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Turisme Vinaròs aconsegueix més de 60.000 €
en ajudes per a dinamitzar el sector turístic local
Les ajudes provenen de tres administracions diferents:
Turisme Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Igualtat i la Diputació de Castelló

La Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs ha
aconseguit diverses ajudes per valor de més de 60.000 €
durant l’anualitat 2018. La més destacable per la quantitat
rebuda és l'atorgada per Turisme Comunitat Valenciana
per un total de 51.508,03 €. Les ajudes d’aquesta
administració han permés desenvolupar campanyes per
potenciar la imatge de la Festa del Llagostí i el Concurs
Nacional de Cuina, així com augmentar la promoció del
calendari gastronòmic anual de Vinaròs tant en xarxes
socials com en premsa escrita i audiovisual.
Des de l’Administració autonòmica també s’ha donat
un important suport al manteniment de platges i cales
de Vinaròs a través de subvencions per a la renovació
del certificat de gestió mediambiental ISO 14001, que
garanteix que Vinaròs continua sent un referent de
qualitat i compromís al litoral mediterrani. A més a més,
s’ha obtingut una ajuda per a la contractació del servei
de salvament i socorrisme a les platges de Vinaròs, els
usuaris de les quals s'han quantificat en 366.493, de
juny a setembre. Cal destacar també l'ajuda atorgada

per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per
a l'adquisició de nou equipament per a les platges
accessibles, valorat en 3.923,38 €.
La Diputació de Castelló, a través del Patronat Provincial
de Turisme, també ha donat suport a la gestió de
Turisme Vinaròs, amb una ajuda que ha permés ampliar
la contractació de personal de reforç de la Tourist Info
durant el segon semestre de l’any.
Des del departament de Turisme s’ha treballat aquest
últim mes per tal d’enllestir tota la documentació
justificativa que des de Turisme Comunitat Valenciana se
sol·licita abans de l’abonament efectiu de les ajudes.
El regidor de Foment de l'Activitat Econòmica, Turisme,
Comerç i Consum
Doménec Fontanet, ha mostrat la
seua satisfacció, un any més, pels fruit de l’esforç dut a
terme per a aconseguir aquestes ajudes, que reporten
un gran estalvi econòmic a les arques municipals,
així com la satisfacció de saber que des de Turisme
Comunitat Valenciana i altres administracions es valoren
positivament els projectes de Turisme Vinaròs.

Vinaròs se suma a la campanya ‘Recicla els teus aparells’
Vinaròs es va sumar a la campanya “Recicla els teus
aparells” de la Generalitat Valenciana amb la qual des de
la Regidoria de Medi ambient que dirigeix Jordi Moliner
es pretén conscienciar a la població sobre la importància
del reciclatge.
Un equip de bici-informadors es va instal·lar en el nucli
comercial de la localitat per recollir tots els aparells
tecnològics en desús dels residents del municipi i, a més,
conscienciar a la ciutadania sobre la importància de
reciclar aquest tipus d'aparells.
En aquesta unitat mòbil es van recollir petits utensilis
que funcionen amb electricitat, piles o combustible,
des de telèfons mòbils a tablets, batedores, planxes,
espremedores, depiladores o bombetes. En la passada
edició, la campanya va aconseguir reciclar més de 9
tones de petits aparells elèctrics i electrònics en tota la
Comunitat Valenciana i aquest any es vol superar aquesta
xifra.
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Vinaròs clama pel tram Castelló-Tarragona del Corredor Mediterrani
“Sense Castelló-Tarragona, no hi ha corredor”.
Així de s’anunciava l’acte celebrat dissabte a
Vinaròs, a l’espai Vinalab, ple de gom a gom
pel públic que acudia a escoltar representants
del món institucional, polític, empresarial,
sindical, universitari i comercial per reivindicar
la finalització d’aquest tram del Corredor
Mediterrani. L’acte, organitzat per l’Institut
d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga i pel
setmanari EL TEMPS, tenia l’objectiu d’exigir a
les autoritats polítiques la finalització d’aquest
tram del corredor mediterrani que ha d’unir
Castelló i Tarragona, a hores d’ara encallat, amb
la dificultat que implica per al funcionament
àgil dels ferrocarrils de mercaderies i per a la
competitivitat del territori.
L’acte ha estat presentat per Enric Pla, alcalde de
Vinaròs, la ciutat que acollia l’acte, qui se sorprenia
de “l’oblit de les comarques del nord, malgrat la
nostra situació logística”. “L’estructura de l’AVE
ha perjudicat molt el desenvolupament de les
estructures del país”, deia, destacant que Vinaròs
manca “de trens, disposa d’una AP7 encara de
pagament i d’una carretera nacional aturada”.
Pla, però, mostrava confiança en el ministre de
Foment, José Luís Ábalos, i en el Comissionat
del Govern Espanyol pel Desenvolupament del
Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, qui ha
estat present en l’acte. “El ministre i el comissionat
són valencians i és una bona ocasió perquè això
s’impulse”.
Pocs projectes generen tant de consens entre
els distints agents socials com el del Corredor
Mediterrani. Les paraules de María Dolores
Guillamón, presidenta de la Cambra de Comerç
de Castelló, n’eren una mostra. “Subscric tot
el que han dit els qui parlaven abans”. Ella,
representant de l’empresariat, aprovava les
paraules de ponents com ara Carlos del Barrio,
Manel Nieto, Vicent Maurí, Joan Llort o Francisco
Sacacia, representants sindicals de Catalunya i
País Valencià, també presents a l’acte.
Tots ells, sindicalistes d’UGT, CCOO i Intersindical,
posaven l’accent en la qüestió social del Corredor.
Sacacia, secretari de comarques Planes de
Castelló d’UGT, posava l’accent en les dificultats
de la població de l’eix Terol-Castelló-Tarragona.
“El tram Terol-València està com fa 40 anys”, deia,
sense oblidar tampoc les deficiències constants
que condicionen l’AVE entre Castelló i València.
Joan Llort, secretari de comarques del Camp
de Tarragona d’UGT, protestava pel fet que “els
governs incompleixen els seus compromisos”,
referint-se als pressupostos aprovats però no
executats. “Encara hi ha travesses de fusta a
les vies de transport de mercaderies, només
un 30% d’aquestes funcionen bé i de vegades,
aquests trens transporten productes químics,
amb el perill que això comporta”, alertava. Llort
concloïa, pessimista, que no creia que el 2020
estiguera finalitzat el corredor. Precisament, per
a aquest any la Unió Europea ha exigit que els
ferrocarrils transporten un mínim percentatge
de mercaderies que, sembla, a l’Estat espanyol
no s’assolirà. Era l’argument de Carlos del Barrio,
secretari de política sectorial i sostenibilitat de
Comissions Obreres de Catalunya. Vicent Maurí,
portaveu d’Intersindical Valenciana, demanava
tenir en compte la incorporació de comunicacions
energètiques i d’alta capacitat “per vertebrar
el país i millorar la renda de valencians i

valencianes”. Tot sense
oblidar “l’espoli fiscal
que de Catalunya,
País Valencià i Illes
Balears:
amb
el
Corredor Mediterrani
tenim un exemple clar
de com es dificulta
aquesta vertebració”,
lamentava.
També estaven d’acord
en
el
diagnòstic
els
representants
de les diputacions
provincials.
Juan
Bautista Juan Roig,
diputat
de
l’Àrea
de
Coordinació
i
Carreteres de la Diputació de Castelló, posava
l’accent en la necessitat de “mantenir la població,
sobretot en el territori rural, i donar l’oportunitat a
que la gent es quede en el territori. Això és tendir
ponts, i els ponts els formen les infraestructures”.
Des de Tarragona, Quim Nin, alcalde d’Albinyana
(Baix Penedès) i diputat de Presidència de
la Diputació de Tarragona, es preguntava si
“això que ha estat capaç de fer la societat civil,
serem capaços de fer-ho des del món polític?”,
deia a propòsit del clam ciutadà favorable al
Corredor Mediterrani, encara insatisfet des de les
institucions.
Si bé en l’acte es mostrava ple consens en la
necessitat de finalitzar el projecte i en l’anàlisi
de les qüestions que l’entrebanquen, també hi
havia diferents lectures pel que fa a les possibles
solucions. “Vull creure que els ministres tenen
el convenciment que cal resoldre l’autèntica
vergonya de les comunicacions entre Castelló
i Tarragona”, deia Antoni Serra Ramoneda,
president de l’Institut Ignasi Villalonga, a l’inici de
l’acte.
Una evidència, la de la necessitat de finalitzar el
Corredor Mediterrani, destacada fins i tot per Xi
Jinping, president xinès que fa uns dies va visitar
oficialment l’Estat espanyol. Tal com destacava
Josep Vicent Boira, “en el discurs de Xi Jinping,
l’única infraestructura esmentada de l’Estat és la
del Corredor Mediterrani”, tot recordant també
la figura d’Ignasi Villalonga, que dona el nom a
l’Institut organitzador de l’acte, que fa 100 anys
ja reivindicava en el seu discurs la necessitat de
crear el corredor. Una figura també recordada
per Eliseu Climent, secretari de l’Institut Ignasi
Villalonga, qui ha fet balanç de la trajectòria
de l’entitat, que és a prop de complir vint anys,
i qui també ha defensat el “sentit històric” de
l’Eurorregió de l’Arc Mediterrani.
Joan B. Casas, director de l’Institut Villalonga,
defensava també aquesta tesi amb una altra visió.
“El Corredor Mediterrani comença a Algesires i
acaba a Europa, i Catalunya-País Valencià és el nucli
dur d’aquest espai pel seu caràcter econòmic”,
deia per concloure que aquesta dualitat conté les
característiques d’una regió econòmica que “ha
d’optimitzar els seus elements de competitivitat”
i que “el Corredor Mediterrani és en punt de
partida” per satisfer aquesta necessitat.
En aquest sentit s’havia expressat també
anteriorment Quico Fernández, alcalde de Sagunt
i Vicesecretari de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies. “Els valencians i els catalans

són els principals clients entre si, per què quan cal
aplicar mesures no es posen en pràctica?”, deia
referint-se, per exemple, a l’alliberament de l’AP7
i també a la desconnexió latent entre València i
Barcelona. “Hi ha una voluntat deliberada de
perjudicar un territori”, denunciava, parlant de
l’oblit de l’Estat en aquest sentit. “El Corredor
hauria de ser la inversió prioritària de l’Estat”.
Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa i membre
executiu de l’Associació Catalana de Municipis,
es queixava, en aquest mateix sentit, de la
“no execució dels pressupostos” i el món de la
universitat, present amb representants de la
Universitat Jaume I de Castelló i la Rovira i Virgili
de Tarragona, feia referència a la dificultat dels
estudiants del territori que estudien en distintes
facultats i que veuen entrebancades les seues
connexions per acudir als centres per la manca
d’infraestructures.
L’acte l’ha clos el conseller valencià d’Economia,
Rafael Climent, qui insistia també en la necessitat
de “refermar reptes i projectes conjunts com
ara el Corredor Mediterrani”. “Ens podrien haver
tingut molt més en compte”, protestava, referintse a la gestió de l’Estat en aquesta qüestió. Isidre
Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat
del Departament de Territori de la Generalitat
de Catalunya, alertava que “avui el Corredor
Mediterrani no és un cas d’èxit, i si no aprenem
dels errors no encertarem el camí, tot i que hi ha
motius per a l’esperança, perquè hi ha aspectes
que s’estan corregint”. Lamentava, també, que el
corredor haja estat prioritari per a Europa i no per
a Espanya, en tant que les infraestructures que
el conformen ajudarien l’Estat a millorar la seua
competitivitat. Tot sempre destacant la voluntat
de l’actual executiu estat, en qui hi ha més
esperances dipositades, segons gran part dels
ponents.
En definitiva, l’enèsim clam per la finalització
del Corredor Mediterrani ha servit per donar
importància a la finalització del tram que uneix
Castelló amb Tarragona. Un tram central de la
gran infraestructura que encara queda lluny de
ser finalitzada, si bé l’esperança en què els ritmes
s’acceleren és present. Un desig, però, que només
arribarà amb la pressió dels distints agents socials
i econòmics, unànimes pel que fa a la priorització
del corredor. Una esperança també dipositada en
Europa. De fet, l’últim torn de l’acte ha estat per
a l’himne de l’Alegria, representat per un trio de
corda de la comarca format per Marta Zapata, Ana
Falcó i Santiago Romero.
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El Pla estratègic per al sector agroalimentari de Benicarló i Vinaròs
Benicarló i Vinaròs s’alien per la creació d’un
Centre d’Intel·ligència Competitiva en el sector
agroalimentari. El programa pretén desenvolupar
un projecte de creixement econòmic i social del
sector agroalimentari d’ambdós municipis.
La setmana pasada va tindre lloc la primera
reunió de treball del Pla estratègic per al sector
agroalimentari de Benicarló i Vinaròs, un pla
que pretén «conèixer la realitat empresarial del
sector, fer un diagnòstic competitiu del mateix i
determinar unes línies de millora competitiva»,
tal com ha explicat Román Sánchez, regidor
de Promoció Econòmica de Benicarló. «La unió
d’ambdós municipis per a posar en marxa aquest
pla —ha destacat María Cano— naix del fet que als
dos tenim una realitat quasi idèntica i unir forces
ens permet poder dur a terme projectes a un
menor cost».
Per la seua part, Joaquín Andrés, Director
d’internacionalització de la Cambra de Comerç, ha
felicitat als dos ajuntaments i ha manifestat la seua
satisfacció per aquesta unió pionera i ha declarat
que «es pretén treballar en un Centre d’Intel·ligència
Competitiva per generar sinergies entre tots els

sectors productius i econòmics dels dos municipis
de cara al futur. Amb açò es persegueix generar un
impuls al desenvolupament econòmic territorial
per tal de competir en un entorn que cada vegada
és més global».
Anselmo Ríos, Consultor de Redflexión per a la
Cambra de Comerç, ha desglossat els passos
immediats a seguir: «Avui mateix comencem
la primera reunió i en uns tres mesos com a
màxim esperem tindre enllestit el programa
on s’identifiquen les principals fortaleses del
sector, entendre les seues necessitats i les seues

complementarietats amb l’objectiu de millorarlo».
A la reunió s’han tractat alguns dels objectius
del programa. Principalment s’ha dut a terme
una aproximació al sector agroalimentari de
Vinaròs i Benicarló i la proposició d’iniciatives
per a establir mapes de complementarietats i
determinar quin és el potencial de cooperació. A
aquesta sessió li seguiran unes altres en la mateixa
línia de diagnòstic, seguiment i conclusions així
com d’altres individuals amb les empreses més
representatives del sector.

L'Ajuntament de Vinaròs presenta l'Escola de Nadal

L’Ajuntament de Vinaròs ha presentat l’Escola
de Nadal, un programa educatiu amb l’objectiu
de conciliar la vida laboral i familiar amb què la
Regidoria d’Educació intenta que durant les èpoques
de vacances, els xiquets i xiquetes gaudeixen
d'activitats lúdiques.
L’Escola de Nadal que tindrà lloc al col·legi de la
Misericòrdia, està destinada a xiquets i xiquetes
d’infantil de 3, 4 i 5 anys i de 1r a 6è de primària.
Aquest programa es celebrarà durant els dies 26,
27, 28, 31 de desembre, 2, 3 i 4 de gener des de les
8:45h a les 13:15h i el preu de l’activitat són 12€ per
participant.
Les inscripcions es poden fer a la Regidoria
d’Educació (1ª planta de la Biblioteca Municipal) del
11 al 17 de desembre de 9h a 14h i s’ha de presentar
una fotocòpia del DNI dels pares i de la xiqueta
o xiquet amb la fitxa d’inscripció degudament
emplenada. Les places s’assignaran per ordre

d’arribada i les inscripcions no estaran formalitzades
fins al lliurament del justificant de pagament.
Des de la Regidoria d’Educació s’ha destacat
que es marca un número de participants per tal
d’organitzar-se millor però mai han deixat fora cap
xiquet/a, “sempre s’intenta atendre i habilitar l’espai
per a tots els xiquets/es que vulguen participar”, ha
indicat Begoña Lopez, regidora d’Educació.
Ramon Garcia, coordinador de IOCUM, ha indicat
que sempre es posa una temàtica en l’Escola de
Nadal i aquest any s’ha escollit el conte de Nadal,
“El Trencanous i el rei dels ratolins”, un conte en
el que es parla de la màgia i els joguets i aquest
serà el fil conductor de les activitats que es duran
a terme durant els dies de l’Escola de Nadal. Els
xiquets i xiquetes estaran separats per edats amb
la participació i atenció de 12 professionals que
els proposaran activitats lúdiques i recreatives
adaptades a cada edat.

Els guanyadors del concurs de la mascota esportiva reben els premis
E.F.

La Regidoria d'Esports celebrarà l'acte de
lliurament de premis als tres guanyadors del
Concurs de Dibuix de la mascota per a les Escoles
EMIARE (Escoles Municipals d'Iniciació, Animació i
Recreació Esportiva) del curs 2018-19.
L'acte es va fer al Saló de Plens de l'Ajuntament
(ja que el pavelló està en obres per substitució del
parquet).
La Regidora d’Esports Begonya López presentà
la guanyadora del Concurs de Dibuix, dibuix que
apareix a les samarretes, i que es dóna a tots els
xiquets inscrits a les activitats del CME. Tant la
regidora com el director de Caixa Vinaròs Antoni
Sebastià van fer el lliurament dels premis als tres
guanyadors.
1a classificada - Naiara Zafra Zapata - CEIP N.S.
Assumpció - Regal: xec de 100€ en material
esportiu. 2on classificat - Marc Calduch Oudipot
- CEIP Sant Sebastià - Regal: xec de 75€ en material
esportiu 3a classificada - Iris Altabella Bertuche
- CEIP N.S. Assumpció - Regal: xec de 50€ en
material Esportiu.
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Vinaròs, a la 14ª edició del Congrés Nacional del Medi Ambient CONAMA 2018
La ciutat de Vinaròs ha sigut invitada a participar en el
Congrés Nacional del Medi Ambient celebrat a Madrid els
dies 27, 28 i 29 de novembre.
En la convocatòria a participar en la taula de debat, respecte
a la implementació de les estratègies de desenvolupament
urbanes sostenibles integrades, han acudit l’arquitecta
municipal i el regidor de Govern Obert, Hugo Romero Ferrer.
A la taula de debat s’han posat en comú experiències de
regeneració de les ciutats entre les quals estaven Málaga i
Bilbao, així com el representant del Ministeri d’Hisenda com
a organisme intermedi de gestió dels fons europeus.
En aquesta s’ha posat de manifest la necessitat de treballar,
de forma integral i transversal, els problemes de les ciutats
i la importància i necessitat d’incloure la participació
ciutadana en el disseny de solucions i estratègies.

Firma del contracte per urbanitzar
els terrenys del centre de salut
La setmana passada es va signar el contracte per realitzar les obres
d'urbanització de la parcel·la del futur Centre Salut de Vinaròs amb
l'empresa adjudicatària PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA.
L'import de les obres és de 208.120 euros, que finalitzarà en un termini
de 4 mesos

Conclou el curs de formació per
a cuidadors no professionals
de persones dependents

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

habilitats i estratègies d’autocura i atenció
psicosocial, entre d’altres. Les 10 hores
restants s’ha impartit una formació específica
sobre les necessitats específiques de la
persona dependent, la malaltia d’Alzheimer
i Ictus Cerebral.
El personal docent provinent del camp
sociosanitari i de l’empresa “Ayuda Social
Castellón” han sigut professionals amb
llarga experiència en el sector com són
una Treballadora Social i Psicòloga i una
Graduada en Infermeria.
La
Vicepresidència
i
Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana emetrà el certificat
d’aprofitament del curs a l’alumnat que haja
assistit al 80% de les classes.
L’Ajuntament de Vinaròs agraeix, tant als
professionals com a les persones cuidadores,
la seua participació activa en el curs, així
com l’alt grau d’interès i motivació mostrada
en la temàtica impartida.

El PP de Vinaròs acusa al gobierno local de haber perdido un taller de empleo
El candidato y portavoz del PP de Vinaròs,
Juan Amat, ha lamentado que Vinaròs se
haya quedado sin la concesión de un taller
de empleo. Para Amat “había posibilidades
de conseguirlo, pero la propuesta presentada
no era de las mejores y una vez más Vinaròs
ha quedado marginada por la Generalitat”. El
portavoz popular dijo que en esta legislatura
Vinaròs tan solo ha conseguido un taller por
un importe de 195.000 euros, cuando en la del
2011-2015 se consiguieron 744.000 euros en dos
años. “Esto afecta a los parados del municipio,
que ven cómo las oportunidades se van a otras
localidades”, indicó. Amat consideró que el

equipo de gobierno no ha realizado ningún
tipo de política de empleo “dedicándose sólo a
anunciar cursos de formación que ofrecen otras
administraciones”. También recordó que “a pesar
de los anuncios que realizaron a principios de
legislatura, no se ha puesto en marcha el centro
especial de empleo del Pou de Mangrano”, y el
único centro especial de empleo es el que puso
en marcha el PP estando en el gobierno, que es
el que mantienen. “Exigimos la comparecencia
del tripartito para que explique porqué se ha
perdido este taller y siguen sin poner en marcha
el centro especial de empleo que prometieron”,
concluyó.
5
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Vinaròs celebra el Dia Internacional
de les persones amb discapacitat
Naix una Plataforma que demana la creació d’un centre ocupacional a la comarca

Amb motiu del Dia Internacional de les persones
amb discapacitat, l'Ajuntament de Vinaròs
juntament amb COCEMFE, el Centre d'Educació
Especial Baix Maestrat i la Policia Local, dilluns
es van celebrar a Vinaròs diverses activitats de
conscienciació.
Al matí, a la plaça de l'Ajuntament, es va instal·lar
una taula informativa de COCEMFE Maestrat, i a
les 11 hores va tenir lloc la campanya “Posa't en
el meu lloc”, mitjançant la qual els polítics de
l'Ajuntament de Vinaròs van poder realitzar un
passeig pel municipi en cadira de rodes i amb els
ulls embenats i van conèixer en primera persona
algunes de les dificultats de les persones amb
mobilitat reduïda en els seus passejos diaris. Al
migdia es va procedir a la lectura del manifest
del Dia Internacional de les persones amb
discapacitat, que va culminar amb una gran
foto grupal de Cocemfe i els alumnes del Centre
d'Educació Especial Baix Maestrat, formant
amb lletres el lema “Jo també ratllo el disc de la
discapacitat”.
També dilluns el Club de la Vida va organitzar una
xerrada debat per a persones majors i voluntariat
al Centre Municipal dels Jubilats, al carrer de Pilar,
42.
I en dies previs, Cocemfe i la Policia Local
van realitzar la campanya de vigilància
d'estacionaments per a persones amb mobilitat

6

reduïda pels carrers de la ciutat, en la qual es van
repartir multes fictícies pels vehicles i targetes
amb el lema “Avui per mi, demà potser per tu”
amb la intenció de conscienciar als usuaris de
vehicles que aparquen malament o fan un mal
ús de les targetes europees per a discapacitats
utilitzant-les quan la persona amb mobilitat
reduïda no està present. Una altra campanya que
s'ha realitzat ha estat la denominada Posa't el
cinturó amb el lema “No canviïs de rodes, utilitza
el cinturó de seguretat”. També s'ha organitzat
una xerrada a la Biblioteca Municipal sobre
sexologia a càrrec de Manuel Fernández, tècnic
de COCEMFE especialitzat en sexualitat dirigida a
persones amb discapacitat i famílies.
D’altra banda, s’ha creat una plataforma
ciutadana a favor de la creació d’un nou centre
ocupacional al Baix Maestrat, i Cocemfe va posar
un stand per a recollir firmes. La iniciativa sorgeix
de la necessitat de donar visibilitat a les carències
de la comarca en matèria d’ocupació per a
persones amb discapacitat, ja que lúnic centre de
que es disposa està a Benicarló i funciona a plena
capacitat. La plataforma demana a la Generalitat
Valenciana la creació d’este nou centre que
possibilite la incorporació de les persones que
actualmente no disposen de plaça al centre
ocupacional de Benicarló, així com cobrir les
futures necessitats a la comarca.
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Vinaròs dóna el tret de sortida al Nadal amb l’encesa de llums
Vinaròs va procedir divendres 30
de novembre a l'encesa de llums
de Nadal en un acte que va tenir
lloc a la tarda a la plaça Parroquial
en el qual prèviament va haver-hi
un bonic joc de llums simulant uns
estels en les façanes de l'Ajuntament
i l'església Arxiprestal, acompanyat
d'uns àudios. Posteriorment es va
encendre una traca i a continuació
es van encendre les llums de nadal, a
càrrec de les reines de les festes i dos
alumnes del col·legi de l'Assumpció.
Va concloure l'acte el cant de nadales
de les corals infantils de la localitat.
Aquest va ser l'acte simbòlic d'inici de
la programació nadalenca de Vinaròs,
que inclou més de 50 activitats
culturals, festives, gastronòmiques
i comercials fins al dia 6 de gener.
Destaquen entre elles el Parc Infantil
de Nadal del 27 al 30 de desembre en
el Pavelló Poliesportiu, les campanades
a la plaça Parroquial el dia 31 de
desembre que estaran retransmeses
en directe per Canal 56 i presentades
per Txema Grau i Laura Puig, i amb una
orquestra fins a les 2 de la matinada
També cal ressaltar l'esforç que s'ha
realitzat en la decoració lumínica per
a aquestes dates, amb una inversió de
14.000€. S'han instal·lat un total de 79
arcs repartits per tota la població i com
a novetat, s'ha eliminat la mescla de
colors, centrant-se en aquesta ocasió
en el color blanc i daurat, per uniformar
la decoració de tot el municipi.
A més, un estel d'enormes dimensions
il·lumina el campanar de la plaça
Parroquial on des de l'Ajuntament s'ha
buscat un efecte lumínic simulant la
neu.
8
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Ruta per la Tinença de Benifassà dels bikers
del Club Ciclista Maikbike Vinaròs

Presentació de l'Associació LGTBI Vinaròs i conmemoració del dia
internacional contra el VIH

San Nicolás. Colegio San Sebastian, con el maestro D. Miguel. Principios
años 1970. (Foto A.Gomez)

Els passats dies del 26 al 30 de Novembre, vam celebrar el primer curset
prematrimonial d’aquest curs, cinc parelles van participar en les cinc sessions que es
van impartir per ajudar-los reflexionar sobre la vida de parella , acompanyats per uns
monitors Carlos i Susana , Iván i Jeni, Francesc i Mireia, Jorge i Maica i Manuel i Mª
Angeles van dialogar sobre diferent aspectes de la vida matrimonial i el darrer dia el
Mossèn els va parlar del matrimoni com a sagrament i la celebració.
Van quedar contents per que els va ajudar a preparar millor el seu pròxim matrimoni.
Am unes pastes i una copeta de cava vam tancar este primer curset.
La enhorabona als “novios “.

Alumnes de segon de primària del col·legi Manuel Foguet, van visitar amb el professorat la llotja de peix
de la Cofradia de Pescadores San Pedro. El subhastador de la llotja els va explicar els tipus de pesqueres
actuals, les funcions de la entitat, i també van poder participar en una subhasta simulada, però exactament
tal com se fa a diari.
10

El dia 20 de novembre va anar al CEIP
Assumpció personal del departament de
prevenció contra les addiccions, a explicar
als alumnes de 6é com fer uns batuts
saludables. Els van parlar dels perills del
consum d'alcohol i del consum excessiu de
sucre. E.Fonollosa
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Festa de Santa Caterina
C. M. de Formació de Persones Adultes i Associació d’Alumnes

Dissabte passat vam gaudir d’un fantàstic dia de
celebració d’esta festa tan lligada al món escolar.
Un agradable solet de tardor ens va acompanyar
en la ruta a peu fins els Estrets, acompanyats com
sempre de la gent de l’aula de natura. També va
ser espectacular la sessió amb el professor de taitxí Ricardo Royo a l’era, que va introduir un nou
element ,els ventalls.
Posteriorment, a les cavallerisses un bon grapat

de persones vam assistir a la xerrada sobre
alimentació, i en concret sobre les grasses
(també l’oli de palma) de Gisela Sanz, Diplomada
en Nutrició i Dietètica. Ens va aportar més
coneixement sobre el que mengem, per saber
distingir els aliments més saludables dels que no
ho són tant.
Durant el dia ens van acompanyar el professor
i alumnes del curs de fotografia que aprofitant

El passat 30 de novembre es
van recuperar les activitats
preparades per a Santa
Caterina que, per la pluja
no es van poder realitzar
en el seu dia. Va ser un
parc multiaventures
al
passeig Colom i moltes més
activitats.
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dos decorats amb aires retro, van immortalitzar
imatges i van provocar moltes risses.
I per acabar d’arrodonir la jornada vam dinar
junts, aprofitant el foc que ens havia preparat
l’Associació d’Alumnes per torrar, que a més a
més va convidar a bicicletes (aperitius de vermut
amb sifó). No va faltar el típic pastisset, i la rifa
del pollastre (de xocolata) i altres productes
saludables.
Un dia molt complet!
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“Experiències al Diariet i 7Dies”, per
Salvador Quinzá, Pepe Palacios i Paco
Castell a l’Associació d’Ames de Casa

QUÉ COMER
PARA COMER BIEN
Cap. 13

Claves para sobrevivir
a la Navidad
¡Ya estamos en Diciembre! Parece
que cuando empieza Diciembre empieza la Navidad y,
con ello, las celebraciones, el gasto y los turrones. Ya hace
semanas que se pueden comprar turrones, mazapanes y
demás dulces navideños. Y no están expuestos de incognito,
no. Prácticamente te chocas con ellos por los pasillos del
supermercado. Entonces empiezas a hacer “algo de compra
por tener” y acabas teniendo tal arsenal en casa que podrías
alimentar a toda la finca vecinal durante un mes. Y claro,
tampoco te esperas a que sea Navidad para probarlo, si no que
de vez en cuando cortas un trocito para probarlo. Y al final,
cuando llega la Navidad, ya has probado todos los tipos de
cinco veces.
Hoy os daré unas claves para sobrevivir a la Navidad.

Inclosa en el cicle de conferències que la Associació d’Ames de Casa de Vinaròs
organitza, el passat dijous 29 de novembre es va impartir una nova xarrada sobre
les “Experiències al Diariet i 7Dies”, a càrrec de Salvador Quinzá, Pepe Palacios i Paco
Castell.
Quinzá, col·laborador del Setmanari Vinaròs des de l’any 1982, va explicar que
l’afició per la redacció ja li venia de menut, i va detallar les seues experiències al llarg
d’aquests anys i algunes anècdotes. D’entre les col·laboracions, va destacar els 50
capítols sobre la Història de Les Camaraes que va publicar al Diariet sent director
Pepe Palacios, i moltes altres entrevistes i escrits. Va recordar també la figura de
Juan Bover, Paco Vaquer i Ramon Bofill. Durant tot aquest temps, Quinzá recordava
també els canvis que han hagut en la manera de maquetar i imprimir el Diariet, que
als anys 80 i 90 es feia a la imprenta Dassoy de Sant Carles de la Ràpita.
De la seua banda, Pepe Palacios, va recordar la recuperació de la publicació del
Diariet quan el PSPV va accedir a l’alcaldia. També com l’alcalde de la época, Ramon
Bofill, li va encarregar la direcció del setmanari fins que no es trobés una persona per
dirigir-lo. Però la dirección de Palacios es va alargar durant 13 anys, fins l’any 1995.
Palacios va dir que en general la experiencia va ser enriquidora, però va explicar que
també va passar per mals moments, havent d’acudir en vàries ocasions als jutjats
com a director per diferents articles que s’havien publicat.
Finalment, va destacar la importància del Diariet com a part fonamental de la
història de Vinaròs.
D’altra banda, Paco Castell va començar la seua intervenció msotrant els dos primers
números del 7Dies, de desembre de 2001, un setmanari que va dir que “va nèixer
perquè havia de nèixer”, i que el nom ve de la desapareguda revista 7 Dias.
Castell va fer una mica d’història per com ha canviat la manera d’imprimir i muntar
una publicació. També va recordar quan va entrar a la llibrería Els Diaris quan tenia 8
anys, i on porta ja 76 anys treballant-hi.
Finalment, va dir a les ames de casa que si aconseguien estanteries els regalava una
col·lecció completa de la Editorial Antinea per iniciar una biblioteca a l’associació.

Keep calm. La Navidad son 3-4 días en todo el mes. Si llevas
un tiempo tratando de cuidar tu alimentación o tu peso, no te
agobies, 4 días no van a tirar por tierra todo lo conseguido. Eso
sí, mantén a raya los turrones y demás dulces navideños
durante el resto del mes.
Planifica bien tus eventos. Si que es cierto que, además de
la Navidad, es un mes de celebraciones, donde se juntan cenas
de empresa, amigos y demás. Que no te coja por sorpresa,
planifícate de antemano así sabrás que días tienes eventos
y puedes acoplar los menús de la semana. Si en una semana
vas a tener dos comidas en restaurante, planifica los otros
menús con más verdura y fruta, ya que probablemente es lo
que menos comas. Si es menú puedes elegir las opciones más
saludables.
Negocia contigo mismo. Son fechas para disfrutar pero
seguro que hay cosas de las que puedes prescindir. Si no
quieres dejar de disfrutar de la magnífica tarta de queso que
hace la tía Rosana, no lo hagas, pero prescinde de los refrescos
para la comida y bebe agua.
Sé consciente de lo que comes. Cuando estas en una
conversación en la mesa, vas picando y comiendo y no eres
consciente de lo que comes realmente. Para evitar esto, pon la
ración de lo que vayas a comer en tu plato. Así podrás estar a
la conversación pero sabiendo que cuando ha acabado lo que
hay en el plato es que ha acabado tu ración.
Cuidado con las sobremesas. Son días de hacer sobremesas
largas charlando y jugando al parchís con la familia. Pero antes,
quitar de la mesa todos los dulces que hemos sacado para el
postre. Si te descuidas, te plantas en la cena sin haber dejado
de comer en ningún momento.
Los grandes olvidados de las navidades son las verduras,
las frutas y el agua. Hay que intentar que estén presentes en
la medida de lo posible.
No compenses. La idea de no cenar después de una gran
comida no siempre es buena. Cada persona es un mundo.
Si eres una persona comedora con esta técnica lo único que
conseguirás será tener aún más hambre al día siguiente y
acabarás comiendo más.
Sobretodo disfrutad de estas fiestas con la gente querida que
es lo importante, y que eso no sea una excusa para comer mal.
En el próximo capítulo, más ideas.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Andrés Albiol

Conillet marí

Puente pesquero sobre aguas
calmadas

Semana con un largo periodo sin actividad laboral al ser festivo
el jueves y sábado, de manera que se optó también por guardar
fiesta el viernes, en todos los puertos de la provincia, pues de
faenar, el pescado hubiera tenido mala venta al ser festivos los
días siguientes, o sea, el sábado y domingo. Así, que en estos
tres días laborales, se operó bien en todas las modalidades que
están operativas, ya que el mar permaneció como una balsa de
aceite. Las extracciones de pescados y mariscos fueron buenas.
Y las valoraciones en subasta se elevan para ciertas especies,
en cambio las mayoritarias siguen estancadas a la baja.
La pesca de arrastre, los nueve bous desembarcaron a diario
langostino, calamar, pescadilla, pez de S. Pedro, salmonete,
gallo, rape, peluda, caracol, móllera, caballa, jurel, galera,
canana, raya, pejerrey, pulpo blanco y morrallas.
El cerco, las tres traíñas están en veda.
Los artes menores, las barquitas del trasmallo, la mitad cala las
redes en busca de lenguado y rombo. Cuatro se dedican a la
sepia y mabre. Y una al pagel y corva.
El palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con anzuelo mero, pargo, dentón y sargo.
Y los cuatro recolectores de pulpo roquero con cadufo, sus ventas son de ejemplares de 2 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’: Los pescados, alimentos esenciales

Hace años que Sanidad Marítima en sus comunicados aconseja el comer pescado al menos varias veces a
la semana, para tener así una alimentación sana y equilibrada.
Recordemos que los pescados contienen proteínas de alto valor biológico, fácilmente digestibles. Además
son fuente rica de grasas poliinsaturadas de la familia omega 3, yodo, fósforo, etc.
Recalcar que el pescado que podamos congelar en nuestras casas mantiene intactas todas estas
cualidades, siempre que la cadena del frío no se rompa.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE
NOVEMBRE DE L’ANY 2018 (I)
PEIXOS:
Seitó (Boquerón)
Sardina
Total Cèrcol…………..

396 Kg.
816
______
1.212

PEIXOS:
Maira (Bacaladilla)
Escrita (Raya)
Mantes (Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)
Rallat (Bonito)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orà (Dorada)
Mussola (Escualo)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
Lliri (Talla ams, Anjova)
Llobarro (Lubina)
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64
432
4
278
408
156
1.609
50
1.401
104
6.616
32
1.126
16
6.642
199
45
41
593
5

Mabre (Herrera)
4
Aranya (Araña, Vívora)
367
Pagell (Pagel, Breca)
3.998
Peluda (Solleta)
591
Peix espasa (Emperador)
33
Lluç (Pescadilla, Merluza) 12.261
Rap (Rape)
1.455
Aspet (Espetón)
301
Jurioles (Rubios, Lucerna)
344
Moll (Salmonete)
6.798
Morralla (Serranos, etc)
1.823
Sardina (Sardina)
957
Letxa (Verderol, Pez limón)
102
Sorella (Jurel real)
223
Llisa (Mújol)
922
Pagre (Pargo)
7
Biso (Estornino)
66
Gatet (Pintarroja)
109
Rata (Miracielo)
117
Palometa (Palometón)
5
Corva (Corvallo)
4
Gall (Miseria)
91
Peix de rei (Pejerey)
61
Saboga (Alosa)
12
Déntol (Dentón)
21
Palomida (Palomita blanca)
6
Salpa (Salema)
20

Rom (Rèmol, Rombo)

11
_______
50.619

Total.............................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
312
Escamarlà (Garagant, Cigala)
3
Llagostí
(Langostino
mediterrá.)
1.320
Galera (Estomatoideo)
6.227
Gamba (Camarón, Quisquilla) 20
_____
Total.................................... 7.883
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
804
Sepió punxa (Choquito)
55
Canana (Pota, Volador)
278
Sépia (Choco)
1.514
Polp roquer (Pulpo roquero) 3.170
P. blanc (P. blanco)
85
P. mesquer (P. almizclado)
654
Polpa (Pulpón)
6
Caragol punxent (Cañailla)
173
_____
Total……………….…….. 6.738
Total d’Arrossegament...... 65.241

També és conegud per llebre de mar
xicoteta, en castellà liebre marina pequeña,
en anglés small siga hare, en francés petit
lièvre de mer i en alemany Kleiner Seehase.
El seu nom científic és Aplysia parvula.
És un mol·lusc gasteròpode pertanyent
al grup dels opistobranquis de la família
dels Aplísids. Deu el seu nom al paregut
amb el ràpid i orellut rosegador terrestre.
Té un cos carnós, allargat, de superfície
nua. Pell suau. Translúcid. Cap diferenciat
amb dos tentacles disposats lateralment
a la boca i altres dos dorsals a manera
d'orella de llebre darrere dels ulls sèssils.
Corporalment està recobert per dos
parapodis simètrics de mode ràfec, que
li fan la funció d'òrgans natatoris per
les seues contínues ondulacions. Té una
diminuta petxina amagada amb l'àpex
doblegat cap avant, en espiral, bombada,
com un disc convex estant atrofiada i
només li servix per a recobrir el cor, les
vísceres, etc. sent de color avellaner amb
línies concèntriques de creixement. El peu
és estret, desenrotllat, lliscant amb forma
de sola recoberta per mucositat i l'extrem
apuntat amb les dos àmplies ales que
estan unides per darrere, per a agafar aigua
amb què respiren per mitjà de les seues
brànquies rosades. Mesura fins a 6 cm. La
seua coloració pot ser marró, violeta, verdós,
amb taques blanques i els bords de les
seues parts corporals negres. Es reproduïx
a la primavera. Hermafrodita. Té els dos
sexes. S'acoblen en cadena sobre uns cinc
exemplars. El primer només fa de femella i
l'últim de mascle. Els altres d'ambdós sexes,
o siga, que donen i reben al mateix temps
els poroductes sexuals. Després depositen
sobre la vegetació masses gelatinoses, com
a cordons allargats d'espaguetis on estan
incrustats els ous, que eclosionen al cap
d'una setmana.
Bentònic i costaner. Creix per fons de 2 a
30 m. i viu entre les plantes del substrat. La
seua alimentació és herbívora, en especial
a base d'algues roges, que les detecta
amb els seus òrgans olfactius situats en
els apèndixs del cap i que per a menjar les
rosega amb la seua rabosa llengua. Utilitza
el seu peculiar mimetisme canviant per a
camuflar-se en el llit marí. Pot anar nadant
fins a la superfície i surar amb la part ventral
cap amunt. Fuig de depredadors tirant-los a
pressió un doll liquat d'un producte químic
verinós de to purpuri, que a més confon
visualment els seus enemics com els crancs
a l'enterbolir també l'entorn. Es captura
ocasionalment al bou i xarxa. Sense valor
comercial. Ací no és menja.
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El vinarossenc Manuel Vicent Albiol, guardó
extraordinari 2018 d’Escola Valenciana
EMILI FONOLLOSA

El mestre jubilat de Vinaròs Manuel Vicent Albiol
Simó va rebre el passat 17 de novembre en la XVI
Nit d’Escola Valenciana el guardó extraordinari
a una trajectòria que atorga anualment Escola
Valenciana a una persona que s’haja distingit
per la difusió del valencià. Albiol va ser durant 15
anys, fins a la seua jubilació, assessor del servei
d’ensenyament en valencià de la Conselleria
d’Educació al nord de Castelló.
Abans va estar durant 11 anys com a cap d’estudis
del col·legi Manuel Foguet de Vinaròs, on va arribar
procedent de l’escola Carles III de S.Carles de la
Ràpita, on va romandre durant 5 cursos i també
com a cap d’estudis (en aquell moment, aquest
centre era el col·legi més gran de la província de
Tarragona). Tot i la llarga trajectòria com a assessor,
Manuel Vicent diu que “jo sempre he sigut i m’he
sentit mestre, exercint com a tal vaig tenir diverses

RESSENYES LITERÀRIES
T E R T Ú L I A L I T E R à R I A ÀGORA

Club de lectura Llegir compartint és llegir més
vegades....
La Tertúlia Literària Àgora ha inciat un apropament
a la literatura japonesa . El primer dels textos
treballats ha sigut “KITCHEN
de BANANA
YOSHIMOTO .
Banana Yoshimoto és el pseudònim de Mahoto
Yashimoto, novel·lista japonesa contemporània. El seu
amor per la natura influeix en eixe nom artístic: estima
especialment les flors roges i carnoses del bananer.
Amb Kitchen (1988) debuta en el món de la publicació,
aconseguint un èxit immediat. Esta novel.la la va
escriure sent encara estudiant a la universitat. Se n’han
fet quasi seixanta edicions, en una vintena d’idiomes,
dues pel·lícules i ha rebut multitud de premis.
La seua obra escrita està composada per tretze
novel·les i varies col·leccions d’assajos; l’any 2011
publica l’últim llibre, fins ara.
Kitchen està ambientada en Tokio, la seua ciutat natal
i és una curta novel·la que tracta el dol, les soledats
i relacions personals. Relata, amb aparent senzillesa
i innocència, amb nostàlgia, l’existencialisme en una
gran urbe. Captura perfectament el sentit de la vida
desencantada dels joves japonesos hui en dia.
Escrit en primera persona, en un to intimista,es mou
entre somnis, realitat i silencis. Desenvolupa una
prosa lleugera, propera, agradable de llegir, concisa
però profunda, on batega una saviesa ancestral amb
unes afirmacions per part de l’autora que omplin el
relat. (Exemple: La temor fa que les formigues semblen
elefants.)
Hi ha una barreja de tecnologia i cuina. La protagonista,
la jove Mikage, en la cuina a la casa dels Tabane, on és
acollida, troba l’impuls necessari per tirar endavant; la
modernitat representada pel tipus de vida de Eriko i
Yuichi, contrasta amb el sentit tradicional de cuinar.
Esta historia va acompanyada, en moltes edicions,
d’un altre encara més breu relat: Moonlight Shadow,
inspirat en el conegut tema musical de Pink Floyd.
Aquí es repeteixen els elements de totes les obres
de l’escriptora: protagonistes femenines, la mort
d’algun familiar o amic, esdeveniments sobrenaturals
(aparicions, visions…) i els personatges buscant la
força per continuar vivint, no essent mai vençuts.
Encarna Royo
Propera Cita : DIVENDRES 14 DE DESEMBRE , 17h.
30’ BIBLIOTECA MUNICIPAL VINARÒS “ El marino
que perdió la gracia del mar” , De Yukio Mishina

proposicions per assumir tasques de majors
responsabilitats educatives però vaig preferir
quedar-me a l’escola”. Aquest premi l’ha agafat de
sorpresa absoluta, “quan em vam trucar per dirm’ho els vaig dir que potser s’havien equivocat de
persona, perquè les persones i entitats a les quals
han donat aquest guardó, són d’un nivell al qual
jo no arribo” deia a Vinaròs News. Cal recordar que
Manuel Vicent Albiol rellevà en la tasca d’assessor
un altre vinarossenc, el recordat Eloi Miralles.
L’assessoria comprenia bona part del nord de la
província castellonenca, fins i tot part de la comarca
de la Plana Alta. Diu que va acceptar aquesta tasca,
pensant que “era un mal menor perquè hagueren
pogut oferir-la a algú més preparat”. L’ermitori de
Sant Pau d’Albocàsser va acollir el 17 de novembre
a les 18.30 hores la XVI Nit d’Escola Valenciana,
esdeveniment organitzat per Maestrat Viu. Durant

l’activitat se celebrà el 85 aniversari de la primera
Colònia Valencianista de Sant Pau d’Albocàsser que
va ser organitzada en el seu moment per la Societat
Castellonenca de Cultura i va comptar amb el
contingut educatiu de Carles Salvador, Enric Soler,
Antoni Porcar i Francesc Boix. L’esdeveniment fou
presentat per Toni de l’Hostal i Elena Sales. A més,
es van lliurar els premis Intentant la Llibertat en
categories individual i col•lectiu.

"De Mar", exposició de García Bel
i Román Domenech

El benicarlando Román Doménech i el vinarossenc
García Bel ofereixen una exposició de pìntura i escultura
dedicada a la mar, a la seu de la Fundació Caixa Vinaròs.
E.Fonollosa

Ávila ens parlarà d’esoterisme templari
Grup de debat i recerca Tràngol

El proper dijous, 13 de desembre, organitzat pel grup de
debat i recerca Tràngol, tindrà lloc en la Fundació Caixa
Vinaròs la conferència que porta per títol “Esoterismo
templario”, a càrrec de Jesús Ávila Granados. Ávila nascut
a la ciutat de Granada (1950) i resident a Catalunya, està
considerat com un dels escritors heterodoxes més llegits;
interessat pels aspectes més esotèrics de la història, ha
seguit les emprentes dels templaris, càtars, els druides
celtes, els jueus medievals, a Terra Santa, Anatòlia, França,
Itàlia, la península Ibèrica… Llicenciat en Ciències de
la Informació (periodisme), por la UAB, col·labora en La
Aventura de la Historia; Historia de Iberia Vieja; Fomento;
Vida Apícola; Vía Libre…; ha sigut condecorat en dos
ocasions pel Consell d’Europa, amb el Premi Europa
Humana, como millor periodista del continent; també va
rebut el Tutav, concedit pel Ministeri de Cultura de Turquia,
com periodista extranger que millor coneix eixe país; la
Medalla al Mérit Agrícola, pel Ministerio de Agricultura
de la República de França, y nombrosos premis més. Com
escritor, és autor de 108 llibres; la majoria d’assaig, de
lectura obligada; entre els que podem destacar: Enclaves
mágicos de España; Rutas de España; A través de la España
oculta; Templarios en las Tierras del Ebro; La Cataluña
cátara; Mazmorras que han hecho historia; El libro negro
de la historia de España; Simbología sagrada; La Mitología
templaria; El Pirineo insólito, etc.; y entre las novelas
históricas: La profecía del laurel; El último hereje; La sombra
del cardenal; La confesión, el médico templario… Jesús
Ávila és conferenciant de temes de l’antigüitat i medievals,
coordinador i director científic d’events culturals relacionats
amb l’esoterisme, i dinamizador de grans projectes de
promoció cultural.

La Batalla de l’Ebre
Associació Cultural Jaume I

Ara quan es conmemoren o es
recorden els 80 anys de la Batalla de
l’Ebre que ens va dur al final d’una
guerra, on les forces progressistes
i republicanes s’enfrontaren a un
exercit ben estructurat i recolzat
per
les
anomenades forces
centralistes, forces revoltades i que
finalment guanyaren enfront dels
republicans, obrint les portes de bat
a bat a una dictadura ferotge que
ens va governar durant 40 anys.
En aquesta Batalla, finalment van ser
reclutats, pels republicans, uns joves
de només 18 anys i alguns de 17 anys
i menys, que posteriorment serien
anomenats com a “biberons” i que
van ser l’últim focus de resistència
d’una República totalment legal ,
que encara que disposava d’una
raó moral molt forta, no disposava
d’un exercit ben estructurat. Per
contra l’altre bàndol contava amb
el recolzament d’un exercit regular
i amb l’ajuda de milers i milers
de reclutes provinents del nord
d’Africa, l’exèrcit marroquí, que aquí
anomenàvem “moros”, comandades
pel general Yagüe i que amb les
seves brutalitats, eren el terror del
bàndol republicà, sobretot de la
reraguarda, i d’unes forces aèries
provinents d’Itàlia i d’Alemanya,
països feixistes i nazis que van
decantar la batalla i la guerra cap al
bàndol centralista i dictatorial, van
saber guanyar
El mes trist, fou que aquesta batalla
que va decidir el sentit de la guerra
va ocasionar un total de 16 o 17.000
morts i 65.000 ferits. La majoria
“quinta dels biberons”.
Tots aquests fets ja fa 80 anys que van
passar i encara avui es recorden amb
una barreja de ràbia, d’impotència, i
de temor, i al mateix temps amb una
certa esperança i il·lusió.
De la batalla de l’Ebre ens
parlarà l’escriptor, historiador, i
filòleg Emigdi Subirats el proper
divendres dia 14 a les 7 de la tarda
a la Biblioteca municipal de Vinaròs.
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NIT DE LA CULTURA 2018

Amics de Vinaròs premia a Juan Saturio i Roberto Blanes
La Nit de la Cultura 2018 organitzada per l'Associació
Cultural Amics de Vinaròs va lliurar divendres passat a
la nit en el transcurs d'un sopar el premi del X Certamen
d'Aquarel·la Puig Roda -que s'atorga gràcies al patrocini
de la Diputació- i el X Premi d’Investigació Històrica
Borràs Jarque, que compta amb la col·laboració de
l'Ajuntament.
L'obra "El Mediterrani, un mar de esperanza.
Aproximación a las exportaciones marítimas desde
Vinaròs a València (embarcacions, productes i
comerciants) entre 1626-1650" del doctor en història
per la Universitat de València, Roberto Blanes Andrés, ha
resultat guanyadora del premi d’investigació històrica
Borràs Jarque, mentre que el pintor manxec resident a
Ciudad Real, Juan Saturio va rebre el premi del certamen
d'aquarel·la Gabriel Puig Roda amb la seva obra "DC-3
1973".
Saturio va agrair que hi hagi un premi tan important
dedicat a l'aquarel·la, la seva tècnica preferida, mentre
que Blanes també va destacar el treball realitzat per
Amics de Vinaròs, i va tenir un record per a la seva dona i
mare, destacant de la seva obra les importants relacions
comercials que en aquesta època hi havia entre Vinaròs
i València pel Mediterrani i la realitat mercantil del
moment.
En el transcurs de l'acte es presentava també el
Calendari de Ciutadanes de Vinarossenques en el qual,
aquest any a través de dotze dones, l'associació cultural
ret homenatge a totes les dones de la localitat. En l'acte
van estar presents el diputat autonòmic Juan Bautista
Juan i el regidor de Cultura, Marc Albella, que van lliurar
els premis, entre altres autoritats municipals.
Albella va lloar la labor de l'associació cultural Amics
de Vinaròs en la recuperació i defensa del patrimoni
16
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vinarossenc, i també ho va fer el diputat
Juan Bautista Juan. Per la seva banda,
el president de l'associació, José Luis
Pascual, va agrair el suport de la Diputació
i l'Ajuntament per poder celebrar aquest
esdeveniment cultural. Va tenir també
paraules reivindicatives, apuntant entre
altres coses que “hi ha falta d'estima i
atenció respecte al patrimoni municipal
per no fer res per desenterrar les muralles
antigues de la nostra ciutat o no haver
estat capaços de dotar a la població d'un
digne museu municipal, o deixar que les
arquitectures fingides de les parets de
l'església Arxiprestal es degradin perquè
algú va fer malament el seu treball”. Per
a Pascual “la societat ha d'assumir que la
defensa i recuperació del patrimoni no és
una despesa, sinó una inversió, un recurs
de futur per a un turisme de qualitat,
per a la pròpia identitat i dignitat, i
qualsevol actuació en aquest aspecte serà
benvinguda”.
La nit va ser amenitzada pel cantautor
valencià Paco Muñoz, acompanyat de la
veu de Ina Martí.
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OPINIÓ
De fora vindran,
que bons ens faran
Per David Adell

Aquest dissabte passat es va
celebrar al saló d'actes del
Vinalab un acte reivindicatiu
per analitzar el present i futur
del Corredor Mediterrani. Sí, a
eixe edifici del Vinalab abandonat per totes les
anteriors legislatures i rescatat per la regidoria
de Participació i Noves Tecnologies, per a l'ús
i gaudi dels nostres emprenedors i de tots els
vinarossencs.
Amb l'espai abarrotat i la presència de representants
empresarials, sindicals i polítics de les províncies
de Castelló i Tarragona, l'alcalde de Vinaròs Enric
Pla va tornar a recordar immemorial l'oblit que les
nostres terres han patit des de la capital del Regne.
El que des de Madrid s'haja només arribat a pensar
a aixecar un corredor mediterrani que no passe
per les nostres comarques, deixa molt a les clares
el respecte i la consideració que ens han tingut
fins ara els nostres governants centrals.
Sens dubte que des del moment que un Partit
Popular totalment centralista i només interessat
en el seu profit ha sigut per fi desallotjat del govern
estatal, hem aconseguit grans objectius com ara
una millor comunicació ferroviària o les pròximes
actuacions de regeneració de les nostres costes.
Els vinarossencs encara recordem com després del
gran temporal d'ara fa un parell d'anys, el ministre
de torn de l'inefable Mariano Rajoy va deixar clar
que l'estat del litoral de Vinaròs era magnífic.
Magníficament preparat per enderrocar-se de cap
a la mar com va ocórrer a les últimes aiguades, clar.
Obtenir totes aquestes metes, no és per a la gent
de Som Vinaròs un motiu per penjar-se medalles
i voler sortir corrents a explicar-ho en rodes de
premsa. De fet, ens costa sortir a fer-ho. Treballar
per Vinaròs, per la seua millora i la de la seua gent,
és la nostra obligació com a gestors elegits pels
nostres veïns. Demanar, exigir i no casar-nos amb
cap polític provincial, autonòmic o estatal és la
nostra manera de fer-ho. Però segons diuen alguns
ara, estem esglaiats perquè polítics locals que en
l'anterior legislatura l'únic que van aconseguir
per al nostre poble van ser moltes baranes
d'acer inoxidable, carrers mal acabats o places
que només serveixen perquè les sargantanes
prenguen el sol, vénen a salvar-nos d'un suposat
desastre que han sigut aquests últims tres anys i
mig per als vinarossencs.
Estarem atents a què ens donen més dades per
poder comparar la nostra feina amb la seua.
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Va de números
Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE
Hoy va de números. Cifras
que por sí solas pueden no
decir nada, pero que son muy
útiles, y por qué no decirlo,
manipulables en función del
objetivo que se persigue con ellas. Por ello se
suele decir que los números son muy sufridos.
Y es que, analizando un poco por encima los
presupuestos de la Generalitat Valenciana
para el año 2019, se observa, sin entrar en
detalle (ya entraremos...), que en el capítulo
de amortización de deuda, se dedican unos
5.000 millones de euros. Y buscando a cuánto
asciende la deuda de la Generalitat Valenciana,
la cifra espanta: 46.000 millones de euros. La
oficial, la generada en su inmensa mayoría
por 20 años de gestión del PP. Pero sigue
siendo una cifra. Démosle un significado: a 1
de enero de 2018 la población empadronada
en nuestra comunidad (los habitantes, pues)
asciende a 4.959.243 personas. Realizando
una simple división, y redondeando los
habitantes a 5 millones, la deuda por habitante
asciende, pues, aproximadamente a 9.200
euros. Sí. La magnífica gestión del Partido
Popular en nuestra Comunitat consiguió
que cada uno de los valencianos, sean niños,
ancianos, trabajadores, parados, dependientes,
emigrantes o políticos, debamos 9.200 euros, a
pagar en cómodos plazos. Unos plazos, como he
comentado antes, de aproximadamente 5.000
millones anuales. También, y simplemente para
poner esta cifra en valor, informar que, en el
presupuesto para el 2019, la sanidad valenciana
cuesta, aproximadamente, 6.000 millones de
euros. Es decir, que casi pagamos en amortizar
la deuda lo que cuesta la sanidad de todos los
valencianos, año tras año. Magnifica gestión,
la del PP cuando estuvo en la Generalitat
Valenciana.
Pero claro, enfrente tenemos la pésima gestión
de los socialistas en el ayuntamiento de
Vinaròs, que durante el tiempo en el que han
estado gobernando, junto a EU, o junto al PVI,
o junto a Tots i Totes, o junto a Compromís,
han conseguido endeudar al ayuntamiento de
Vinaròs en un total de 10 millones de euros,
contantes i sonantes a día de hoy. Una pésima
gestión que, poniendo en valor este número,
y haciendo de nuevo una sencilla división
entre la cifra de habitantes de nuestra ciudad,
redondeando a la baja 28.000 vinarocenses,
provoca que los socialistas nos sonrojemos
de vergüenza ante el resultado: 357 euros.
Una pésima gestión que ha provocado que
cada vinarocense deba 357 euros. ¿Y que son
357 euros, comparándolos con los 9.200 euros
que debemos por parte de la Generalitat,
deuda provocada por el PP? Según ellos “Una
nefasta gestión socialista, que hace que el
ayuntamiento esté casi en bancarrota, producto
de los escandalosos pufos de los equipos de
gobierno en los que participaba el PSPV-PSOE”.
Bestial.

El conseller visita Vinaròs
Per Marcos Jovaní
La passada setmana
el
Conseller
d'Educació,
Investigació,
Cultura i Esports, Vicent Marzà va visitar Vinaròs.
Una jornada de treball. De treball doncs es
va reunir amb dues associacions locals,
com son Amics de Vinaròs i Cocemfe. Amics
de Vinaròs ha estat subvencionat per la
conselleria amb un import prou més elevat que
altres anys en reconeixement a la seva feina
vers a la cultura Vinarossenca. Durant la
reunió en la qual van estar presents la
Diputada Monica Álvaro i el nostre regidor Jordi
Moliner es van diversos temes i es van acordar
línies de treball. Una altra visita interessant va
ser la que es va realitzar a la seu de Cocemfe,
a on es va fer un resum de les seves activitats
esportives i van fer diverses peticions al
Conseller. Ja a la vesprada, la Diputada
Autonòmica , acompanyada del regidor Jordi
Moliner van tindre una reunió amb la direcció
del Centre Creixem, per tal de conèixer de
primera mà els seus neguits vers a les beques
i conèixer de primera mà els seus projectes per
tal de col·laborar en tot el possible amb aquest
Centre que tan necessària feina desenvolupa.
A la tarda ja en acte oficial, el conseller va
inaugurar l'esperada Escola Oficials d'Idiomes
amb seu a Vinaròs i aularis a Benicarló i Morella.
Reforçant així el compromís de la Conselleria
d'Educació en la nostra ciutat i per l'educació
publica i de qualitat.
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OPINIÓ
Un nuevo taller de
empleo perdido

No tenen culpa de res???? ( 2a part)

Accent latino-italià

Per Lluís Batalla i Callau

Por Juan A Blanchadell

Por Lluís Gandía
El gobierno tripartito de
Podemos, PSPV-PSOE y
www.ppvinaros.es Compromís ha perdido un
nuevo taller de empleo, el tercero que pierden en
esta legislatura porque la creación de empleo no es
su prioridad porque ellos ya están todos a sueldo
del Ayuntamiento desde el primer momento de la
legislatura.
En 2015 perdieron el taller de empleo y dijeron que
era un problema informático. En 2016 volvieron a
perder el taller de empleo y entonces la excusa fue
que ya habían aprendido y no volvería a ocurrir.
Pues hemos llegado a finales de 2018 y por tercera
vez se ha perdido el taller de empleo. En toda la
legislatura solo 1 taller de empleo concedido por
194.000 euros. En la anterior legislatura se lograron
2 talleres de empleo por un importe total recibido
de 744.000 euros.
La prioridad del Partido Popular era y es el
empleo. Creamos la concejalía de empleo para
trabajar por aquellos vinarocenses que no tienen
un trabajo. Abrimos la agencia local de empleo,
logramos dos talleres de empleos, recibimos
múltiples subvenciones en materia de empleo,
se impartieron decenas de cursos formativos,
gestionamos un modelo consensuado y de éxito
en el Vinalab, redujimos impuestos para aquellos
que crean empleo. ¿Y el tripartito?
Ni Enric Pla, ni Guillem Alsina ni Jordi Moliner
han priorizado el empleo. No tardaron nada en
aprobarse unos sueldos pagados por todos los
vinarocenses a razón de 14 pagas de 1.300 euros
cada una de ellas para aquellos concejales que
no tenían trabajo, pero después se olvidaron del
problema del empleo tras solucionar el suyo.
Los vinarocenses ya conocen nuestra apuesta
por la creación de empleo. Siempre que gobierna
el Partido Popular la economía mejora, se crean
puestos de trabajo y se fomenta la actividad
económica con menos impuestos y menos
trabas burocráticas. Y así vamos a gobernar si los
vinarocenses nos otorgan su confianza de nuevo a
partir del próximo 26 de mayo.
Con el gobierno liderado por Juan Amat se
producirá la mayor bajada de impuestos de carácter
municipal de la democracia. Y lo hacemos porque
tenemos la credibilidad de quien lo ha hecho en
la última legislatura que gobernamos y en una
situación económica mucho más complicada
que la actual. El empleo será una de nuestras
prioridades, tenemos la experiencia de gobernar
en momentos difíciles y las ideas y el proyecto
necesario para impulsar la creación de empleo en
Vinaròs.
de Vinaròs

Seguiu al Vinaròs.News
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“Hi ha coses en política èticament
inacceptables.
L’ètica
comporta
sacrificis familiars si estàs en política.
Ja. Tot legal, res d’ètic. “. Així acabava
la primera part. Legalitat i ètica.
Tema enciclopèdic. Hi ha una “esquerra”, la de PSOE,
Podem i Compromís, que només apel.la a una ètica,
la dels altres. És l’esquerreta. Fusió d’esquerra i fireta.
Projecten en els altres allò que ells no tenen. Sembla
que la manca d’ètica no va amb ells. Com si atacar el PP
els alliberés de culpa.
Al darrer plenari es va mostrar, per part de membres del
govern, la gegantesca targeta de visita de la persona
que va exercir de Personal Eventual amb Juan B. Juan
de 2011 a 2014.
Legalment és una figura acceptada; de fet, ningú
dels que ara treuen la targeta van portar la qüestió
als Tribunals. Podria haver estat matèria d’Auditoria
Immediata, ara que penso... Èticament en canvi no és
acceptat .Nosaltres no ho acceptem ni políticament
ni ètica. Per què no és acceptat un assessor/a?
Preguntades les persones pertinents, és “per la despesa
que generen”, la qual cosa és, diuen, “inacceptable”.
Juan Amat, candidat del PP, té passió per la política.
Estarem d’acord que no ho pot amagar. Ho dic amb
respecte. En serio. La passió,però, li fa ser repetitiu. En
el tema dels sous, reiteratiu fins al cansament. Li lleva
això raó?. I per què el govern, bufant, rient, etc, vol que
ens fixem en les formes i no en el contingut del que diu
Amat? Ara ho vorem.
Més lluny, sempre molt més lluny. Aprofundim una
mica més. Si és “la despesa que genera un assessor”
allò que crea rebuig, sincerament no entenc res. Què
genera més despesa amb diners del poble? Opció A.Pagar a una regidora per assistències ( si vas, cobres i si
no vas, no cobres), sense cap despesa per al poble en
Seguretat Social? Opció B.- Genera més despesa, amb
diners del poble, uns sous que suposen a més a més
42.145 €/ any en Seguretat Social?
La veritat no s’entén tanta sensibilitat a flor de pell
sobre allò que feien els altres, i obviar el despatx,
Administrativa, mòbil i assessor que Monsieur Fontanet
va tenir entre 2007-2011.
La veritat no s’entén tanta sensibilitat. O tanta
hipocresia. O prendre al teu votant per curt. És el
que fan des del govern de Vinaròs. EXEMPLES:
Pla Estratègic de Vinaròs, 20.000€ . De facto,
assessorament. Triat a dit. Es suposa que si et
presentes a unes eleccions és per que tens un model
de ciutat al teu cap i no a la butxaca del poble. Suport
comunicatiu del Pla Estratègic( eufemisme d’assessor),
2.000€. Com hauríem d’analitzar que este govern d’ara
haja gastat fins ara pel Pla de Màrqueting Turístic,
60.000 € ? De facto, assessorament. Triat a dit. I ara
vindrà l’assessorament CREAS pel Consell de Joves.
Sort que el Regidor de Participació era especialista. O
com analitzem la despesa que es va fer en la Fundació
lligada a Podemos per al visor Pressupostari, triada
a dit, 9.000€? O l’eterna figura criticada per aquesta
esquerreta del Cap de Premsa. No en volien un. Cert.
Ara tenim Dos Caps de Premsa.
La ignorància, i la seua negació sobretot, ens surt a tot
el poble molt cara.
L’arribada de l’extrema dreta ve precedida per
moviments decebedors, fracassats, de l’esquerra.
Per sort no és tota l’Esquerra, és només aquella
“esquerreta” que ha anteposat el màrqueting a la
ideologia. L’esquerreta que es pensa que ho és només
perquè ataca al Partit Popular. No té entitat pròpia.
“Allà on no estigue el PP, estarem nosaltres”. Màrqueting.
Posició còmoda, és ben cert. Parlo de PSOE-Vinaròs
, Podem-Vinaròs, Compromís -Vinaròs. He dit
IDEOLOGIA? Sí, ideologia , una paraula menyspreada
per Podem i ara tan necessària. L’Esquerra coherent, la
nostra,la de Verds i Esquerra republicana, amb els seus
manaments té els seus dirigents a la presó per intentar
acomplir el seu programa electoral. Vista l’esquerreta
que hi ha , som un cas únic. Perseguits per intentar
acomplir el Programa. País, que diria Forges.

“No ha de extrañarnos
que haya mucha gente
que utilice la política como un elementos para
“hacer plata” y ahí se nos pudre toda la canasta de
huevos. Ahí se apolilla todo, ¿por qué?, porque la
política no es una profesión. Podrás ser ingeniero,
podrás ser albañil, podrás ser carpintero, podrás
ser mecánico; son profesiones dignas de las cuales
puedes vivir; pero la política no es una profesión,
es una pasión.
No se vive de la política, se vive para la
política. No tiene ningún sentido plantearse el
enriquecimiento. No es que no haya interés,
pero hay interés de cariño que es otra cosa, es
sentirse feliz con la suerte de la gente. Que todo
el mundo tenga lo mismo, no, no es posible, esto
es pa’algunos y hay que saber elegir. No cualquiera
puede ser Messi. No cualquiera puede ser cirujano
de primera. No cualquiera puede ser músico de
esos que te ponen los pelos de punta porque te
emocionan.
Bueno, en el genero humano hay una variedad y
hay que elegir a la gente, a los que ponen el alma
para la política. Y ¡hay que separarlos tanto!.
Lo que pasa es que este problema no se ha
discutido. En política hay que vivir como vive la
mayoría de la gente y no como vive la minoría.
Hay que vivir así ¿y por qué? Porque esas son las
repúblicas. Las repúblicas vinieron para suscribir
que nadie es más que nadie, y quien sueñe por
un mundo cada vez un poco más igual tiene la
obligación de vivir con los valores de la mayoría de
su gente y no como la minoría privilegiada”
Lo anterior es la transcripción textual de parte
de una charla que este pasado verano dio ex
presidente de Uruguay Pepe Múgica en Granada
que desde el PVI suscribimos y practicamos.
El próximo día 5 de enero el PVI cumple los 20 años
durante los que hemos marcado la diferencia en
las formas de hacer política local.
En el PVI ninguno de nosotros tiene aspiraciones
a trepar a cargos o a puestos políticos de nivel
superior, es más, quien milite con nosotros sabe
de entrada que de Vinaròs no va a salir ni podrá
adoptar la política local como forma de vida para
el resto de la suya.
Quienes desde el PVI han desempeñado cargos
políticos en el Ayuntamiento, llegaron teniendo
fuera otro medio de vida con el que han continuado
– o se han jubilado - cuando han cesado en el
cargo, sin pasar a ocupar ninguno de nosotros
otros puestos a través de “puertas giratorias”, o
cargos de designación ni haber tenido beneficios
personales indirectos derivados de su acción de
gobierno.
En estos 20 años, la labor de los electos del PVI en
el gobierno o en la oposición, en una época en que
todo valía, nunca se han visto salpicada en ningún
caso de corrupción. Hubo quien para eliminarnos
políticamente interpuso falsas denuncias; pero
con nosotros les salió mal porque todas se
sobreseyeron.
Como dice Pepe Mujica, llevamos 20 años
trabajando por simple cariño al terruño y a sus
gentes. Algunos lo verán raro y nos meterán dentro
del mismo saco en el que meten a todos los demás.
Allá ellos, porque la ética en política es posible y el
PVI ya lo ha demostrado.
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OPINIÓ
TRABAJANDO PARA LOS ESPAÑOLES
Las redes sociales de Vinaròs se activaron el domingo por la
noche después de saberse los resultados de las elecciones
de Andalucía. Hubieron bromas y comentarios mal
intencionados difamando a Vox y repitiendo como loros
(y sin saber el significado de las palabras que empleaban),
algo que han oído por ahí y no se han molestado en
averiguar si es verdad o no. Lo grave no es la falta de
respeto hacia el partido, si no hacia las miles de personas
de Andalucía, que están hartas de ver como los millones
que van a la región más subvencionada de toda Europa
para fomentar el empleo y para los parados desaparecen
en manos de unos cuantos; hartas de ver como aumentan
las listas de espera en los hospitales, hartas de no poder
acceder a los medicamentos, hartas de ver como se
nombran funcionarios a dedo, sin oposiciones y sin tener
la preparación suficiente para los cargos que ocupan;
hartas de la pérdida de tantos millones que no han
mejorado en nada la vida de los andaluces, hartas de ver
el clientelismo de la izquierda: o eres de PSOA-Adelante

Juan Bautista Patón Silva

Andalucía (PODEMOS) o no tienes ninguna posibilidad
de progresar en tu tierra a no ser que tengas dinero para
comprar favores. En definitiva: hartos de la inacción y la
corrupción instalada en las instituciones que se dedican
a distraer el dinero público, o sea, el dinero de todos, y
no se preocupan de los problemas reales de la gente: la
inseguridad ciudadana, el paro, la educación y la sanidad
entre otros. Por lo tanto pedimos respeto, educación y no
faltar a la verdad en los grupos vinarocenses de las redes
sociales.
A pesar de no disponer de los medios económicos de otros
partidos, ni de la difusión en los medios de comunicación,
Vox ha irrumpido con fuerza en el Parlamento Andaluz
logrando ilusionar con sus propuestas a mucha gente,
que ve como se escapa su futuro, y lo que es peor, el de sus
hijos, por el retrete. Después de casi 40 años de gobiernos
de izquierdas ¿Dónde está la Andalucía que debía ser la
nueva California, según proclamaban los gobernantes
del PSOE hace muchos, muchos años? No será que no han

Emmanuel Herrera Bujeiro

POLÍTICA MUNICIPAL
Desde Ciudadanos Vinaròs queremos mandar un claro
mensaje: la fuerza de la política se demuestra en el pacto,
en el dialogo, en el respeto a la diferencia, y en la resolución
de los problemas de la ciudadanía.
La política según el CIS es percibida como un problema
para uno de cada cuatro españoles, no es de extrañar
en la continua confrontación PP-PSOE, partidos
complementarios y que se retroalimentan entre sí.
Esto llevado a nuestro municipio se confirma nítidamente,
los socialistas y populares se culpan de los fracasos
mutuamente de Piscina, Polígono Industrial de la
Residenciapara la Tercera Edad, de la Sentencias Judiciales
y un largo ETC, a la vez que pugnan por atribuirse
individualmente los pocos logros, como los Trenes de
cercanías y el Carril Lúdico Deportivo todavía en vías de
ejecución.
Los dagnificados de todos estos proyectos son los

ciudadanos al carecer de puestos de trabajo en el supuesto
polígono industrial y que según tres articulos en prensa
de los socialistas es exclusivamente un boicot del PP para
evitar un triunfo de los socialistas, acusaciones gravísimas
pero que NO PASA Nada, estamos sin piscina por otra de
sus luchas y sus dimes y diretes pero NO PASA Nada, no
tenemos residencia y vuelta a lo mismo, NO PASA Nada,
pagamos cuantiosas cantidades de dinero en sentencias
con el dinero de todos pero NO PASA Nada, y así ¿hasta
cuando?.
Los populares presumen del gran trabajo realizado durante
la legislatura popular y consideran un hito la comisaría de la
policia nacional, que ni siquiera existe, pero olvidan que los
ciudadanos con sus votos decidieron lo contrario y esto es
lo único importante, los votos son los que quitan o dan la
razón y no las opiniones de parte, interesadas y sesgadas.
Cosa muy similar les ocurrió a los socialistas con la gestión

EL CORREDOR COIX
Dissabte passat vam estar en l’acte que va organitzar
l’Institut d’economia i empresa Ignasi Villalonga sobre
l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, la jornada la van titular:
Sense Castelló-Tarragona, no hi ha corredor. Si no
estiguéssem convençuts totalment de la necessitat del
Corredor Mediterrani ni ens ho haguéssem plantejat en
assistir. Que conste que és la tercera vegada que acudim a la
cita del dit Institut per participar en les seues convocatòries
(2013, 2016, 2018).
Tothom que va intervenir va estar d’acord en aconseguir
aquest Corredor com més aviat millor, aquest corredor tan
desitjat i des de fa tant de temps: representants d’entitats,
partits, sindicats, universitats, empresarials, etc., tothom
estava i està d’acord en aconseguir-lo, tothom està d’acord
en reivindicar-lo. Faltaria menys. Demanen, demanem un
corredor per ferrocarril que porte mercaderies des del sud
cap al nord i viceversa. Un corredor que aprope les ciutats i
fase els mercats més assequibles als productes d’aquestes
terres, que ens porte riquesa i treball.
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en el Consistorio, estaban convencidos
de su gran trabajo y los ciudadanos no
consideraron lo mismo que son los que
deben legitimar o no las actuaciones de
nuestros representantes públicos.
Desde Ciudadanos estamos convencidos
que esta polítca vacía y pobre, conocida por todos, pronto
llegará a su fin por el bien de todos, no cabe otra opción
que dar paso a una nueva política basada en los pactos
sociales y en los acuedos que aporten certidumbres futuro
y elimine frustraciones.
Todos percibimos el estancamiento de nuestra ciudad
pero con ser conocedores NO NOS APORTA NADA, es
el momento de ser valientes y apostar por un cambio
de rumbo y acabar definitivamente con el y tú más del
bipartidismo.
S.FABREGAT

Per una altra part cal recordar que a hores d’ara ja tenim
un corredor mediterrani. Sí, però aquest és per carretera,
un corredor anomenat N-340. I també l’alternatiu de pas
ràpid que li diuen AP-7 però aquesta porta un recàrrec
afegit. Totes dues vies recullen la majoria del moviment
de mercaderies i persones que actualment circulen per
aquesta franja de terreny situat a l’Est de la península.
Per descomptat que també ha sortit el tema de
l’alliberament de l’AP-7, fins i tot l’acabament de l’A-7 entre
l’aeroport de l’”abuelito” i l’Hospitalet de l’Infant. Obra que
no està ni en projecte ni hi ha diners per fer-la.
El pas per ferrocarril està segons totes les intervencions molt
endarrerit i per carretera anem al que estem anunciant fa
temps. Estan programades i es faran 11 rotondes en l’N340 entre Alcanar i l’Hospitalet. Onze rotondes separades
per doble ratlla contínua i una velocitat de 80 km/h.
Veritable tap per a no utilitzar-la i prendre l’autopista com
a alternativa. Per l’altra part diuen que alliberaran l’AP-7 a
primers del 2020. Entre el tap de les rotondes i la gratuïtat

UNA AYUDA SIEMPRE VA BIEN
Según el dicho, se dice que hasta en el infierno.”Una
ayuda siempre va bien.”
Bueno pues esto es lo han querido hacer los
representantes del Partido Popular, Luis Gandia y el
senador de Compromís Jordi Navarrete,con sus cabezas
de lista a la elecciones municipales del 2019 en Vinaròs.
Aun que tambien otros dichos que dicen, “A boca cerrada
no entran moscas.”Y calladitos estais más guapos.”
Pero bueno, “El que la lleva la entiende.”
En este escrito haré referencia a que hace algunos
dias hemos comprobado como las ambulancias y los
médicos del hospital y el ambulatorio de Vinaròs han
tenido mucho trabajo atendiendo a los representantes
politicos, afiliados,simpatizantes y personas en particular
que no son del Partido Popular, de los ataques de nervios

tenido tiempo de aplicar sus
planes de desarrollo durante
su ininterrumpido mandato
de 36 años.
Si preguntamos a la ciudadanía
si les gustaría tener un gobierno como en Noruega,
Finlandia o Dinamarca, la respuesta es siempre “SI”. Pues
bien, les informamos de que la mayoría de los partidos
que gobiernan en coalición en estos tres países, estarían
a la derecha de Vox y a nadie se le ocurre decir que no son
partidos democráticos.
Vox quiere agradecer a todos los afiliados y simpatizantes
en general y de Andalucía en particular, el esfuerzo
realizado para dar a conocer los ideales del partido,
movilizándose de manera personal o a través de las redes
sociales para hacer llegar nuestro mensaje a todos los
rincones. Vox ha llegado para quedarse y trabajaremos
para mejorar la condición de vida de todos los españoles.

Associació de veïns Migjorn

de l’autopista, l’elecció
www.avmigjorn.org
serà obvia. Llavors es
produirà un col·lapse gran en l’autopista i el coll de botella
serà aquesta via.
Llavors plantejaran el tercer carril de l’AP-7 i pot ser fins i
tot que acabar la A-7 siga la solució. No cal que penseu
d’on sortiran els diners per fer-ho. Voleu que us ho diguem:
seguirem pagant durant anys i anys. L’A-7 no la vorem,
val massa perres i aniria en contra del negoci. I llavors el
pagament no s’acabarà. Imposaran la vinyeta i pagarem
tots, no ens escaparem de cap de les maneres.
Coll de botella de l’AP-7, inutilitat de l’N-340, Corredor
Mediterrani demanat però, sols hi ha bones intencions i no
el vorem acabat ni a curt ni a mitjà termini. ¿Volen que no
tinguem comunicacions pel nostre territori?, ¿volen que
no ens moguem o senzillament volen aïllar-nos de la resta
del món?. I una pregunta més enllà, volen també aïllar a
Catalunya de la resta de l’Estat?. Anem cap a una veritable
frontera entre el País Valencià i Catalunya?
Manuel Villalta

y desvanecimientos que sufrieron al enterarse que el
cabeza de lista a las próximas elecciones municipales en
Vinarós és el Sr.Juan Amat.
Este que escribe no ha puesto nunca en duda que el
Sr.Amat no sea una persona trabajadora,honrada, y
honesta. Pero opino que para ser alcalde al Sr. Amat le
faltan algunas cualidades que no posee y le sobran otras
que si posee y que utiliza muy a menudo y que le hacen
méritos más que suficientes para que NO sea el alcalde
que Vinaròs necesita.
Al Sr.Amat ya lo venimos observando políticamente des
de hace algunos años en el Ayuntamiento con cargo en el
equipo de gobierno con mayoría absoluta de su partido y
en la oposición. Y ya nos ha demostrado sus cualidades y
la manera de llevarlas a la practica.

El Sr.Navarrete esta bien que saque pecho por su cabeza
de lista en Vinarós. Pero lo que no debería de hacer es.
“Pedir peras al olmo.” Y menos aun con argumentaciones
tan banales y fuera de contexto como las expuesta en su
articulo. Este que escribe entiende que al Sr.Navarrete no
lo considera una persona con poco sentido común como
para defender a su cabeza de lista con los argumentos
expuestos y como los expone. Eso dice muy poco a
su favor. Mejor seria haber reconocer que la moción
presentada por su cabeza de lista es un gran PUFO,
oportunista, mal intencionado, falta de argumentos y
realidades y pésimamente expuesta y defendida.
Después de leer temas como los expuestos en los artículos
y la defensa que se hace a sus cabezas de lista, tengo que
opinar que.”Una ayuda NO siempre va bien.”
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III Cursa de Muntanya

"El vol del Puig"

Fotos: J.Bordes
El passat diumenge 2 de desembre va tenir lloc a
Vinaròs la III Cursa de Muntanya "El vol del Puig",
amb una participació de 134 esportistes que van
poder gaudir d'un magnífic dia, sense incidents
destacables, d'un recorregut espectacular i exigent
per l'entorn de l'ermita i d'un gran ambient esportiu.
A més, tots els esportistes i acompanyants van poder
gaudir d'un gran avituallament a l'arribada.
Els guanyadors absoluts van ser: • Categoria
masculina: Emilio Sospedra • Categoria femenina:
Andrea Cabré Carceller
Enhorabona a tots els valents participants per
acceptar el repte i també destacar la important
i necessària tasca dels voluntaris de les entitats

esportives locals, Policia Local, Brigada de Serveis i
personal del CME. Menció especial: Carlos Forner.
Finalment agrair al nostres patrocinadors principals
de la Campanya Esportiva 2018: DICOCAR,
DECATHLON VINARÒS, GRUPO GIL COMES i GRUPO
CASTEJÓN.
També als nostres col·laboradors: FAMILY CASH,
GROS MERCAT, MERCAT DE VINARÒS, PANADERIA
ALFREDO CANO, NOVA NUTRICIÓ, BASE MOLINER
BERNAT, DJ SPORTS, JAQUES ESPORTS, MAIKBIKE i
JUAN BORDES.
Classificacions disponibles al web: hj-crono.es
Fotografies disponibles al facebook de Juan Bordes.
Gràcies a tots i us esperem en l'edició 2019!!

21

8 desembre de 2018

ESPORTS

Ruben Vinuesa, protagonista en el Club Ajedrez Ruy López Vinaròs

El pasado 25 de noviembre finalizó el Campeonato
Territorial de Tarragona que congregó a más de
180 jugadores en tres categorías distintas. Nuestro
club participo con 6 jugadores. Fernando Sanz
un veterano que demostró su plena forma quedó
en la posición 8 de la categoría A, en la misma
Yeyé Martinez acabo en la 14. En la categoría B,
Rubén Vinuesa dió la sorpresa al codearse en
todas las rondas en las primeras mesas y finalizar
en una meritoria tercera posición a sus 11 años.

En la Categoría C, destacable también el papel de
Xavi Martinez que acabó en tercera posición, Eric
Segarra en la novena y Elsa Zafra en su primera
participación en la 21.
Paralelamente se ha desarrollado en la sede del
club de Vinaròs , Calle Soro nº 14, el campeonato
social, que pese a las numerosas ausencias ha
destacado por la participación de 20 jugadores y
tras disputarse la última ronda el 1 de diciembre,
en la clasificación global volvió a haber una

agradable sorpresa, el campeonato fue para Carlos
Albert, el subcampeonato para la joven revelación
Rubén Vinuesa y la tercer plaza para Salvador Jardí.
Grandísimo el papel en los últimos torneos de
Rubén que ha sorprendido con el nivel de juego
que desarrolla, equiparable ya al de jugadores
experimentados. Muy buen papel el llevado a cabo
desde la escuela de ajedrez de Vinaròs, que día a
día forma a nuevos campeones en ésta disciplina.

Club Patinatge Artístic Vinaròs participa en la 3ª Prueba
de Iniciación y Aptitud 2018 en todas las modalidades
El pasado sábado y domingo, 24 y 25 de noviembre, nuestra
Entidad se desplazó hasta Xeraco para participar en dicha
prueba.
Se contó con la participación de distintos clubes de la
Federación Valenciana, mayormente de la Provincia de
Valencia y Castellón, con un total de 188 deportistas.
De nuestro Club, participaron un total de cuatro patinadores:
En el Nivel 1, se presentaron Ariadna Castellnou, Andrea
Llopis Y Ana Miguélez.
En el Nivel 5, lo hizo Iris Viana.
Todas nuestras participantes superaron la última prueba del
año en curso, consiguiendo todas ellas ser "APTAS"
Desde estas líneas, queremos aprovechar la ocasión para
felicitar a nuestras deportistas por el esfuerzo y resultados
obtenidos, también agradecer a nuestras entrenadoras su
trabajo.
TITULAR: LA JORNADA
AUTOR: REDACCIÓN

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados atrasados 6ª Jornada
C. F. Torreblanca
C. F. Alcalà
C. F. Moró

0
0
1

C. D. La Pobla Tornesa

3
1
0
0
4
1
2
0

Morella F. C.
C. F. Torreblanca
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

Resultados
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"
C. F. San Pedro "b"
Clasificación.

22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Traiguera
Alcalà
VINARÒS
Estrella Racing
Torreblanca
La Pobla Torn.
Vilafamés
Esp. Vila - real
Els Ibarsos
Orpesa
Benicense
Morella
Benicàssim
Benicarló "b"
San Pedro "b"
Moró

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

0
1
3

Jornada 12

J.
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
11
12
12
12

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.

G.
9
8
7
6
5
5
5
5
5
5
4
5
2
2
1
0

E.
0
1
1
3
5
5
4
3
3
3
5
1
2
2
4
0

0
1
1
2
5
1
3
0

P.
3
3
4
3
2
2
3
4
3
4
3
6
7
8
7
12

Jornada 13

09/12/2018

C. F. Estrella Racing
C. F. Torreblanca
C. F. Traiguera
C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real
C. D. Benicarló "b"
C. F. San Pedro "b"
VINARÒS C. F.

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
Morella F. C.

G.F.
26
34
25
18
22
15
19
19
18
19
28
16
18
15
11
17

G.C.
12
11
16
18
14
12
15
14
13
21
23
23
28
30
29
41

PTOS.
27
25
22
21
20
20
19
18
18
18
17
16
8
8
7
0

DIF. G.
14
23
9
0
8
3
4
5
5
-2
5
-7
-10
-15
-18
-24

Los pasados días 1 y 2 de diciembre celebramos la XXV Invernal Moto. Este año el destino ha sido
Barbastro (Huesca). Como todos los años todo ha transcurrido en perfecta armonía y camaradería.
Se comunica que este sábado día 8 a las 18 horas nos reuniremos en el Bar Classic de Vinaròs para
dar buena cuenta del jamón y el queso, que se quedaron sin comer. Os esperamos.
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Segona jornada Lliga promeses

El diumenge,3 de Desembre es va celebrar a la nostra ciutat la
segona jornada de la liga promeses de natació.
Van competir les categories Alevins i Benjamines , el club natació
Vinaròs va aportar a la competició un total de 47 nedadors , mostrar
de la bona salud de la seva cantera.
Els Alevins van nadar 400 lliures i 100 esquena , on els nostres
representants van millorar notablemente. Els mes menuts es van
estrenar en 100 esquena on destacarem , que no va Hi haver cap
desqualificació en el nostre equip , cosa que es difícil en aquestes
categoríes .
Els les proves disputades de relleus el club natació Vinaròs va ser
segon en totes les categories , tant masculí com femení a excepció
dels Alevins masculins , que van guanyar en solvencia.
Tambe destacarem el bon ambient dels pares i mares a les grades ,
disfrutant de una jornada esportiva.

Handbol
Cap de setmana en el que es torna a
demostrar la grandesa d’este esport, en
dos remuntades per empatar els partits
que pareixien victòries. Si el cadet B va
empatar remontant 2 gols als últims 4
min., el nostre senior encara la va fer més
gran remontant 4 gols també als últims
5 min al camp del líder. Mentrestant el
infantil va caure al camp del líder i va dir
adéu a la possibilitat de lluitar per la lliga.
El cadet A per la seva part va caure amb
honra a Altura, una pista molt difícil.
Infantil masc prefer cs nord 5
C. H. Vila-real 17
C. Bm. Vinaròs 13
Vinaròs. Amaré, Unai (3), Alberto,
Martín, Ibai(1), Yannick (2), Rubio (1),
Sergio (2) i Carlos (4).
Bon partit el jugat a Vila.Real, on es jugava
el liderat.
Molt bona primera part la que ens han
oferit, on s'ha vist el perquè són els
millors equips del campionat.
FORÇA INFANTILS!!!!!
Cadet masc prefer cs nord 6
Irco Bm. Altura. 27
C. Bm. Vinaròs 23
Vinaròs. Nogales, José Abel (3), Dani(2),
Sergi (1), Rubén (4), Juan (7), Victor (1),
Marcos (5)I Carlos.
Bon partit del nostre cadet que va
plantar cara al segon classificat. Encara

Tancat de Codorníu, un lugar mágico
Tancat de Codorníu es un lugar mágico adonde
llega el rumor del mar cercano, donde los azahares
perfuman esta finca recogida y la brisa mece las
palmeras. Un lugar donde se dan cita la calma, la
alegría y el buen gusto.
Es un hotel boutique, con pocas y luminosas
habitaciones, con todo el sabor de una antigua
masía y todo el confort del presente. Un laboratorio
gastronómico donde los productos de proximidad
del Meditarráneo, las huertas de les Terres de l’Ebre
y los mejores productos cercanos se subliman
y cobran nuevas dimensiones inspirados por el
entusiasmo de nuestro equipo de cocina.

Publireportatge

internacionalmente y son ya célebres nuestras
jornadas gastronómicas dedicadas a los Cítricos o
las Galeras. De nuestros fogones no dejan de salir
novedosas creaciones, siempre con productos
de proximidad, tenemos a mano una excelente
despensa y la sabemos utilizar.
Entre

las

numerosas

que sempre va anar per davant els locals,
els nostre no li van perdre la cara al partit i
ho van intentar tot per retallar gols.
Cadet masc prefer cs nord 5
C. H. Vila-real. 28
C. Bm. Vinaròs 28
Vinaròs. Pol, Nogales, Victor (2), Sergi
(1), Casanova (7), Didac (5), Ayza (7),
Marcos, Tomas (2) i Raga (4).
Partit trepidant en lo seu lloc en joc,
al Vinaròs li valia el empat per reafirmar el
subcampionat.
1 Auton masc nord 3
C. Bm. Mislata B. 26
Farmateca C. Bm. Vinaròs 26
FARMATECA C. BM. VINARÒS. Marc,
Carlos, Max (3), Jesús (1), Martín (1),
Martorell (7), Cristian, Ruben (6), Manu,
Fariñas (1), Serrano (3), Taty i Delhom (3)
i Gabri.
Increible el partit jugat diumenge
de matí a la pista del líder imbatut, bueno
el Vinaròs només va jugar un quart, la
resta del partit la va tirar.
Hem de ser
realistes i celebrar eixe punt que es tenia
perdut i aprendre que als partits sempre
hi ja que anar de cara i al 200 per cent.

sombras

y

rincones

acogedores, junto a las piscinas y en las zonas
creadas por nuestra mano se despliegan también
bodas y risas, sueños y eventos, serenidad y
encuentros.
Así es Tancat de Codorníu, un hotel, un refugio, un
restaurante gourmet y un lugar perfecto para tu
celebración. Un sitio perfecto para perderse. Y para
encontrarse.

Han sido muchas las parejas que aquí se han
jurado amor.
Sí, en el Tancat de Codorníu nos hemos especializado
en bodas. Originales, divertidas, románticas,
emotivas… cada una diferente, todas con nuestro
sello personal. Nos gusta dedicarnos en exclusiva
y no organizamos más de una boda en cada fin de
semana. Además tenemos equipo de cocina propio
capaz de personalizar cada menú, cada detalle, que
logre la magia de un día tan importante. Con la
comodidad de poder realizar en este mismo lugar la
ceremonia, el banquete y la fiesta posterior.
Además de viajeros y parejas felices, también nos
visitan los amantes de la buena gastronomía.
Contamos con un equipo de cocina formado
en
prestigiosos
restaurantes
reconocidos
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ESPORTS
Cuidado
con
los
medicamentos que toma:
¡peor puede ser el remedio
que la enfermedad!
Esta semana les voy a hablar sobre el
Metamizol y sus efectos secundarios. Todos lo conocemos
con el nombre comercial, Nolotil, pero hay que saber que
en el mercado existen variados medicamentos que tienen
Metamizol como principio activo. Ahora seguramente se
preguntarán, ¿qué pasa con el Metamizol?.
Es importante saber que este medicamento es analgésico,
antipirético y espasmolítico y se comercializa en España
desde hace más 50 años. Es usado como analgésico para
el alivio de dolores muy fuertes; como antipirético cuando
otros medicamentos no son eficaces y como espasmolítico
para el tratamiento de cólicos nefríticos, por ejemplo.
En dosis altas y a largo plazo, puede ocasionar una menor
producción de glóbulos blancos, lo que en medicina se
conoce como agranulocitosis o neutropenia. Recordemos
que los glóbulos blancos son los que se encargan de
defendernos de los virus y bacterias y entonces. ¿qué pasa
si nos enfermamos y estamos tomando Metamizol?. Nuestro
organismo intenta defenderse pero no puede por no tener
suficientes glóbulos blancos.
Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Yo he acabado
la carrera de farmacéutica hace más 25 años y la pregunta
de examen ya era: “Metamizol y agranulocitosis, ¿verdad o
mentira?.
De hecho, en Inglaterra y en los Estados Unidos están
prohibidos los medicamentos que contengan Metamizol.
El tema del Metamizol fue noticia de telediario debido a
la muerte, el verano pasado, de 10 turistas británicos en
territorio español, presuntamente, por haber tomado Nolotil.
La noticia, reseñada por el diario británico “The Sunday
Times”, alertaba sobre la muerte de los turistas “por haber
tomado un analgésico español”.
Es cierto que los estudios apuntan a que hay predisposición
en los ciudadanos británicos, escoceses e irlandeses pero
esto no se ha podido comprobar. De hecho, debido a lo
sucedido, la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (Aemps) publicó el pasado 30 de octubre una nota
informativa en la que advierte sobre el Metamizol y el riesgo
de agranulocitosis. En este comunicado también aclara que
“aunque se ha discutido desde hace años sobre una mayor
susceptibilidad para la agranulocitosis en la población
del norte de Europa y se han estudiado ciertos factores
genéticos, con la información disponible no se puede ni
descartar ni confirmar un mayor riesgo en poblaciones con
características étnicas específicas”.
En España no está prohibido, pero siempre debe tomarse
bajo estricta prescripción médica. Es importante saber que
el Metamizol está recomendado para tratamientos cortos
que no excedan de siete días, ni en dosis altas. En caso de ser
necesario extender el tratamiento con este medicamento,
se deben realizar estudios hematológicos y solo debe
prescribirse en personas testadas con el fin de evitar los
mencionados efectos secundarios. Finalmente, advierte la
Aemps, que es muy importante interrumpir el tratamiento
si se observan síntomas de agranulocitosis y también, que
no debe recetarse en pacientes en los que no sea posible
realizar controles como es el caso de los turistas.

Luisa Peydro
24

8 desembre de 2018

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

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

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

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta
daurada per poder accedir al transport públic urbà de manera
gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la seva tramitació
serà el 14 de desembre de 2018
Requisits:

-

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

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

No empieces una dieta
que terminará algún día,
comienza un estilo de vida
que dure para siempre.
Asesoría
de nutrición
y dietética
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Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com

Tauler Municipal
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CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS - VINARÒS

DIA:
HORA
19,30
19,30

DIVENDRES, 07.12.18
LLOC
CAMP 1
CAMP 2

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
ALEVÍ B
PREBENJAMI B

19,00

ESTADI

FUTBOL

CADET

DIA:
HORA
9,30
11,00
12,30
15,30
17,30

DISSABTE, 08.12.18

DIA:
HORA
12,00

DIUMENGE, 09.12.18

DIA:
HORA
10,15
10,15

DISSABTE, 08.12.18

DIA:
HORA
12,00

DIUMENGE, 09.12.18

DIA:
HORA
19:15

DIMARTS, 11.12.18

DIA:
HORA
17,00

DISSABTE, 08.12.18
LLOC
COL·LEGI SAN SEBASTIÀ

ESPORT
T.TAULA

CATEGORIA
SENIOR

16,00
17,15
20,00

PISTA SINTÈTICA
PISTA SINTÈTICA
PISTA SINTÈTICA

FSALA
FSALA
HANDBOL

INFANTIL
CADET
JUVENIL

DIA:
HORA
19,00

DIUMENGE, 09.12.18

LLOC
CAMP 2
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA

CF UNITED - CD SALESIANOS BURRIANA A

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

LLOC
CAMP 3

ENCONTRE
EFC – CD CABANES A
EFC – CF RAFALAFENA D

CATEGORIA
BENJAMI B
INFANTIL B
INFANTIL C
INFANTIL A
JUVENIL

EFC
EFC
EFC
EFC
EFC

ENCONTRE
– ACD BENICENSE B
– CD RODA E
– BENICENSE
- PRIMER TOQUE CF B
– CD CANET

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
ALEVI

ENCONTRE
ACD PEÑISCOLA – RODA

CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS - VINARÒS
LLOC
CAMP 1
CAMP 2

LLOC
ESTADI

LLOC
VINAROS

LLOC
PISTA SINTÈTICA

ESTADI
ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
ALEVIN B
ALEVIN C

ENCONTRE
UNITED VINAROS - BENICENSE
UNITED VINAROS - BENICENSE B

ESTADI
FUTBOL

CATEGORIA
VETERANS

ENCONTRE
GRD FUTBOL VINAROSSENC – ST JAUME

ESTADI
FUTBOL

CATEGORIA
ALEVIN A

ENCONTRE
UNITED VINAROS - VILLARREAL

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ENCONTRE
C.T.T VINARÒS “C” CJ.ULLDECONA “D”
CD VINAROS FS A – L’ALCORA
CD VINAROS FS A – L’ALCORA
CBM VINARÒS – CH VILAREAL

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
BASQUET

CATEGORIA
JUNIOR MASC

ENCONTRE
C.B GIL COMES VINAROS – CORE PUERTO SAGUNTO

ANUNCIO
AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2019
Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las instalaciones
y ocupaciones de la vía pública del Ayuntamiento de Vinaròs, aprobada
definitivamente por el Pleno de la Corporación de 26 de marzo de 2015, con carácter
previo a la instalación de TERRAZAS en la vía pública es necesario solicitar la
correspondiente AUTORIZACIÓN, a la cuál deberá acompañarse la documentación
señalada en el artículo 46 de la citada ordenanza.
Las autorizaciones podrán ser anuales o de temporada, sin que en ningún caso la
fecha de caducidad pueda exceder del 31 de diciembre del año en curso.
Asimismo se recuerda que se debe solicitar cada año la renovación de la
autorización para los casos previstos en el artículo 50.3 de la ordenanza:
“Las autorizaciones se entenderán renovadas, en los casos en que no hayan cambiado
las circunstancias concurrentes cuando se concedió el permiso para la instalación de
la terraza, ni las condiciones impuestas por la Administración para el otorgamiento
de la autorización, ni haya sido objeto de sanción firme por infracción grave. Para ello
se presentará, cada año, dentro de los DOS MESES anteriores al nuevo período
de ocupación: declaración responsable por escrito de cumplir en su totalidad los
requisitos que le fueron exigidos, justificante de pago de la tasa del año en curso
y autorización de los titulares de los establecimientos colindantes. Por parte de los
Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local, se comprobará el cumplimiento
de las condiciones originales de autorización y se elaborará el correspondiente
informe que será remitido al departamento de Gobernación y, en su caso, de
Actividades. La renovación se podrá llevar a cabo durante un plazo máximo de hasta
4 años adicionales consecutivos”.
Las acciones u omisiones que contravengan la ordenanza podrán ser sancionadas
con multas de hasta 3.000 euros.

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN,
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
Avda. Vall d'Uixó, 25 12004 Castellón
www.dipcas.es/recaudacion

El Servicio de Gestión Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón, ha
aprobado una nueva Ordenanza General de Gestión que en lo referente a beneficios
fiscales (artículo 22.9), establece los siguientes plazos para que se apliquen en el
mismo ejercicio en el que se solicitan:
- Antes del 31 de enero cuando se trate de beneficios fiscales aplicables al IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
- Antes del 31 de marzo cuando se trate de beneficios fiscales aplicables al IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.
El presente anuncio tiene como objeto recordar a la ciudadanía las fechas límite para
solicitar dichos beneficios fiscales y así evitar las consecuencias negativas de su
incumplimiento.

Bases Concurso Carteles
Semana Santa Vinaròs 2019

Con motivo de la celebración de la Semana
Santa 2019, la Federación de Cofradías
de Semana Santa de Vinaròs, convoca el
presente concurso de carteles, en el cual
podrán participar todos los artistas que lo
deseen, sujetándose a las siguientes bases:
1.- Los concursantes realizarán el trabajo con
libertad de tema, sujetándose, no obstante, a

la técnica del cartel.
2.- Los carteles presentados tendrán que adoptar forma vertical,
siendo su superficie pintada la equivalente al tamaño DIN A4
(folio 21×29’7cm), debiéndose presentar montado sobre chapa
o cartón de 5 mm máximo de grueso ,con su correspondiente
colgador…. Junto con el mismo se presentará un cd con el
original digital, PDF y JPG a 300ppp de resolución, para su
posterior resolución. El ganador del concurso, posteriormente,
estará obligado a presentar el cartel ganador a tamaño
56×80 cm, debiéndose presentar montado sobre bastidor
de 61x95cm de chapa o cartón de 5 mm máximo de grueso.
3.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento,
excepto pastel, para que su reproducción no ofrezca dificultades
y no exija más de seis tintas, incluyendo doradas y plateadas.
4.- Los originales, de forma bien visible y que resalte por su
colocación y tamaño de las letras, llevarán el escudo de la
ciudad, (no el logotipo corporativo del Ayuntamiento), y la
inscripción “Setmana Santa de Vinaròs, del 12 al 22 d’ abril 2019“
5.- Todos los trabajos presentados llevarán un lema o título, el cual
aparecerá de forma bien visible en la portada de un sobre cerrado, y
que irá fijado en el reverso de la obra. Si no se desea colocar ningún
título se colocará el nombre de “Sin título”. En el interior del sobre, se
adjuntarán los datos del autor: nombre y apellidos, D.N.I., dirección,
teléfono y e.mail. Las obras remitidas de otras poblaciones,
se enviarán a portes pagados y todas con acuse de recibo..
6.- La presentación de originales se efectuará en la Oficina de
Información y Turismo sita en Paseo Colón s/nº de Vinaròs,
hasta las 13,00 horas del día 22 Febrero de 2019, mediante
entrega personal o por cualquier otro procedimiento.
7.- El Jurado estará compuesto por el Secretario de la Federación de
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs, que certificará el acta y no
tendrá voto y presidido por el Presidente de la Federación, y formado
por 1 representante del Ayuntamiento de Vinaròs: los hermanos
mayores de la Federación de Cofradías de la Semana Santa de
Vinaròs; los párrocos locales; 1 persona relacionada con el mundo
del diseño, artístico y plástico; 1 fotógrafo; 1 miembro de la prensa
local. Ningún miembro del jurado puede presentarse al concurso.
La elección de carteles se realizará el 08/03/2019 a las 20,45
horas, en el Salón Parroquial de la Arciprestal (Pl. San Valente,
primer piso). Los autores de las obras y medios de comunicación,
después de la deliberación del jurado y antes de hacerse público
el escrutinio y el resultado, podrán estar presentes en el momento
de proclamar la elección del cartel vencedor y finalistas.
8.- Se otorgará un premio de 500 euros ,y trofeo a los dos finalistas. El
premio en metálico estará sujeto a la retención correspondiente. Los
premios se entregaran durante la primera semana de Junio 2019.
9.- El Jurado puede declarar desierto el mismo, si estimara
que ninguno de los originales, bien por su inadecuación o
carencia de calidad artística, sea digno de servir para anuncio
de la Semana Santa. No se admitirá ninguna reclamación
a partir de los 10 días del de la elección de los carteles.
10.- El veredicto del Jurado será inapelable, obligándose la
Federación de Cofradías a exponer los originales admitidos.
11.- El cartel original vencedor, quedará en propiedad
de la Federación de Cofradías de Semana Santa.
12.-Lostrabajosnopremiadospodránretirarseporpartedelosautores,
previas comprobaciones, durante los 20 días a partir del término de
la Semana Santa. En caso contrario quedaran en propiedad de esta
federación, y los mismos no podrán usarse para futuros concursos.
13.- La Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, no se
responsabiliza de los posibles plagios.
Nota: cualquier consulta o duda sobre las bases info@
semanasantavinaros.es
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ESQUELES

30

PUBLICITAT

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
zona turística nord, 11
8
desembre VALLS

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

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe

pl. Parroquial, 11

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

HORARI DE MISSES

R

538

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

 VINARÒS-MADRID

DIUMENGES

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

00,30
07,00

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30

DIUMENGES

01,00
07,55

16,00
22,35

08,00
15,10

15,00
21,35

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.25
8.30
8.45
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

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

6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35,

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

545

45

52

17

17

R

1827
2005

1834
-

Observaciones

Destino

Vinaròs

BenicarlóPeñíscola

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 25 Vinaròs (Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
7.50, 438.50, 48
10.35, 12.25, 1
552
605
610
6
634
648
656
703
712
726
7
7
9.55, 11.05,
11.45,- 12.55,
13.35,
14.45,
15.25,
16.35,- 17.15,
18.25,
14.15,
16.05,
17.55,
19.45806 819 828 837 854 859
1
659
706
711
715
721
728
732
739
745
749
751
758
19.05,
20.15721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 Zona
– Vinaròs
Llibertat): 2
13
25
7
719
808 sud
813(Aiguadoliva
816
830 per
838Colònia
845 Europa)
854
903
920
9(Av.
19
45
Zona
nord
(Deveses)
–831Vinaròs
9.35,
20.00
8
826
835 (Església):
842
- 7.30,
848 8.30,
851 10.15,
859 8.00,
905 9.00,
90910.50,
912 12.40,
917 14.30,
930 16.20,
937
918.10,
955
1007 1012 Tortosa
04
1
9
-12.05,
91113.15,
- 13.55,
916 15.05,
920
926
-16.55,
93317.35,
- 18.45,
937 19.25,
944
950
954
956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100
11.25,
15.45,
33
53
2
9
939
941
944
948
952
958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 DISSABTE,
1028 1033 DIUMENGE
1036 1045 10
1100 1110 1118 1140 1145
20.35
I FESTIUS(*)
1
59
06
49
05
13
38
10
11DIUMENGE
1111
1115 1121
1128
1132
1139 Vinaròs
1145 11
1151 12
12
1220 1230 1210.30,
1255
130018.00
DISSABTE,
I
FESTIUS(*)
(Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
12.20,
2
1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340
Vinaròs (Av. Picasso
per 11Llibertat)Zona nord (Deveses):
9.10, 9.50, 39 Zona45 sud 49(Aiguadoliva
per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 1
1259
1306
13
1315 1321
1328
1332
13
13
13
1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500
11.00, 11.40,
12.50,- 16.40,
17.20 i 18.30 - 1508 - 1512 - 1518 9.00,
10.45, 12.35, 16.30, 18.15
1440
1447
1452 1455 1501
1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633 Tortosa
2
Zona
nord
Vinaròs
33
39 (Deveses)
48
15
15
1541 1544 –15
1552(Església):
1558 16029.30,
160610.10,
1609 11.20,
1612 12.00,
1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748
1
54
13.10,
17.40- i 18.50
15
-17.00,
1601
1606 1610 1616
1623
1627
1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755
17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

TRENS A BARCELONA 									 A VALÈNCIA
R

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

 ZONA SUD

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

València
Cabanyal

 ZONA NORD

Vila-real

AUTOBUSOS URBANS

Borriana-Les
Alqueries

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

6
6
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
R
700
707
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
RE
805
812
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h. R 850 857
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
R
920
927
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
R
1045 1052
R
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
1115 1122
R
1245 1252
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hR 1427 1434
20
27
R
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi1540 1547
R
15
15
bíblic: 20 h
RE 1635 1642 1649
1703 1710
1727
1738
1747 1755 1802
(*)Els
diumenges
i -festius
només
hi haurà
servei
durant
els-28mesos
de
juliol
i agost
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
20
27
33
39
41
44
48
52
58
02
06
09
12
17
21
33
36
55
03
10
R
R

(HORARI ESTIU)

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

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

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

Nules-La
Vilavella

desembre GUIMERÀ

Moncofa

15

pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

Xilxes

desembre ROCA

La Llosa

desembre FERRER

14

Almenara

desembre

13

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol,
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal

c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15

Les Valls

12

Vinaròs Farmacia

Sagunt

desembre PITARCH

Puçol

11

i 19.45.

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

av. Llibertat, 9

El Puig

desembre TORREGROSA

Massalfassar

10

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

*4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15

c. Sant Francesc, 103

Albuixech

desembre MATEU

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

Roca Cúper

9

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

 VINARÒS - BARCELONA

1840
2017

1846
-

1848
-

1851
-

1855
-

1859
-

1905
2033

1909
-

1913
-

1916
-

1919
-

1924
-

1928
-

1935
-

1940
2058

1812

1823

1834

1839

18

18

19

19

1920

1928

1945

1950

1943
-

1955
2107

2003
2115

2015
2121

2025
2129

2033
2139

2050
2151

2055
2156

DIAS DE
CIRCULACIÓN

LMXJV
LMXJV
SD
LMXJVSD
LMXJV
SD
LMXJV
SD
LMXJV
LMXJVSD
SD
LMXJV
LMXJVSD

Barcelona

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVD

Tortosa

BenicarlóPeñíscola

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Nules-La
Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca Cúper

ValènciaCabanyal

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

Observaciones

R

625

631

645

654

704

710

722

-

728

-

736

-

-

-

-

-

751

757

-

-

-

-

810

817

824

1

R

630

636

650

659

709

715

730

735

738

743

748

752

756

758

801

805

810

816

819

823

826

828

836

844

857

2

710

716

729

738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

820

826

840

849

859

905

920

925

928

933

938

942

946

948

951

955

1000

1006

1009

1013

1016

1018

1026

1034

1047

833

839

852

901

910

917

934

-

940

-

-

-

-

-

-

-

1005

-

-

-

-

-

1024

-

1038

S

928

934

948

957

1007

1013

1030

1035

1038

1043

1048

1052

1056

1058

1101

1105

1110

1116

1119

1123

1126

1128

1136

1144

1151

LMXJVSD

1115

1121

1135

1144

1154

1206

1225

1230

1233

1238

1243

1247

1251

1253

1256

1300

1305

1311

1314

1318

1321

1323

1331

1339

1346

1241

1247

1259

1308

1317

1324

1333

-

1338

-

-

-

-

-

-

-

1402

-

-

-

-

-

1420

-

1434

25

31

45

54

04

10

25

14

-

Procedencia

Vinaròs

Vinaròs - Castelló - València Nord

DIAS DE
CIRCULACIÓN

RE

Tortosa

R
RE

Tortosa

R
R
RE

Barcelona

R
RE

13

13

13

13

14

14

14

1415

1421

1434

1443

1452

1458

1507

27

33

47

56

06

12

30

16

-

R

15

15

15

15

16

16

16

R

1648

1654

1708

1717

1727

1738

1750

R

30

36

50

59

09

15

30

R

El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telf. 902 24 02 02

Tortosa

R

Tortosa

30

35

35

19

33

14

14

14

14

1512

-

-

-

-

14

38

38

16

1756

-

16

38

19

43

43

19

43

47

48

16

16

1804

-

-

16

48

19

52

51

52

19

19

56

56

53

56

00

14

14

15

-

-

-

58

01

05

16

17

17

-

-

-

58

19

01

18

18

18

18

19

19

19

20

1942

1947

2002

2010

2025

2032

2042

-

2047

-

2056

-

-

-

-

2030

2036

2050

2059

2109

2115

2130

2135

2138

2143

2148

2152

2156

2158

2201

05

20

05

15

15

15

15

15

1536

-

-

-

-

-

15

10

11

14

19

18

17

17

17

17

17

17

1819

1825

-

-

-

-

10

16

20

26

20

20

-

2113

2119

-

-

-

2205

2210

2216

2219

2223

2226

Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
R: Regional
2: Circula 6/12/2018.
RE: Regional Exprés

20

23

26

23

16

19

23

21

20

28

28

20

31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20

21

-

2133

2143

2155

2228

2236

2244

2251

LMXJV

LMXJV
LMXJVSD

2

SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

De l’10 al 14 de desembre
De 8.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h.
LLIURAMENT ALS SOCIS DEL
TRADICIONAL REGAL NADALENC
al passatge del Cardenal Tarancón.
Imprescindible presentar carnet identitat original a la recollida de la botella.

De l’17 al 21 de desembre
Si domicilies la pensió
a Caixa Vinaròs,
una d’aquestes
cistelles pot ser teva!

De 8.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h.
LLIURAMENT ALS PENSIONISTES DE
LA TRADICIONAL CISTELLA
al passatge del Cardenal Tarancón.
Imprescindible presentar carnet identitat original a la recollida de la cistella.

6 GENER - DIA DE REIS
El diumenge 6 de gener arribaran els
Reis Mags a Caixa Vinaròs, a la plaça
Cardenal Tarancón a partir de les
11:30 hores del matí.

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I: Avinguda de Barcelona, 2
URBANA SANT JORDI: Carrer de Sant Jaume, 51

