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IMPORTANT

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

Centenars d’agricultors es van mobilitzar dilluns a la
capital de la comarca per demanar de nou a la Unió
Europea la revisió de l’acord econòmic amb l’Àfrica
Meridional, una mesura que afecta de forma directa al
sector cítric
Més de 400 persones, segons les dades de la Policia
Local, es van manifestar ahir a Vinaròs per defensar
els interessos dels agricultors davant del nou acord
adoptat per la Unió Europea, que suposa oferir
importants avantatges per a les exportacions de cítrics
provinents d’Àfrica. La mobilització va ser convocada
per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador i es va fer
de forma simultània a altres localitats de la Comunitat
Valenciana, incloent també Alcanar.
En el cas de Vinaròs va acollir llauradors, partits polítics
i representants de les cooperatives agrícoles de
Benicarló, Peníscola, Traiguera, Sant Rafel del Riu, Sant
Jordi, Càlig i Vinaròs, aconseguint reunir més de 400
persones. Els participants van iniciar una manifestació
pels carrers més cèntrics de la localitat amb la pancarta
“El llaurador valencià exigix a Europa el respecte i la
dignitat que el nostre treball mereix”.
Després de la marxa es va fer la lectura del manifest
insistint a la Unió Europea que revise les condicions
del nou tractat, que inclou la reducció dels aranzels de
forma progressiva fins a la seva eliminació definitiva.
D'altra banda, també es demana l'aplicació de la
clàusula de salvaguarda davant de la caiguda del preu

del mercat, així com reforçar les mesures de defensa
fitosanitària per evitar que els productes importats de
tercers països puguen dur malalties que malmetin les
collites.
El manifest també exigia la reciprocitat amb els
exportadors perquè s'apliquen les mateixes condicions
que marca Europa i garantir així la seguretat alimentària
dels consumidors, a més del tractament en fred dels
productes per a la seva millor conservació. Per últim
també es reclamava el compliment de la Llei de la
cadena alimentària.
El regidor d'Agricultura, Jordi Moliner, agraïa la
participació de tots els manifestants i declarava que
“el nou acord europeu suposa un greu perjudici per als
agricultors valencians, que no poden competir davant
d’unes condicions desiguals, que faciliten l’arribada dels
cítrics provinents de l’Àfrica”. En aquest sentit, insistia
que molts magatzems es troben plens de clementines
a les que no poden donar sortida pel baix preu del
mercat. D’altra banda, afegia que “aquesta situació no
només afecta al sector dels cítrics, sinó que també és un
perjudici per a transportistes, comerciants i productors,
entre altres, que viuen també l’activitat econòmica que
genera la citricultura”.
Per acabar Moliner anunciava que es preveuen noves
reunions amb els municipis que formen part de
la Plataforma per la Dignitat del Llaurador a nivell
comarcal per continuar defensant els agricultors.

26 gener de 2019

ACTUALITAT

El ple aprovarà la nova Ordenança del Medi Rural
La normativa ha estat acordada al Consell Agrari
Local amb la participació dels partits polítics,
cooperatives, llauradors, forces de seguretat
i principals actors del sector per establir una
regulació rural que s'adapte a la realitat del
municipi.
L’Ajuntament de Vinaròs havia d’aprovar en ple
dijous la nova Ordenança del Medi Rural. Aquest
nou document es va començar a elaborar al
2017 amb l'objectiu regular l'activitat agrària de
la localitat i substituir l'anterior normativa, que
havia quedat antiquada i no s'adaptava a la realitat
actual del sector.
El regidor d'Agricultura, Jordi Moliner, ha insistit
que "la nova ordenança s'ha creat des del Consell
Agrari Local amb la participació dels partits polítics,
llauradors, cooperatives, forces de seguretat,
caçadors i principals actors del sector, per tal de
crear una normativa actualitzada a les necessitats
del món agrícola i que també siga sancionadora".
Pel que fa a la tramitació del document, Moliner
explicava que "s'ha hagut d'endarrerir pel canvi
de la legislació, però afegia que ja s'ha fet tot el
procediment corresponent i dijous es portarà a
plenari per fer la seva ratificació amb la conseqüent
exposició pública".
Aquest document permetrà regular aspectes
com la pastura de la cabres per evitar que entren

dintre de propietats privades, la plantació dels
tarongers perquè no es faça als marges dels
camins dificultant el pas dels tractors o regular el
llançament dels purins a l'estiu perquè les males
olors no arriben al poble durant la temporada
turística. Moliner insistia que "la nova ordenança
s'adapta a la realitat agrícola del municipi i a més
també serà sancionadora".
Pous
D’altra banda, Moliner ha demant la col·laboració
dels veïns que sàpiguen on pot haver-hi pous en el
terme municipal perquè l'administració local pugui
procedir a verificar que estan convenientment
segellats, després del cas esdevingut amb
Julen, el xiquet que va caure a un pou a Totalán.
El regidor d'Agricultura i Medi ambient, Jordi
Moliner, va assegurar que ha rebut missatges de
gent que diu saber on existeixen pous que seria
necessari revisar. Per això, l'edil de Compromís
va demanar que tots aquells veïns que sàpiguen
de l'existència d'algun pou particular l'indiqui
mitjançant geolocalització GPS en l'aplicació per
a telèfons intel·ligents Vinaròs Incidències, on
l'Ajuntament rebrà instantàniament la informació.
“És la millor manera que sapiguem exactament on
se situen i puguem actuar, veure'ls in situ, posar-nos
en contacte amb la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer perquè verifiqui si es tracta d'un pou legal

o no i segellar-lo de manera convenient o requerir
al propietari perquè ho faci”, va explicar Moliner.
En el terme municipal de Vinaròs, segons Moliner,
“hi ha molts pous particulars en finques, alguns
estan controlats i procedirem a revisar-los,
però en uns altres és molt difícil saber la seva
localització exacta i si estan tapats o no si no
és gràcies a aquesta col·laboració ciutadana”.
Vial
Per últim, Moliner va informar que fins al 29 de
gener es poden presentar les ofertes per a asfaltar
el camí Sunyera, obra finançada per la Diputació
per 74.000 euros més IVA. A principis de març es
preveu que entrin les màquines per a procedir a
l'inici de les obres. Moliner va explicar que és una
necessitat molt urgent en el municipi aquesta
adequació del vial, que s'ha retardat i per això es
va haver de fer una actuació per tapar forats al
vial. Una vegada asfaltat es limitarà el tonatge de
vehicles que poden transitar per aquest camí.

Vinaròs donarà a conèixer la variada oferta turística del municipi a FITUR
La regidoria de Turisme ha organitzat una agenda
plena de reunions i activitats per donar a conèixer
tan a professionals del sector com al públic en
general, que assistiran a Fitur, tots els atractius
que pot oferir la localitat. Dimecres va començar
la feina amb la presentació de la nova marca
turística de Vinaròs, així també com la nova guia
de rutes inclusives de la Comunitat Valenciana,
que també inclou la modalitat de pescaturisme. El
Carnaval també formarà part de l'agenda turística
amb la promoció de la 37a edició de la festa, que
inclourà la projecció d'un vídeo amb les imatges
més espectaculars de les desfilades. També es farà
una demostració al mateix estant de la Comunitat
Valenciana amb una rua que comptarà amb la
batucada d'ESMUVI i el rei de la comparsa Els Povals
"Portu" que delectaran als assistents a la fira. Per

al Dia de la Comunitat Valenciana hi ha previstes
reunions amb representants de Turisme Accessible
i també amb el club producte Tour&Kids. El regidor
de l'àrea, Domènec Fontanet, ha destacat que "des
del Govern Municipal s'aposta per un turisme de
qualitat, d'una banda oferint una amplia oferta
de possibilitats per a les persones amb mobilitat
reduïda, perquè puguen gaudir de les platges, el
patrimoni i tot el paratge natural que ofereix el
municipi, mentre que d'altra banda, també s'aposta
pel turisme familiar amb una programació especial
d'activitats per a tots els públics que cada any es
confecciona per als mesos de l'estiu". Cal destacar
que durant el Fitur Vinaròs rebrà en l'estant de
Turespaña el reconeixement del Sistema Integral
de Qualitat Turística en Destins (SICTED) que atorga
la Secretaria de l'Estat de Turisme. D'aquesta forma

la ciutat passarà a ser un de les 163 destinacions
en tot l'Estat espanyol es ser distingida amb
aquest segell d'excel·lència turística, gràcies a
l'esforç que s'ha fet en el darrer any per aconseguir
implantar uns serveis de qualitat per als visitants.
Properament l'Ajuntament de Vinaròs organitzarà
conjuntament amb Turisme Comunitat Valenciana
un acte per a entregar els diplomes acreditatius a
les empreses que han implantat el SICTED.
El regidor Fontanet ha destacat que l'agenda en
FITUR estarà plena de presentacions i reunions
de treball, com ara la trobada amb Intel·ligència
Turística per parlar de Vinaròs com a Destí
Intel·ligent o la reunió prevista amb el club de
producte Introducing Castelló, entre moltes altres
cites per seguir fent de Vinaròs en destí de primer
ordre.
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Vinaròs augmenta el nombre de visitants durant el 2018 en un 3,73%
Turisme Vinaròs fa un balanç positiu de l’any 2018
Vinaròs ha presentat el seu balanç turístic de la
passada anualitat quan al nombre de visitants
que ha quantificat la Tourist Info Vinaròs. Així el
nombre d’usuaris total ha arribat fins als 47.686
persones. Pel que fa al perfil de visitants, si parlem
quant a la seua procedència geogràfica, en el cas
dels visitants provinents d’Espanya, les dades més
significatives són les corresponents als visitants
catalans, aragonesos, valencians i bascos. Quant
als turistes que provenen d’altres països, el perfil
que més destaca són els francesos, seguit dels
alemanys i els britànics.
El Regidor de Turisme Domènec Fontanet, ha
mostrat la seua satisfacció pels resultats obtinguts
en la línia dels que ha assolit Espanya com a
destinació turística, ja que tal i com ha comunicat

la Secretaria d’Estat de Turisme, en el conjunt de
l’Estat espanyol, el nombre de visitants estrangers
ha obtingut un increment d’1%.
Tanmateix el Regidor ha explicat que el resultats
són fruit del treball que s’està desenvolupant en
diferents àmbits des de la Regidoria de Turisme,
com ara la creació de les rutes gastronòmiques
Saborea Vinaròs que s’afegeixen a la resta de
l’extensa oferta gastronòmica vinarossenca, o la
implantació del Sistema Integral de Qualitat en
Destí (SICTED). El regidor ha volgut remarcar que
el servei que es presta des l’Oficina de Turisme està
guardonat amb la norma Q de qualitat turística
espanyola com és la Q que garanteix la prestació
d’un servei excel·lent. Per finalitzar, el regidor ha
volgut agrair la subvenció del Patronat Provincial

de Turisme de la Diputació de Castelló que va
permetre contractar una informadora turística
durant 6 mesos.

Vinaròs entra a formar part de l'ONG Tijeras Solidarias
La iniciativa va néixer a Barcelona per oferir el servei de perruqueria als camps de refugiats
i ara també es trasllada fins al nostre país per a les persones amb menys recursos.
Esta setmana s'ha presentat a la
Biblioteca Municipal l'ONG Tijeras
Solidarias per oferir talls de cabells
gratuïts per als veïns més necessitats,
que ni tan sols disposen de recursos
suficients per anar a la perruqueria. La
iniciativa ha arribat a Vinaròs gràcies
a la implicació de dues perruqueres
que s'han compromès a oferir el servei
gratuït una vegada al mes.
El president i fundador de l'entitat, Saúl
Sancho, ha explicat que l'objectiu és
millorar la qualitat de vida i la dignitat
d'aquestes persones, destacant que
tenir una bona imatge també és
fonamental per augmentar la seva
autoestima. Pel que fa al servei ha
comentat que sobretot s'ofereix el
tall de cabells, encara que també es
podrien realitzar altres tasques, com el
tenyit, si es considera necessari.
La regidora de Política Social, Mamen

Ruiz, ha detallat que Serveis Socials
serà l'encarregat de determinar les
persones que podran disposar del
servei de perruqueria o bé delegant
aquesta feina a les entitats socials.
En aquest sentit, explicava que
"s'entregarà a Creu Roja, Fundació
Amicó i Càritas tiquets, amb el tall de
cabells gratuït, perquè cadascuna de
les associacions els distribueixi entre
els veïns que ho consideren més
oportú, llavors una vegada al mes es
prestarà el servei".
La regidora Ruiz feia una crida a la
ciutadania per col·laborar amb Tijeras
Solidarias, amb la cessió de locals on
poder fer els talls gratuïts, així també
com material de perruqueria o fins i
tot professionals disposats a cooperar
de forma desinteressada per millorar
la qualitat de vida de les persones amb
menys recursos econòmics.

La UPCCA imparteix un taller de prevenció de drogodependències a l'IES Vilaplana
Dijous passat 17 de gener la Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes Addictives va
realitzar un taller teòric- pràctic als alumnes
de FP Bàsica de l'IES Vilaplana. En el taller es
convida a l'alumnat a reflexionar sobre què és
una addicció, què són les les drogues,com es
classifiquen segons els seus efectes i les falses
creences que existeixen en la població. Tot açò
seguint una dinàmica participativa i lúdica.
Amb aquest taller comença la primera
de múltiples activitats de prevenció en
drogodependències programades per a aquest
curs en els centres educatius de la localitat.
Aquest any com a novetat s'amplien les activitats
preventives als IES, on,a més de les activitats en
prevenció de drogodependències, es treballarà
la prevenció de conductes addictives (mòbil,
internet i videojocs) en l'ESO i la prevenció
de l'addicció al joc d'atzar en els cursos de
Batxillerat i FP.
4
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COCEMFE Maestrat apoya al vecino de Alcalà que no pudo volver de Benicarló en Cercanías
Ramon Meseguer considera una discriminación el trato desigual que Renfe da a las personas con la movilidad reducida
La asociación de personas con Discapacidad
COCEMFE Maestrat, ha querido manifestar su
apoyo a las reivindicaciones de Felipe Folch, el
vecino con la movilidad gravemente reducida
que hace unos días tuvo que volver en taxi
de Benicarló a Alcalá de Xivert por la falta de
accesibilidad en los trenes de Cercanías de Renfe.
Folch, usuario de silla de ruedas, se desplazó
con su madre el pasado día 3 de enero en tren
accesible desde la estación de Alcalá de Xivert
después de varias gestiones con Renfe y su
servicio Atendo. No obstante, cuando se dispuso
a volver, fue informado de que su tren no era
accesible, por lo que le indicaron que debía
buscar un medio de transporte alternativo, que,
finalmente, fue un taxi.
El de Folch no es el único caso que ha saltado a
los medios, ya que hace unos meses un vecino de
València se encadenó a un tren de Cercanías en la

Estació del Nord de València en señal de protesta.
Por otro lado, una vecina de Xàtiva ha tenido que
renunciar a recibir un tratamiento médico contra
la esclerosis múltiple por no poder desplazarse
en tren y no poder asumir el alto coste de un taxi
adaptado de manera regular, que en taxi asciende
a 360 euros ida y vuelta.
Ramón Meseguer, presidente de COCEMFE
Maestrat, considera que esta es una situación
discriminatoria que sucede muy a menudo
cuando una persona con la movilidad reducida
quiere hacer uso del servicio de Cercanías.
Según datos de Renfe, el 50% de los trenes
que circulan por la Comunitat Valenciana son
ya accesibles, pero Messeguer recuerda que
la accesibilidad en el transporte ferroviario es
una cadena que no debe romperse: “Para que la
accesibilidad sea de utilidad, la estación ha de
ser accesible, debe existir un itinerario libre de

obstáculos, el acceso al vagón debe ser seguro
y cómodo y permitir la autonomía, ha de haber
espacio reservado para las sillas de ruedas en su
interior y, por último, el vínculo entre el vagón y el
tren no ha de ser un impedimento. Cuando alguno
de estos se rompe o no existe es cuando no lo
podemos utilizar y eso supone una desigualdad
y una vulneración de derechos fundamentales,
además de un trato discriminatorio al cliente con
discapacidad”.
COCEMFE Maestrat se suma así a las
reivindicaciones a favor de la accesibilidad en los
servicios de Renfe que ya manifestaron en 2017
desde COCEMFE CV, a través de dos demandas
interpuestas por la Fiscalía provincial de València
contra Renfe, una por vulneración de los derechos
fundamentales de las personas con discapacidad,
y otra por vulneración de sus derechos como
consumidores.

Totes i tots som Vinaròs inicia les taules rodones per confeccionar el programa electoral
La formació es presentarà a les eleccions com a partit polític i no com a agrupació d'electors
Totes i tots som Vinaròs es presentarà
a les pròximes eleccions com a partit
polític i deixarà de ser agrupació
electoral, segons van informar
dimarts els regidors de la formació,
Hugo Romero i Jan Valls. Tal com
van explicar, el partit està obert a
converses per a possibles pactes
amb forces progressistes tinguin o no
representació municipal, la setmana
vinent s'iniciaran les taules rodones
per a redactar el programa electoral
i al març està previst presentar al
candidat o candidata.
Romero i Valls van explicar que es
conserva la denominació “Totes i
tots som Vinaròs” en anar “més enllà
de la marca Podem i ser més oberta
i transversal quant a participació
ciutadana en la localitat”. També van
assenyalar que la formació “està oberta
a possibles pactes preelectorals amb
forces de progrés”.
La confecció del programa electoral

es realitzarà a partir de propostes
que podran formular els ciutadans
per internet a través de la web del
partit www.totssomvinaros.info i
mitjançant les conclusions a les quals
s'arribi després de la celebració de
vuit taules que es dividiran per àrees
i que començaran el 29 de gener
per a concloure el 20 de febrer. Les
temàtiques d'aquestes taules són
Política social, ordenació del territori i
urbanisme, feminisme i LGTBI, cultura,
oci i joventut, economia i ocupació,
medi ambient i educació i esports.
Aquestes taules estan obertes a la
participació ciutadana, i en elles hi
haurà una representació d'edils del
partit i experts en les diferents àrees.
Una vegada tancat el programa
electoral, al març està previst realitzar
les primàries obertes i seran els
ciutadans els que confeccionin la llista
i l'ordre d'aquesta.
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QUÉ COMER
PARA COMER BIEN

Cap. 18 El comedor escolar

Yo he ido al comedor escolar toda
mi vida. Éramos cuatro gatos que
hacíamos piña y nos consolábamos
unos a otros por el hecho de tener que
comer en el infierno gastronómico.
Que traumas me causó el comedor.
Aunque, todo hay que decirlo, no era especialmente una
niña de fácil comer. Esperabas como agua de mayo el
jueves, que era por excelencia el día de la paella. Y el día
del San Jacobo era el peor día de mi vida. Hoy en día son
muchos más los niños que se quedan en el comedor.
Aunque el niño coma en el comedor, los padres tienen
que saber qué alimentación están teniendo los niños en
el comedor escolar. La idea es que sumando las diferentes
tomas del día tengamos la combinación perfecta para
obtener una alimentación variada y saludable.
COSAS EN LAS QUE NOS TENEMOS QUE FIJAR DE LAS
COMIDAS DEL COMEDOR
1. La frecuencia de los tipos de alimentos. Verduras y
hortalizas todos los días
2. El menú del día debe estar compuesto por 1º plato, 2º
plato y postre. Siempre acompañado de agua y pan.
3. Como base del primer plato o guarnición del segundo
siempre tienen que estar presente alguno de estos
alimentos:
Ensalada o verdura
Legumbre,
pasta,
arroz, patata, pan.
4. Tipos de cocciones.
Por tema de sabores
y texturas se tiende
a utilizar más los
fritos que otra técnica
culinaria, vigilar que
no haya más de dos
fritos a la semana.
5. En el comedor suele haber un día a la semana o cada
15 días (en el mejor de los casos) donde la comida sale un
poco de los cánones. Se les conoce como el día cumpleaños
donde suelen dar un trozo de pizza ó unos nuggets, etcétera.
Por lo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que cara a
la planificación de las comidas y cenas del fin de semana,
no nos olvidemos de que el niño ya come fast-food un día
entre semana
6. Fijarse en el menú que nos proporcionan para hacernos
una idea global de la alimentación.
CÓMO COMBINAR LAS COMIDAS DEL COMEDOR CON LAS
CENA
1. Según lo que ha comido al medio día, elaboraremos el
menú de la cena:
Si de segundo en la comida tocaba carne, en la cena
haremos pescado o huevo. Si, en cambio, era pescado, en la
cena elegir carne o huevos.
Si en el comedor han comido ensalada, en la cena servir
verdura cocinada tipo hervido o puré. Siempre hay que
intentar
Lo mismo con las guarniciones
2. Cocinar raciones un poco más pequeñas que en la comida
3. La plancha no suele gustar a los niños pero es una manera
de cocinar sana en la que apenas se utiliza aceite, por lo que
elegir carnes y pescados tiernos y sabrosos para realizarlos
a la plancha. El horno o el microondas son una opción muy
saludable y no reseca el alimento tanto como lo hace la
plancha
Os animo a estar un poco al día de lo que comen nuestros
hijos cuando no están con nosotros, para planificar mejor
las comidas.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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Sanidad otorga a 18 municipios del Maestrat
i Els Ports el diploma de XarxaSalut
La adhesión a esta red conlleva subvenciones y el compromiso de estas poblaciones
a desarrollar acciones locales de promoción de la salud

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, a través de la Dirección General
de Salud Pública, ha otorgado a 18
poblaciones de las comarcas del Maestrat
i Els Ports, el diploma acreditativo de
pertenencia a la Red de municipios por la
salud XarxaSalut.
Durante un acto celebrado en el
Ayuntamiento de La Jana, la subdirectora
general de Promoción de la salud y
prevención, Inmaculada Clemente y la
directora general del Centro de Salud
Pública de Benicarló, Elvira Mensat han
recordado que la XarxaSalut es la red de
municipios de la Comunitat Valenciana
que adquieren el compromiso de
desarrollar acciones locales de promoción
de la salud enmarcadas en el IV Plan
autonómico de Salud.
A la XarxaSalut pueden pertenecer
todos aquellos municipios que aprueben
su adhesión en sesión plenaria con el
objetivo de mejorar la participación,
la convivencia y la cohesión social de
su población, además de contribuir
a la reducción de las desigualdades
sociales. Entre las ventajas, se encuentra
también el acceso a subvenciones y la
participación en jornadas, seminarios y
talleres de promoción de salud a través
del intercambio activo de experiencias.

Identificar problemas de salud y
priorizar acciones
El programa XarxaSalut contempla
5 etapas de implantación progresiva
y escalonada que comienzan con
la aprobación plenaria y con el
nombramiento de una persona referente
en cada municipio, encargada de
trabajar en las acciones y propuestas
diseñadas. Además, el programa
requiere la elaboración de un informe de
situación de la salud local que incluye la
enumeración de los problemas y de las
necesidades principales de promoción
de la salud, percebidas tanto por parte
de los profesionales como por parte de
la ciudadanía. Una vez priorizadas estas
necesidades, se diseña la implantación
de una o varias acciones locales a través
de los recursos disponibles. La última
etapa exige la evaluación de las acciones
realizadas.
En el Departamento de Salud de Vinaròs
se han adherido a la XarxaSalut un total
de 18 municipios que han recibido hoy el
diploma acreditativo. Éstos son Benicarló,
Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres,
Cervera, Forcall, Herbes, La Mata, La Jana,
La Salzadella, Morella, Olocau, Peñíscola,
La Pobla de Benifassà, Rosell, Sant Jordi,
Todolella i Traiguera.

26 gener de 2019

ACTUALITAT

Sanidad extiende la asistencia urgente en Els Ports
con una nueva base SAMU en Morella
Este servicio garantiza la equidad asistencial en la Comunitat y cubre la atención de
emergencias 24 horas a través de 5 equipos de profesionales
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
ha activado hoy el nuevo servicio de asistencia
médica urgente en la comarca de Els Ports con el
inicio de actividad de la base SAMU de Morella. El
director territorial de Sanitat en Castellón, Edelmiro
Sebastian, la gerente del Departamento de Salud
de Vinaròs, Ana Arizón y el director del Servicio de
Emergencias Sanitaria, Pere Herrera han visitado
junto con el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés,
las instalaciones que albergan este servicio y que
están situadas en la zona del Hostal Nou de este
municipio.
El servicio SAMU de Morella prestará asistencia
sanitaria urgente las 24 horas del día durante los
365 días del año a través de 5 equipos asistenciales
formados personal médico, de enfermería y
técnicos en emergencias sanitarias.
La puesta en marcha de esta base SAMU garantiza
la equidad asistencial de las zonas como Els Ports,
que presentan una mayor dispersión geográfica, y
favorece la sanidad pública de calidad en el ámbito
rural ante el riesgo de despoblación.

El centro de salud contará con Radiología
El municipio de Morella contará también con otras
mejoras asistenciales como la reforma del centro
de salud, en el que se ubicará un nuevo servicio de
Radiología básico que evitará el desplazamiento
de los vecinos de la comarca hasta el Hospital
comarcal de Vinaròs, situado a 60 kilómetros de
distancia. Para albergar estas nuevas instalaciones

radiológicas, se están llevando a cabo trabajos de
remodelación en el centro de salud incluidos en el
Plan de Mejora y Dignificación de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública.
Cabe recordar que recientemente se ha activado
también el servicio SAMU en el municipio de
Vilafranca, dando asistencia así 24 horas a la vecina
comarca del Maestrat.

No empieces una dieta
que terminará algún día,
comienza un estilo de vida
que dure para siempre.
Asesoría
de nutrición
y dietética

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
info@nutriestudio.com
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La plantada de carrasques de Sant Antoni
Per Sant Antoni no podia faltar la tradicional plantada de
carrasques, que es va fer al migdia del passat 17 de gener a l'ermita.

El Grup Inter parroquial de Missions y Tercer Món de Vinaròs,
us volem agrair un any més la bona acollida que per 14 any
consecutiu ha tingut el Rastrillo Solidario 2018. Destacar que
entre tots hem fet possible que hagi tornat a ser un èxit y
s’han tornat a superar les expectatives més optimistes que
teníem la organització. Agrair la fidelitat que any darrera any
demostreu envers aquesta activitat solidaria Agrair també la
bonica conferencia que ens va donar Monica Redón sobre
la seva experiència missionera. Mil Gràcies. Els 5.134 euros
recaptats en aquesta edició aniran íntegrament a un projecte
de Missions i tercer Món. Volem agrair a tots els assistents el seu
recolzament, ajuda i col·laboració i patrocini sense els quals
aquest acte benèfic no sería possible. Gracies a l’Ajuntament de
Vinaròs, a la Policia Local, als Mossens Emilio y Cristóbal, Caixa
Vinaròs, Espectacles Maestrat, Impremta Castell e Impremta
Soto als forns i pastisseries San Agustín, El Xusquet,Farga,
Masip,Quatre Barres, Casado,Alqueza,Suquet,La Lionesa,Pastís
i Granier, als mitjans de comunicació Canal 56, RTVU,Cadena
SER,Cope Vinaròs,7Dies,Vinaròs,Crònica y Vinaròs News ; a les
Joieries Roca i Albiol, bar Albocacer, al conserge de l’auditori,
al grup de joves de Confirmació de les dos parróquias y a
totes les persones voluntàries que han estat al peu de taula
col·laborant desinteressadament per ajudar a aconseguir un
any més aquesta fita. Gràcies a tothom i us emplacem per al
proper rastrillo.per al que ja estem treballant. 5134 Gràcies.
8

Con motivo del partido Athletic Club-Sevilla, la peña Athletic Club
inauguró su nueva sede ubicada ahora en la avenida Tarragona,
frente al colegio San Sebastián, en el Café Bar Aperitivos. El partido,
disputado el 13 de enero, terminó con el resultado de 2-1 a favor de
los vascos. Dar las gracias al que tantos años nos mantuvo en su sede,
el Café Pub Sesgat de la calle San Pascual, cuyo propietario es el señor
Oscar, y dar las gracias también al abastecedor de la nueva peña. En la
foto, directiva y aficionados de la peña. Nos lo pasamos pipa.
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L’Associació Cultural Ball de Dimonis de Vinaròs i la Colla
de Dolçaina i Tabal de Vinaròs van celebrar un any més la
festa de Sant Antoni, una de les tradicions més arrelades en
la cultura popular de les nostres comarques. Van fer petar
les botargues i la pirotècnia fins arribar a la foguera, ubicada
al passeig de Fora Forat. Acabada la representació i l’encesa
de la foguera, es repartiren coquetes fetes pels dimonis,
cuites amb les flames de l’infern i regades amb una mica de
mistela. Des de l’Associació Cultural Ball de Dimonis, volen
agrair una vegada més la col·laboració de Caixa Vinaròs,
Álvaro Albalat i Panaderia Farga, així com de la Policia Local i
Brigada Municipal que, com sempre, ajuden a mantenir esta
tradició ancestral. E.Fonollosa

DIA 27 FESTA DE
“ SANT SEBASTIANET “
18’00 h . A la Parròquia Arxiprestal Missa solemne
Cantada per La Coral Garcia Julbe.
a continuació Processó amb la relíquia ,” loa” a
Sant Sebastià i benedicció de la mar.
¡ Viva Sant Sebastià !

9

26 gener de 2019

SOCIETAT

Festividad de la celebración de San Sebastián en nuestra ciudad
Salvador Quinzá Macip

Como cada año por esta fecha, el 20 de enero
celebramos la festividad del patrón de nuestra
ciudad San Sebastián. En esta ocasión y por
celebrarse en domingo, pese al tiempo reinante,
fueron más las personas que participaron en
nuestra ermita de esta fiesta.
Salida de la reliquia
Este primer acto estaba programado a las 7, 30
horas. Cuando salíamos de casa y veíamos las
calles mojadas por la lluvia nocturna, y cuando
nos acercábamos a la Arciprestal, cayendo una
fina y difuminada agua-chirri, pensamos en algún
momento que la salida con la reliquia hacia nuestra
ermita, se pudiera suprimir.
Como cada año hacen su salida desde la sacristía
los componentes de la “Germandad del Sants
Patrons”, los cuales y colocados a lo largo del
presbiterio y teniendo enfrente en esta ocasión a
mossèn Cristóbal Zurita, portador de la reliquia,
comienzan a realizar los cantos de las diferentes
piezas de la rogativa, las cuales siguen a lo largo
del camino de la ermita. Desearía en esta ocasión
y para que quede de historia en esta “Germandad”,
que quien prepara y ensaya los cantos, es Enric
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Melià i Fortuna, organista de la Arciprestal y a la
vez, sub-director y organista de la “Coral García
Julbe”. La primera pieza que interpretaron delante
del presbiterio, es de “Canto gregoriano” y en latín.
A la hora de la salida, el agua había dejado de caer,
por lo que se comenzó y formó la procesión hacia
la ermita.
Previa a la misma, tomaron la salida la asociación
dels “Nanos i Gegants”, portando a sus nuevos
“gegantons” Sebastià i Misi. A continuación y
formando la procesión, era portada la bandera de
San Sebastián, la cruz procesional, la “Germandad
dels Sant Patrons” y el pueblo que como he dicho,
el cual y con mucha gente enfilaba por las calles
hacia la ermita.
Con la primera parada en la calle del Puente, en que
veneramos la reliquia de “Sant Sebastià” los que por
diversos motivos no podemos subir a pié hasta le
ermita, se siguió en romería hacia la misma.
Por cierto, como dato para la historia, les diremos
que la floristería “Mari Tere”, hace ya 26 años
consecutivos que decora con sus flores el altar
de San Sebastián y el altar central. Este año ha
cambiado de decoración, colocando unos artísticos
tulipanes rojos, traídos desde Holanda.

SOCIETAT

26 gener de 2019
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Sant Sebastià a l’ermita
En arribar a l'ermita, es va celebrar la missa de
pelegrins i al migdia la missa major. Com sempre, el
posterior repartiment d'arròs va ser multitudinari i és
que es van repartir 3.350 racions, en grans paellons,
amb l'habitual cuiner Delfín Jovaní i la brigada
de l'Ajuntament. Autoritats i dames de festes van
repartir per cada “tupper” homologat dues racions
de paella a un cost d'un euro, que es destinarà a
una causa benèfica. Es van repartir 3.350 racions.
Caiguda la tarda, tots van anar tornant a la població.
Després de la missa vespertina realitzada a l'església
Arxiprestal, es va fer la solemne recepció de la relíquia,
després del seu retorn de l'ermita i a continuació la
processó amb els càntics del “Patria i Fe” acompanyats
de la música de la banda de La Alianza.
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Misa y procesión por la tarde

Salvador Quinzá Macip

A las 18 horas se realizaba en la Arciprestal la misa,
oficiada por mossèn Emilio Vinaixa y concelebrada
por mossèn Florencio Albero.
Al finalizar la misma se procedió a formar la
procesión para ir a recibir la reliquia de San
Sebastián que bajaba por la C/. San Cristóbal
para hacer entrega de la misma mossèn Cristóbal
a mossèn Emilio. Por cierto, fue muy triste el ver
la poca iluminación en este punto concreto de la

C/. San Cristóbal. Hubo menos iluminación que
nunca. Vamos, que estábamos prácticamente a
oscuras. Esperamos a quien corresponda, que lo
solucione para el próximo año.
Se formaba la procesión con la Cruz Procesional,
bandera de San Sebastián, pueblo, imagen de San
Sebastián portada a hombros por los costaleros
de la “Cofradía del paso de San Pedro”, clero con
mossèn Emilio y Cristóbal, Camareras de San
Sebastián, Cofradía de la Misericordia y cerraba

la procesión nuestra banda de música la Societat
Musical “La Alianza”, bajo la batuta de José Ramón
Renovell Renovell.
Con el recorrido por las calles de costumbre, se
entraba en la Arcirpestal, donde con los sonidos
del “Himne a Sant Sebastià” y los “Gozos”, se
veneraba la reliquia, dándose de esta forma los
actos por finalizados.
¡Visca Sant Senastià!
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Cruz Roja Española Asamblea Local de Vinaròs
presenta la exposición “Imágenes sin derechos”
Salvador Quinzá Macip

El pasado jueves día 17 del presente mes de enero,
se realizaba la inauguración en nuestro “Auditorio
Municipal” a las 19 horas, de esta interesante
exposición, la cual estará expuesta hasta el próximo
día 3 de febrero.
Estuvo presentada por las componentes de Cruz
Roja local; Mercedes Lucena (presidenta), Rosa
Ferrer (vicepresidenta de intervención social) y por
Carmen Cerdá (técnico). Excusaron la presencia del
concejal de cultura Marc Albella, y agradecieron
sinceramente la presencia de los medios
informativos.
El motivo de la exposición es el de comunicar los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) firmados
por 193 líderes mundiales en el año 2015.
SOBRE LA CAMPAÑA
El objetivo de esta campaña es fomentar el
conocimiento sobre los ODS y desarrollar acciones
de sensibilización, movilización social, diplomacia
humanitaria y educación para un desarrollo
humano sostenible que fomenten una Ciudadanía
Global promotora de la justicia social, la paz y la
equidad. Cruz Roja tiene un rol fundamental dentro
de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
A través de la Campaña queremos:
1. Sensibilizar a través de fotografías sobre las
personas que sufren la violación de sus derechos
humanos y con las que Cruz Roja a través de su
intervención apoya para que recuperen su dignidad.
2. Dar a conocer a la sociedad el compromiso que
firmaron el 25 de septiembre de 2015 en Nueva
York los líderes de 190 países con la Agenda 2030.
3. Movilizar a la ciudadanía para que contribuya al

cumplimiento de los ODS. Para ello se le propone
tomar conciencia del modelo de desarrollo actual
que tiene los recursos naturales limitados y que
provoca desigualdades; cambiar hacia valores y
hábitos que sean corresponsables y beneficien
a todas las personas y al planeta; promover
acciones voluntarias a través de organizaciones
civiles que promuevan el cumplimiento de los
derechos humanos de todas las personas así como
la protección del medio ambiente; y promover
acciones
que fomenten la gobernanza, la
democracia y la participación activa de todos
los actores en las decisiones que afectan a la
humanidad.
4. Exigir, a través de la Diplomacia Humanitaria, a
nuestros líderes de la puesta en marcha de políticas
en todas las poblaciones, desde el ámbito local

hasta el internacional para el cumplimiento de los
17 objetivos y las 169 metas en sus localidades y
países y que formen parte de la Alianza 2030.
5. Visibilizar la contribución de Cruz Roja al
cumplimiento de los 17 ODS a través de su
intervención y compromiso en todas las áreas
que trabaja y con todos los colectivos, así como
promover nuevos retos.
En sendos paneles informativos a lo largo del
auditorio, se pueden ver y observar cuales son los
17 ODS los cuales se pretenden poner en práctica
y solucionar antes del año 2030, en que de ser
posible, seguro tendríamos un mundo mejor.
Esta cuestión es urgente y necesaria para nuestro
mundo.
Disponemos de una interesante exposición, la
cual les recomiendo que Vds. visiten.

Femme Força Vinaròs, amb la convocatòria feminista per Andalusia

Femme Força Vinaròs es va adherir a la
concentració feminista en solidaritat amb les
companyes andaluses, que es va celebrar el
passat 15 de Gener arreu del país sota el lema
"Els nostres drets no es negocien. Ni un pas
enrere en igualtat". Davant de l'Ajuntament, a
les 19 hores, es van reunir per llegir el manifest
del 15G, i per explicar que el que està passant
en Andalusia no és una anècdota. També per
reflexionar i avisar de què quan el feminisme
ha aconseguit fer un pas endavant, sempre
ha patit els embats del qui vol atrinxerar-se
darrere els seus privilegis. Es va demanar que
la història no es repetisca, perquè els nostres
drets no es negocien.
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La Coral Garcia Julbe con María José

El pasado martes día 22, María José, la “fan”
nº1 de nuestra coral, donde son coralistas su
madre Carmen y su hermana Mari Carmen,
cumplía sus 41 años de edad.
Algún “angelet” nos dijo que lo que más le
gustaría en el día de su cumpleaños, sería
tener una foto en que estuviera ella junto con

los componentes de su coral.
Pues miren por dónde, que sin “quererlo y
saberlo” y estando presente como lo hace en
muchas ocasiones en el ensayo del pasado
martes, le dimos la sorpresa de que para
celebrar su cumpleaños, hacernos una foto
con ella y su familia.

Espero María José que te guste la foto, y por
supuesto que continúes siendo la “fan” nº
1 de nuestra coral, y que cumplas muchos y
muchos años más.
Nosotros, la coral, te queremos mucho. ¡Feliz
cumpleaños!

L’Associació Cultural Jaume
I oferí una conferència per
presentar la Plataforma
per la Llengua al País
Valencià a la Biblioteca
Publica Municipal de
Vinaròs. Va fer la xerrada
Manuel Carceller, delegat
de l’entitat al País Valencià,
sota la presentació de
Núria Gil. E.Fonollosa
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La Fundació Caixa Vinaròs acull l'exposició "Martorell: colchas y edredones". Es una mostra en record de l'empresa fundada a finals del 1800, va ser una de les
primeres fàbriques que va tenir Vinaròs i pionera en la fabricació industrial dels edredons a Espanya. E.Fonollosa

Aficionats de Tarragona i Castelló intercanvien plaques de cava
E.FONOLLOSA

A l’Espai d’Art de la Fundació Caixa
Vinaròs es va celebrar ahir dissabte la
vuitena edició de la trobada d’intercanvi
de plaques de cava i taps corona, amb
assistència majoritària d’aficionats
catalans, donat que a les terres
valencianes no hi ha tanta tradició per
aquest tipus de col·leccionisme, tot i
que va en augment al Baix Maestrat.
Molts de col·leccionistes de les Terres de
l’Ebre, de la resta de Catalunya i diversos
de Vinaròs i comarca es donen cita, des
de fa uns quants anys, per a intercanviar
plaques de cava per a parlar de temes al
voltant del món de l’aquest espumós.
Aquesta trobada és pionera a
la
província de Castelló, com recordava
l’organitzador Sebastià Redò a VINARÒS
NEWS.
Enguany el celler convidat va tornar a
ser el Celler de Can Pereclara de Calonge
(Girona) i la placa commemorativa era
una imatge per recordar el 75 aniversari
dels nanos i gegants de Vinaròs.
L’acte s’emmarcà dins de la programació
que la Fundació Caixa Vinaròs fa per la
festivitat de Sant Antoni i va estar obert
no només per als col·leccionistes sinó a
tots els curiosos i públic en general.

16

Exposició d’aquerel·les de J.A. Albiol Gui a la
seu de l’associació cultural Amics de Vinaròs
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Cultura anuncia treballs de reforç i reparació dels murs interns del poblat iber
La propera setmana
començaran Vinaròs les
feines per a consolidar les
pedres i evitar possibles
despreniments dels murs
interns del jaciment iber
del Puig de la Misericòrdia,
un dels més importants
de la comarca del Baix
Maestrat amb més de
2.700 anys d'antiguitat.
Cal destacar que en
la darrera campanya
d'excavacions es van fer
descobertes significatives,
com un petit taller que es
feia servir per crear petites
peces de metall, així com
vasos que contenien
cereals.
Pel que fa a les noves feines
que s'executaran a partir
de la propera setmana,
finançades de forma
íntegra per l'Ajuntament,
amb una inversió de

5.000€,
consisteixen
en la consolidació dels
murs interns per evitar
possibles despreniments.
El regidor de Cultura,
Marc Albella, ha destacat
que "aquests treballs
són molt importants per
a seguir preservant el
jaciment i permetre als
arqueòlegs, que vindran a
l'estiu a realitzar una nova
campanya d'excavacions,
puguen seguir descobrint
el passat dels primers
pobladors de la localitat".
Albella ha explicat que
les feines de consolidació
es
desenvoluparan
durant una setmana
aproximadament.
Per
acabar feia una crida
a la ciutadania perquè
respecte les restes del
poblat, recordant que per
a visitar-les es disposa
d'una passarel·la de fusta.

XXVIII Concurs de redacció de Sant Antoni de la Fundació Caixa Vinaròs
EL MÓN CULTURAL A VINARÒS
Quan parlem de Vinaròs sempre hi destaquem el
mateix: la nostra platja. Però el que fa que Vinaròs
siga un lloc per gaudir tot l’any no és el mar, ni el
bon temps sinó la varietat d’activitats que joves i
grans podem fer a Vinaròs.
Per començar, està la plaça de l’Ajuntament on
hi ha l’església Arxiprestal. Allí, es pot gaudir de
concerts de les corals, sobre tot als Nadals, quan
canten els més menuts. Si continuem recte pel
carrer Major, arribarem a la Plaça del Mercat on
trobem l’Auditori. Aquest, és un dels meus llocs
preferits per gaudir de Vinaròs ja que es poden
visitar exposicions de quadres i escultures. A més,
a l’Auditori es fan musicals, teatres, concerts i molts
més actes on menuts i grans es poden divertir. Al
costat de l’Auditori està el Mercat on , de vegades,
a més de comprar llangostins, es fan activitats per
a la gent.
Deixant darrere la Plaça del Mercat arribem a
l’Escola de Música on, els que tenen passió per
la música, aprenen a tocar algun instrument i
així poder formar part de la banda o l’orquestra.
En front de l’Escola de Música hi ha un lloc on les

Camaraes es reuneixen, orgullosos dels seus balls.
Si continuem per la Mera i caminem un poc
mes arribarem al carrer Socors on està la Casa
Membrillera, un petit museu que ens explica
moltes coses sobre el passat de Vinaròs. El que
més m’agrada és el color groc que té i que fa que
es destaque entre les altres cases ja que ella és una
part de la cultura de Vinaròs.
No podria acabar aquesta redacció sense parlar del
nostre estimat Carnaval, aquell que ens fa viure i
ens fa sentir part de Vinaròs, aquell que cada any
esperem amb ansies, aquell que envolta de màgia
a Vinaròs. Una festa en la que hi ha moltes activitats
per fer i viure amb els que més estimem.
Ara que he fet aquest recorregut per Vinaròs
m’agradaria que us donéssiu compte de que Vinaròs
és més que un lloc per anar a la platja. Vinaròs és un
poble ple de cultura que ens fa únics, ple de gent
que ha fet i fa el necessari perquè Vinaròs siga el
poble que coneixem: un poble viu, ara i sempre.
SANDRA MIRALLES PÉREZ
IES LEOPOLDO QUEROL
3r PREMI
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Carretera? d’Ulldecona

Y ahora, los cítricos.

Festes, tradicions i reivindicacions

Per Jan Valls

Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

Per Jordi Moliner

La carretera N-238, més coneguda
com la carretera d'Ulldecona,
és un dels molts testimonis
que ens recorda cada dia com
els vinarossencs hem estat
històricament abandonats per part dels polítics
que s'han dedicat a planificar les infraestructures
viàries tant al País Valencià com a l'Estat espanyol.
Possiblement estem parlant de l'única carretera
nacional sense voreres que, juntament amb uns
accessos més adients per a un camí de camp, fan
d'aquesta via un dels cavalls de batalla per part de
la regidoria d'Urbanisme davant del govern central
durant tota aquesta legislatura.
És aquesta la raó per la qual poder anunciar que
als Pressupostos Generals de l'Estat d'enguany
s'han aprovat tretze milions d'euros destinats
a l'adequació d'aquesta carretera, ens satisfà
enormement per la sensació d'haver aconseguit
una fita que el poble de Vinaròs i tota la comarca
mereixíem des de fa moltíssims d'anys.
També cal explicar que aquestos són els
mateixos pressupostos que el Partit Popular
va denunciar d'avant de l'Unió Europea, per
contenir massa despeses socials i muntar el salari
mínim interprofessional. Pot ser trobaren a faltar
algun rescat bancari de més o alguna partida
pressupostaria per pagar factures del Castor.
Ara només faltara que des de Madrid compleixen
la seua paraula d'alliberar l'autopista A-7 en el
moment en què acabe la seua concessió a finals
d'enguany, perquè els vinarossencs puguem gaudir
per fi d'una via de comunicació moderna i gratuïta
que ens permeta vertebrar el territori i millorar la
competitivitat de les nostres empreses. Nosaltres,
per si de cas, continuarem amb el nostre treball
davant del Ministeri de Foment i la Generalitat, no
siga que es tornen a oblidar "sense voler" d'aquest
ajuntament que tants mals de caps i feina els dóna.
Però no volíem acabar aquesta setmana sense
recordar a un company que amb la seua il·lusió
i generositat ha sigut, mentre les forces l'han
acompanyat, una de les persones que han fet
possible que aquest projecte ciutadà que és Som
Vinaròs haja arribat fins aquí. De tot cor, moltes
gràcies per tot Agustí. I a la teua família, tots els
ànims del món.

Seguiu al
Vinaròs.News
www.vinarosnews.net
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El pasado lunes, militantes y
cargos socialistas, tanto de
Vinaròs como de la comarca
del Maestrat, participaron en
la concentración comarcal por
la dignidad del agricultor, en
defensa del sector citrícola.
¿Motivos? Más que suficientes. Uno de los sectores
más importantes de la zona está sufriendo este año
una crisis mucho más grave que la de las anteriores
campañas. Se han sumado varios problemas a la
vez, los tradicionales y los nuevos. Una sencilla
enumeración de las causas explica a aquellos/
as que no la conocen como se ha llegado a esta
situación límite.
En primer lugar, hablemos de las causas
tradicionales: los bajos precios que los
distribuidores pagan a los productores. Los
impagos y las estafas producidos en la venta de
la producción de los cítricos, y el minifundismo
en muchos casos. La llamada venta a resultas,
impuesta por los distribuidores, provoca que el
dueño de la finca prefiera no recoger el fruto a
venderlo a pérdidas.
En segundo lugar, una decisión aprobada en 2016
por la Unión Europea por la que se reducen las
trabas a la importación de cítricos con origen en
terceros países (fuera de la Unión) y por la que
están entrando en la red de comercialización
cítricos procedentes, actualmente, de Sudáfrica,
y que inciden en más bajadas de precios para los
productores
¿En qué reivindicaciones de los agricultores
nos encontramos trabajando actualmente los
socialistas valencianos?
Principalmente en poder activar la llamada
cláusula de salvaguardia en el acuerdo de la Unión
Europea firmado con Sudáfrica, pero también en el
incremento de ayudas directas a los productores y
en el cumplimiento de los controles de la Ley de la
Cadena Alimentaria.

Un colp mes a
aplegat el mes de
Gener, mes ple
d’activitat festera i de tradicions, i per lo tant
de feina per els encarregats de que tot estigui a
punt i sense problemes. Al Nadal, Sant Antoni(s),
Sant Sebastià, enguany s’ha sumat l’esclat de les
reivindicacions pel tema dels cítrics i el tractat
amb Sudàfrica.
El tema de les festes es recurrent, des de l’equip
de govern intentem que tot isqui com cal. Com
es mereixen els nostres conciutadans, en la
valoració final hi dos vares de mesurar, la del
ciutadà que la fa des de un punt de vista del que
ha viscut. I per altra part les valoracions mes o
menys malintencionades de persones afins a certs
partits polítics.
Pel que fa als cítrics la cossa esta calenta, anys
i anys de desprofesionalitzaciò
del nostre
camp, els anys de vaques grosses no van ser
aprofitats per a enfortir el muscle cooperatiu i
preparar-se per als temps difícils. Explotacions
menudetes, uns llauradors envellits i la falta
de recanvi generacional, una regulació que no
protegeix al productor, falta de seguretat en les
transaccions, preus a la baixa o estancats des de
fa mes 20 anys. Per altra part l’empecinament
per part dels diferents governs centrals del no
desenvolupament del
corredor mediterrani
ferroviari es també un llastre que pesa molt alhora
de ficar les nostres taronges al nord d’Europa de
forma barata i rapida. L’acord comercial( si no es
fica remei) amb Sudàfrica suposarà el colp final
per a una de les potes de la nostra societat. Si
eixim d’aquesta hi haurà que aprendre del passat,
i reestructurar el sector. Si el sector no es capaç de
fer-ho, no hi haurà un altra oportunitat.
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Ni Autovía A7, ni N-238
Por Lluís Gandía
El
borrador
del
Presupuesto
General
www.ppvinaros.es del Estado se olvida
de nuestra ciudad como siempre que ha
gobernado el PSOE. En el presupuesto del año
2018, que fue aprobado por el Partido Popular
se contemplaban los 434 millones de euros
para iniciar la autovía gratuita A7 entre Vilanova
d’Alcolea y La Jana, un eje vertebrador del
territorio y fundamental para nuestra comarca y
también estaba incluido 1 millón de euros para
el inicio de las obras en la N-238.
La llegada al gobierno del PSOE de Pedro
Sánchez paralizó durante 8 meses las obras
de la N-238 que hoy siguen esperando en un
cajón del Ministerio y ese mismo Ministro, el
valenciano Ábalos, ha suprimido ahora de un
plumazo la autovía A7 del interior asestando un
golpe a la seguridad vial de nuestra comarca.
Y a todo ello hemos de sumar que desde
hace meses la autopista de peaje AP-7 está
bonificada al 100% en Cataluña mientras que
en nuestro tramo seguimos pagando porque
el PSOE prefirió pagar el chantaje de los
independentistas antes que arbitrar un sistema
de bonificaciones para todos los usuarios como
tenía previsto el gobierno del Partido Popular.
A pesar de todo ello el PSOE local con Guillem
Alsina a la cabeza continúa tapando los engaños
de los gobiernos de la Generalitat Valenciana
y del Estado porque anteponen su carnet de
socialista a su condición de vinarocenses.
La Generalitat no ha invertido ni un solo euro
en cuatro años ni en el colegio Jaume I ni
el segundo centro de salud ni en el puerto
pesquero y deportivo ni en la estación de
autobuses ni el polígono de Soterranyes, pero
Guillem Alsina permanece callado esperando
que Usted olvide estas promesas de los
socialistas antes de acudir a las urnas en el mes
de mayo.
El Gobierno de Pedro Sánchez retrasó cinco
meses la puesta en marcha de los trenes
Regionales, sigue retrasando las bonificaciones
en la AP-7, se ha cargado la A7, no invierte
el dinero que tenía encima de la mesa en la
N-238 y a pesar de todo ello ni el PSOE local
ni Guillem Alsina han abierto la boca porque
prefieren defender a sus ministros antes que a
los vinarocenses.
Vinaròs necesita de un nuevo impulso, de un
gobierno con un proyecto claro y sin miedo a
reclamar y exigir al resto de administraciones
aquello que nuestra ciudad necesita. El
Partido Popular con Juan Amat a la cabeza
está preparado y en condiciones de liderar ese
impulso que nos haga remontar los cuatro años
de desidia y desgobierno del tripartito.
de Vinaròs

Ser una rara avis,
o ser un mirlo blanco
Per Lluís Batalla i Callau

Perquè s’associa l’expressió ‘ser
un mirlo blanco’ amb algo rar o
extraordinari?
La raó és ben senzilla. No sol haver
merles de plomatge blanc. La merla és un au on
destaca el seu plomatge totalment negre i el seu
bec groc ataronjat . La femella té les plomes de
color ocre i una mica rogenc el pit.
Per això s’utilitza l’expressió ‘ser un mirlo
blanco’ per assenyalar que algú o algo és ben rar,
donant-li un valor extraordinari si és que se’n troba
algun.
Una variant de l’expressió és ‘creure’s un mirlo
blanco’ i , curiosament, com és la vida a este costat
del Sénia, s’ aplica a aquell individuo/a que es creu
superior a la resta, sense arribar a ser-ho.
La merla (sobretot si és blanca,n.a.), és un animal
que es domestica molt fàcilment i al qual se li
poden ensenyar certs sons repetitius.
Expressions amb “mirlo” : aguantar el mirlo( vol dir
Calllar-se, no replicar)
Fins aquí la Política.
……………………………………………………
…………………………………
Zoologia. Un mirlo blanc és una excusa ( de la
naturalesa) per camuflar d’altres merles gens però
gens blanques....
Passatemps: Si en un arbre hi ha 21 pardals, i mates
la merla blanca, quants en quedaran a l’arbre?
Filosofia: No sé on vaig , no sé d’on vinc, ni tampoc
sé què collons faig aquí . ( Pensament de merla quan
se n’adona que només val per ser merla en la vida)

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

Enderroc del Pont Roig
PerJuan A Blanchadell
La
construcción
del carril lúdicodeportivo
a
la
Ermita ya se ha cobrado la primera víctima con
la demolición de la única arcada original del
primitivo Pont Roig, erigido al poco de la llegada
del ferrocarril a Vinaròs en 1864, que quedó en
pié tras la gran riada que a comienzos del siglo
pasado se llevó por delante el resto de sus arcos.
Por mucho que los técnicos del organismo
que determina las zonas inundables lo hayan
aconsejado, el simple hecho de que justo aquella
arcada quedase en pié tras de aquella gran riada
parece contradecirles, porque ello demuestra
la poca incidencia que aquella arcada tuvo
entonces y que volvería a tener en una futura
gran avenida.
Pienso que con la demolición de la plataforma
y de los pilares de hormigón construidos en
sustitución de las arcadas desaparecidas, habría
más que de sobras para mejorar el aforo de
caudales, y que bastaría con ahondar el cauce
unos pocos centímetros para compensar la
disminución del aforo por mantener la arcada
primitiva.
Ello hubiera permitido conservar los restos de
un puente histórico de la época de la revolución
industrial que se produjo en nuestra comarca
con la llegada del ferrocarril, tal como ha hecho
la población vecina de Santa Bárbara que han
mantenido un tramo de un puente similar en
medio de una rotonda que han construido a su
alrededor, donde habrá que ir a partir de ahora
si queremos ver algo parecido a lo que tuvimos.
Mal ejemplo de conservación le está dando el
Ayuntamiento a los vecinos del casco antiguo,
cuando en lugar de conservar un patrimonio
histórico que apenas tendrá un decalustro
menos que los tramos de la muralla carlista que
el PVI conseguimos salvar y adecuar, la solución
del equipo de gobierno actual ha sido hacerlo
desaparecer con el martillo hidráulico de una
retro-excavadora.
No nos vale con conservar solamente los cojines
de hierro de los apoyos de la plataforma de
hormigón sobre los dos pilares centrales para
exponerlos en un centro museístico que de
momento están destinados a hacerle compañía
al cañón de la fragata del pecio del puerto que
se recuperó en el dragado cuando se construyó
la actual lonja.
Lo que las riadas no pudieron llevarse, se lo ha
llevado por delante el actual equipo de gobierno.
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Emmanuel Herrera

PLANIFICANDO PROMESAS
Parece que por fin el equipo de Gobierno ha
encontrado la tecla para reconducir este barco
a la deriva que es nuestro Ayuntamiento, un
nuevo proyecto que nos redimirá de todos
los males y que será el centro de inspiración e
interpretación turística. No es una broma, después
de prácticamente agotar la legislatura por fin
finalmente han encontrado la inspiración, parece
ser, y dilapidarán nada más y nada menos que
600. 000 euros en un edificio en ruinas. Se trata del
antiguo edificio de la cofradía de pescadores, de
propiedad ajena y dentro de nuestro puerto que
está pendiente de una obligada restructuración
global y reorganizar sus usos y sus nuevos
equipamientos.
Desde Ciudadanos no dejamos de sorprendernos
debido a que el Ejecutivo Local no puede actuar

peor ni gestionar con menos sentido común,
después de gastar 250.000 euros en el Plan de
Marqueting Turístico, Plan de Emergencia Social,
Plan Especial Casco Antiguo y Plan Estratégico
de Ciudad, sin contar el despilfarro del Pai de
Verdera por dejadez, van a dejar en una situación
económica complicada al Consistorio.
Todos estos planes llevados a cabo a última hora
y cuando finaliza la legislatura en un intento
inútil de lavar la cara a un Gobierno que no ha
sabido gestionar. Todos estos planes puestos
en marcha sin el más mínimo consenso ni la
participación del resto de grupos políticos de la
oposición.
La planificación está muy bien, pero como todos
sabemos se debe hacer al principio y no al final
de la legislatura. Ello demuestra la falta de ideas

del equipo de Gobierno durante
los cuatro años que ha estado al
frente del Ayuntamiento. Ahora,
en el último año han gastado
recursos públicos en sus futuras
promesas de la campaña electoral, los Planes.
Documentos que no podrán ejecutar durante
este mandato y que confían hacerlos si repiten.
Desde Ciudadanos les aseguramos que estamos
preparados para gestionar, que somos un partido
con un proyecto sensato y que no repetiremos
las falsas promesas de este equipo de Gobierno
más centrado en sus divisiones internas que
en la gestión de nuestro municipio. Y además
les aseguro que en Ciudadanos planificaremos
nuestra acción desde el principio y no como
falsas promesas el último año.

Manuel Villalta-Esquerra Unida

HAY QUE TENER MORAL
Pues si,ya lo dice el refrán “tienes más moral que el
Alcoyano.”Según entiende Izquierda Unida eso es
lo que les pasa al Partido Popular y ha Ciudadanos
de Vinaròs.
Como ya se ha comprobado el Partido Popular
desde el minuto uno de la actual legislatura esta
criticando y criticando siempre lo mismo sobre
lo que el gobierno municipal del tripartito no ha
hecho y lo que ha hecho mal, que según el PP todo.
Ahora cerca de las elecciones municipales el PP
nos quiere hacer creer que tienen al candidato y la
candidatura estrella que Vinaròs necesita.
En Izquierda Unida entendemos por lo que
estamos viendo y leyendo que el PP esta tomando
por tontos y ciegos a la ciudadanía de Vinaròs.
La ciudadanía vinarosenca aun se acuerda muy
bien de las legislaturas que han gobernado en
el Ayuntamiento con mayoría absoluta y de
las legislaturas que han estado en la oposición
que han sido nefastas para los ciudadanos y el
pueblo. Eso no se puede olvidar tan fácilmente.
Como tampoco se puede olvidar que en dichas

legislaturas ya intentaron vendernos el mismo
discurso con la misma táctica.
Pero claro se acercan elecciones y hay que volver
a decir y escribir lo que les interesa, y sobre todo
“hay que tener moral.”
Y por si eramos pocos pario la abuela. Como
hemos comprobado en Vinaròs ha vuelto a nacer
Ciudadanos. Si nos damos cuenta comprobaremos
como a Ciudadanos en Vinaros les pasa como a los
rovellones que salen de temporada. Ahora estamos
en temporada de elecciones, sale Ciudadanos,
pasan las elecciones desaparece ciudadanos hasta
la próxima temporada.
Pero bueno hay que reconocer que moral no les
falta
. Ahora salen para cambiarlo todo, para hacer
política constructiva y gobernar de otra manera,
para solucionar todos los problemas que los otros
no han solucionado, para cumplir promesas...
En Izquierda Unida entendemos que al igual que el
Partido Popular, Ciudadanos también cree que la
ciudadanía de Vinaròs son tontos y ciegos.

La ciudadanía de Vinarós sabe políticamente
quienes son, de donde vienen, donde quieren ir y
cual es su objetivo.
En Izquierda Unida no es que hayamos llegado a
esta conclusión tomando como referencia Vinarós.
Solo hay que comprobar lo que están haciendo y
como lo están haciendo en todo el Estado español.
Y
como la última prueba del algodón lo que han
hecho y dicho en Andalucia.
En Vinaròs una pequeña prueba de que el
Partido Popular y Ciudadanos son lo mismo, si
leemos los artículos de opinión en la prensa local
comprobaremos que prácticamente dicen lo
mismo, lo único que cambia es el anagrama.
En Izquierda Unida entendemos que tanto en
Vinaròs como en el resto del Estado español nos
quieran vender la moto de que son esto y lo otro,
y que no son de estos ni de los otros, pero visto lo
visto a las pruebas nos remitimos.
Pero bueno sea como sea lo que esta claro es que
“hay que tener moral.”

TORNEM A FER PÚBLICA LA INSTÀNCIA FETA L’ANY 2014 EN LA QUE SOL·LICITÀVEM QUE UNA
PLAÇA O UN CARRER DUGA EL NOM DE QUI HA ESTAT EL PRIMER ALCALDE DE LA DEMOCRÀCIA
L'Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn, amb tot
el respecte.
EXPOSA:
Qui perd els orígens perd identitat. Així diu un
paràgraf d'una cançó, poema, d'un referent de la
nostra cultura: Raimon. No cal afegir res més, però
sí que ens cal aplicar-ho aquí a Vinaròs, en la petita
o gran història del nostre poble podem veure un
canvi importantíssim que ens porta als nostres
dies, aquest canvi produït després de la mort del
dictador i amb l'arribada de la democràcia. Aquest
acte va ser les eleccions al consistori i l’elecció del
primer alcalde democràtic després de la llarga
dictadura. Tampoc cal fer un gran incís en què
va significar pel desenvolupament del poble i la
implantació d'un govern municipal elegit pel poble
creiem que tothom ho té clar. Aquest alcalde que
va ser elegit com el primer de la democràcia fou
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Ramón Bofill i Salomó que en el decurs de prop de
VINT anys al davant del consistori va propiciar i va
posar les bases del Vinaròs que avui tots coneixem
especialment en la sanitat i l’educació. A més a més,
amb el seu manament s'aconseguí la construcció i
posat en funcionament de l'hospital i la reforma de
l’ambulatori que ara per ara dona servei al poble
i a la comarca. Fita importantíssima que va deixar
la impremta del seu pas pel govern municipal.
Es podria fer una llarga llista de coses que va
aconseguir, però creiem que amb aquestes n'hi ha
prou per a donar-li un poc més de sentit a la nostra
petició, a més les altres podrien ser discutides com
apropiades o no segons diferents punts de vista,
per tant ho deixem de referència innegable del seu
pas al capdavant de l’ajuntament de Vinaròs.
Tot aquesta petita introducció ens serveix per a fer
la demanda que exposem a continuació, per tant

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

el signant de la mateixa amb el vistiplau de la resta
de l'Associació MIGJORN
SOL·LICITA
Que li siga reconegut el seu pas per la història
vinarossenca i se li dedique un carrer o plaça
important del poble, tant per ser el primer alcalde
democràtic com per la gran quantitat d'anys que
va estar en el càrrec i la seua aportació al poble.
Voldríem afegir a la present petició que la nostra
proposta és més concreta, es tractaria de canviar
la plaça del General Jovellar, que ben poc diu amb
la història del nostre poble, pel nom de Plaça de
Ramón Bofill i Salomó. Si no fos possible aquest
canvi sí que desitjaríem que, tal com hem dit abans
per la importància del seu homenatjat i del que va
representar, siga una via cèntrica de la població.
SR. ALCALDE PRESIDENT DEL MAGNÍFIC
AJUNTAMENT DE VINARÒS.
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Castanyoleta
Andrés Albiol

Ejemplar de dentón capturado con anzuelo al palangre

AIRE DE OLA POLAR INUNDA EL LITORAL

Vientos del noroeste pero procedente de una latitud mas elevada, o sea, del polo norte, llevaron ambientes
fríos y secos a nuestra costa. Se faenó a medias en las distintas modalidades por los vendavales. Las capturas
resultaron mediocres, con sólo de especies hasta fondos medios. Y las cotizaciones variables.
La pesca de arrastre subastó a diario (a excepción del jueves, en que solo faenó un bou) langostino,
calamar, gamba, pescadilla, salmonete, peluda, rape, caballa, móllera, caracol, galera y morralla.
El cerco está de veda.
El trasmallo, cuatro barquitas calaron a la sepia y mabre. Y otra una jornada pilló lenguado, rombo y raya.
El palangrillo costero una embarcación capturó lubina, dorada y pargo.
Y la recolecta pulpo roquero con cadufo, una vendió ejemplares de 2 a 4 Kg.
Nota: el martes 29 a las 14 h. el programa Terra Viva de la televisión valenciana À punt, emitirá la grabación
del langostino de Vinaròs.

Ecos de ‘Mar’; Formación profesional marítima

Los pescadores y marinos mercantes para enrolarse necesitan la Libreta de Navegación, ahora Tarjeta de
Formación Básica. Además de poseer certificaciones de cursillos como marinero de máquinas, actividades
subacuáticas, electricidad, electrónica, operador de S.O.S., idiomas, contaminación, botes rescatadores,
etc., según embarque. Para ello, el Instituto Social de la Marina, todos los años organiza cursos con plazas
para las gentes del mar, tanto en convalidaciones, como de nuevos o futuros trabajadores a bordo. Así, las
direcciones provinciales y locales del ISM, junto a las tres sedes fijas de Centros Nacionales de Formación
Marítima, de Bamio (Galicia), de Isla Cristina (Andalucía) y de Las Palmas (I. Canarias), en el pasado ejercicio
evaluado han impartido 835 cursos para 12.598 alumnos, en pos de paliar la demanda formativa del
mercado laboral, para tener el alumnado el nivel de cualificación y competencia profesional de acorde
con la legislación vigente.
Castellón realizó 16 cursos, de los que 2 se hicieron en las aulas de la Casa del Mar de Vinaròs, para 40
alumnos, abarcando muchas más áreas temáticas, como Formación Básica, Sanitaria Específica Inicial,
Reciclajes, Supervivencia, Lucha contra Incendios, Natación, Seguridad operacional del buque, Revisiones
médicas, Revalidación y actualización de títulos, etc., donde profesores enseñaron con clases teóricas en
las instalaciones del ISM en la Casa del Mar, y luego prácticas sobre el muelle en simulaciones reales con
fuego, trajes subacuáticos, rescates al agua, etc.

O santiaguiño i cigarra peregrina en
castellà, en francés petite cigale, en anglés
Little Cape i en alemany Kleiner Bärenkrebs.
El seu nom científic és Scyllarus arctus.
Crustaci decàpode de la família Scyllarids.
Cos format per un cefalotòrax unitari i un
abdomen segmentat. El cap té una closca
rectangular dura, recoberta per nombroses
pues i protuberàncies. Del front ixen 2 curts
parells d'antenes, sent el 2n parell acurtat
i eixamplat en un escut curt a manera
de pala. En la zona inferior té 5 parells de
potes marxadores acabades en urpa. Pota
composta per 7 artells. Sols el 5t parell de
la femella posseïx pinça. Respira amb 19
brànquies.
Zona abdominal composta per 7 segments
articulats. L’últim forma el palmito cabal, per
a propulsar-se ràpid cap arrere al replegarse
amb ímpetu i fugir. Cada segment és
aquillad i el seu cant lateral és arredonit,
però el bord davanter i posterior té dents.
Té 5 apèndixs membranosos en 2 files davall
de la zona abdominal per nadar.
Talla 13 cm. Color castany rovell amb bandes
roig brillant. Potes grogues. I la segmentació
amb franges blaves i taronja.
Reproducció a la primavera. Ella porta
els ous baix l’abdomen, que solta per a
eclosionar en larves planctòniques. Baixen
a viure entre clavills de roques i vegetació
per fons de 3 a 30 m. Creixen per mitjà de
mudes de l'exoesquelet compost amb sals
calcàries. Nocturn. Mimètic. Menja cucs
i mol·luscos, que trau furgant amb les
aplanades antenes del substrat.
Es captura al tremall. Carns fines
amariscades. Cuit, torrat o en paella dóna
bon sabor. Al bullir-ho els tubèrculs del dors
fan la forma de la Creu de Santiago.

MEMORIA I RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ARROSEGAMENT PER ESPECIES DE L’ANY 2018 (I)
PEIXOS
Seitò (Boquerón)
7.016 Kg.
Melva (Canutera)
2
Maira (Mare del lluç)
519
Escrita (Raja, Raya)
6.100
Mantes (Totina, Chucho)
94
Besuc (Besugo)
1.610
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
10.756
Rallat (Bonito)
187
Burros (Gobios)
348
Caballa (Verdel)
10.407
Veta (Pez cinta)
2.756
Congre (Congrio)
6.114
Gall (Pez de San Pedro)
956
Orà (Orada, Dorada)
16.250
Mussoles (Escualos)
341
Móllera (Fanéca, Capellán)
12.493
Gallineta (Cabracho)
977
Sorells (Jureles)
69.096
Asparrall (Raspallón)
11.566
Palá (Lenguado)
495
Sard (Sargo)
370
Lliri (Anjova)
1.620

Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Araña
Pagel (Breca)
Peluda (Solleta)
Peix espasa (Emperador)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Espet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Verderol, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla (Llussara)
Llises (Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Bis, Estornino)
Gatet (Pintarroja)

74
289
7
5.702
62.201
5.113
62
94.399
20.539
1.221
20
2.621
59.709
19.592
4.350
21
852
3.664
25.836
25.836
68
1.850
727

Roncador (Roncón)
13
Rata (Miracielo)
807
Palometa (Palometón)
122
Tigre (Lenguado portugués)
12
Corva (Corvallo)
38
Miseria (Gallo)
2.020
Peix de rei (Pejerrey)
1.634
Mamona (Brótola de fango)
31
Saboga (Alosa)
89
Déntol (Dentón)
112
Chopa (Cántara)
62
Palomida (Palometa blanca)
31
Reig (Corvina)
10
Morruda (Sargo picudo)
11
Vidrià (Mojarra)
384
Salpa (Salema)
196
Rémol (Rom, Rombo)
197
Móllera roquera (Brótola de roca) 110
Varis (Varios)
43
Total.............................
477.458
CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
6.146
Cranc blau (Cangrejo azul)
17

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gamba (Camarón, Quisquilla)
Llomàntol (Bogavante)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Sepia, Choco))
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón)
Cargol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)
Total……………….……..
Total extracció......................

720
4.353
33.541
96
526
6
______
45.406
4.713
1.157
28.419
5.763
15.432
7.071
2.799
360
1.513
3
67.271
590.133
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El cap de setmana del 19/20 de Gener va tenir lloc a Castelló un control federatiu.
El CN Vinaròs va formar el següent equip :
Llum Serret , Claudia Matamoros, Aura Pérez, Sara Vea
, Carla Bernial , Ainhoa García, Natalia Burriel , Ainhoa
canalda , Lucía García, Albert Astor , Toni bordes , Ian
Calvo, Miquel Segarra i Héctor Cervera.
Els resultats mes destacats van ser el bon nivell de Llum
Serret en 800 lliures, Sara Vea en 100 lliures , Natalia
Burriel en 200 lliures , Lucía Garcia primeres mínimes
autonòmiques en 100 braça i 200 braça. Gran actuació
d’Albert Astor en 50 papallona, Ian en 50 papallona ,
Miquel en 1500 lliures.
També es va disputar a Elx , el trofeu Pascual Roman, on
participaren els nadadors Vinarossencs becats al centre
de tecnificació de la Petxina . Els nadadors David León,
Marc Vea i Andreu Navarro aconseguiren està els tres en el
pòdium en alguna proba disputada .
David León va aconseguir medalla d’or en 400 metres estil,
4:46”.56, i també or en 50 papallona, 27”.18.
Marc Vea, va aconseguir medalla bronze en 50 metres
lliures, i també or en 100 lliures 54.62. or en 200 lliures
1:59.10,
Andreu Navarro va aconseguir medalla de bronze en 1500
lliures, 17:15.42, i medalla d’or en 800 lliures, 9:02’.38”.

David Guimerà 3º Absoluto y líder Élite y provincial de la Challenge la Plana

El pasado 19 de enero arrancó la Challenge la Plana con una contrarreloj individual de 6Km marcada por el viento. Era una de las etapas que tenía señalada y
las fuerzas no le fallaron, pudiendo completar la contrarreloj en un tiempo de 7:44, quedándose a 2” del segundo y a 10” del ganador. El próximo sábado es la 2ª
Etapa en Xilxes, un recorrido totalmente llano previsiblemente con llegada al sprint donde lucirá el maillot blanco del líder provincial.
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Club Esportiu Vinaròs-FACSA Aigües de Vinaròs
CAMPIONAT INTERPROVINCIAL SUB12
El passat dissabte 19 de gener, al Velòdrom
Luis Puig ,es va celebar el Campionat
Interprovincial -Castellón-València-AlacantMurcia- Sub-12 (Aleví) en el que van estar
seleccionats 5 atletes del Club Esportiu
Vinaròs per a competir representant la nostra
provincia.
En la prova dels 2km marxa Ferran Jaime i
Laura Catalàn, en salt d'alçada Elena Arroyo,
en salt en perxa Rubén Miralles i destacar la
victòria en els 60 ml de Júlia Mateu que a més
ha corregut els relleus 4x200.
Tras una grandíssima actuació dels nostres
atletes, la provincia de Castelló ha acabat en la
quarta posició tan en xics com en xiques.
Per la vesprada va ser el torn del Interprovincial
Cadet -Sub16- en el qual també hi havia
representació del nostre club en la prova
dels 1.000ml amb l'atleta Luz Altaïr Cid i on
la selecció de la provincia de Castelló en
categoria femenina va quedar en segon lloc.
Felicitar a tots aquests joves atletes per la seua
actuació i haver gaudit d'un esport tant bonic
com és l'atletisme.
DISSABTE,
26.01.19
HORA

XXXVIII CROS CIUTAT DE BENICARLÓ
Diumenge 20 es va celebrar en la localitat
veïna el XXXVIII Cros Ciutat de Benicarló. El
Club Esportiu - Aigües de Vinaròs va estar
present en les diferents categories obtenint
molt bons resultats.
Els resultats més destacats han estat per a
Carla Masip en la categoria promesa i MªJose
Gimeno en categoria Veterana, les dos han
aconseguit pujar al més alt del podi.
En la categoria sub-10 han participat Inés
Castejon que ha finalitzat 9a i Hugo Morellá el
13è, amb una distància de 660m.
Lola Ocaña ha quedat la 9a, mentre que Pau
Peñarrocha a entrat a meta el 11è. Tots dos en
categoria sub-12.
1660 metres han recorregut les atletes sub-14
on Aya Ameskour ha estat 7a, Àgueda Cid 13a,
seguida de Marta Buch.
En categoria sub-16 Mohammed ha finalitzat
el 14è en una distància de 3960m.
En el cros popular ha participat Francisco
Beltran completant la distància de 4960m amb
19:03.
Enhorabona a tots/es.

CIUTAT ESPORTIVA
LLOC

ESPORT

CATEGORIA

9,45

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

INFANTIL A

10,15

CAMP 3

FUTBOL

BENJAMÍ MORAT

11,30

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMÍ BLANC

12,00

CAMP 1

FUTBOL

ALEVÍ A

HORA

DIUMENGE,
27.01.19
LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,30

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

INFANTIL B

12,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

CADET B

HORA

DISSABTE,
26.01.19
LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,00

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL B

11,45

ESTADI

FUTBOL

CADET

15,30

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL A

17,45

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL

HORA

DIUMENGE,
27.01.19
LLOC

ESPORT

CATEGORIA

12,00

ESTADI

FUTBOL

VETERANS

HORA
HORA

DISSABTE, 26.01.19
LLOC

10,00

PISTA SANSE

BASQUET

12,00

PISTA SANSE

BASQUET

DIA:

DIA:

DIA:

9 A 13,00

ENCONTRE
EFC - CD
CASTELLÓN SAD B
UNITED CF –
AMOPOSTA
CF UNITED –
RAPITENCA ROIG
EFC – CF
JUBELAMA DE
CASTELLON A

CIUTAT ESPORTIVA
ENCONTRE
EFC – CD VALL
D’ALBA A
EFC –
TORRESPORT CF

ESTADI
ENCONTRE
UNITED CF – ACD
BENICENSE A
CF UNITED
- HURACAN
MONCADA CF A
EFC – CLUB
ALMENARA
ATLETIC
CF UNITED ORPESA CF

FESTA PRESENTACIO
ESCOLES ESPORTIVES
I MASCOTA 2018-2019

ESTADI

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

ENCONTRE
AV VINARÒS – AV
ALCANAR

ENCONTRE
C.B GIL COMES
INFANTIL MASC VINAROS – C.B
BENICARLÓ
C.B GIL COMES
BENJAMÍ
VINAROS –
ALCORA

FESTA PRESENTACIÓ MASCOTA ESCOLES ESPORTIVES

17,00

COL·LEGI SAN SEBASTIÀ

T.TAULA

18,00

PISTA SINTÈTICA

BASQUET

20,15

PISTA SINTÈTICA

HANDBOL

C.T.T VINARÒS
“C” BAMESAD
VINARÒS TT
C.B GIL COMES
VINAROS –
SENIOR 2ª ZONAL
BÀSQUET
MORVEDRE
CBM VINARÒS –
SENIOR
CH VILAREAL B
SENIOR

DISSABTE 26 DE GENER
PAVELLÓ POLIESPORTIU
DE 10.30 A 12.30 HORES

ACTIVITATS LÚDIC-ESPORTIVES OBERTES PER A TOTS
LLIURAMENT PREMIS DE LA MASCOTA A LES 12.00H
PILOTES DE REGAL PER A TOTS!!!!
INSCRIPCIÓ PRÈVIA A LES OFICINES DEL CME O EL MATEIX DIA A LA HAIMA ROJA DEL CME

PER A XIQUETS DE 4 A 12 ANYS INSCRITS O NO A LES ESCOLES ESPORTIVES CME
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Instalados en la rutina ganadora
Tres victorias locales para un CD Vinaròs FS que
sigue ocupando, en diferentes categorías, posiciones
de privilegio. Solo los benjamines y juveniles, los
extremos, no pudieron puntuar en sus compromisos.
Por su parte, los cadetes e infantiles cumplieron con
los pronósticos frente al Esporting Club Villarreal
mientras que los alevines consiguieron una de las
mayores goleadas que se recuerdan en este nuevo
siglo.
CD Vinaròs FS 5-2 Esporting Club Villarreal
(Cadete)
Gran partido de los de Juan Puchal e importante
victoria para seguir en la parte alta de la
clasificación, a solo tres puntos del segundo. Un
doblete de Oscar Castel y el tanto de Enric Izcue
permitieron a los locales tomar una ventaja que
Isaac Suescun y Christopher Alexander Trelles
ampliaron para sentenciar en la segunda parte.
CD Vinaròs FS 1-12 L’Alcora FS ‘A’ (Benjamin)
Segunda derrota, como local, de los más pequeños
de la entidad vinarocense. Uno de los equipos más
fuertes de la categoría pasó por la localidad del
Baix Maestrat y se llevó los tres puntos con una
gran efectividad y solvencia cara a puerta. José
Barreda marcó el tanto del honor para los de Diego
José Villar.
CD Vinaròs FS 8-1 Esporting Club Villarreal
(Infantil)
Séptima victoria en Liga de un equipo, el de
Anouar El Amraoui, que se sitúa a tiro de piedra del
pódium de la categoría. Joan Meseguer, autor de
dos goles al igual que Leandro Marqués y Jeison
Castro, adelantó a unos vinarocenses que siguieron
ampliando su renta hasta casi el final del partido.

Miguel Fonollosa y Pau Cardona cerraron el marcador.
CD Vinaròs FS 1-5 Club Vila-Sport Villarreal
(Juvenil)
Frenazo a las aspiraciones de los juveniles de escalar
posiciones en la tabla. Los de José Antonio Zaragoza
no pudieron sumar la segunda victoria consecutiva
ya que se encontraron con unos amarillos muy
serios que se pusieron muy pronto por delante en el
marcador. El gol de Gerard Carlos, ya en la segunda
mitad, solo sirvió para acercar a unos vinarocenses
que no pudieron soñar con remontar.

CD Vinaròs FS 21-1 CD Cabanes ‘A’ (Alevin)
Tras su paso por la localidad del Baix Maestrat, el
Cabanes ya es el equipo más goleado de la categoría.
Los de José Vicente Mir, en la cuarta plaza con 21
puntos, consiguieron uno de los resultados más
abultados que se recuerdan. Neo Mayor, Isaac Azzouz
y Lluc Rochera anotaron cuatro goles cada uno.
Martin Yulianov y Marc Ramos, por su parte, tres por
cabeza. Daniel Bosch marcó un doblete y Eric Querol,
con uno, completó el pleno de goleadores en cuanto
a jugadores de campo se refiere. Joan Pla, bajo palos,
a escasos dos minutos estuvo de mantener su puerta
a cero.

A.V. VINARÒS C.F. 2-0 CANAREU
Partido disputado el sábado
pasado a las 20:00 horas,
día y hora inusuales para los
veteranos. Agradecer la gestión
del CME para poder disputar el
mismo en sábado y tener libre el
día de SAN SEBASTIAN.
El encuentro era importantísimo
para los chicos de KEITA, que
jugaban contra un rival sobre
el papel asequible, y que hasta
bien entrada la segunda parte
no se pudo solucionar.
Como viene siendo habitual
un partido un partido con
claro dominio de Vinaròs pero
sin llegar a materializar las
ocasiones de gol.
Una primera mitad sin grandes
reseñas positivas donde el
equipo langostinero no se sintió
en ningún momento a gusto, ya

Tu Imprenta

de siempre
Dr. Fleming

nº 6

12500 Vinaròs
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en la segunda mitad se vio un
equipo local más ordenado, en
una subida por la banda WELLY
centra y remata ALEX 1-0.
El Equipo visitante se estiro
intentando conseguir el empate
pero una vez más PLA y RAMON
estuvieron muy acertados. En
la última jugada del partido
una triangulación entre SEAN,
LLOPIS y ALEX consiguieron
centrar a CARLOS que consigue
el 2-0 definitivo.
Destacar la actitud de RAFA
y MIGUEL que por decisión
técnica no pudieron disputar el
encuentro, las victorias son de
todos
Próximo partido contra el LIDER
Alcanar a las 12:00 Horas Ciudad
Deportiva Vinaròs, si ganan el
líder será el VINARÒS.

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

Diseño
catálogos
revistas
libros

Facturas

Pegatinas
Plotter

INVERTIR EN
PUBLICIDAD

es estar presente,
es tener más
clientes
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Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs
El día de Sant Sebastià el Club Triatló
Vinaròs va disputar la primera prova
de la temporada, duatlo per equips
campionat autonomic en Almenara,
un duatló amb 109 equips I 600
participants, on el equip femení integrat
per Gisela Sanz, Gisela Esteve, Lorena I
Montse va fer un gran paper estrenanse

en la disciplina, el equip masculi Santi
Matamoros, Jose A. Franco, Guillem
Milian, Oscar Palomino I Nico Adell
van millorar el temps de l'any passat I
sobretot disfrutant del esforç I de un día
de germanor.
Felicitar a Lorena, Montse I Carlos per la
seva primera carrera amb el club.

El club triatló Davima inicia la temporada 2019

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
Morella F. C.
Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real
C. F. Moró
C. F. Alcalà
Clasificación.
1 Traiguera
2 Torreblanca
3 La Pobla Torn.
4 Alcalà
5 VINARÒS
6 Benicense
7 Estrella Racing
8 Orpesa
9 Esp. Vila - real
10 Vilafamés
11 Els Ibarsos
12 Morella
13 Benicarló "b"
14 Benicàssim
15 San Pedro "b"
16 Moró

Jornada 17
0
3
1
0
0
3
1
4

J.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

C. D. La Pobla Tornesa

C. D. Benicàssim
C. F. Vilafamés
C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos

G.
12
9
9
10
9
8
8
8
7
6
7
7
3
3
2
0

E.
1
6
6
2
2
5
4
4
5
7
3
1
3
2
4
1

1
2
1
1
1
2
2
0

P.
4
2
2
5
6
4
5
5
5
4
7
9
11
12
11
16

G.F.
32
36
28
42
33
40
30
29
25
22
29
22
22
28
19
22

Jornada 18

27/01/2019

C. D. Benicàssim
C. F. Vilafamés
C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà

C. D. La Pobla Tornesa

G.C.
14
18
18
17
23
33
29
29
19
17
28
31
37
48
42
56

PTOS.
37
33
33
32
29
29
28
28
26
25
24
22
12
11
10
1

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real
C. F. Moró
Morella F. C.

DIF. G.
18
18
10
25
10
7
1
0
6
5
1
-9
-15
-20
-23
-34
25
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Curs de Batucada
Batukepa!

Horari: divendres de 20.15 a 21.45h
del 15 de març al 14 de juny
Durada: 21h
Lloc: Centre d’FPA (antic col·legi Sant Sebastià)
Professor: Juanjo Bas
Preu general: 24.15€ / Socis: 22.20€

Curs 2018/19

Full de càlcul:

EXCEL

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h
Del 26 de febrer al 30 d’abril
Durada: 30h
Professora: Eva Roig
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)
Preu general 40.5€ Socis: 37.25€ (aturats 50%)

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

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

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

Antic col·legi Sant Sebastià

Antic col·legi Sant Sebastià

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Cursos 2018/19

D’INTERNET I CORREU

CURSOS

ELECTRÒNIC

Telèfons tàctils

Connexió a internet, utilització de navegadors i buscadors, creació i maneig del correu electrònic,
gestions habituals per internet ( compres, cita prèvia, gestió bancària,...).

Grup A

Grup B

per a Majors

Del 23 de gener al 27 de març (50h)

Del 14 de febrer al 7 de maig(40h)

Horari: Dilluns, dimecres i divendres

Horari: Dimarts i dijous 19,30 a 21,30h

de 9,15 a 11,15h

Lloc: L’ Aula d’informàtica Casa blava

Lloc: L’ Aula d’informàtica Casa blava

(Edifici Camaraes, C/Sant Nicolau)

(Edifici Camaraes, C/Sant Nicolau)

Professora: Eva Roig

Professora: Míriam Buale

Preu General: 54€ -Preu soci: 49,65€

Preu General:67,50 € -Preu soci:62,10€

( jubilats i aturats 50%)

( jubilats i aturats 50%)

ANDROID
Posada en marxa el telèfon, trucades, missatges, aplicacions, càmera, galeria, targeta SD, rellotge,
iniciació al Whatsapp, ubicació GPS, bluethooth, etc.

Grup E- INICIACIÓ

Grup D- INICIACIÓ

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de
9.15 a 11.15h
Del 27 de maig al 13 de juny
Professora: Míriam Buale

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de
15 a 16.30h
De l’11 de febrer al 20 de març
Professora: Míriam Buale
Durada: 21h

Preu general 28.35€ / Socis: 26.10€

Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)

Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

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

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Antic col·legi Sant Sebastià

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

Antic col·legi Sant Sebastià

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

PREPARACIÓ PROVES DE VALENCIÀ 2019

PREPARACIÓ PROVES DE VALENCIÀ 2019

Valencià B2

Valencià A2

Nivell per aconseguir títol oficial de valencià recomanat per a persones valencianoparlants
que tinguen el nivell B1 (antic elemental) o els estudis de valencià de primària i secundària.

Nivell recomanat per a persones valencianoparlants
que vulguen aconseguir títol ofcial e valenciàà

Del 7 e febrer al 20 e juny e 2019 (60 h)
Horari: Dimarts i ijous e 15à00 a 16à30h
Lloc: Centre Municipal e la 3a E atà 1r pis
Professora: Marta Conesa/ Pili Guar ino
Preu general: 20 €

Del 7 de febrer al 20 de juny (60 h)
Horari: Dimarts i dijous de 18 a 19.30h
Lloc: CEIP Misericòrdia
Professora: Marta Conesa/ Pili Guardino
Preu General:20 €

Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

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

Inscripcions en línia: www.consellepa.vinaros.es

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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ANUNCI LICITACIÓ

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret de l’Alcaldia de data 11 de gener de 2019, va
aprovar l'expedient i plecs per a la contractació de les OBRES DE RENOVACIÓ DE
PAVIMENTS CAMÍ PARTICIÓ SUNYER INCLOSES EN EL PLA CASTELLÓ 135-2. (EXP.
OBRES 7/2018 GEST. 10705/2018).

L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret de l’Alcaldia de data 11 de gener
de 2019, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació de les
OBRES DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS URBANS INCLOSES EN EL PLA
CASTELLÓ 135-2. (EXP.OBRES 8/2018 GEST. 10712/2018).

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

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

Data límit de presentació: el 29 de gener de 2019 a les 14:00h.

Data límit de presentació: el 29 de gener de 2019 a les 14:00h.

Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà (Pl.
Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret de l’Alcaldia de data
18 de gener de 2019, va aprovar l'expedient i plecs per a la
contractació de l’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL BAR DEL
CAMP DE FÚTBOL DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 23/18 GEST.
9878/18).

Exp. 950/2018
TASA MEMU2018-2

ANUNCIO

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de
Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de
9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: el 31 de gener de 2019 a les 14:00h.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2018 se procedió a la aprobación del
padrón de la tasa del mercado municipal del segundo semestre de 2018, determinándose
asimismo la exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP.
El período voluntario de pago de dichas tasas será del 15 de diciembre de 2018 al 31 de enero
de 2018.
Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de diciembre de 2018.
El resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en cualquiera de las
formas allí indicadas.
Lo que se hace público para su general conocimiento.

Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà
(Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

SOL.LICITUD DE BO RESPIR DE TERCERA EDAD EN L’ANY 2019
La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert el termini
per a finançar diverses modalitats d’estades de caràcter temporal
en residències de tercera edat quan, per necessitats que afecten
le persones majors o els seus cuidadors, necessiten un centre
especialitzat que substituïsca les cures que reben en l’àmbit familiar.
Existeixen tres modalitats: Bo respir Mensual, Bo Respir Dies i Bo
Respir de Cap de Setmana.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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.

Requisits:
-Tindre 65 anys o més i haver cesat en l’activitat laboral.
- Tindre 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’alzheimer
o altres demències.
- Estar empadronat/ada en qualsevol municipi de la Comunitat
Valenciana.
- Tindre la consideració de persona dependent, acreditada per mitjà
del corresponent informe mèdic.
- Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord amb els criteris
establits.
597YQPXEQ9 | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
s de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 10/12/2018
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

Tesorería / MTG / im

- Antes del 31 de marzo cuando se trate de beneficios fiscales aplicables al IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.

Termini de presentació: Fins el dia 4 de febrer de 2019.

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.

Lloc de presentació:
Ajuntament de Vinaròs. Serveis Socials. Plaça Sant Antoni, núm. 19
Concertar cita al 964450075.
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

AJUNTAMENT DE VINARÒS.
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

REINICIA’T

ESPAI
TREBALL

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?

Dirigit a persones
en recerca activa
d’ocupació

PARLEZ-VOUS
FRANÇAIS?

TALLERS PRÀCTICS
SETMANALS
1r SEMESTRE 2019

26 gener de 2019

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a
obtenir la targeta daurada per poder accedir
al transport públic urbà de manera gratuïta,
que el proper dia que es durà a terme la seva
tramitació serà el 8 DE FEBRER DE 2019

Curs «Anglés sector turístic» (30 h)
Nivell mínim A2

De l’11 al 18 de febrer, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins al 4 de febrer

Curs «Francés sector turístic» (30 h)

Requisits:

Nivell mínim A2

-

Del 8 al 15 de març, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins a l’1 de març

Tots els dijous, d’11.30 h a 14 h,
a l’aula d’Informàtica d’FPA
(carrer de Sant Nicolau, s/n, 1r pis)
Inscripció prèvia. Places
limitades, tindran prioritat les
persones inscrites en l’Agència
de Col·locació de Vinaròs

Curs «Qualitat de servei i atenció al
client en hostaleria» (40 h)

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

Del 25 de març al 3 d’abril, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins al 18 de març

Taller «Fes-te el currículum» (2h 30’)

1r dijous de mes
Tu tries el dia: 07/02, 07/03, 04/04, 09/05 o 06/06

Curs «Gestió de protocol en hostaleria
i turisme» (30 h)

Taller «Busca treball per internet I» (2h 30’)
2n dijous de mes
Tu tries el dia: 14/02, 14/03, 11/04, 16/05 o 13/06

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

Del 8 al 15 d’abril, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins a l’1 d’abril

Taller «Certificats i tràmits en línia» (2h 30’)
3r dijous de mes
Tu tries el dia: 21/02, 21/03, 18/04, 23/05 o 20/06

Curs «Alfabetització informàtica» (40 h)

Taller «Busca treball per internet II» (2h 30’)

Nivell iniciació

4t dijous de mes
Tu tries el dia: 28/02, 28/03, 25/04, 30/05 o 27/06

Del 6 al 15 de maig, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins al 29 d’abril

64

·9

Curs «Certificat digital per a la inserció
sociolaboral» (12 h)

12

19

40

Del 20 al 22 de maig, de 9.30 a 13.30 h
Inscripcions fins al 13 de maig
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700
http://adl.vinaros.es/ca/contenido/espai-treball
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
bit.ly/ESPAITREBALL

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

DESENVOLUPAMENT LOCAL

6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ
6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

DESENVOLUPAMENT LOCAL

INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
bit.ly/REINICIAT
· 964 401 912

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

L'AJUNTAMENT CONVOCA ALS HOSTALERS DE VINARÒS

EXAMEN

MATRÍCULA

DATA

STARTERS

11-04-2019

01-06-2019

MOVERS

11-04-2019

01-06-2019

FLYERS

11-04-2019

01-06-2019

KET (A2)

06-05-2019

22-06-2019

PET (B1)

06-05-2019

22-06-2019

FIRST (B2)

06-05-2019

22-06-2019

L'Ajuntament de Vinaròs vol iniciar en la localitat el Programa Nacional de
Prevenció de les Drogodependències en el Sector Hostaler SERVEI RESPONSABLE
amb l'objectiu de promocionar un oci segur, saludable, responsable i de qualitat a
través dels establiments hostalers.
Per a dur-ho a terme es convoca als establiments hostalers de Vinaròs a la reunió
informativa que tindrà lloc el pròxim dimarts 5 de febrer a les 17 h en el Saló
d'Actes de la Biblioteca Municipal

www.divinaprovidenciavinaros.es
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PUBLICITAT

ESQUELES

Pregueu a Déu per l’ànima de:

Agustín Forcadell Castell
Que va faltar a Vinaròs
el dia 20 de gener de 2019
als 69 anys
D.E.P.
La família agraeix les mostres d’afecte rebudes.
T’estimarem sempre.

30

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
c. Pont, 83
26 gener
SANZ

pl. Sant Antoni, 39

*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

c. Sant Francesc, 6

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

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
R

1827
2005

1834
-

Observaciones

 ZONA SUD

Destino

València
Cabanyal

 ZONA NORD

Vinaròs

AUTOBUSOS URBANS

BenicarlóPeñíscola

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

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

Alcalà de
Xivert

ROCA

Torreblanca

febrer

Orpesa

2

av. País Valencià, 15

Benicàssim

FERRER

Castelló

febrer

Almassora

Vinaròs Farmacia

1

Vila-real

PITARCH

gener

Borriana-Les
Alqueries

gener

31

Nules-La
Vilavella

30

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

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120

Moncofa

TORREGROSA

Xilxes

gener

La Llosa

29

i 19.45.

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

Almenara

c. Sant Francesc, 103

Les Valls

MATEU

Sagunt

gener

Puçol

28

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

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

El Puig

zona turística nord, 11

Massalfassar

VALLS

Albuixech

gener

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

27

 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
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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
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Puçol

El Puig
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Albuixech

Roca Cúper
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ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord
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625

631

645
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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
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738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

820

826
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905

920

925

928

933

938

942

946

948

951

955

1000

1006

1009
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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
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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
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-

-

-

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
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26
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19
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20

28
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31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20
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-

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

