En el seu 40é aniversari i coincidint 
amb el centenari de la relíquia

Caixa Vinaròs prepara 
un Sant Antoni 
inoblidable
L’entitat reconeix la figura de Vicent 
Miralles Miralles plantant un roure 
centenari a la serra de l’ermita

X.Flores 

Sebasstià 
Casanova i 

Manuel Molinos 
van avançar les 

novetats de la 
jornada
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El PP de Vinaròs ha assegurat que la finca 
Carrer Major adquirida pel PP per construir 
la ciutat esportiva va ser expropiada com a 
rústica a pesar de tindre la qualificació de 
dotacional esportiva en el PGOU, cosa que 
ha fet perdre diners a les arques municipals. 
Segons el portaveu popular, Juan Bautista 
Juan, l’Ajuntament no va manifestar la seua 
disconformitat en l’acta d’ocupació, en què 
Foment “qualificava la finca de rústica amb 
un valor del sòl de 2,57 euros per metre 
quadrat, molt per sota dels 13,5 euros 
que va estipular el Tribunal del Preu Just”. 
En no manifestar aquesta disconformitat, 

segons Juan, l’Ajuntament va perdre la 
possibilitat d’exigir un preu més elevat en 
l’expropiació. 
Els populars han acusat l’Ajuntament de no 
haver defensat els interessos i el patrimoni 
dels vinarossencs i l’hi han exigit respostes 
a l’Equip de Govern. “Han menyspreat 
aquesta propietat tan sols per comprar una 
altra finca més cara i també amb afeccions”, 
va apuntar Juan.

Foment va expropiar la 
finca Carrer Major com 
a rústica, segons el PP

X.Flores 

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de 
les actes de dates 18 i 22 de desembre de 
2009. Unanimitat
2. Dació de compte de Decrets i Resolucions 
de l’Alcaldia de conformitat amb el que 
disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 
de novembre.
3. Aprovació definitiva dels Estatuts que han 
de regir la fundació Centre de Coneixement 

Ciutat de Vinaròs. Unanimitat
4. Exposició al públic de la modificació 
puntual del PGOU nº 19 sobre usos en el 
polígon industrial Planes Altes. Unanimitat
5. Aprovació definitiva de la modificació 
puntual del PGOU nº 18 sobre creació de 
vial públic en cala del Pastor. Unanimitat
6. Despatx extraordinari.
7. Precs i preguntes.

Sessió ordinària de l’Ajuntament

El bomber vinarossenc i membre de Bombers 
sense Fronteres, Javier Sanz, marxarà en breu 
a Haití per ajudar a les víctimes del terratrèmol 
que aquesta setmana ha destrossat el país. 
Sanz pertany a la secció d’intervenció en 
catàstrofes d’aquesta ONG i oferirà els seus 
serveis i coneixements per tal de muntar 
depuradores i tendes de campanya. En 
arribar a Haití, Sanz es posarà en contacte 
amb les autoritats del país que coordinen els 
serveis d’emergència, que li assignaran una 
zona on haurà d’actuar. Segons el bomber 
vinarossenc, el tipus de construcció que 
existeix en aquest país, amb formigó i vigues, 

“dóna moltes possibilitats de trobar persones 
atrapades amb vida”. Sanz, que té una gran 
experiència en la localització de víctimes de 
terratrèmols, atés que ha participat en els del 
Perú i Argèlia, ajudarà aquesta vegada en la 
construcció de depuradores després de la 
catàstrofe.
Dimecres, el bomber vinarossenc ja 
preparava a casa seua tot el necessari per 
al viatge i el treball humanitari que allí durà 
a terme, juntament amb 14 bombers més 
d’arreu del país. El Consorci Provincial de 
Bombers assumirà les guàrdies durant la 
seua estada a Haití.

El bomber Javier Sanz marxarà a Haití 
per ajudar les víctimes del terratrèmol

X.Flores 

Ple de 12 de gener de 2010
ORDRE DEL DIA

Javier Sanz, dimecres, mentre preparava el 
material que utilitzarà a Haití

La Federació de Treballadors de l’Ensenyament d’UGT (FETE-UGT 
PV) ha manifestat el seu “rebuig més absolut” al nomenament de 
l’anterior director general d’Ordenació i Centres, Francisco Baila, 
“com a membre del Consell Escolar Valencià i com a previsible 
president d’aquest màxim òrgan consultiu en matèria d’educació a 
la Comunitat Valenciana”. 
FETE-UGT ha qualificat l’etapa de Baila en la Direcció General 
d’Ordenació i Centres de “nefasta”, afegint que amb aquest 
nomenament, el conseller Font de Mora “vol institucionalitzar 
la mort del diàleg social en l’àmbit de l’educació” i va exigir que 
l’elecció recaiga “en una persona de consens”.

UGT mostra el seu “rebuig” al 
nomenament de Francisco Baila 
“com a membre i previsible president 
del Consell Escolar Valencià” 

Redacció 
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Esquerra Unida Vinaròs ha presentat la renovada 
executiva local del partit, amb Manuel Villalta com a 
coordinador local i l’objectiu posat en les pròximes 
eleccions. Villalta va indicar que “s’han superat els 
problemes de funcionament i organització interns” 
que els ha apartat de la vida política activa des de 
les últimes eleccions municipals, en les quals no 
van obtenir representació municipal. Villalta va 
criticar tots els partits amb representació municipal 
apuntant que la decisió de tornar a presentar-se 
ha estat “perquè tota la ciutadania sap com estan 
actuant els representants polítics de l’Ajuntament 
de Vinaròs, fent política de partit, de discussions, 
amenaces i mentides”. El nou secretari general del 
partit va denunciar la “crispació” existent entre 
l’oposició i l’Equip de Govern i va apuntar que 
el diàleg i el consens “no existeix en els temes 
d’interés i transcendència per al poble” i que en 
poc temps la ciutadania ha vist que haurà de 
pagar milions d’euros “per la mala gestió dels 
que han governat la ciutat”. 

En aquest context, Villalta va anunciar que 
Esquerra Unida espera convertir-se en una al-
ternativa d’esquerres amb una forma diferent 
de fer política “demostrant amb treball que 
som un partit amb ideologia progressista que 
no té res a veure amb altres partits que també 
diuen que són d’esquerres”. 
En breu, la formació també es renovarà en l’àmbit 
comarcal.

Esquerra Unida es renova amb vista a les eleccions 
X.Flores 

DESDE COCEMFE VINARÒS

En la calle del Carreró se suele aparcar 
encima de la acera dificultando la 

circulación por ella a los viandantes 
y más aún si tenemos movilidad 

reducida, sin comentarios

HOY POR MÍ... 
MAÑANA PUEDE QUE POR TI 

 
SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO CONTRA 

LAS BARRERAS Y AÚN SE SIGUEN 
PRODUCIENDO ESTAS SITUACIONES

 
¡SUSPENDIDO EN SOLIDARIDAD!

FOTODENUNCIA

El BLOC de Vinaròs ha censurat l’adjudicació de 
les obres del Centre de Coneixement. El regidor 
i portaveu del BLOC a l’Ajuntament, Domènec 
Fontanet, criticava aquesta adjudicació per la 

precipitació, per l’excessiva despesa per a un pla de 
màrqueting i per l’escassa participació ciutadana, 
entre altres motius. 
Fontanet va explicar que el BLOC va votar-hi 
en contra en la mesa de contractació, on es va 
adjudicar la redacció del projecte i la construcció 
de l’edifici del Centre del Coneixement a l’empresa 
Renos per un import d’1.579.000 euros. 
El regidor nacionalista explicava que “la precipitació 
i la falta de temps que l’Equip de Govern ha donat 
a l’hora de traure a concurs aquest projecte, 
ha suposat una retallada d’idees, de projectes 
presentats i d’una menor quantitat de projectistes 
que opten a la redacció d’aquest projecte”. 
També criticava “la quantitat exagerada i excessiva 
de diners, en concret 30.000 euros, que s’ha gastat 
l’Equip de Govern per a la contractació d’una 
empresa que redacte un pla de màrqueting del 

Centre del Coneixement, amb el procediment 
negociat sense publicitat, això vol dir que només 
han sigut tres empreses informades per a tal 
efecte”. Fontanet incidia en la falta de participació 
ciutadana, “vam proposar una exposició pública 
en la biblioteca dels projectes presentats, però 
l’Equip de Govern no hi va donar cap resposta”. A 
més de criticar la composició del comité d’experts, 
“compost per sis membres triats a dit per l’alcalde, 
dos dels quals eren una advocada i un pedagog, 
no crec que els seus criteris puguen ser millors 
que els d’una altra persona a l’hora de valorar quin 
projecte és millor per a Vinaròs, per la seua condició 
d’especialistes”. 
Per això, Fontanet advertia que el BLOC revisarà 
tot el procés de construcció d’aquest edifici i la 
seua gestió, “apropant-lo a la ciutadania perquè 
també en siga partícip”.

El BLOC critica com s’ha adjudicat les obres 
del Centre del Coneixement 

106.2 FM
MAESTRAT



21

16  gener 2010

L’institut Joliot-Curie de Seta ha organitzat un 
seguit d’activitats per resseguir l’itinerari del 
vinarossenc Francesc Batiste Baila, deportat al 
camp nazi de Mauthausen el gener de 1941 i exiliat 
a la ciutat de Seta des de l’alliberament, el 1945. 
Una de les activitats proposades ha estat que un 
grup d’alumnes d’aquesta ciutat fes una visita 
guiada a Vinaròs per conéixer de prop l’espai viscut 
per Francesc Batiste Baila. 
El port de Vinaròs ha sigut el punt de trobada 
amb els alumnes de Seta i amb la història. 
Amb el suport fotogràfic del port de Vinaròs a 
principis del segle xx, hem intentat reconstruir 
aquell Vinaròs mariner, de drassanes i hem pogut 
comprovar les notables transformacions. Al lloc 
on hi havia les cèlebres drassanes de Sorolla, avui 
dia hi ha restaurants, bars; on hi havia platja ara hi 
ha tota una plaça... Del port mariner de pailebots 
de principis del segle xx al port... deixem-ho 
córrer... del segle xxi. Ben pocs vestigis. Tot seguit, 
hem enfilat el carrer de Sant Josep fins arribar al 
número 65, on va nàixer i on va viure fins a la seua 
fugida Paco Batiste i la seua família. Si fa un parell 
d’anys el mateix Paco Batiste me la va mostrar 
mentre parlàvem sobre el seu llibre Mariner 
del Maria Rosa, avui gairebé no la reconeixia, 
perquè ara és habitada i l’entrada de la casa 
modificada... Però un dia de 1943, el carter va dur 
una targeta postal a aquest domicili, procedent 
de Mauthausen i datada del 25 de febrer de 
1943: “queridos padres y hermanos; yo estoy bien, 
y espero lo mismo de vosotros. Abrazos y besos. 
Paco”. Era la primera notícia que certificava amb 
la pulcra cal·ligrafia de Paco que encara era viu. 
I hem tornat cap al moll mentre hem comprovat 
que, en efecte, el carrer de Sant Josep, com deia 
Paco, és el més recte de tots. 

Retornats al port, hem reconstruït la dramàtica 
fugida en barca de Paco i d’altres vinarossencs 
la matinada del 15 d’abril de 1938, abans de la 
imminent arribada dels “nacionals”. Així mateix, 
ho hem comparat amb la versió del cap de 
l’esquadrilla que atacà i metrallà les barques que 
intentaven escapar: García Morato. Hem comparat 
el relat desesperat i angoixant dels que marxaven 
i l’arrogància del vencedor, que comptabilitza les 
deu barques metrallades com si es tractés d’una 
competició esportiva i el menyspreu en qualificar 
d’hordas rojas, és a dir, Paco Batiste i la resta 
d’infortunats metrallats i enfonsats que hi van 
morir i de qui ningú no es recorda. Ningú no se’n 
recorda. Però durant molts anys el nom de García 
Morato tingué el privilegi de gaudir d’un carrer 
dedicat, avui el carrer de Doctor Fleming. Fins i 
tot un institut de Secundària de Madrid porta avui 
dia aquest nom... I hem arribat fins a l’escola on va 
estudiar Paco Batiste, el “Grup de Baix”, i aquells 
finestrons de cara al mar que invitaven el petit Paco 
a badar les barques i vaixells que entraven i sortien 
del port... Hem passejat pel passeig que fou del 
“Generalísimo” des del moment que els vencedors 
conqueriren el Mediterrani... I finalment, ens hem 
aturat davant l’antiga casa del doctor Ribera, 
cantonada de la plaça del mercat, i hem rememorat 
amb fotografies els efectes del bombardeig de 
l’aviació legionària italiana el 9 d’abril de 1938, i les 
víctimes: Sebastià Cervera Rabasa, que havia anat 
a cal metge perquè li guarís una ferida a la mà; i els 
germans Josep i Vicent Castell Monserrat, aquest 
darrer, de catorze anys, amic de jocs d’Alfred Giner 
Sorolla a qui li dedicà el Dol duen les flames.
Cal destacar l’atenció amb què els joves de Seta 
han seguit totes les explicacions que s’han fet, 
gràcies al “servei de traducció simultània”. 

Darrere les passes de Paco Batiste
| Joan M. Guzman Pau

PREMSA

Benvinguda a l’Ajuntament

Visita a l’estela en memòria dels vinarossencs morts a Mauthausen

Professors amb la filla i la néta de Paco Batiste

Acompanyats i acollits pels alumnes del I.E.S. Leopoldo Querol i la fundació Caixa Vinaròs

ACTUALITAT

La premsa francesa se n’ha fet ampli ressó de la notícia, 
com es pot apreciar en aquest recull de premsa
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Felicidades Alba Isabel, 
ya tienes 4 años 4 añitos

Els vinarossencs Alberto, Mimi, Pauet i 
Borràs, a Cerler gaudint d’uns dies de neu Neu

¡Feliz 
Navidad 
y própero 
año 
nuevo 
2010, 
guapas!

Vaya 
peligro

El agraciado en el sorteo 
de la cesta de Navidad 
de la Associació C. Coral 
Infantil Assumpció fue Pau 
Calduch Molinos. Agra-
decemos, un año más, al 
bar cafetería La Báscula su 
amabilidad por exponer la 
cesta hasta el sorteo

Cesta de Navidad 
de la Coral 
Infantil Assumpció 

El pasado 22 de diciembre de 2009, Alejandro 
Vaquer y Marta Claret fueron “premiados” 
con el nacimiento de su preciosa hija Paula. 
¡Enhorabuena a los felices papás!

Paula Vaquer Claret

Juan con su familia haciendo un muñeco de nieve Así de bien se lo pasaron Karina y 
Juan en las montañas nevadas

Marc ja té la seua germaneta que es diu Andrea i 
va nàixer el dia 1 de gener de 2010. Els seus pares, 
Baltasar i Elena, han rebut un molt bon regal de reis

Regalet de Reis

Neu
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to
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tí

ci
es

Pintura realizada por los primeros 
cristianos en las catacumbas de 
San Calixto después del martirio 
de san Sebastián con la túnica 
romana sentado en el centro y 
acompañado por los también 

mártires Policarpo y Quirino.
Emotivo y sorprendente hallazgo 
de nuestro patrón, visitando re-
cientemente Agustín y Amanda 
la ciudad de Roma en sus vaca-
ciones.

Catacumbas de San Calixto El pasado día 19 nos reunimos el equipo para celebrar las 
fiestas. Desde la Inmobiliaria Aragón gracias a todos los clientes 
por haber depositado la confianza en nosotros, feliz 2010

Como cada año los Reyes Magos 
llegaron a la fábrica de cemento

El nostre amic Domènec Fontanet 
va ser el guanyador de la cistella 
de nadal que es va sortejar a la 
cafeteria Géminis del carrer de Sant 
Vicent. Enhorabona!

Cistella de nadal 

Andrés és el soci més jove de la 
comparsa Els Povals. Felicitats 
als pares José i Carmen

Soci més jove 

Feliz 2010

Reyes Magos
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Enlace Oliver Schutz y Raquel Mendoza Siles el día 9-1-10
Muchas felicidades

Guillermo y Josefina 
celebraron sus bodas de oroBodas de oro

Un cap d’any a l’Alt Penedès

Laia 
celebrant 
el nou any 
amb els 
seus amics 
Eric i Teva. 
Paula no 
hi apareix 
perquè 
estava a la 
piscina

Cap d’any

Bebes
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El vinarocense Joan Albiol 
Aguilera, de 4 años, ha sido el 
ganador del viaje a Disneyland 
París sorteado por la Associació 
de Comerciants de Vinaròs con 
motivo de la campaña navideña. 
El alcalde, Jordi Romeu, fue 
el encargado de coger al azar 
la carta con el nombre del 
premiado. Este año la asociación 
ha recibido alrededor de 3.000 
cartas, un 70% más que el año 
pasado. La asociación también 
ha sorteado dos cruceros por el 
Mediterráneo entre todos sus 
clientes, cuyos premios coinciden 
con los números del primer y 
segundo premio de la lotería del 

Niño. La papeleta con el primer 
premio, el número 58.588, fue 
repartido por la peluquería 
Raffel Pagès, mientras que el 
segundo premio, el 42.653, lo ha 
dado la tienda de ropa Woman 
Borsache. 
La campaña navideña ha sido 
“un poco más floja que en 
años anteriores, pero a pesar 
de todo creo que debemos 
estar contentos”, según apuntó 
la presidenta de la asociación. 
Los comerciantes esperan 
aprovechar la temporada de 
rebajas para “subsanar lo que no 
haya ido bien en esta campaña 
de Navidad”. 

Un vinarocense de 4 años gana el viaje 
a Eurodisney de la Asociación de Comerciantes

Redacción

El próximo día 22 de enero a las 21:00 horas en el Casino, 
tendrá lugar una reunión con el tema: reparto de cartas 
para el traje y venta de tickets para las cenas de la 
semana de carnaval.

Y el próximo día 30 de enero a las 21:00 horas en el 
Casino, tendrá lugar una reunión con el tema: venta de 
chalecos - camisolas y reparto de tickets de la bebida.

El día 5 de enero Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente llegaron al Hogar San Sebastián de Vinaròs 
cargados de ilusiones y sueños. Acompañados por 
sus respectivos pajes, repartieron entre todos los 
residentes regalos, caramelos y sonrisas.
El día 6 de enero el alcalde de la ciudad, Jordi Romeu, 
con representantes del ayuntamiento les visitó 
también, deseándoles a todos un feliz año. Gracias a 
los que hacéis posible abrazar sonrisas...

El socio 
agraciado con 
el sorteo de 
la cesta de 
Navidad ha 
correspondido 
a Julián García 
Ramia

Los Reyes Magos de Oriente 
visitan el Hogar San 
Sebastián

La peña taurina Pan y Toros comunica 
a los socios y vinarocenses que están inscritos para 
subir a la ermita el día de Sant Sebastià, que abrirá el 
local social a las 3 de la madrugada como punto de 
encuentro. Visca Sant Sebastià!

La comparsa 

No en Volem Cap
informa que:

Desde la asociación se ha informado de que estos números serán válidos hasta el próximo martes día 19, pasando a 
continuación los números en reserva a figurar como ganadores del concurso, siendo a partir de entonces válidos los 
números siguientes: 60. 349 y 36. 167. 

Redacción

Sorteo de 
la cesta 
del Centro 
Municipal 
de la 
Tercera 
Edad
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Con motivo del IV Centenario de 
la llegada de la Reliquia de St. 
Sebastià a Vinaròs y dentro de la 
variada agenda organizada para 
conmemorarlo, el pasado jueves 14 
de enero se inauguró la exposición 
colectiva “MDCX-2010”, en la que 
participan Romàn Domènech, Rafel 
Garrit, Jordi Castells, Sergio Rubí, 
Emilio Martínez, Paz Buñuel y Víctor 
Garrido. Cada artista ha trabajado 
sobre el tema del martirio desde 
su punto de vista y su disciplina 
artística: dibujo, pintura, fotografía, 
instalación e incluso vídeo.
La exposición en la antigua capilla 
de Santa Victòria (c. Santa Rita, 2) se 
convierte en un espacio heterogéneo 
donde la arquitectura y las paredes 
llenas de historia conviven con el 
arte contemporáneo.
La exposición se podrá visitar hasta 
el 9 de febrero.

El proper dissabte 16 de gener l’Associació Cultural Ball de 
Dimonis de Vinaròs organitzarà un any més la foguerada 
de Sant Antoni. L’acte començarà a les 20 h a la plaça de 
l’Ajuntament on es representarà la captura de sant Antoni 
pels dimonis i les botargues. A continuació, el sant es durà 
fins a la foguerada on s’escenificarà una lluita entre el bé i 
el mal amb final incert. 
No us perdeu la intrigant baralla entre sant Antoni i els 
Dimonis. Ja veurem si enguany sant Antoni acabarà a la 
foguerada o els dimonis acabaran estirant la pota com 
uns pardalets. Passe el que passe, la foguerada s’encendrà 
a les 20.30 h a la platja del Fortí de Vinaròs a l’altura de 
l’avinguda Jaume I, on, si veniu, podreu gaudir dels 
tradicionals pastissets de Sant Antoni i la misteleta amb 
l’escalfor de la foguerada.
Com a novetat, enguany els Dimonis estrenarem un nou 
ritme i una cançó d’arrel tradicional.
Us hi esperem!

Ball  de Dimonis de Vinaròs
w w w.dimonisdevinaros.org
petsi l lufes@dimonisdevinaros.org

La foguerada 
de Sant Antoni

Ball de Dimonis de Vinaròs

exposa les seues fantasies al  Pub Quijote
Verónica Pérez 

El saló d’actes de la Biblioteca Pública 
de Vinaròs ha acollit de dimarts 
a dijous un cicle de conferències 
denominat “Los moriscos en el reino 
de Valencia”, organitzat pel Campus 
Obert de la Universitat Jaume I 
en la Seu del Nord a Vinaròs. Les 
autoritats municipals van assistir 
dimarts a la inauguració del cicle i a 
la primera d’aquestes xarrades que 

s’han emmarcat en els actes del IV 
Centenari de l’arribada de la relíquia 
de sant Sebastià. 
La conferència inaugural va ser 
a càrrec del professor d’Història 
Moderna de la Universitat de València, 
Juan Francisco Pardo Molero, que va 
dissertar sobre “Moriscos a la fuga. 
Evasiones, corsarios y condenas en el 
reino de Valencia”. 

El dimecres, Jorge Antonio Catalá 
Sanz, també docent en Història 
Moderna de l’UVEG va parlar sobre 
“Las conspiraciones moriscas en el 
reino de Valencia” i l’última sessió, el 
dijous, Manuel Lomas Cortés, de la 
Universitat de València, va impartir 
la conferència “El extrañamiento 

morisco valenciano”. 
Cal recordar que l’any passat es van 
complir 400 anys de l’expulsió dels 
moriscos, episodi històric en el qual 
Vinaròs va jugar un paper important 
per ser uns dels principals ports de 
sortida.

Exposición colectiva sobre el 
martirio de Sant Sebastià

L’UJI dedica un cicle de conferències 
als moriscos en el regne de València 
Emili Fonollosa 
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El dimarts, dia 29 de desembre, va tindre lloc la 
presentació del llibre Vinaròs en el contexto de los 
siglos XVI al XIX de Carlos Catalán Font. Correspon 
a la col·lecció “Mare Nostrum” que publica 
periòdicament l’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs. L’acte es va fer al saló de reunions d’Agustín 
Delgado, al carrer dels Franciscans n. 3 de Vinaròs. 
La presentació va ser a càrrec d’Arturo Oliver.
Després d’unes primeres paraules del president 
de l’ACAM, José Luis Pascual, va intervenir Arturo 
Oliver, que va fer una anàlisi completa de l’obra, i 
una excel·lent introducció didàctica. Seguidament, 
va parlar l’autor, Carlos Catalán, per donar-nos a 
conéixer el contingut del llibre.
Catalán va comentar que el text està format 
per diversos episodis històrics que van influir 

decisivament en el desenvolupament de la 
població. També que el fil conductor de la redacció 
s’ha fet sense perdre de vista la importància que ha 
tingut la mar i els seus recursos per als vinarossencs 
(pesca, comerç, drassanes...). Per això s’ha procurat 
triar aquells fets històrics que tingueren certa 
relació amb la marina i el món marítim de Vinaròs. 
Encara que una altra característica del poble ha 
sigut la seua dualitat, sempre ha tingut dos opcions 
per a viure: el mar i la terra. Quan fallaven els 
recursos marítims, els seus habitants es dedicaven 
a l’agricultura. Tenim un exemple en l’escriptor 
anglés Richard Ford, que va estar aquí en 1830, 
dient que Vinaròs “es un antiguo puerto lleno de 
actividad junto al Cervol; tiene una población anfibia 

(...) la mitad campesinos y la otra mitad marines”.
Segons ens ha explicat Carlos Catalán, ha 
tret la major part de la informació de l’Arxiu 
Històric Municipal i de tres autors clàssics de la 
historiografia local: Rafels García, Borràs Jarque i 
Demetrio García. També ha fet servir una extensa 
bibliografia per a la recerca de noves referències 
actualitzades, junt a consultes per Internet. Entre 
els llibres utilitzats, hi ha un ampli catàleg d’autors 
locals contemporanis, les obres dels quals han 
estat publicades gràcies a la tasca d’associacions 
culturals com Amics de Vinaròs i a la col·laboració 
d’organismes públics i altres entitats privades 
de Vinaròs. Esperem que aquesta relació tinga 
continuïtat per molts anys més.

Amics de Vinaròs presenta 
‘Vinaròs en el contexto 
de los siglos XVI al XIX’ 
de Carlos Catalán Font

Associació Cultural Amics de Vinaròs

HISTÒRIA   ARTS   LLETRES

ASSOCIACIÓ  CULTURAL AM
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SDel 4 al 11 de abril

Plazas limitadas 
Salida desde Vinaròs
Información e inscripciones: Amics 
de Vinaròs
c. San Ramón, 13 – Tel. 964 452 708 
de martes a viernes, de 9:30 a 12:30
Plazo de inscripción: hasta el 30 de 
enero.

Visitando: 
Jerusalén, Muro de 
las Lamentaciones, 
Belén, Nazaret, río 
Jordán, mar Muerto, 
lago Tiberíades, 
monte Carmelo, etc.

VIAJE CULTURAL A

ISRAEL Y 
TIERRA SANTA
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Andrés Albiol Bavosa banyuda

Aguas marítimas frías 
La pasada semana finalizó con una climatología de hielo. Los pescadores 
apreciaban desde alta mar con suma claridad el Montsià cubierto por una 
blanquecina capa de nieve. Sin embargo, en las varias ocasiones que intentó 
nevar a nivel del mar, los pequeños copos se fundían al tocar tierra, así que 
las cubiertas de los barcos no se tiñeron de blanco. Eso sí, algunos charcos del 
recinto portuario se helaron varias madrugadas.
No hubo marejadas ni vientos fuertes, de manera que se faenó con normalidad 
en todas las modalidades pesqueras.
La pesca del arrastre operó a diario con buenas extracciones de pescados y 
mariscos, como langostino que se cotizó de 20 a 30 €/kg, calamar de 10 a 25 
(según tamaño), pescadilla de 4 a 11, sepió punxa a 10, rape de 3 a 8, peluda a 
6, salmonete a 7, caracol de 7 a 10, galera de 2 a 4, rubios, mòllera y cintas de 
3 a 6, boquerón a 4, aranya, pota y caballa de 2 a 4, cangrejo, sardina y burros 
de 2 a 3 y jurel, esparrall y morrallas de 1 a 3.
El cerco está de parada biológica.
En cuanto a las barquitas de los artes menores, unos trasmalleros llevan sepia 
a 8 €/kg, mabre a 5 y roncador a 1. Otros se dedican al pagel, que lo venden de 
3 a 10, la dorada de 2 a 6, sargo de 1 a 8 y corba a 2. Y la mayoría va en busca 
de lenguado de 17 a 23, rodaballo a 25 y raya a 4. 
El xarcier del gran fondo llevó langosta de 35 a 50, gallineta a 15, gall a 12, 
pargo a 14 y mamona a 3.
La pesquería del cadufo sigue activa, los recolectores de pulpo roquero con 
estos recipientes de arcilla lo subastan de 3 a 6 €/kg.
Un palangrero llevó grandes lubinas de 13 a 20 €/kg., y congrio a 2.
Y dos marrajeros arribaron con pez espada atrapado con anzuelo, que se 
valoró de 8 a 13 €/kg.

Ecos de mar
En relación con las obras del proyecto de arrecife artificial frente a la costa 
de Torreblanca-Peníscola, en ejecución por la Conselleria d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, siguen los trabajos de construcción de los módulos 
de hormigón y embarque a una barcaza, para sus posteriores operaciones 
marítimas de fondeo de dichos arrecifes artificiales en la citada área. Las 
faenas de estas obras comenzaron el día 22 de diciembre de 2009 y tienen 
estimada una duración aproximada para depositarlos sobre el lecho marino 
de cuatro meses. 

Pel litoral catalanollevantí també se la coneix com futarra. 
En castellà, se l’anomena vieja i torrillo. En francés, baveuse 
tentaculée. En anglés, horned blenny. I en alemany, 
schleimfisch. El seu nom científic és Blennius tentacularis. 
Pertanyent a la família dels blènnids té un cos allargat, 
comprimit lateralment. El cap és fort. La boca ampla, amb 
28-30 dents punxegudes i sense canines en una filera a la 
mandíbula superior i en la inferior de 24 a 28. 
Els ulls estan en posició alta i darrere de cadascun hi 
surt un tentacle amb nombroses ramificacions. També 
en té un altre, però aquest tentacle diminut es troba a 
l’orifici nasal anterior. La coloració és grisa marró-verda, 
amb 8-10 bandes verticals fosques. Té una xicoteta taca 
fosca a la part anterior de l’aleta dorsal i a sobre hi té 
una altra taca blanca rosada. Els mascles són de colors 
més vius. La pell no té escates, però està recoberta per 
un mucus abundant.
La seua talla màxima arriba als 16 cm. La composició de 
les aletes és: D XI-XIV-18-23; A II-21-23; P 13-15, són fortes i 
flabel·liformes; V 1/2, són filiformes. Y C 2+12+2.
Sense bufeta natatòria.
La reproducció és durant la primavera. La femella diposita 
els ous en closques buides o en cavitats de les roques 
entre la vegetació i el mascle els rega per fertilitzar-los 
amb l’esperma. Després els mascle els protegeix d’intrusos 
durant quatre setmanes fins que es desclouen i en surten 
les larves planctòniques. Més tard, es desplacen per viure 
sobre el fons on tindran una vida bentònica, en unes 
profunditats que van dels 3 als 30 m, en llocs rocosos 
entre els forats o en llocs on abunden les algues per poder 
amagar-se dels depredadors. 
Són males nadadores. Més aviat es llisquen serpentejant 
sobre els fons. Si alguna vegada s’han quedat atrapades en 
tolls a causa de la baixamar, poden fer xicotets salts davant 
del mínim perill, amb el suport de les aletes ventrals 
situades a la gola, i agafar embranzida doblegant la part 
final del cos. Solen ser fidels als seus amagatalls. En època 
dels romans els atribuïen un gran dot d’intel·ligència i 
relació amb els seus semblants.
S’alimenta de plantes i invertebrats. 
La carn és poc valorada. Abans els mariners les guisaven 
en els suquets, però primer els donaven cops a banda 
i banda per ablanir-ne la carn. No cal ni dir que per als 
caldos és bona perquè hi desprén un bon sabor. Les 
seues captures són escasses a l’arrossegament i tremall. 
Amb canya esportiva de vegades se n’atrapen algunes 
per les esculleres dels ports o els penya-segats de la 
costa, però sempre ha sigut difícil atrapar-les perquè 
són especialistes a netejar els hams. Quan es trauen de 
l’aigua s’escorren de les mans a causa de la bava.
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Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Buen comienzo de año 
para el deporte local 

El vinarossenc Miguel Ordóñez Marín va ser 
seleccionat com a representant de la aerolínia oficial 
dels Jocs Air Canada –companyia on treballa– a 
Londres per formar part del relleu de la torxa amb la 
flama olímpica dels Jocs d’Hivern de Vancouver. Els 
Jocs se celebraran del 12 al 28 de febrer de 2010. Per 
aquest fet, el Comité Organitzador dels Jocs atorga 
20 places del relleu a Air Canada, i s’adjudiquen 
majoritàriament a residents al Canadà, amb 
l’excepció de Miguel Ordóñez. D’aquesta manera, 
un vinarossenc tornava a portar la torxa olímpica, 
després que Julio Barrachina Peris ho fes l’any 1992 
als Jocs Olímpics de Barcelona.
El gran dia de Miguel va ser el 5 de gener i el lloc, 
Steinbach, una petita comunitat de Manitoba, al centre 
del país, a les 13.07.
Amb una organització excel·lent, celebracions locals i 
tots els residents locals al carrer, Miguel va tindre la sort 
de córrer amb la torxa en una zona d’escoles, durant 
uns 400 metres i una multitud de públic assistent 
animant amb la cadena de televisió nacional CTV 

filmant l’esdeveniment.
Fins i tot la naturalesa, pel que fa al temps, va afegir-
se a la celebració. Dos dies abans la temperatura era 
de 31 graus negatius, amb un vent que feia sentir una 
sensació climàtica de 43 graus negatius de mínima. El 
dia en què Miguel va participar la temperatura va ser 
d’entre 12 i 14 graus negatius i sense aire.
A banda del temps lliure, vols i resta de despeses, Air 
Canada també va adquirir la torxa amb la qual Miguel 
va participar i consegüentment regalar-li-la com a 
magnífic record de la fita.
Amb un historial esportiu des de 1982, incloent-hi 
especialment atletisme, però també natació, triatló, 
bàsquet o escacs, a banda de molts anys com a monitor 
infantil d’atletisme, al qual cal afegir un destacable 
historial de viatges –més de 150.000 km per terra en 
114 països i més d’un milió de milles aeronàutiques–, 
Miguel ens comentava que el fet de gaudir a la vegada 
d’un viatge extraordinari i de l’immens privilegi de 
portar la flama olímpica representa veritablement un 
somni fet realitat.

El vinarossenc Miguel Ordóñez Marín porta la flama 
olímpica dels Jocs d’Hivern de Vancouver 2010 
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Sin duda hay que resaltar al 
ciclismo por ser el gran destacado 
de la pasada semana deportiva 
con la magnífica actuación de 
nuestro apreciado corredor local 
Ignacio Fandos, que después 
de una brillante carrera quedó 
subcampeón del Campeonato de 
España de Ciclocross disputado en 
Laredo (Cantabria) en la categoría 
Máster 50. Hay que mencionar 
que este extraordinario ciclista 
había logrado los anteriores dos 
títulos de campeón de España 
Máster 50. 
El balonmano también destacó 
con la corta pero justa victoria 
del CB Vinaròs en la cancha del 
CB Algemesí por 24-26 tras una 
exhibición de juego.
En fútbol, los juveniles del Vinaròs 
CF brillaron al vencer en el Cervol 
al Sagunto por 1-0 en una tarde 
de mal tiempo.
Por último, el baloncesto dio otra 
alegría con la victoria en la cancha 
del Puçol por 42-61 que le permite 
estar en los puestos de cabeza del 
campeonato autonómico. 
Enhorabuena a todos por estos 
relevantes triunfos para el 
deporte de nuestra ciudad.
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Rafael Marcos Simó

Hoy partido
Esta semana vuelve haber partido en el Cervol y se 
adelanta a hoy sábado por ser mañana la festividad 
de San Antonio, lo que debilitaría la presencia de 
socios y aficionados al Cervol.
Recibimos al Almenara y se inicia la segunda 
vuelta. Tras dos derrotas consecutivas se tiene 
que volver a ganar sobre todo al jugarse en casa 
y conseguir tres puntos más, que nos acerquen 
al objetivo primordial de la salvación. En Alcora 
el equipo no estuvo acertado, sobre todo en el 
primer tiempo y pese a mejorar en la reanudación 
no se pudo puntuar. El inicio de año no fue bueno 
y se caía en el Cervol ante el Almassora, las bajas se 
notaron en demasía y el Almassora simplemente 
adelantándose pronto en el marcador merced a 
un penalti, se le puso todo de cara. En la segunda 
parte se pudo conseguir la igualada pero un error 
defensivo propició el 0 – 2 y ahí finalizó el partido.
La jornada se inició con sorpresa al perder el 
Benicàssim en Vilafamés permitiéndole a este último 
salir de las plazas de descenso. Otro de los de abajo, 
el Vilavella, empataba en su campo frente a otro 
de los favoritos, el Castelló; y el colista, La Pobla de 
Farnals, vencía al Benicarló quedándose ambos en 
el pozo de la tabla con 11 puntos a 8 de la salvación. 
Nuestros vecinos tienen este fin de semana un 
partido que marcará mucho su futuro ya que visita 
al Vilavella, equipo que marca la zona de salvación; 
un tropiezo podría ser prácticamente definitivo. Por 
arriba se suspendió el Benlloch – Borriol, lo que le 
permite al Saguntino liderar la tabla con 34 puntos, 
seguido del Borriol con 32 y seguidos por Castelló 
B, Benlloch y Benicàssim con 29, en el puesto sexto 
estamos nosotros con 27 puntos.
Esta semana volvíamos a lamentarnos del colegiado, 
no fue tan escandaloso como el día del Saguntino 
pero debió dejar a los visitantes en inferioridad antes 
del descanso y no lo hizo. El jugador del Almassora 
David Pérez con el dorsal 6 había visto una amarilla 
en el minuto 11, en el 35 hace una falta y el colegiado 
deja seguir la jugada para mostrarle luego la cartulina. 
El jugador visitante Gonzi con el número 14 levanta 
la mano como haciéndose responsable de la falta y 
de este modo el colegiado le muestra a él la amarilla 
con lo que el jugador que en realidad hizo la falta se 
mantenía en el terreno de juego. No es excusa ya que 
como he dicho antes las bajas se notaron demasiado 
y aparte no se estuvo fino ante un equipo que hizo 
lo que tenía que hacer y punto. Nos quejamos de los 
árbitros y con razón, pero qué vamos a encontrarnos 
si estamos en Preferente y si en Primera son malos, 
pues eso, es lo que hay.
Por su parte, el juvenil vencía en el Cervol por 1 
gol a 0. Los visitantes se enojaron también con el 
colegiado. El partido se adelantó al sábado ya que 
como dije hace unas semanas, primer equipo y 
juvenil coincidían en día y hora en el Cervol al jugar 
ambos a la hora y día oficial. El partido del juvenil se 
cambió y el colegiado tenía la orden de presentarse 
el domingo. Un telefonazo solucionó el problema 
y el colegiado se presentó y se jugó el partido, con 
lo cual no tenían que estar tan cabreados con el 
árbitro que si no se presenta y lo hace el domingo 
como tenía el aviso, los visitantes tienen que volver 
otro día para jugar con el gasto que eso supone.

Flojo encuentro del equipo langostinero al que le 
faltaron varios de sus titulares debido a las bajas, 
algunas de ellas por sanción, aunque hay que destacar 
que los hombres que prepara Santi Forner dieron la 
cara ante un conjunto que sin hacer nada del otro 
mundo, supo aprovechar las dos ocasiones de que 
dispuso para llevarse los tres puntos del Cervol, 
contando además con la ayuda del árbitro en el primer 
tanto al señalar un penalti que nunca existió y que en 
definitiva fue decisivo para que los locales se vinieran 
abajo con total impotencia de no poder reaccionar 
ante un equipo pegajoso y duro que nunca dio un 
balón por perdido.

FUtbol.  Campeonato Regional Preferente

Los locales vendieron 
cara su derrota 0 2

VINARòS C.F. C.D. ALMASSORA

Gaspar Redó
A l i n e a c i ó n

Vinaròs C.F.: Peinado, Javi Esteller (Javi 
García), Cristian, Álex Bueno, Pedro, 
Nacho (Gerard), Martín, Ernesto, Víctor 
Pla, Espinosa y Wifredo.
C.D. Almassora: Gabi, Álvaro, David, 
Guillén (Valero), Vicent (Andrés), Suso 
(Roberto), Guillermo, Gonzi, Pascu 
(Gonzalo), Sifre y Enric.
Goles: 0-1 min 8: Pascu (penalti); 0-2 min 
64: Roberto.
Árbitro: dirigió el partido el colegiado Ar-
tiga Sanz. Flojo y perjudicando al equipo 
local. Enseñó cartulina amarilla a los locales 
Álex Bueno y Víctor Pla, así como a los visi-
tantes Gonzi, Suso, Valero y David.

Partido disputado la pasada jornada en el campo 
Cervol en una tarde gélida para la práctica del 
fútbol, ya que el fuerte viento y la baja temperatura 
deslucieron un encuentro que, si al principio fue 
movido, a medida que pasaban los minutos se 
fue congelando al igual que la baja temperatura 
reinante que hacía que los jugadores de los dos 
equipos se quedaran agarrotados, por lo que no se 
vieron jugadas de calidad con la excepción de un 
par de ellas y la del tanto local conseguido por Marc 
Simó que representarían los tres puntos en juego a 
favor de los locales.

FUtbol.  Campeonato Regional Juvenil

Los locales vencen por la 
mínima en el Cervol 1 0

VINARòS C.F. F.B. SAgUNT

Gaspar Redó

A l i n e a c i ó n

Vinaròs: Luis, Pablo, Kevin, Drago, Álex, José, Cristian, 
Carrión, Pepe, Galbis, Marc Simó y Casanova.Fo
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FUtbol.  Campeonato Regional Preferente

Buen baloncesto sin victoria

Partido disputado en Sogorb 
con mucha afición y muy 
ruidosa que ayudó bastante 
a su equipo.

El Vinaròs salió muy metido en el partido haciendo 
un buen baloncesto y cogiendo una buena renta 
desde el principio donde para no variar Sonia y 
Celia llevaban la parte anotadora del equipo que 
acaba en este primer cuarto con una ventaja de 
12 puntos, 10-22.
El segundo cuarto fue más reñido. Las locales 
apretaron en defensa y se lo pusieron mas difícil 
al P. Becervi. A todo esto se unió la lesión de Sonia 
a mediado de este cuarto, lo que llevó a que no 
jugara más, aun así ganamos este cuarto y se fue al 
descanso con 15 puntos arriba, 20-3.
El tercer cuarto Sogorb salió a por todas y el 
Vinaròs aguantó el tipo hasta el final del tercer 
cuarto, gracias a la aportación de Celia, llegándose 
al final de este cuarto 9 arriba.
En el último cuarto llegamos justitos, ya que sin 
Sonia con Bea fuera por personales y con Celia 
mermada por la lesión en un gemelo, el resto no 
pudieron dar un paso hacia delante para intentar 
llevarse el partido que llegaba a los minutos 
finales con marcador favorable al P. Becervi por un 
escaso margen de puntos. Efectivamente, hubo 
tres protagonistas que hicieron que la balanza 
se inclinara a favor local. La primera, y más 
importante, la falta de físico del Vinaròs que llegó 
al final sin fuelle; la segunda, el señor colegiado, 
que quiso decidir quien ganaría el partido como 
así fue y la tercera, la número 13 del Sogorb que 
asumió todos los ataques finales sin que nadie 
supiera pararla, metió 32 puntos y decantó el 
triunfo para el Sogorb que creyó mucho más en 
él y tuvo mucha más actitud que el Vinaròs para 
llevarse el partido.
Borrón, a recuperar a Sonia y Celia ya que este 
sábado hay otro encuentro difícil en Almassora y 
no cabe ningún despiste más si queremos tener 
opciones a la fase final. A por todas. 

Regular encuentro el 
disputado por nuestro junior, 
ya que ante un flojo rival, los 
jugadores se acomodaron a 

jugar al ralentí, sin intensidad y sólo apretaron en 
momentos comprometidos, aun así la diferencia 
pudo haber sido más abultada.
Parciales 11-14, 21-30, 32-42 y 42-61. 
Alineación: Joaquín (11), March (1), Héctor (22), 
Sergi (4), George (10), David, Raúl (6) y Rubén (7). 
Sin eliminados.
Este sábado también se desplazan a Almassora y 
no podrán jugar a este nivel si quieren traerse los 
puntos. Podéis y debéis. 

NAtACIÓ.  Club Natació Vinaròs-Cala Montero

El passat dissabte 9 de gener, organitzat 
pel Club Natació Vinaròs-Cala Montero, es 
va celebrar a la Piscina Servol de Vinaròs la 
primera jornada del VI Campionat Local 
de Natació - Trofeu Grupo Cala Montero, 
en què van prendre part vora 60 nadadors 
d’edats compreses entre els 5 i els 11 anys.
En aquesta primera jornada es va competir en 
els estils lliure i braça. Les distàncies van variar 
segons les edats dels participants. Així, els 

VI Campionat Local de Natació
Trofeu grupo Cala Montero (1a jornada)

Club Natació Vinaròs - Cala Montero

El Club de Pesca Deportiva La Lubina celebró 
el tradicional concurso de Navidad el pasado 
día 20 diciembre de 2009 desde las 08:00 a 
las 13:00 horas, en la escollera de levante del 
puerto, con la participación de casi sesenta 
socios. Disfrutamos de una gran jornada de 
pesca, mucho frío al principio y posteriormente 
salió el sol y disfrutamos de una maravillosa 
mañana. Felicitamos al ganador José Marmaña 
Alsina, que fue el único participante que 
presentó pescado al pesaje y que se ganóo 
muy merecidamente la cesta que se le entregó. 
Las otras dos cestas se tuvieron que sortear por 
no haber más concursantes con puntos.
Desde estas líneas, el Cub Pesca Deportiva La 
Lubina felicita a todos los socios y público en 
general que pasen unas felices Navidades y 
próspero año 2010.
Aprovechando estas líneas se pone en 
conocimiento de los socios que el próximo día 

16 de enero a las 15:30 horas y en el local de Cefire 
Antigua Biblioteca Municipal, se celebrará una 
junta general ordinaria para la presentación de 
cuentas anuales y posteriormente se celebrará 
una junta general extraordinaria y como único 
punto del orden del día será la renovación de la 
junta directiva y presentación de candidaturas.

Concurso Navidad del Club Pesca Deportiva La Lubina

prebenjamins (anys 2002-2003) van nadar 25 
m; els benjamins (anys 2000 i 2001) 50 m i els 
alevins (anys 1998 i 1999) 100 m. 
Les petites graderies de la Piscina Servol es van 
vore abarrotades pels nombrosos familiars 
que van acudir per gaudir de la competició. 
Cal tindre en compte que per molts xiquets i 
xiquetes de les categories més menudes, era 
la primera vegada que competien. Aquest 
tipus de proves els serveix per ajudar-los a 
adquirir els hàbits necessaris per millorar com 
a nadadors.
D’acord a l’ordre d’arribada, cada nadador 
obté una puntuació, i resulta guanyador de 
cada categoria el que més punts aconsegueix 
en la suma de totes les proves.

61 65
PROMOCIONES 

BECERVI-VINARòS
ENPAL SEgORBE

42 61
PUçOL C.B. JUNIOR C.B. VINARòS
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ESPORTS

Bonito partido el jugado el pasado sábado 
ante un correoso equipo como el Maristas 
de Algemesí, que no nos puso las cosas 
fáciles ya que lucharon hasta el final. 
Los nuestros salieron bastante bien y 
conseguimos llegar al final del partido con 
un 14 a 13 en contra, pero en la reanudación 
se pusieron las pilas y con rentas de 2 y 3 
goles de diferencia, llegamos al final del 
partido con la victoria por 24 a 26. Muy 
buen partido de Harald, autor de 10 goles 
que con su empuje y garra, contagia a todo 
el equipo, el resto estuvo a muy buen nivel, 
lo que nos llevó a la victoria. Agradecer a 

los juveniles que viajan con nosotros, esta 
vez José María Martínez y Vlad Cocinschi, 
por su aportación y paciencia, ya tendrán 
muchos minutos en un futuro próximo, 
ya que contamos con todos ellos para 
próximas temporadas.
El próximo sábado habrá desplazamiento a 
Castelló, partido que podemos ganar pero 
que también será complicado. Esperemos 
llevarnos la victoria y encadenar una nue-
va racha de triunfos que nos permita seguir 
escalando posiciones.
Feliz día de San Sebastián, nos vemos el 
sábado 23 en casa contra Florida.

Gran victoria 
Alineación: Rey E. y Marc Sanz (porteros), 
Nahuel (5), Eddy (5), Aissa, Harald (10), 
José A. (4), Marc M., M. Pinilla (3), Rafa (4), 
José Mª, Vlad.24 26

MARISTAS ALgEMESí C.B M. VINARòS

HANDbol.  Club Balonmano Vinaròs

Alineación: José Zaragoza, Amadeo, Óscar 
Beltrán, Óscar Calvo y Juanjo Parra
Más tarde intervinieron: David Parra, David 
Beltrán y Javi Aicart
Cómoda victoria de Climatizaciones Puchal 
que se enfrentaba al último clasificado de 
la tabla.
A los tres minutos de juego, el Benicàssim se 
adelantaba en el marcador después de un 
despiste defensivo.
Puchal reaccionó. Primero empatando el 
partido 1-1 y pocos minutos después el 1-
2. Los visitantes jugaban a un altísimo nivel 
de juego, ya que anotaron tres goles más 
poniendo el 1-5 en el marcador.
Puchal se relajó, ya que el Benicàssim anotaba 

dos goles poniendo el 3-5 en el marcador a 
falta de cinco minutos para llegar al descanso. 
A falta de tres minutos para acabar la primera 
parte, el técnico visitante pedía un tiempo 
muerto para poner las pilas a sus jugadores, 
ya que los locales disponían de buenas 
ocasiones para ajustar más el marcador. 
En menos de un minuto de juego, Puchal 
anotaba tres goles poniendo el 2-8 con el que 
se llegaba al descanso. La segunda parte fue 
más disputada, ya que Puchal Climatizaciones 
en menos de cinco minutos anotaba tres goles 
más poniendo el marcador a 3-11.
Los visitantes se relajaron y el Benicàssim 
anotaba el 4-11 a falta de pocos minutos para 
acabar el partido.

El Llangostí empezó el partido con 
muchas ganas, pero las ausencias de 
Jony y Moha y la lesión de Kevin a los 
10 minutos de juego, dificultaron las 
opciones de cambios en el banquillo 
limitando así el juego del equipo 
local. También fue acusada la falta 
de físico de los jugadores después de 
estas fiestas. 
Hacer mención a los árbitros que lo 
pitaban todo en contra, hasta conse-
guir que el Llangostí a falta de 10 mi-
nutos ya tuviera las 5 faltas. Así que 
la segunda parte fue un calvario de 

dobles penaltis en contra que deci-
dieron definitivamente el partido.
El equipo visitante, Universidad 
de Valencia F.S., estuvo muy bien 
técnicamente, fueron superiores, ante 
las ausencias antes mencionadas.
Este sábado se jugará el partido 
en Vinaròs ante el Algemesí, otro 
rival que ocupa los puestos altos 
de la clasificación. Actualmente, 
el Llangostí ocupa la 7ª plaza en 
la clasificación con 20 puntos. Si 
estamos todos, podemos, así que 
ánimo y a por todas.

El pasado sábado, el benjamín A y 
el B debían jugar sus respectivos 
partidos de liga en la Ciudad 
Deportiva de Vinaròs. El Benjamín 
A se debía enfrentar al Vinaròs CF, 
partido que fue aplazado debido 
al mal tiempo que hacía (fuerte 
viento, mucho frío…), y que se 
jugará el martes 19 a las 17:30 h.
El partido correspondiente al 
Benjamín B sí que se jugó, ya que el 
equipo rival, el Vilafamés, debido 
a su largo desplazamiento, pidió 
jugar el encuentro para no tener 
que volver un día entre semana, 
cosa muy difícil para los chavales. 
Con las dificultades provocadas 
por el viento, el partido finalizó 1 
a 2 para el equipo visitante.

Intenciones para el año nuevo
Si eres de los que quieren 
emprender nuevas cosas y 

actividades al inicio de año, 
y crees que tus hijos e hijas 
deben hacer deporte para 
complementar su desarrollo, y que 
se diviertan mientras lo practican. 
Te esperamos, aún te puedes 
inscribir para esta temporada. 
Matrícula abierta para los nacidos 
en 2000, 2001, 2004 y 2005.
Ven, disfruta y aprende jugando 
al fútbol, gracias a la dirección 
deportiva de entrenadores 
titulados y con experiencia 
en el fútbol. Infórmate sin 
compromiso. Cómoda forma de 
pago, matrícula a la inscripción y 
cuotas mensuales, sin sorpresas. 
El club te entregará la equipación 
para jugar, chándal, polo, ropa de 
entreno y bolsa deportiva. 
Infórmate en la oficina Aguilera 
5, en plaza San Valente, nº 11 de 
Vinaròs, al teléfono 663.386.781 o 
en www.escolafutur.es.

Los jugadores volaban
www.escola futur.es

FUtbol SAlA.  1ª NACIONAL B – gRUPO 14 · 15ª JORNADA

Ficha técnica 
Llangostí: Raúl, Migue, 
Esteban, Wilson, Héctor, 
Kevin, Richi, Agus y David.

Juan Fàbrega

Los dobles penaltis decidieron

1 7
LLANgOSTí DE 
VINARòS F.S.

UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA F.S.

FUtbol SAlA.  

FUtbol SAlA.  Puchal Climatizaciones Senior 4 11
BENICÀSSIM PUCHAL 

CLIMATIZACIONES
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Bus parking gravera rio-ermita-parking 
de 8.00 a 14.00  y  de 16.00 a 18.00

Bus Vinaròs-ermita-Vinaròs 
(salidas juzgados) 
de 8.00 a 14.00  y  de 16.00 a 18.00

Bus especial adaptado personas 
movilidad reducida
(Salida iglesia)
De  8.00 a14.00  cada 40 minutos
De 16.00 a 18’00   cada 40 minutos

Ermita 20.01.10

Horarios

Festividad de San Sebastian

Autobuses

Ermita 17.01.10

Horarios

Festividad de San Antonio

Autobuses

Sortida des dels Jutjats Bitllet 1,5 €

Vinaròs - Ermita
9.00 - 9.15 - 9.30 - 9.45 - 10.00 - 

10.15 - 10.30 - 10.45 - 11.00 - 11.15 
- 11.30 - 11.45 - 12.00 - 12.30 - 

13.00 - 13.15 - 13.45 - 14.15 - 14.30 
- 14.45 - 15.00 -15.15 - 15.30 - 

15.45 - 16.00 - 16.15 - 16.30 - 16.45 
- 17.00

9.30 - 9.45 - 10.00 - 10.15 - 10.30 - 
10.45 - 11.00 - 11.15 - 11.30 - 11.45 

- 12.00 - 12.15 - 12.30 - 13.00 - 
13.30 - 13.45 - 14.15 - 14.45 - 15.00 

- 15.15 - 15.30 - 15.45 - 16.00 - 
16.15 - 16.30 - 16.45 - 17.00 - 17.15 

- 17.30

Ermita - Vinaròs
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Subscriviu-vos a 
El Diariet 964 450 085
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TELÈFONS D’INTERÉS

Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori 964 45 34 00
Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Emergències ambulància                670 00 89 32
Ermita de Vinaròs                964 45 68 47
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca 600 600 333
Víctimes de la violència de génere 016

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. Festius: 
9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 h
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 19.30. 
Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Festius: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11.00 h 

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30  i 21.30 Diumenges i festius: 11.00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30
SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 10.45 i 15.30
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.30, Castelló 8.45, València 9.45
Dissabtes: Vinaròs 7.30, Castello 9.30,València 10.30
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.00, Vinaròs 17.00
Dissabtes: , València 14.00, Castello 15.00,Vinaròs 17.00
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 17.00, 18.00, 19.00 i 19.45
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30
Diumenges i festius: 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00
TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11.30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 21.15 i 23.15
Dissabtes: 6.15, 8.25, 10.35, 13.15, 14.25, 17.00, 19.00 i 19.05
Diumenges i festius: 10.35, 13.15, 14.25, 18.30, 19.00 i 19.05
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30
Parada: Av. Llibertat

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

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

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO

CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
      VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 i 22.00
*Els autobusos surten 10  minuts abans del Parc de les Caterinetes

PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 i 
23.00. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS

Telèfon de confirmació d’horaris: 902 24 02 02

TRENS A BARCELONA TRENS A CASTELLÓ I VALÈNCIA 

 7.10
 11.25

 14.31
 15.38
 18.20
 18.36
18.52
 21.29

22.02

VINARÒS BARCELONASORTIDA
Reg. Exp.
Talgo

Talgo
Alaris
Arco
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

Talgo

 10.06
 13.41

 16.37
 17.39
 20.51
 20.51
 22.08
 23.46

23.58

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari

diumenge

NO dg.

 8.00
 9.31
 8.10
 11.00
 12.00
 13.25
 15.00
 17.00
 18.45
 19.00
19.33

Arco
Reg. Exp.
Regional
Alaris
Talgo
Regional
Talgo
Talgo
Regional
Alaris
Reg. Exp.

 9.55
 12.19
 8.27
 12.52
 13.49
 13.55
 16.47
 18.57
 19.02
 21.28
22.28

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari
diari

dissabte

Sortida de

Talgo
Regional
Talgo
Alaris
Regional
Arco
Reg. Exp.
Talgo
Alaris
Regional
Talgo

diari
diari

diari
diumenge

diari
diari
diari
diari
diari

diumenge

diari

només fins a Tort.

 7.20
 8.28
 9.56
 12.19
 12.53
 13.50
 13.56
 16.48
 18.58
 19.03
21.29

Reg. Exp.
Reg. Exp.
Arco
Reg. Exp.
Alaris
Talgo
Reg. Exp.
Talgo
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

 8.14
 9.21
 10.34
 13.18
 13.37
 14.25
 14.48
 17.25
 19.40
 19.56
22.10

diari
dissabte

diari
diari
diari
diari
diari
diari

diumenge
diari

diari
només fins a Tort.

ARRIBADAARRIBADA VINARÒSBARCELONA SORTIDA VINARÒS CASTELLÓ
 9.05
 10.17
 11.21
 14.18
 14.30
 15.15
 15.48
 18.21
 20.25
 20.50
23.02

VALÈNCIA
 09:52
 10.35
 12.57
 15.05
 16.10
 16.50
 17.00
 17.07
 20.50
 20.10
20.19

VALÈNCIA
 10.41
 11.30
 13.50
 15.51
 17.10
 17.44
 17.57
 18.00
 20.48
 21.02
21.20

CASTELLÓ
 11.25
 12.29
 14.31
 16.36
 18.10
 18.19
 18.52
 18.35
 21.28
 21.53
22.02

VINARÒS

diumenge
procedeix d’ Ulldec.

procedeix de Tort.

Arribada aSortida de Arribada a Sortida de Arribada a Arribada a Sortida de Sortida de Arribada a

procedeix de Tort.

NO ds.-dg.

només fins a Tort.

només fins a Ulldecona

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

16 gener VALLS zona turística nord, 11
17 gener MATEU c. Sant Francesc, 103
18 gener TORREGROSA av. Llibertat, 9
19 gener MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
20 gener FERRER pl. Sant Antoni, 39
21 gener ROCA c. Sant Francesc, 6
22 gener GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
23 gener ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
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