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polítics amb representació municipal que
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en el cas d’entitats, del representant responsable.
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Vinaròs inicia les obres de la residència de la tercera edat
El projecte actual contempla moltes millores respecte al del 2013

Després de l'aprovació en ple es va procedir a la firma de l'acta de replanteig per iniciar les obres
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat en ple
extraordinari celebrat dilluns 28 de gener el modificat del
projecte de la residència per a majors dependents que
suposarà millores significatives en la construcció d'aquest
equipament. Les obres, que van a càrrec de l'empresa
concessionària del servei, L’Onada Serveis, es van iniciar
el mateix dilluns després de la signatura de l'acta de
replanteig.
L'alcalde, Enric Pla, va explicar que el projecte actual, en
comparació amb el realitzat l'any 2013, incrementa la
capacitat dels usuaris, que passen de 134 a 145, mentre
que en el centre de dia es passarà de 41 a 45 usuaris. El
nombre d'habitacions dobles també creix, passant de
50 a 54 i les habitacions individuals passen de 34 a 37.
La superfície mitjana de totes les habitacions també
augmenta respecte al projecte anterior. La superfície
construïda per planta serà de 150 metres quadrats
més, i s'augmenta també l'amplària de les terrasses, els
passadissos i els acabats seran de qualitat superior que
en els projectats el 2013. A més els dos ascensors també
s'incrementen de capacitat i grandària. Les emissions de
CO2 també disminueixen en un 30% respecte al projecte
inicial i hi ha canvis en l'enllumenat, amb la incorporació
d'un grup electrogen, i parallamps o la instal·lació d'un
sistema de control d'accessos, entre altres millores. El
pressupost d'execució suposarà un increment per tot això
de 100.000 euros, i la inversió total serà de 5,3 milions.
El PP de Vinaròs, a través del seu portaveu Juan Amat, va ser
l'únic grup que va voler matisar que, encara que votaven a
favor del punt perquè la residència per a majors sigui per
fi una realitat, “considerem que l'equip de govern ha posat
en risc aquest projecte perquè l'informe que justifica la
modificació del contracte té aspectes molt discutibles”.
També va acusar l'equip de govern d'haver gestionat

aquest projecte amb “improvisació i precipitació”, apuntant
que les obres haurien d'haver-se iniciat segons el contracte
a l'octubre de 2018 “però l'equip de govern va reaccionar
tard i malament i es va veure en la necessitat d'aprovar
una suspensió de l'inici de les obres de tres mesos”.
L'alcalde, Enric Pla, va argumentar aquest retard
assenyalant que la suspensió temporal es va realitzar en
faltar informes preceptius de la conselleria i Adif i que les
modificacions del projecte havien de realitzar-se “i totes
són degudes al canvi de normativa que es va produir des
de la signatura del contracte, de fa 6 anys, fins avui”.
L’edifici del centre de dia es va consruir fa ja una década,
amb fons del Plan E. L’any 2014 es va firmar la concessió
demanial per la explotació del centre de dia i el
Compromís de construir la residencia de gent major als
pisos superiors en 4 anys. L’Ajuntament ha realitzat tots els
tràmits per obtindre per part de la conselleria la subvenció
de les places publiques. El protocol de col·laboració amb
l’administració autonómica es va fer al juliol de 2018. Es
garantien així les places publiques de la futura residencia,
amb l’assignació al pressupost del Consell de 842.000
euros per a tal fi.
El 23 d’agost de 2018, l’Onada Serveis va presentar el
projecte cosntructiu a la conselleria, que de la seua banda
va realitzar diverses observacions tècniques per adaptarlo a la normativa vigent. Faltava també un informe
preceptiu d’Adif. L’alcalde va explicar que per tot això es va
posposar uns mesos la firma de l’acta de replanteig, amb
l’objectiu de tindre tots els informes necessaris. El passat
24 de gener es va aprovar el projecte modificat i dilluns
passat es va procedir a la firma de l’acta de replanteig que
permet l’inici de l’obra.
Pla va destacar que es tracta d’un projecte que han dut a
terme els ultims tres equips de govern.
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Vinaròs aprova els 28,7 milions del pressupost 2019
La oposició vota en contra i la sessió se celebra amb més protestes de la Policia Local per la seua situación laboral

Moment de la votació. Els comptes van ser aprovats amb el vot favorable dels membres de l'equip de govern
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple
extraordinari celebra dimecres a la nit el
pressupost municipal per a 2019, que ascendeix a
28.700.000 euros. Ho ha fet amb els vots favorables
dels membres de l'equip de govern (Som Vinaròs,
PSPV i Compromís), però sense el suport dels
grups de l'oposició (PP, Acord Ciutadà i PVI), en
una sessió que va comptar de nou amb una àmplia
representació d'agents de la policia local que
van portar pancartes denunciant la seva situació
laboral, demanant l'equiparació salarial i exigint la
dimissió de l'equip de govern.
La regidora d'Hisenda, Maria Cano, va detallar que
el pressupost és 700.000 euros major que l'any
passat i no hi haurà cap pujada d'impostos. Hi
ha contemplats mig milió menys d'ingressos per
part de l'administració local però s'esperen més
ingressos per part d'altres administracions com
la de l'Estat (600.000 euros més) i les subvencions
de la Generalitat (770.000 euros més que el 2018).
Aquesta aportació de l'administració autonòmica
seran, entre altres, per a subvencions a l'ocupació
(470.000 euros), Serveis Socials (1,7 milions) o Pla
Edificant (490.000 euros). La Diputació aportarà
per la seva part uns 500.000 euros per a finançar
inversions com la urbanització dels carrers Pagell
i Gall, entorn on es construirà el col·legi Jaume I, o
l'asfaltat de camins com el de la Sunyera. D'Europa
arribaran 670.000 euros per a finançar obres del
Edusi. Les despeses de personal signifiquen un
41% del pressupost (11 milions).
El consistori demanarà aquest any un crèdit
de 650.000 euros per diverses actuacions. En
inversions (amb 4,3 milions) destaca l'adequació
de l'edifici Corral de Batet, la passarel·la del Cervol,
l'inici de la via litoral, l'adequació de la capella de
Santa Victòria, l'adequació de l'antiga cooperativa
de pesca per a instal·lar el centre d'inspiració
turística, millores en eficiència energètica en
edificis municipals, la urbanització dels terrenys
per al segon centre de salut i del col·legi Jaume I,
l'expropiació dels terrenys per a ampliar l'IES José
Vilaplana, renovació de parcs, millora de l'arxiu
municipal o la Smart City.
Quant al deute, a 31 de desembre de 2018 es xifrava
en 9,3 milions (15 milions al 2015). En aquest sentit,

Cano va dir que s'han amortitzat en els últims
quatre anys gairebé dos milions anuals de deute.
Hi ha en el pressupost 2019 un milió d'euros que es
destinarà al pagament d'expropiacions derivades
de sentències.
Hugo Romero, com a portaveu de Tots i totes som
Vinaròs va qualificar el pressupost de “realista,
responsable, valent, ambiciós i coherent i que
respon a les necessitats de Vinaròs”. Romero va
enumerar els increments en l'àmbit social que
contemplen els comptes.
Per part de l'oposició, el PVI a través del seu
portaveu Maria Dolores Miralles va argumentar el
seu vot en contra apuntant que “no s'ha buscat el
consens amb l'oposició i la nostra participació ha
estat nul·la”.
D'altra banda, Lluis Batalla de Acord Ciutadà va
acusar l'equip de govern de no fer res del que hi
havia en el seu programa electoral. “Des de 2015
fins ara tot ha estat una mentida, perquè tot el que
es fa ve de la Generalitat o la Diputació i ho venen
com a mèrits propis”, va dir.
Per part del PP de Vinaròs, Lluis Gandia també va
indicar que cap aspecte d'aquests comptes es va
consensuar amb l'oposició. “És el pressupost del
fracàs de l'un tripartit que en tota la legislatura ha
complert res del que va prometre”, va assenyalar.
Va tancar les intervencions l'alcalde, Enric Pla,
que va indicar que aquest equip de govern ha
estat capaç de mobilitzar inversions d'altres
administracions i que són uns comptes “que
potencien la part social i en els quals hem buscat
mantenir la capacitat inversora del municipi sense
augmentar en cap cas els impostos i buscant
optimitzar alguns ingressos”. Va destacar que ja
s'ha presentat la primera part del projecte del
col·legi Jaume I i que en dos mesos estarà conclòs
tot el projecte executiu i es podrà procedir a
la licitar l'obra. Finalment, va assenyalar que “a
pesar que els pressupostos estan condicionats
per aspectes com les sentències que provenen
d'accions de legislatures anteriors, o les restriccions
de la llei de racionalització i sostenibilitat de les
administracions locals, l'ajuntament ha aconseguit
incloure moltes inversions i per a això s'ha hagut
de fer molt de treball tècnic en els anys anteriors”.

Sentència
En el ple es va debatre sobre 1.061.000 euros pagats
aquest mes de gener per una sentència judicial del
PAI de Verdera, amb el que des del PP i el PVI es
va considerar que els comptes presentats no eren
“reals” al no constar aquesta quantitat. No obstant
això, Cano va explicar que el pressupost està ben
fet perquè aquesta quantitat l'abona l'Ajuntament
amb els romanents de tresoreria de 2018, amb el
que no afectava els comptes del present any.
Nova protesta de la Policia Local
La Policia Local va tornar a irrompre en el ple,
com ho va fer en la sessió ordinària de gener, per
a protestar per la seva situació laboral i exigint la
dimissió de l'equip de govern. Ho van fer portant
pancartes que mostraven cada vegada que algun
membre del tripartit prenia la paraula. Entre elles,
podien llegir-se frases com a “Policia de tercera”,
“Podemos però no volem”, “Tripartit dimissió”,
“Carnaval 2019, un 60% menys de policia”,
“Carnestoltes segur? Que no passi res”, “Més
negociació, menys imposició”, “Tripartit dimissió” o
“Inseguretat ciutadana, una patrulla per a 28.000
habitants”.

La Policia Local va tornar a protestar en la sessió per
les seues condicions laborals
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El ple desestima una moció per declarar Vinaròs ciutat antitaurina
El ple de l'ajuntament de Vinaròs va desestimar
una moció presentada per Acord Ciutadà per a
declarar al municipi antitaurí i amic dels animals.
La moció no va ser aprovada ja que el PP i el
PSPV van votar en contra de la proposta, el PVI
es va abstenir mentre que van votar a favor de la
mateixa Compromís, Som Vinaròs i Acord Ciutadà.
Per part precisament de Acord Ciutadà, Lluis
Batalla va explicar que la moció demana també
a les Corts la redacció d'una llei autonòmica de
protecció animal que reguli la protecció integral
dels animals i la tauromàquia, així com qualsevol
altre espectacle que produeixi sofriment animal.
També demanava la moció que l'ajuntament
instés al govern d'Espanya a abolir totes les
ajudes públiques al sector de la tauromàquia.
Batalla va lamentar que amb el nou govern
municipal no s'hagi presentat una moció com
aquesta, i va dir que la pilota en aquest cas per a
aprovar la moció “està en la teulada del PSPV”, partit
que considerava clau en la votació de la proposta.
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va justificar
la seva abstenció indicant que en el seu partit hi ha
opinions de tota mena, mentre l'edil Marc Albella

per part socialista va justificar el seu vot en contra
apuntant que aquesta no és competència del
consistori vinarossenc, sinó de l'Estat, posant com a
exemple el succeït en la localitat de Villena. Segons
Albella, en el PSPV “hi ha diferents sensibilitats en
aquest tema”, i va dir que la manera que aquest
tipus d'espectacles despareixen “no és prohibir-los”.
Compromís, per part seva, en paraules de Jordi
Moliner, va indicar que donaven suport a la
moció “a pesar que la que presentem nosaltres
per a prohibir els circs amb animals va ser motiu
de la seva burla” i va recordar que des del seu
partit ja s'han presentat iniciatives i preguntes

per a aconseguir abolir la tauromàquia.
D'altra banda, Hugo Romero de Som
Vinaròs va justificar el vot a favor de la
moció “perquè cal prioritzar la dignitat de
l'animal per sobre de l'entreteniment humà”.
Va tancar el torn d'intervencions el PP, que
mitjançant el seu portaveu Juan Amat va acusar
l'equip de govern d'incoherent. “Si estan en contra
de les corregudes de bous el que han de fer és una
cosa tan senzilla com no contractar-les, però en
aquests quatre anys ho han continuat fent, amb el
que els seus actes no es corresponen amb els seus
discursos”, va concloure Amat.

La Policia Local irromp en el ple per a protestar per les seves condicions laborals
L'alcalde tendeix la mà a continuar amb les negociacions amb els sindicats i aconseguir acords “dins de la legalitat”
Una quinzena d'agents de la Policia Local de Vinaròs
van irrompre en el ple ordinari corresponent al mes
de gener celebrat la nit del dijous 24 de gener en
protesta per les seves condicions laborals i reclamant
més efectius, equipament i millores salarials per a
equiparar-se amb la mitjana de les policies locals
de la Comunitat Valenciana. Els policies van portar
pancartes entre les quals es podia llegir “policia low
cost”, “dignitat laboral i un sou just”, “policia mileurista”
o “més efectius policials”, “policia de tercera,
precarietat salarial” o “inseguretat ciutadana, una sola
patrulla per a 28.000 habitants”, que van mostrar cada
vegada que l'alcalde, Enric Pla, prenia la paraula.
En el torn de precs i preguntes, els tres partits de
l'oposició van formular preguntes a l'alcalde sobre
aquest tema.
L'alcalde, Enric Pla, va explicar que quan l'equip
de govern va accedir a l'Ajuntament en 2015 “els
representants de la policia local els van fer saber
que no podien aguantar més la situació a la qual els
havia portat el govern anterior”. Segons Pla “nosaltres
vam atendre les seves demandes des del principi les
seves demandes quan podien escometre's dins de la
legalitat”. En aquest sentit, va dir que “hem millorat
els horaris, adquirit material i nous vehicles, hem
tret una plaça de comissari, una plaça en propietat
d'inspector per promoció interna, dues places
d'oficial en propietat també per promoció interna,
la totalitat de les places d'oficial estan cobertes en
propietat, el procés per a cobrir altres cinc places en
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propietat d'agent acabarà el 31 de gener i altres 7
places en propietat d'agent estan també en procés,
amb el que en acabar la legislatura haurem tret 12
places d'agent en propietat, que és el màxim que
la llei permet”.
“Crec que hem fet el màxim esforç, i hi ha hagut
diàleg, però alguns sindicats s'han despenjat
de la negociació. Els dic des d'aquí que no
hi ha possibilitat d'arribar a acords si no hi
ha negociació. Qualsevol proposta que sigui
legalment factible estem disposats a portarla endavant, perquè aquesta és la voluntat de
l'equip de govern. Volem mantenir la negociació
amb tots els sindicats i arribar a acords que
puguin dur-se a terme dins de la llei”, va concloure.
Alguns agents presents van formular preguntes a
l'alcalde. Un d'ells va considerar que “falta voluntat de
govern” per a dur a terme aquestes millores. Un altre

li va preguntar si li semblava bé tenir a una policia
local pitjor pagada de tota la comarca i de tota la
Comunitat Valenciana, al que l'alcalde va dir que “no,
però no considero que sigui responsabilitat meva
exclusivament”.
El portaveu del PP, Juan Amat, va assenyalar que el
govern municipal “ha de canviar les actituds respecte
al personal del consistori, i avui hi ha una mostra
d'això, perquè funcionaris d'aquesta casa se senten
menystinguts”. Sobre aquest tema, va indicar que
l'acta de la taula de personal “avergonyiria a qualsevol
governant seriós, perquè els retreuen que en aquesta
taula hagi acudit únicament el regidor de Personal, la
qual cosa és una falta de respecte i així li ho fan saber”.
La policia local, segons Amat, “se sent enganyada per
vostès, perquè van prometre millores que no s'han
materialitzat, i el que reclamen no són impossibles, ja
que no només demanen millores retributives”.
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Aprovada la nova ordenança reguladora del medi rural
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat
l'Ordenança Municipal Reguladora del Medi rural. El
regidor d'Agricultura i Medi ambient, Jordi Moliner, va
dir que al principi la intenció era realitzar un reglament
de medi rural i medi ambient de forma conjunta, però
que els tècnics van indicar que calia separar-los, i va
argumentar la necessitat de la nova normativa de medi
rural apuntant que l'anterior reglament“estava obsolet,
incomplet perquè no regulava moltes de les situacions
que es donen avui dia i no contemplava sancions”.
La nova ordenança, doncs, està adaptada a la

realitat del sector en el municipi i contempla un
règim sancionador, com va explicar Moliner. “És un
reglament consensuat per moltes parts i creiem
que serà molt útil, perquè abasta moltes de les
problemàtiques que es poden donar en el nostre
medi rural”, va assenyalar. Entre moltes altres, una
de les mesures que s'indiquen en l'ordenança és
la prohibició de tirar purins a l'estiu en finques que
se situen en el tram des de la variant de la N-340
fins al poble, per a evitar males olors en el municipi.
Moliner va insistir que es tracta d'un

reglament
obert
i
adaptable
a
noves
situacions que es puguin donar en el camp.
Per part d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla es va
mostrar favorable a aquesta ordenança donat que
“l'anterior estava obsoleta i contempla aquesta
noves mesures”, però va dubtar que pugui
realitzar-se la vigilància policial tal com es planteja.
D'altra banda, des del PP de Vinaròs, el seu portaveu
Juan Bautista Juan també es va mostrar a favor del nou
reglament, encara que va lamentar que s'hagués trigat
tant temps a presentar-la.

Vinaròs demana al Consell ampliar l'oferta de cicles formatius
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat
sol·licitar a la Generalitat Valenciana l'ampliació de
l'ofereix de cicles formatius de grau mitjà i superior
en el municipi.
La moció, proposta per la secció jove Partit de Vinaròs
Independent (PVI) va ser defensada per la portaveu
d'aquest partit, Maria Dolores Miralles, apuntant
que existeix una necessitat real de millorar aquesta
oferta “en comptar tan sols amb 7 cicles formatius
en la localitat, mentre que poblacions veïnes com
Benicarló te 15 i Amposta un total de 21”. Miralles
va assenyalar sent Vinaròs capital comarcal “és
penós que compti amb tan poca oferta formativa,
la qual cosa fa que molts dels nostres joves hagin
d'optar per canviar de residència o estudiar fora
en poblacions veïnes”. Per a Miralles “és necessari
realitzar un estudi dels cicles formatius més

demandats i que puguin tenir una sortida laboral”.
Per part de Acord Ciutadà, Lluis Batalla es
va mostrar favorable a la moció, però va
indicar que si es vol augmentar aquests cicles
formatius ha d'anar lligat a l'augment del teixit
productiu a Vinaròs. “Falten inversors, al·licients,
beneficis fiscals perquè s'inverteixi, i si no
aconseguim implementar aquestes qüestions,
els joves seguiran sense poder treballar aquí. És
necessari un esforç de totes els administracions
per a incentivar la inversió”, va assenyalar.
Jordi Moliner, com a representant de Compromís,
també va mostrar el seu suport a la moció, igual
que el PSPV, que per part de la regidora d'Educació,
Begoña López, va indicar que “les competències
a nivell educatiu són de la Generalitat, que si li
proposem ampliar aquesta oferta, haurà de fer

un estudi sociolaboral per a constatar quins cicles
tenen possibilitat d'una inserció laboral posterior”.
L'alcalde, Enric Pla, com a representant de
Som Vinaròs, va voler matisar al PVI que
Vinaròs te un ventall més ampli de cicles que
ofereix, entre elles la formació professional
de perruqueria. Quant a la moció, es va
mostrar favorable a la seva aprovació, indicant
que “la comarcalitat en aquest sentit és un
aspecte important, i en educació això abasta
diferents ciutats del nostre àmbit geogràfic”.
Finalment, el PP de Vinaròs en paraules del seu
portaveu, Juan Amat, va dir que donaven suport
a la moció, però va lamentar que no l'hagués
presentat l'equip de govern. “Vinaròs necessita un
nou impuls, i ampliar els possibilitats de formació
dels vinarossencs és molt important”, va concloure.

El PP exige al tripartito “una solución inmediata”
a los problemas del nuevo parqué del pabellón polideportivo
El portavoz adjunto del PP de Vinaròs, Lluís Gandía,
ha exigido al equipo de gobierno “una solución
inmediata a los problemas que está causando el
nuevo parqué del pabellón polideportivo y que es
motivo de queja de todas las entidades deportivas”.
Gandía ha señalado que “los clubes que utilizan
el pabellón ya vieron como en plena temporada
no podían utilizar las instalaciones públicas por
el cambio de parqué y ahora llevan semanas
manifestando su descontento ante una pista que

resbala y que pone en riesgo la integridad física de
todos los que practican deporte”.
Desde las filas populares su portavoz adjunto
también ha afirmado que “la política de vender
humo del tripartito supone que determinadas
mejoras que llevan pidiendo los clubes desde hace
meses y no tienen un coste elevado como pueden
ser unas puertas dobles, mejorar el gimnasio o
reactivar la cafetería no han sido escuchadas y
ahora se comprueba como la mejora del parqué

también es una chapuza a la que el tripartito debe
dar una solución”.
Gandía ha finalizado asegurando que “las
entidades deportivas y clubes de Vinaròs tienen
nuestro apoyo porque su trabajo es en beneficio
de la ciudad y por ello exigimos una solución
urgente al problema creado por el tripartito y que
está perjudicando a centenares de deportistas de
Vinaròs”.
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Vinaròs presenta la nova campanya de cursos i tallers
Reinicia't per fomentar l'ocupació
La regidoria d'Ocupació i l'Agència de Desenvolupament Local (ADL) donen a conèixer el nou programa
adreçat a millorar l'ocupabilitat de les persones aturades i l'emprenedoria als empresaris
L'Ajuntament de Vinaròs oferirà nous cursos
i jornades gratuïtes, a través de l'Estratègia
Provincial d'Ocupació de la Diputació, per tal de
facilitar la incorporació en el mercat laboral de les
persones aturades o bé ajudar als emprenedors a
posar en marxa les seves idees empresarials.
La regidora de l'àrea, Maria Cano, ha destacat que
"sobretot s'oferirà una formació adreçada a millorar
les competències en matèria d'hostaleria i turisme,
tenint en compte la gran importància que tenen
els dos sectors a l'estiu". El primer curs serà "Anglés
sector turístic" per millorar el domini de la llengua
a l'hora de comunicar-se amb els estrangers, les
classes es faran de l'11 al 18 de febrer amb un
total de 30 hores i l'horari serà de 9:00h fins a les
14:00h. Serà imprescindible disposar del nivell A2
i les inscripcions es podran formalitzar fins al 4 de
febrer.
La segona formació "Francés sector turístic" també
tindrà com a objectiu millorar les competències
en el domini de la llengua, en aquest cas la

francesa. El curs també tindrà una durada de
30 hores i s'impartirà del 8 al 15 de març, amb
horari de matí de 9:00h a 14:00h. Les inscripcions
es podran realitzar fins a l'1 de març i també serà
imprescindible tenir el certificat de nivell A2.
El tercer curs "Qualitat de servei i atenció al client
en hostaleria", adreçat a millorar el tracte amb els
comensals perquè puguen gaudir d'una experiència
gastronòmica més gratificant, s'impartirà del 25 de
març al 3 d'abril. Les inscripcions estaran obertes
fins al 18 de març i l'horari serà 9:00h a 14:00h, amb
un total de 40 hores. També dintre del sector de
l'hostaleria s'oferirà la formació "Gestió de protocol
en hostaleria i turisme" del 8 al 15 d'abril. La
matricula es podrà formalitzar fins a l'1 d'abril i les
classes seran de 9:00h a 14:00h, amb una durada
total de 30 hores.
Per últim també s'oferiran cursos informàtics, el
primer "Alfabetització informàtica" per aprendre
a dominar els ordinadors i programes bàsics,
s'impartirà del 6 al 15 de maig amb una durada de

40 hores. L'horari serà de 9:00h fins a les 14:00h i
les inscripcions es podran fer fins al 29 d'abril. Per
acabar també hi haurà el taller "Certificat digital per
a la inserció sociolaboral", en aquest cas destinat a
formar els alumnes perquè aprenguen a tramitar
qualsevol gestió amb l'administració des de
l'ordinador. El curs tindrà una durada de 12 hores
i es farà del 20 al 22 de maig de 9:30h a 13:30h, les
inscripcions es podran fer fins al 13 de maig.
La regidora Cano ha assenyalat que totes les
matrícules s'han de realitzar a través d'Internet a
l'adreça que apareix als flyers (bit.ly/REINICIAT), per
més informació es poden adreçar a l'oficina ADL
ubicada al carrer Sant Ramón.

Ocupació presenta 'Vinaròs Espai Treball'
La nova proposta de l'Ajuntament s'adreça als veïns aturats amb tallers de curta durada per facilitar la cerca de feina.
La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha presentat
davant els mitjans de comunicació la nova proposta
de l'Ajuntament, Vinaròs Espai Treball, per ajudar a
les persones aturades de la localitat a cercar feina. La
nova idea oferirà tallers de curta durada, 2,5 hores,
per assessorar als veïns desocupats com realitzar un
bon currículum o com buscar treball d'una forma
més eficient a través d'Internet.
Cano ha detallat que “els cursets es faran tots els
dijous de cada mes d'11:30h a 14:00h, des del febrer
fins al juny, i estaran oberts a tota la ciutadania en
situació d'atur interessada en millorar les seues
capacitats per cercar feina”. El primer taller anomenat
“Fes-te el teu currículum” per crear una bona carta de
presentació i experiència es farà el primer dijous de
cada mes. El segon curset “Busca Treball per Internet
I”, per facilitar eines per a una cerca de feina més
efectiva a través de la xarxa, es farà el segon dijous.
Pel que fa a la tercera formació, que s'oferirà el tercer

dijous de cada mes, és “Certificats i tràmits en línia”
per mostrar com es poden realitzar les tramitacions
amb l'administració des de l'ordinador, mentre que el
quart taller serà “Busca Treball per Internet II” es farà
el darrer dijous de cada mes.
La regidora Cano ha insistit que les places són
limitades i caldrà realitzar una inscripció prèvia a
l'Agència de Desenvolupament Local (ADL) ubicada al
carrer Sant Ramon. En aquest sentit, ha remarcat que
es donarà preferència a les persones que estiguen
inscrites a l'Agència de Col·locació de Vinaròs. Per
més informació dels cursos que s'ofereixen es poden
adreçar a l'ADL.
Obert el procés selectiu OBSEDI
Dintre del Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat
Litoral, del que forma part l'Ajuntament, s'ha obert
el termini per a la contractació de personal per a
una nova edició del programa "Obsedi" destinant
a millorar la dinamització del mercat de treball.

En aquesta edició Benicarló serà l'encarregat de
gestionar les incorporacions que són: coordinador,
orientador laboral, prospector laboral, community
mànager, formador/monitor en alfabetització
digital, formador/monitor en competències
clau per al treball i tècnic administratiu. En total
s'ha concedit una subvenció de 235.909€ per al
projecte "Obsedi" que recordem treballa en quatre
àrees principals l'evolució dels sectors econòmics
del territori, prospectiva i identificació de nous
nínxols d'ocupació, identificació de les necessitats
de capacitació i formació del teixit econòmic,
caracterització i identificació de les necessitats per a
la millora de l'ocupabilitat dels col·lectius amb majors
dificultats i seguiment de la qualitat de l'ocupació
creada. Totes les bases es poden consultar a la pàgina
web de l'Ajuntament de Benicarló i les sol·licituds es
podran presentar per registre d'entrada del mateix
Consistori fins a l'1 de febrer.

Acord Ciutadà dóna suport al nou projecte de Residència
que s'ha aprovat per plenari per les millores introduïdes
Acord Ciutadà ha valorat que el projecte modificat
que es presenta per a la construcció de la residència
de la tercera edat té moltes millors prestacions
respecte al projecte anterior aprovat pel que fa a
nombre d'usuaris, nombre d'habitacions dobles,
nombre d'habitacions individuals, pressupost
d'execució, i superfície construïda, així com pel
que fa a amplada dels passadissos, etc., ajustant-
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la a la normativa actual.
Segons ha indicat el seu portaveu, Lluis Batalla,
“el mateix promotor, part molt interessada en
l'òptim funcionament de la Residència, assenyala
qüestions millorables respecte el projecte
original que ara sí s'observaran , la qual cosa és
una millora sensible. Es creen grans espais que
permeten un millor control visual i d'orientació

d'entrada a les habitacions per aconseguir una
major satisfacció dels usuaris. La creació d'aquests
espais centrals permet, al mateix temps, la
realització d'activitats en grup, evitant l'aïllament
dels usuaris”. ACORD CIUTADÀ ,per raons laborals,
no va poder estar present al plenari en que es va
aprovar dita modificaciópels pèls i a punt de tocar
la campana.
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Turisme fa un balanç positiu de la seva estada a FITUR
La mostra ha servit per donar a conèixer els principals atractius de la localitat i rebre el reconeixement del Sistema
Integral de Qualitat Turística en Destí (SICTED) que atorga la Secretaria d'Estat de Turisme

Vinaròs ha participat un any més en la Fira
Internacional de Turisme de Madrid (Fitur) per
mostrar als professionals del sector i públic en
general tots els encants que pot oferir el municipi,
des de la millor gastronomia mediterrània o
patrimoni històric únic, fins a festes tan importants
com el Carnaval. Així mateix l'estada a la fira
també va ser una bona oportunitat per seguir
apostant per un turisme de qualitat i una oferta
que s'adapte a tots tipus de visitants. En aquest
sentit, cal destacar que Vinaròs va participar en la
presentació de les Rutes Turístiques Inclusives de
la Comunitat Valenciana, amb un recorregut propi
anomenat "Ruta del Llagostí". D'altra banda, el
municipi també va formar part de la presentació del
producte Pesca Turisme Comunitat Valenciana, una

experiència única a Vinaròs perquè els visitants per
un dia puguen ser mariners, incloent a més durant
l'acte la degustació del millor producte marítim
a través d'una demostració gastronòmica,
organitzada per Turisme Comunitat Valenciana,
que va sorprendre als assistents. El Carnaval
de Vinaròs també va formar part important
de la promoció de la ciutat amb la projecció
d'un vídeo amb les imatges més espectaculars
de la festa i una rua per l'estant de la Comunitat
Valenciana al ritme de la batucada d'ESMUVI, que
també va comptar amb la seva reina i el rei de la
comparsa Els Povals "Portu" que van encisar a
tots els assistents a la fira. Un dels moments més
importants de Fitur va ser el lliurament del distintiu
SICTED a l'estant de Turespaña, reconeixent

Vinaròs com una de les 163 destinacions en tot
l'Estat espanyol en 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. Una
fita que només han assolit dos municipis de la
Comunitat Valenciana en 2018. El regidor de
Turisme, Domènec Fontanet, ha destacat que
també es va mantenir una reunió amb a Xarxa
de Destinacions Intel·ligents de la Comunitat
Valenciana i es va participar de forma activa
en l'Assemblea de Saborea Espanya. Tot amb
l'objectiu de donar a conèixer tot el que pot
oferir Vinaròs als visitants i sobretot per continuar
fent de la ciutat una destinació de qualitat, referent
a la Comunitat Valenciana.

El PP lamenta la “nula” repercusión de Vinaròs en FITUR
La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de
Vinaròs, Carla Miralles, ha lamentado “la pasividad
del tripartito de Som Vinaròs, PSPV-PSOE y
Compromís con un sector tan importante como
es el turismo tras comprobar la nula repercusión e
información que se ha trasmitido en FITUR, la feria
de turismo de Madrid”.
Según Miralles “el tripartito dispone de dos
empresas destinadas a la publicidad y propaganda,
una para el Ayuntamiento y otra contratada a dedo
en exclusiva para el área de turismo y que cuestan
más de 40.000 euros anuales a los vinarocenses y
pese a ello la información sobre FITUR ha sido muy
escasa”.

Desde las filas populares también se ha señalado
que “la promoción de Vinaròs en los diferentes
medios ha sido inexistente, al igual como el
seguimiento de la feria, y hasta el momento
ninguno de los perfiles oficiales en las redes
sociales como Facebook, Instagram o Twitter han
ofrecido información alguna sobre FITUR”.
Miralles concluyó que “desde el inicio de la
legislatura el tripartito ha abandonado el sector
turístico, nunca lo ha considerado una prioridad
cuando es un sector clave para la economía
local y todo ello ha provocado que se pierdan
oportunidades turísticas y de creación de empleo
y riqueza, una situación que no puede continuar”.

Acord Ciutadà acusa al PSPV d’haver ajudat “a que la tortura dels bous continue a Vinaròs”
ACORD CIUTADÀ de Vinaròs ha acusat al PSPV, que
va votar en contra de la moció per declarar Vinaròs
ciutat antitaurina, d’haver facilitat que “la tortura
dels bous continue a Vinaròs”.
Per al portaveu d’Acord Ciutadà la votació dels
socialistes “no sorprèn puixque PP i PSOE són
políticament siamesos”. No obstant això, va acusar
al PSPV “d’autoproclamar coses que no és: no és
socialista, no és obrer, i ni tan sols és un partit, ja que
només l'importa el màrqueting electoral”. Segons
Batalla “perdre els vots de les penyes taurines pot

ser dramàtic per a aquells que volen seguir en
política perquè no tenen cap lloc més on anar a
treballar. Ho entenem però no ho compartim: els
queden pocs llocs on agafar-se”.
A més, va lamentar que durant el debat de la
moció antitaurina “el PSPV inclús va apel.lar a
sentències del Tribunal Constitucional, i a diferents
resolucions que prohibien prohibir els bous”, un fet
que demostra segons Batalla que “la jove generació
de polítics que presentava el PSOE a 2015 ha après
ràpid a ser una retrògrada generació”.

“Obliden allò que no els interessa. Com per
exemple que el mateix Reglament d'ús de la plaça
de bous de Vinaròs, de propietat municipal , es pot
canviar, i el pot canviar l'Ajuntament; com el mateix
reglament afirma les corregudes de bous estaran
supeditades a que no haja actes programats a la
plaça en aquelles dates. Poden prohibir els bous
però ningú pot que no és possible no fer-les.
Senzillament patim regidors sense idees, i la manca
d'idees porta al cinisme, com així es va mostrar”, ha
conclòs.
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El Gobierno prepara una propuesta para desmantelar
definitivamente el Castor "en las próximas semanas"
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, ha dicho este martes que el compromiso del
Gobierno respecto al almacén de gas Castor, situado
frente a la costa de Vinaròs, es facilitar la mejor opción
posible para su clausura definitiva y que se trabaja en
una propuesta para llevarla al Consejo de Ministros
en próximas semanas.
Ribera, que ha comparecido este martes en comisión
en el Senado, ha explicado que el Ministerio ha puesto
en marcha una evaluación para conocer la situación
del almacenamiento, hibernado desde 2013 tras
registrarse movimientos sísmicos en la costa frente a
la que se encuentra la instalación cuando se empezó
a inyectar gas en el almacén subterráneo marino.
Ha señalado que, a día de hoy, la solución técnica
más adecuado es el sellado definitivo de los pozos
de la instalación, actualmente aislada de la red de
gasoductos y con su yacimiento sellado, sin que se
hagan inyecciones ni extracciones de gas.
Ribera ha dicho que la situación actual del
almacenamiento es de seguridad, sin que se haya
registrado ninguna actividad sísmica desde que se
hibernó la instalación.

Ha argumentado que la clausura definitiva del
almacén es la mejor desde el punto de vista
económico, pues cada cuatro años hay que reponer
los tapones mecánicos que sellan los pozos.
La ministra ha dicho que los actuales tapones "no
pueden prolongarse por mucho tiempo" y se debe
adoptar una solución que "sólo puede estar orientada
a la clausura" del almacén de gas Castor.
Ha señalado que nuevas soluciones temporales sólo
implicarían "costes difícilmente justificables" y ha
manifestado que la decisión del Gobierno es actuar
para no incurrir en costes adicionales.
Ribera ha añadido que la instalación no es necesaria
para el sistema gasista ni en el corto, ni en el medio
ni en el largo plazo y ha añadido que en una
planificación energética en estos momentos Castor
no estaría incluido "ni justificado", según informa Efe.
Ha explicado que la solución para Castor consistirá
en el sellado y abandono de los pozos y aislar el
yacimiento para evitar fugas de fluido.
Los tapones metálicos temporales se retirarían y se
procedería a la limpieza de las tuberías, ha explicado
la ministra.

Enric Pla: “És una notícia molt positiva”
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, s'ha mostrat molt
satisfet per l'anunci de la ministra de Transició
Ecològica del Govern Central, Teresa Ribera, que
ha anunciat el segellament definitiu del projecte
Castor. Pla ha qualificat la notícia de molt positiva,
destacant que "amb aquesta decisió es consuma
una de les fallides més importants de la política
energètica dels últims anys a l'Estat". L'alcalde ha
afegit que amb el segellament de la plataforma ara

cal fer el següent pas que és el desmantellament
definitiu de tota la infraestructura, tenint en
compte que segons els estudis realitzats
el projecte Castor no té cap rendibilitat
econòmica i ni tècnica. En aquest sentit, Pla
assenyalava que "des del Col·legi de Geòlegs
de Catalunya es va assegurar, durant la
Comissió d'Investigació del projecte Castor,
que el desmantellament de la plataforma no ha de

suposar cap risc sísmic si es fa de manera rigorosa".
Per acabar Pla comentava que és important no
desqualificar els usos correctes que es pot fer del
subsòl, sempre i quan es respecten els estudis i
informes corresponents, insistint que ara després
de l'anunci del Govern i dels documents del
Col·legi de Geòlegs de Catalunya s'ha de fer el
desmantellament de la plataforma enfront de la
costa de Vinaròs.

Navarrete lamenta que la ministra seguisca sense concretar el calendari
per al desmantellament definitiu del Castor
El senador castellonenc es pregunta "com pot ser que ara ja no siga necessari aquest projecte, quan fa una dècada era urgent, estratègic i prioritari"
El senador de Compromís per Castelló, Jordi
Navarrete, ha criticat que la ministra per a la
Transició Ecològica, Teresa Ribera, no concrete
dates per iniciar el desmantellament de les
plantes terrestre i offshore vinculades al projecte
energètic Castor.
La ministra ha sostingut l'informe del MIT per
defensar la clausura de la planta i segellat definitiu
del magatzem "però ho ha fet parlant de màxima
velocitat, setmanes i terminis curts per elevar el
desmantellament al Consell de Ministres, però
sense posar terminis i sense assumir el més mínim
penediment, compensar o demanar disculpes als
afectats per la mala gestió duta a terme des de
l'administració".
Per Navarrete són especialment greus del
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despropòsit que ha suposat l'execució del
projecte les afirmacions que "poden existir
terratrèmols superiors als fins ara detectats" o que
indiqui ara que "el Castor no cal", quan fa escassos
anys "veniena la ciutadania la seua prioritat i
urgent necessitat com a magatzem estratègic
per al país que podria subministrar al país durant
50 dies en casos de necessitat o problemes en el
subministrament gasista".
Segons el senador si la demanda actual de gas és
de 350 terawatts-hora (TWh) i queda molt lluny
dels màxims històrics i l'evolució no justificaria
hui el pagament de 1.500 milions d'euros, "ens
preguntem com poden fer-se obres d'aquesta
magnitud tan a la lleugera una obra que deixaria
de ser necessària en pocs anys i el cost s'ha

revertit als consumidors tot i ser un fiasco, quan
els culpables d'això s'han anat de rosetes amb
l'aquiescència de l'administració dels últims
governs".
Malgrat tot "per a la coalició l'anunci és un pas
positiu i estarem atents perquè les pretensions
dels afectats i veïns es complisquen com més
aviat millor". Finalment Navarrete ha apressat el
Govern a emprendre de forma urgent el segellat
definitiu dels pous i els contractes que venim
reclamant insistentment als últims governs de
PP i PSOE via esmenes als Pressupostos Generals
de l'Estat per desmantellar com més aviat amb
seguretat aquesta infraestructura, revertir-la
al seu estat inicial amb totes les garanties i que
deixe de suposar un perill per al territori.
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El Hospital de Vinaròs instala esterilizadores a vapor
de última generación para incrementar la seguridad quirúrgica
El centro hospitalario ha modernizado las instalaciones de esta unidad y ha renovado el equipamiento que tenía más de 25 años de antigüedad
El Hospital comarcal de Vinaròs ha instalado un
nuevo esterilizador a vapor de última generación
con lo que concluye la renovación y modernización
de las instalaciones y equipamiento de la Unidad
de Esterilización del centro, que arrastraba
carencias en infraestructuras y una obsolescencia
tecnológica superior a los 25 años.
Este nuevo equipo supone el tercer esterilizador
de última generación con el que se dota a esta
Unidad, tras la adquisición en el año 2017 de otros
dos equipos y la compra de diverso material, como
carros de carga y descarga y guantes especiales de
manipulación a altas temperaturas.
La modernización de la Unidad de Esterilización
posibilita triplicar, en el mismo periodo de tiempo,
la capacidad de esterilización de material destinado

tanto al área quirúrgica del Hospital como a otros
servicios asistenciales que requieren también de
componentes estériles para la atención diaria.
Proceso más ágil, eficiente, seguro y sostenible
Además, la renovación tecnológica permite
incrementar de manera notable la seguridad
quirúrgica del paciente al disminuir el riesgo de
posibles efectos adversos asociados al uso de
equipamientos obsoletos, acorta los tiempos de
esterilización, triplica la capacidad en cada carga y
contribuye a la sostenibilidad medioambiental.
La remodelación de la Unidad de Esterilización del
Hospital comarcal de Vinaròs ha contado también
con la ejecución de una serie de reformas como
la construcción de una ventana guillotina para
comunicar la zona sucia (a la que llega el material

contaminado por su uso en quirófano) con la zona
limpia (en la que se lava el material y después se
esteriliza), de modo que se evita el paso de un
lugar a otro por el pasillo exterior, agilizando el
proceso y dotándolo de mayor seguridad.
El nuevo equipamiento se completa con
carros hidráulicos para carga y descarga de los
esterilizadores, guantes de fibra especial que
soportan temperaturas superiores a los 135ºC,
nivel al que sale el material descontaminado, y
otros útiles.
Los nuevos equipos cuentan con contenedores de
gran tamaño, sistemas de control más potentes,
pantallas táctiles, mejor eficiencia de consumo
tanto de agua como de energía y menús de
navegación intuitivos.

El Partit de Vinaròs Independent lamenta l'estat del Jaciment del Puig
Des del Partit de Vinaròs Independent s’ha
criticat “l’estat d’abandonament del jaciment
iber del Puig de la Misericordia” i ha acusat a
l’equip de govern de “mig adecentar-lo de cara
a la galeria per a la festivitat de Sant Antoni i
Sant Sebastià”.
Després del fort aiguat del dia 19 d’octubre va
caure mur d’una de les habitacions que van ser
excavades aquest passat estiu, i poc després en
va caure un altre, per la qual cosa des del PVI
s’ha indicat que “no s’ha de tirar per la borda
el treball dels arqueòlegs durant 6 estius a
causa de la deixadesa de l’equip de govern,
però si continua la seva inacció, aniran caient
una paret rere l’altra cada vegada que tinguem

fortes pluges, com si d’un dòmino es tractés”.
També diuen els independents que el jaciment
“ha estat desprotegit davant l’expoli d’alguns
curiosos que al no tenir un vallat en condicions
muntàven a la part més alta del jaciment per
emportar-se un tros de ceràmica com a record,
la qual cosa està penada, o per obtenir una
simple fotografía”.
El PVI demana a l’Ajuntament que es faça
algun tipus de coberta lleugera com la de la
necròpolis paleocristiana de Tarragona, per
evitar més desperfectes i al mateix consistori a
fer pressió junt a Diputació per a ficar un vallat
de qualitat.

Los sindicatos califican de nefasta la gestión del equipo de gobierno
con la Policía Local y exigen su dimisión
Los sindicatos SPPLB, SIPOL y CSIF han calificado de “pasiva” y “nefasta” la gestión del alcalde, Enric Pla, hacia la policía local y el resto de trabajadores municipales
y han exigido la dimisión del primer edil y todo el equipo de gobierno.
La totalidad de los sindicatos con representación
en el seno de la Policía Local de Vinaròs, han podido
comprobar, según señalan en un comunicado,
“como se ha intentado llegar a acuerdos con
el primer edil, pero a pesar de las numerosas
reuniones mantenidas, y como consecuencia de
su inflexibilidad y talante dictatorial, no hemos
conseguido llegar a acordar prácticamente nada,
demostrando su incapacidad durante estos cuatro
años de legislatura junto a su brazo derecho,
el Concejal de Recursos Humanos, David Adell,
que lleva estudiando las diversas propuestas
realizadas por los sindicatos en Mesa General de
Negociación desde que tomó posesión como
concejal”.
Los sindicatos aseguran que “hemos podido
comprobar que la vara de medir a la hora de

repartir el parné no es la misma para todos,
puesto que a pesar de que los Policías Locales
de Vinaròs se encuentran en el ranking de los
peor pagados de la Comunitat Valenciana,
al igual que otros puestos de trabajo del
Ayuntamiento, el equipo de gobierno actual
no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, para
mejorar las condiciones laborales de la mayoría
de los trabajadores municipales ni tan siquiera
equiparando sus complementos de destino
para que no existan discriminaciones laborales,
excepto para los funcionarios habilitados de
carácter nacional, existiendo en la propuesta
de plantilla de personal y Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento de Vinaròs para
el año 2019, cuatro puestos de trabajo que se
encuentran dotados con más de 70.000 euros

anuales de retribución, y para más “inri” el puesto
de Viceinterventor no se encuentra cubierto
por nadie, y en vez de amortizarlo, el equipo de
gobierno decide proponer la amortización de
dos plazas de agente de Policía Local, Cuerpo
de seguridad que se encuentra bajo mínimos”.
De hecho, indican, para la Fiesta local de San
Sebastián en el turno de noche solo había dos
patrullas de Policía Local trabajando.
Los sindicatos concluyen que “viendo el pasotismo
manifiesto hacia la Policía Local del Sr. Enric Pla
durante la legislatura, y que sus socios del equipo
de gobierno tampoco parece que les importe
mucho, y hasta la fecha nadie ha puesto orden
en este desaguisado, solicitamos públicamente la
dimisión del Sr. Alcalde y su equipo de gobierno
por incompetentes”.
9
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QUÉ COMER
PARA COMER BIEN
Cap. 19

Conciliación alimentaria

La semana anterior hablamos de
los niños cómo adaptar los menús
del comedor a la cena de casa. La
alimentación de los niños es la que
más influye en la alimentación de toda la familia. Pero
además, hay adaptarse a todas las circunstancias de todos,
sobretodo por el trabajo.
Hoy hablaremos de cómo “conciliar” la alimentación de toda
la familia.
Muchas veces escucho: “cenamos salchichas frankfurt y
patatas fritas por los niños”; “comemos pescado rebozado
por los niños”. No lo entiendo. ¿Qué quiere decir por ellos?
¿Qué si no es esto no comen? ¿o es como un pequeño
“premio” porque comen comidas poco sabrosas el resto de
días?. Entiendo que los padres si no fuera por los niños no
comerían así. Mi pregunta es: “ Si para ti no lo ves saludable
y no lo comerías, ¿por qué se lo das a tus hijos?”. Otra cosa
es que el niño le cueste comer en general. Entonces hay que
cargarse de paciencia y buscar el motivo (a veces ocurre
porque el niño le esta prestando atención a otra cosa y
comer no le interesa).
¿Cómo adaptar la alimentación de los padres a los niños?
No hay que adaptar nada. La alimentación de los padres es
adecuada para los niños sin hacer ninguna adaptación, una
vez se ha acabado la alimentación complementaria.

A la memoria de Ramón Juanola Molist
Juan Chaler

El pasado día 21 de octubre en el Hospital
de Vinarós falleció Ramón Juanola Molist.
La familia Juanola fue titular de la Plaza
de toros de Vinaròs hasta el momento
de la compra, el 9-6-1990, por parte del
Ayuntamiento de Vinarós. La viuda de
Juanola, Dª. Maria fue titular desde el
fallecimiento de su esposo, y mantuvo la
propiedad de la plaza durante 21 años,
rechazando toda oferta inmobilaria.
En el año 1949 cuando llegó a Vinarós
el industrial procedente de Barcelona,
Juan Juanola Juanola, la plaza pasaba
por momentos angustiosos de crisis de
supervivencia por la conservación, ya que
fue yendo a menos durante los últimos
lustros. Mejor cariz tomaba
de la mano de la familia Juanola, La
favorable disponibilidad económica de la
familia Juanola permitió, con empuje y el
el paso de los años, organizar espectáculos

taurinos en las plazas de Gerona, Figueras,
Olot, Ciudadela y Vinaròs. Hasta llegaron
a negociar llevar la Monumeltal de
Bardelona, según
me manisfestaba
el amigo Ranón el año 2001. Queda
nuestro reconocimiento y gratitud por
la reparación de la plaza de los destrozos
sufridos de muchos años. Y, siempre
quedará en el recuerdo, amigo Ramón
tantas jornadas de tenis compartidas entre
tantos compañeros. Nuestra condolencia a
la familia. Descanse en paz

El gran jugador de pilota valenciana José Jorge Mezquita, de Vila-real, ha estat al CEIP
Assumpció de Vinaròs oferint una xerrada i una classe pràctica als alumnes per aprendre
una mica més el nostre esport autotòcton. E.Fonollosa
Si el trabajo impide tener tiempo para poder preparar la
comida, lo mejor es cocinar a gran escala un día que se
tenga tiempo y tener un buen fondo de armario (o nevera).
Lo ideal es elegir un día para cocinar. Te doy ideas: enciende
el horno y pon todas las verduras que se te pueda ocurrir, así
tendrás variedad de guarnición para la semana. Aprovecha
para hacer patata al horno que, como expliqué en artículos
anteriores, una vez enfriado se convierte en un excelente
prebiótico. Cocina un caldo o una crema de verduras en
cantidades industriales que incluso se puede congelar.
Hierve pasta integral, arroz, quinoa o cualquier cereal
para también tenerlo como guarnición toda la semana.
En la despensa no pueden faltar conservas de legumbres
o verduras, latas de atún al natural, algún vasito de arroz
integral o quinoa; queso fresco, huevos…
Si trabajas por turnos amolda las comidas habituales a
esos horarios. Si trabajas de 14 a 22: al levantarse realizar
el desayuno, a las 12:30 la comida principal, sobre las 16 un
tentempié y sobre las 19 otro, después de la jornada, a las
22:30-23:00 una cena ligera. Si el turno es de noche: una vez
finalizada la jornada y antes de acostarse realizar una toma,
comer a las 14, cenar a las 20:30 y realizar un tentempié a
las 23:00 y otro a las 03:00. Esto es una opción pero no es la
única, cada persona tiene sus preferencias.
Si además realizas deporte de forma habitual aumenta la
ración de alimentos ricos en carbohidratos (como la patata,
arroz, pasta, quinoa…) de la comida o la cena para rellenar
los depósitos de glucógeno, pero eso ya no será problema
después de este artículo, ¿a qué no?
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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L'estudi de dansa de la coneguda ballarina de Vinaròs Marta Martínez ha estrenat aquest
divendres 25 de gener un flamant nou local, situat al carrer Santa Magdalena, on estava
abans la penya del València C.F.
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Celebración de la festividad de
San Sebastián en nuestra ciudad

Coral García Julbe

Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 27 de enero, se celebraba en nuestra
ciudad la celebración de San Sebastián, a la cual nosotros decimos
entrañablemente “San Sebastianet”.
Misa
A las 18 horas se celebraba una misa solemne en la Arciprestal de
La Asunción de nuestra ciudad, oficiada por mossèn Emilio Vinaixa,
y concelebrada por mossèn Criatóbal Zurita, Florencio Albero
y Antonio Sesé sacerdote nacido en nuestra ciudad de Vinaròs.
La “Coral García Julbe” acompañó en sus cantos la celebración,
dirigidos por Rossend Aymí i Escolà, y acompañados al órgano por
Enric Melià i Fortuna. Nos interpretaron las siguientes piezas:
-Gloria Laus……………………mossèn Vicente Garcia Julbe
-Kirye………………………….Gabriel Fauré
-Alleluia Cantate Domino…….Cants de Taizé
-Em dones força………………R. Lovland arre. Roger Emerson
-Santus…………………………Gabriel Fauré
-Pater Noster………………….Rismski-Korsakov Adap. Estrada
-Adoro te devote………………Richard Wagner
La pieza “Alleluia Cantate Domino quiso estrenarla la coral para esta
celebración.
Finalizada la misa se procedió a formar la procesión.
Procesión
Contra viento y marea
A la salida de la misa tuvimos un tiempo adverso, que si no llovió,
las rachas de viento hicieron peligrar la enorme bandera roja de San
Sebastián y la de “La Alianza”. El orden procesional fue el siguiente:
Cruz procesional, bandera de San Sebastián, peaña portada por
los costaleros de la “Cofradía del paso de San Pedro” a hombros,
clero, camareras de San Sebastián, Cofradía de San Sebastián y de
la Virgen de la Misericordia, pueblo, y cerraba la procesión nuestra
banda de música de la Societat Musical “La Alianza” dirigidos por su
director José Ramón Renovell Renovell.
El recorrido fue el siguiente: Plaza Parroquial, Plaza Jovellar, C/.
Socorro, Plaza San Antonio hacia el paseo. Nuevamente se fue por
el paseo hasta llegar a la confluencia de la C/. Mayor, C/. Mayor y
finalizaba en la Plaza Parroquial.
En la parada en el paseo, el niño Pau Bas Sarrió, nos recitaba una
bonita poesía en los idiomas castellano y valenciano, siendo muy
aplaudido al finalizar. Seguidamente como cada año, mossèn Emilio
bajaba con la reliquia al borde del mar, para realizar la bendición al
mar. Se retomaba de nuevo la procesión hasta llegar a La Arciprestal,
donde con los cantos de costumbre, el “Himne a Sant Sebastià” y los
“gozos”, mientras se veneraba la reliquia, finalizaba la celebración de
esta festividad tan entrañable en nuestra ciudad de Vinaròs.
Mención especial se merecen los costaleros de “San Pedro”, cuyo
Hermano Mayor Pedro Diaz estuvo portando la imagen de San
Sebastián. Su capataz fue José Antonio Plaza. Si bien el pasado
domingo no tuvieron ningún problema, este con el fuerte viento,
fue muy difícil portar la peaña con el santo. Nuestro agradecimiento
a su esfuerzo.
¡Visca Sant Sebastianet!

Salida de la procesión

Autoridades

Pau Bas Sarrió

Bendición en el mar

Sociedad Musical La Alianza

Veneración de la reliquia
Costaleros-San Pedro
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El Punt d’Atenció a la igualtat i la diversitat LGTBI (PAID-LGTBI) de Vinaròs
El Punt d’Atenció a la igualtat i la diversitat LGTBI (PAID-LGTBI) de Vinaròs és
un recurs comunitari gratuït i gestionat per persones voluntàries de l’entitat
Castelló LGTBI, de forma altruista, per atendre a la ciutadania LGTBI en general
i en particular a persones que visquin, hagin viscut o estiguin en risc de viure
discriminacions o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de
gènere o l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades,
àgils, properes i coordinades a les seves necessitats. La informació, l’atenció
i l’assessorament s’ofereix en un espai públic, d’accés directe obert a la
comunitat, però que garanteix la discreció desitjada en l’atenció. També es
constitueix en punt de trobada de la comunitat LGTBI que viu a la comarca del
Baix Maestrat i les seves famílies i amistats.
S’ofereix informació sobre totes les qüestions vinculades amb les persones
i els recursos LGTBI, ja sigui per temes personals, professionals o formatius i
assessorem i/o derivem a recursos LGTBI o altres recursos especialitzats quan
és necessari.
Ens comprometem en totes aquelles situacions en què no hi ha un tractament
igualitari per manca de coneixement inicialment. Aquest tipus d’incidències
ens permeten apropar-nos als Serveis en què s’han produït les incidències i
treballem conjuntament per evitar que es repeteixin en el futur.

societat i per això, recollim i acompanyem en situacions on s’està vulnerant
clarament els drets de les persones LGTBI, per mitjà d’una discriminació
directa o indirecta, on cal fer una acció contundent al respecte, sempre amb
el consentiment de la persona afectada, posant en marxa les mesures legals
necessàries per a posar fi a aquesta situació de discriminació i restablir els drets
de la persona.

Treballem també per l’erradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb
la finalitat d’anar construint una ciutat lliure de discriminacions, més oberta,
diversa, respectuosa i igualitària.
Malauradament, la LGTBIfòbia encara és molt present a diferents àmbits de la

PAID-LGTBI Vinaròs, espai d’atenció i de relació
Mercat municipal de Vinaròs, junt Espai
Tel. 644013153 / vinaros@castellolgtbi.es / castellolgtbi.es
Gastronòmic
Dia d’obertura i horari d’atenció personal: primer dissabte de mes entre les 10 i les 13h

Persona referent: Àngel-Joan Ros
Serveis que s’ofereixen:

•
•
•
•

Informació i acompanyament
Punt de trobada per la comunitat LGTBI i per
les seues famílies i amistats
Recepció d’incidències per discriminació en
els àmbits social, laboral, escolar o sanitari
Canvi de nom a la targeta sanitària

•
•
•
•

Promoció de la salut sexual
Divulgació de materials per la igualtat i de
sensibilització contra la LGTBIfòbia.
Informació i derivació a altres recursos disponibles,
tant interns com externs
Realització de la prova ràpida de detecció de l’VIH

*C a l ç o t a d a*
_Penya Barça_
DOMINGO DÍA 10 FEBRERO
En la Plaza enfrente de Penya
Venta de Tiquest. En el Bar De la Peña
horario de 9 a. 17
Socios 3 Euros, Un Acompañante por
Socio 3 Euros.
No Socios 10 Euros.
Os esperamos
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L’estació d’esquí de Valdelinares, a Terol, és escollit per
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Vinaròs inicia la adecuación de los terrenos para la gala de reinas del carnaval

El Ayuntamiento de Vinaròs ha iniciado las obras de
adecuación y nivelación de los terrenos donde está
previsto celebrar la gala de reinas del carnaval, el
próximo 23 de febrero.
Hay que recordar que este año se cambia de
ubicación el evento, al estar próximas las obras de
construcción del colegio Jaume I en la parcela del
antiguo campo de fútbol del Cervol, donde se ha
celebrado en los últimos años. Los nuevos terrenos
se situan en la parte sur del municipio, cerca de
la plaza de toros, en una parcela propiedad de la
empresa Brial Vinaròs Plaza, con la que se llegó a un

acuerdo para su cesión. Se trata de una parcela de
la parte sur de la calle Sant Francesc y que desde
el Ayuntamiento y la Comisión Organizadora
del Carnaval (COC) se valora que sean de forma
rectangular y con una superficie prácticamente
idéntica en tamaño a la del antiguo campo de fútbol
del Cervol. El Ayuntamiento ha considerado que la
ubicación es buena por su fácil acceso, ya que está
situada al lado de una amplia avenida, y dispone
de plazas de estacionamiento a su alrededor. Otra
ventaja es su proximidad con la plaza de toros, lo
que permitiría utilizar el coso taurino como hospital

de campaña o lugar de acopio de material.
El carnaval de Vinaròs, que se celebrará del 16 de
febrero al 4 de marzo, tiene este año la China como
temática principal. El vinarocense Marc Méndez
Viver será el pregonero, el presentador de la gala de
reinas el actor local Anthony Senén y las comparsas
decidieron que los desfiles del último fin de semana
sean en circuito cerrado. Otra de las novedades es
la actuación de los grupos musicales Los Rebeldes,
Danza Invisible y ‘Dragon Rapide, que’ el próximo
24 de febrero en el escenario que acogerá el día
anterior la gran gala de las reinas.

La periodista Belén García Cantavella
presentará la gala de reinas del carnaval
La periodista Belén García Cantavella
acompañará al actor vinarocense Anthony
Senén para presentar la gala de reinas
del Carnaval de Vinaròs, evento que
se celebrará el próximo 23 de febrero.
Actualmente, Belén García trabaja como
reportera del programa “Terra Viva” de
À Punt y es redactora y guionista de
edición del programa ‘Family dúo” de
esta misma televisión autonómica. En el

ámbito televisivo fue también reportera del
programa “En connexió” y ha presentado
programas como “Sumari obert” también
en Canal 9 o los deportes del informativo
24.2 de Punt2.
En radio ha sido presentadora del
programa Hoy por Hoy Castellón, locutora
de informativos Hora 14 y Hora 20 y
presentadora del programa “A vivir que son
dos días”, de Cadena SER.
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Fallece el abogado y escritor Luis Balada Ortega
Luis Balada Ortega, abogado laboralista de
Vinaròs y escritor, hijo del exalcalde Francisco
José Balada (1963-1971) y hermano del que
fue también primer edil vinarocense Javier
Balada (2003-2007), falleció la tarde del lunes
a los 71 años de edad. El sepelio se celebró en
la tarde de ayer en la iglesia Santa Magdalena
de Vinaròs. Balada formó parte de la Asamblea
Constituyente y del Comité Ejecutivo Provincial
del CDS de Castelló que se celebró en La Pérgola
con la asistencia de Adolfo Suárez. Tras licenciarse

en derecho en Granada, fue abogado laboralista
a principios de los años 80 en Comisiones
Obreras. Fue militante del PCPV-PCE y concejal
de Alzira en 1979, periodo en que ETA secuestró
al empresario Luis Suñer y el propio Balada se
ofreció como rehén dado el delicado estado de
salud de Suñer.
A finales de los 90 volvió a su ciudad natal,
Vinaròs, donde siguió ejerciendo su profesión.
Desde el 2011 se dedicó a su faceta de escritor,
publicando 16 obras.

On/Off Solution
L’alumnat d’imatge i so de l’IES José Vilaplana
de Vinaròs hem creat un curtmetratge amb
l’objectiu de poder presentar-nos al concurs
«Participa Méliès» organitzat per l’Obra Social
«La Caixa».
Les bases del concurs establien que el vídeo
fora original, amb una duració màxima de
tres minuts, mut i amb algun dels efectes que
va inventar Méliès.
En la realització del curtmetratge han
participat alumnes de diferents cursos, a
més de professors i professores, tant en
les funcions d’actuació com d’imatge i
perruqueria i disseny del cartell.
Què hem après amb aquest concurs? En
primer lloc, el treball en equip ha sigut una
part molt important a l’hora d’organitzarnos: hem hagut d’escoltar les idees dels

nostres companys/es i arribar a acords. A
més, hem ficat a prova les nostres habilitats
com a organitzadors/es i directors/es
del curtmetratge, així com hem millorat
els nostres coneixements i habilitats
tecnològiques, introduint-nos directament
al món del cinema. D’altra banda, amb tot el
treball realitzat, valorem l’esforç que suposa a
les persones que es dediquen a la realització
de curtmetratges i pel·lícules. Finalment,
hem pogut passar una bona estona aprenent
coses noves i sentint-nos orgullosos i
orgulloses del resultat obtingut, tot i que el
material del que disposem és limitat.
Amb això, us agrairíem que votareu el nostre
vídeo en el següent enllaç: https://www.
participamelies.com/videos/on-off-solution/
per ajudar-nos a guanyar el concurs.

El centro de salud de Vinaròs se
somete a una restauración de
pintura interior y exterior
Los trabajos han consistido en la reparación de parámetros,
masillado y pintado de las paredes internas y del patio
El centro de salud de Vinaròs se ha sometido a una
restauración de pintura interior y exterior incluido en
le plan de dignificación de espacios sanitarios de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Los trabajos, que han finalizado hoy, han consistido en
la reparación de parámetros, masillado y restauración de
la pintura tanto de las paredes del centro como de las
paredes del patio central interior.
De esta forma, se han dignificado estas instalaciones
que presentaban deterioro.
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Vinaròs pondrá en valor Les Soterranyes tras la declaración
como patrimonio de la humanidad de la piedra en seco
EMILI FONOLLOSA

La declaración de la arquitectura
de piedra en seco como patrimonio
de la humanidad por parte de la
UNESCO servirá para poner en
valor la partida de Les Soterranyes,
una zona del término municipal de
Vinaròs, parte de cuyos terrenos
fueron comprados en su día para
ubicar un polígono industrial
público y que conserva un buen
número de casetes de volta, entre
otras construcciones rurales.
La Associació Cultural “Amics de
Vinaròs” abanderará en cierta forma
esta revalorización con la dedicación
de todo el año 2019 a este
patrimonio. Lo hará programando
de forma periódica actividades
en torno a las construcciones de
piedra en seco y en concreto las
existentes en la referida zona. Este
año dedicado a la arquitectura rural
contará con varias excursiones a
las Soterranyes para realizar visitas
guiadas a cargo de vinarocenses
muy conocedores del mundo
rural; se harán varias exposiciones
diferenciadas sobre tipos de
construcciones en seco y habrá
también alguna conferencia para lo
cual se están buscando ya expertos
en el tema. Así lo ha avanzado a
Vinaròs News el presidente de
“Amics de Vinaròs” José Luis Pascual,
quien se ha mostrado dispuesto a

contactar con estamentos públicos
y privados para que se le dé la
máxima relevancia al patrimonio
existente en Les Soterranyes.
Pascual ha valorado la citada
declaración de la UNESCO porque
“es como convertir toda las
Soterranyes en patrimonio universal
con lo que el intento de crear allí
un polígono industrial, para lo que
se adquirieron terrenos aunque no
se ha materializado, de rebote ha
permitido preservar esa zona y el
patrimonio que conserva”. “Esto ha
dado pie a que se documentaran casi
todas las casetas de volta o barracas
de piedra en seco, y que perduren en
el tiempo y ofrezcan así una amplia
posibilidad de elaborar sobre ellas
estudios pormenorizados” añadía.
Un informe elaborado durante los
trámites realizados para comprar
y convertir parte de los terrenos
en polígono industrial, al que
pertenecen las imágenes que
acompañan este texto, destaca
que en Les Soterranyes hay una
arquitectura de piedra en seco en
donde se puede apreciar una gran
variedad de elementos construidos
con esta técnica milenaria típica
de la cuenca mediterránea desde
la Antigüedad. Barracas de falsa
cúpula (165 contabilizadas), cocos,
rafels, valones pallisses, refugios,

y varios kilómetros de márgenes,
son algunos de los elementos
arquitectónicos. Les Soterranyes
es la zona más cercana al mar en
donde se concentra un mayor
número de construcciones de este
tipo, conformándose un conjunto
arquitectónico singular.
El informe recomienda su
declaración como Espacio Etnológico
según la Ley del Patrimonio
Cultural Valenciano o bien Espacio
Natural Protegido según la Ley
de Espacios Naturales Protegidos
de la Comunidad Valenciana, con
el fin de poder proceder a un
aprovechamiento social a través
de la creación de un ecomuseo o
parque cultural juntamente con la
zona vecina de Aigua Oliva declarada

microreserva vegetal.
Tan solo la partida de les Soterranyes,
situada en el sudoeste del municipio,
ha resistido el empuje urbanístico,
y prácticamente el paisaje de este
territorio juntamente con su vecino
y colindante, el barranco de Aigua
Oliva ha permanecido prácticamente
igual que hace varios siglos,
fosilizándose un paisaje único y de
gran interés natural y etnológico,
como también resalta el citado
informe. La arquitectura de piedra
en seco fue declarada patrimonio de
la humanidad en el XXXIII Comité
Intergubernamental de salvaguarda
del patrimonio cultural inmaterial
de la UNESCO, reunido en las islas
Mauricio a finales del pasado mes
de noviembre.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
AECC de Vinaròs
El grup Tràngol organitzà una nova conferència a la Fundació Caixa Vinaròs,
aquesta vegada dedicada al patrimoni de Vinaròs; va anar a càrrec de la
historiadora Ester Forner, directora del castell de Peníscola i va ser introduïda
per Alfred Gómez. E.Fonollosa

Desde nuestra asociación, damos las gracias a los
compañeros de instituto, por la donación que realizaron
a nuestra entidad, tras el fallecimiento de D. Juan Bautista
Giner Akribas, D.E.P.
Muchas gracias
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Una llibreria que tanca, un pas endarrere
El passat dijous 24 de gener, les persones que
formem part de la Tertúlia Literària Àgora vam rebre
la trista notícia del tancament del Espai Mariola
Nos. Des d’octubre de 2014, els membres d’aquest
Club de Lectura ens hi havíem anat trobant l’últim
divendres de cada mes per parlar de llibres i de
literatura.
La desaparició d’una llibreria és una notícia trista
i, alhora, un símptoma de retrocés en el panorama
cultural. Es parla de 1000 llibreries que tanquen
a Espanya anualment. Els baixos hàbits lectors,
d’una banda, i la introducció dels nous suports
electrònics, d’una altra, fan que el llibre de paper
estiga en retrocés. Sovint, la rendibilitat no és la
que s’espera i cal plantejar-se nous projectes de
vida o apostar per altres iniciatives.
El tancament del Espai Mariola Nos és una dolorosa
pèrdua per a Vinaròs i comarca, estem parlant

d’una llibreria que ha generat un ample catàleg
d’activitats relacionades amb la literatura i l’art:
presentacions de llibres, tallers de creació literària,
recitals poètics, exposicions diverses (fotografia,
pintura, escultura). Per tant, el dolor és múltiple
i generalitzat entre totes aquelles persones que
hem tingut la sort de gaudir-ho.
No estem sobrats precisament de propostes amb
una programació cultural com la desenvolupada
per l’Espai. Desaparicions com la que ens ocupa
produeixen buits que tarden en recuperar-se.
Les diferents administracions, i també el conjunt
de la població, hauríem d’assumir la part de
responsabilitat que ens correspon. La indiferència
o insensibilitat, el mirar cap a un altre costat, no fan
més que agreujar la situació.
Les iniciatives culturals necessiten recolzament
i recursos. Cal fer una anàlisi de la realitat,
diagnosticar, estructurar i desenvolupar projectes

Els premis Maestrat Viu
homenatgen a Carles Salvador
La sisena edició dels
premis Maestrat Viu al
reconeixement del treball
per la llengua i la cultura
se celebraran enguany a
Vinaròs el 18 de maig. Cal
recordar que la passada
edició va tindre lloc a
la Font d’En Segures de
Benassal.
Així, aquests premis tenen
especial importància per
a Benassal ja que un dels
guardons porta per nom
premi Carles Salvador en
honor al professor, poeta,
narrador i dramaturg de
Benassal. Salvador va ser
també un dels redactors de
les normes ortogràfiques
signades a Castelló en
1932 i el fundador del Curs
de Llengua i Literatura
Valenciana Lo Rat Penat.
També s'entregaran el premi Pere
Labèrnia a la trajectòria d'un col·lectiu
i els premis l'Alfred Giner Sorolla i
Seidia a la labor cultural, científica o
social duta a terme en l'últim any per
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una persona o col·lectiu.
Tots aquells que vulguen participar
poden presentar la seua candidatura
fins al 22 de febrer.

sostenibles. Les persones necessitem llocs on
viure la cultura, compartir-la, accedir a nous
aprenentatges, desenvolupar creativitats i sentit
crític. Una societat que obvia això està negant o
posant en perill un dret fonamental: el dret a la
cultura com a eina de creixement.
Vaja des d’ací el reconeixement a la llibreria “L’Espai”
per haver sigut lloc d’acollida i per haver-nos
enriquit amb les seues diferents propostes . Moltes
gràcies a Mariola i Garci pel seu treball, amb la
seguretat que les seues aportacions potser canvien
d’escenari, però segur que continuaran convidantnos a fer cultura o, com diuen ells, a fer vida.
(P.D. La Tertúlia Literària Àgora desenvoluparà a
partir d’ara la seua programació a la Biblioteca
Municipal de Vinaròs.)
						
TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA
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28a Trobada de Gegants de Castellbisbal i trobada
internacional de gegants músics

El passat diumenge 27 de gener, el Tio Gori i
la Tia Cabellera juntament amb els gegantons,
Sastià i Misi van visitar la comarca del Vallès
Occidental. Els gegants de Castellbisbal van
organitzar la 28a Trobada de Gegants de

Castellbisbal i trobada internacional de gegants
músics. A més a més, els gegants amfitrions
Manel i la Vicenta celebren durant aquest 2019,
25 anys.

Els carrers de Castellbisbal es van omplir de
gegants i nanos dedicats a la música. Sent
així una trobada molt especial i particular
amb figures molt diferents del que estem
acostumants a veure.

XXVIII Concurs de redacció de sant Antoni de Fundació Caixa Vinaròs
El món cultural a Vinaròs
Vinaròs, casa meua i per damunt de tot casa
nostra, és aquest poble on la cultura està
més que present en la vida dels habitants,
siga quina siga la seua manifestació.
Des de molt menuda he estat envoltada
d’associacions, nomenaments de persones
il·lustres, música... I com jo una gran part de
les vinarossenques i vinarossencs.
Potser no he participat en moltes d’aquestes
activitats, almenys per dins, però sí que
hi he sigut propera i no tinc dubte en
assegurar que a vegades, en veritat moltes
d’elles, aquest món em pareix senzillament
meravellós.
Per començar amb bon peu només puc
fer homenatge a la banda, aquesta que
acompanya grans quantitats de records.
Amb elles i ells les festivitats són alegres
i dignes d’anomenar-se les millors que es
poden experimentar. Hem de valorar l’esforç
i dedicació dels components que practiquen
hores i hores per donar el millor de si.
També puc destacar aquestes persones que
han aportat molt al poble amb el que fan.
Com a exemple d’aquestes tenim a Carles

Santos que amb les seues mans i les tecles
del piano ens atorgava sons melodiosos i
únics.
Abans de continuar m’agradaria parlar
d’aquests llocs on la cultura i l’essència del
poble es porta a terme. No parle ni més ni
menys que del teatre, la biblioteca, la plaça
de bous, els carrers... Sense aquests escenaris
res seria el mateix.
És clar que no em podia oblidar de les
associacions, des de les esportives fins a les
conegudes i tradicionals ‘Camaraes’, totes
constitueixen el trosset de cel que és Vinaròs.
Aquestes donen color, diversitat i mèrits per
al poble, mèrits per als quals un es pot sentir
orgullós com ara l'equip de natació que
aconseguí arribar a 1a divisió./
Per això i molt més és pel que em sent
orgullosa de ser vinarossenca, raons per les
quals val la pena viure en aquesta meravella
de ciutat.
ANDREA ESCOBAR SEGURA
IES LEOPOLDO QUEROL
2n PREMI
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A dormir, cadascú a casa d’ell
Per Hugo Romero
A aquestes altures no fa falta que
expliquem als vinarossencs quins
són els mètodes "polítics" que
porta utilitzant el Partit Popular
des de fa quatre anys, quan van
perdre a mans de Totes i Tots Som Vinaròs una
alcaldia que potser pensaven que era d'ells per
dret diví.
Tant al nostre poble com a la resta de l'Estat, la
difamació i la intimidació sobre qualsevol ciutadà
que s'atrevisca a fer un pas endavant a l'hora de
treballar per canviar les formes de la vella política,
ha sigut la norma. Denuncies "contra l'honor" als
jutjats que queden en no res, gravacions amb
vídeo on identifiquen amb nom i cognom als veïns
que acudeixen a una assemblea o campanyes de
calúmnia sobre els sous que acaben desacreditades
pel mateix Ministeri D'Hisenda del PP, són només
algunes de les patranyes que des de la direcció
d'aquest partit s'imposen com a estratègia a l'hora
d'estar a l'oposició.
Com qualsevol ha pogut comprovar durant
aquesta legislatura, si una cosa ens caracteritza a
la gent de Som Vinaros és el nostre total rebuig
a l'hora d'entrar a embrutar-nos en aquest fang
pudent on alguns polítics professionals es troben
com peix en l'aigua. Però creiem que en aquesta
ocasió, on directament un muntatge del Partit
Popular de Vinaròs ens acusa de dormir durant el
plenari municipal, es mereix una resposta.
I aquesta diu que els regidors de Som Vinaròs
podrem estar més o menys equivocats amb la
nostra visió política, que podrem encertar més o
menys a l'hora d'aplicar-la o que estarem més o
menys preparats per a portar les nostres regidories,
tot tenint present que comptem amb catedràtics,
arquitectes, advocats laboralistes, llicenciats amb
Ciències Polítiques i mestres d'escola que es
deixen la pell treballant cada dia, per després anar
als plenaris a sentir els discursos plens de literatura
però buits de contingut i col·laboració amb què
ens obsequia el Partit Popular. Però que el que no
permetrem mai, és que s'intente traure rèdit polític
jugant amb el nostre compromís i responsabilitat
a l'hora de gestionar un poble que els veïns han
ficat a les nostres mans amb els seus vots.
La setmana que ve, si ens deixen, parlarem de la
feina feta durant la setmana a l'ajuntament, ja que
en definitiva és el que interessa als vinarossencs.

www.canal56.com
18

Manolete, si no sabes torear,
para que te metes
Marc Albella Esteller

Regidor de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut.
Mai he assistit com a regidor a
la plaça de bous durant aquesta
legislatura. Per a ser més exactes,
només he anat un cop, a Sant
Jordi (i l’any passat) als bous al
carrer i invitat per un amic. I puc
dir-vos que l’experiència no va ser agradable.
Dit això, crec que és necessari fer aquesta reflexió:
Una cosa és l’opinió i el vot particular, i l’altra, a qui
representes. No només com a partit, sinó als votants
que tens darrere. Tant taurins com no. I aquí és on
entra en joc el prendre “l’alternativa política”.
Coherència? Tota la del món i la que faci falta. Un,
quan és representant públic dintre d’una corporació
i un equip de govern, ho és per als que l’han votat
i per als que no. Per als taurins i per als antitaurins.
Per als catòlics i per als ateus.
Jo sóc ateu i no m’agraden els espectacles taurins.
Mai me n’he amagat. Però com a regidor de cultura,
festes i tradicions de Vinaròs assumeixo certes
responsabilitats i obligacions respecte a tota la
ciutadania. Com també la resta del grup municipal
al qual pertanyo. Un grup municipal i una militància
plural en aquest sentit. Per això sempre hi ha
presència de regidores i regidors socialistes en actes
litúrgics o d’altra índole, sempre intentant l’equilibri
i sospesant l’opinió particular de cadascú, sense
oblidar que representem a tothom. Som càrrecs
públics.
Pel que fa a l’assistència de representants de festes
als espectacles taurins, caldria deixar una cosa
clara: durant aquesta legislatura, aquelles dames
que no han volgut assistir a la plaça de bous per
convenciment propi i personal, sent sabedors
l’Ajuntament i jo com a regidor de festes, només
han fet el passacarrer, la foto reglamentària i no
han entrat a la plaça. Mai s’ha obligat a cap menor
d’edat, a assistir-hi.
Possiblement hagués sigut més pràctic votar
abstenció a la prohibició dels espectacles taurins
a Vinaròs, com el PVI. Ho desconec. I respecto
absolutament el seu sentit del vot com a partit
democràtic. Cadascú és lliure de pronunciar-se com
ho considere.
Però nosaltres, el grup municipal socialista, sent
conscients de les sensibilitats que representem,
vam votar en contra precisament amb un dels
arguments que vaig utilitzar al final del primer torn
d’intervenció. Els bous (de moment) no s’acabaran
perquè es prohibisquen. S’acabaran, possiblement,
perquè la gent, finalment, no hi voldrà anar.
Mentrestant, cadascú és lliure d’escollir si hi vol anar
o no.
És necessari remarcar que l’ajuntament no
destina cap cèntim de l’erari públic a aquest tipus
d’espectacles. La plaça de bous és municipal i, com
a tal, té una sèrie de cànons i fiances per a qualsevol
empresari i activitat.
Nosaltres, els socialistes, seguim torejant
(políticament) allò que se’ns fica al davant. Això sí,
amb coherència i la responsabilitat d’un partit, un
equip i un candidat amb vocació de govern.
Compte amb els espontanis que de tant en tant
salten a la plaça. No sigue que vingue una vaqueta i
s’emporten un rebolcó.

El nostre poblat iber
i la memòria curta.
Per Marcos Jovani.

Els partits polítics
hem de tindre una
mica de vergonya
torera, o per lo
menys memòria. Sobre tot si del qual es parla és
d'un tema del qual s'ha tingut acció de govern. És
curiós l'última campanya a les xarxes del PVI, amb
el nostre poblat Iber com a tema escollit. Com
alguna volta ja hem escrit des de Compromís per
Vinaròs, la pedra filosofal de l'abans i després en
les excavacions, va ser el fet de desplaçar la creu
a un altre indret, fet que cal agrair a la valentia
del PP. Fet que es pot recriminar que no fes
l'anterior regidora de Cultura del PVI, curiosament
el partit que es queixa de l'estat del poblat.
Doncs bé gràcies al canvi de la creu la Diputació
va començar una sèrie d'actuacions anuals de
la mà del cap d'arqueologia Arturo Oliver, unes
actuacions que l'actual equip de govern i sobre tot
les regidories de Cultura i de Medi Ambient no
només no s'han aturat, sinó que estan donant
uns resultats, que salten a la vista de tots els que
ho visiten Vinarossencs o no. La regidoria de Medi
Ambient i Agricultura, a càrrec del nostre company
Jordi Moliner, ha entès el poblat com un valor
afegit al Paratge Natural Municipal Serra del Puig.
I així actua en conseqüència, la neteja constant per
part de la brigada rural, les diverses actuacions per
desenrunar abans que intervinguin els arqueòlegs
i que no perguen els temps en traure terra i es
puguin centrar en l'excavació. La coordinació
amb la Diputació pels temes dels panells
informatius , el tancament, que no és l'idoni, ho
sabem però ha de ser provisional, dons encara
s'actua amb maquinària que ha de poder entrar a
treballar. La passarel·la en la seua segona fase ha
d'aplegar fins al centre del poblat, sent circular
i llavors es farà accessible. Una sèrie de visites
guiades organitzades per diverses entitats locals,
educatives o institucionals garanteix la divulgació
i la conscienciació pel respecte d'aquest indret. Per
cert un indret declarat Bé de Rellevància Local i
no Bé d'Interès Cultural. Tema que no tindria més
importància si no fora perquè el PVI ho confons i
la seva candidata actual va ser regidora de Cultura,
en l'època de major abandonament del poblat, si
en la seva legislatura hagueren començat a actuar,
podrien parlar però ara no tenen credibilitat en
aquest assumpte. De la pèrgola per a cobrir-lo
millor no parlar.
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El tripartito está agotado

Tots a una per la sanitat
PerJuan A Blanchadell

Por Lluís Gandía
Con
la
aprobación
está semana de sus
www.ppvinaros.es cuartos
presupuestos
municipales el tripartito de Som Vinaròs-Podemos,
PSPV-PSOE y Compromís ha culminado su
legislatura demostrando que no han cumplido
nada de lo que prometieron y sólo han hecho lo
que siempre dijeron que nunca harían.
El tripartito que lo prometió todo y no ha cumplido
nada ya sólo permanece unido por los sueldos y ya
están más pendientes de renovar el pacto de los
sueldos que en trabajar en los meses que quedan
de legislatura.
Los de Podemos siguen esperando a que Enric
Pla anuncie si se presenta o no a la reelección.
Después de una sola legislatura si Enric Pla no se
presenta demostrará que no confía en su gestión,
ni en su equipo ni en el proyecto de futuro que
quiere ofrecer a Vinaròs. Un Alcalde cuando lleva
una sola legislatura tiene la obligación moral de
presentarse a no ser que reconozca que su gestión
ha sido un fracaso.
El PSPV-PSOE sin embargo espera a que su
candidato hable. Guillem Alsina es el primer
teniente que menos habla, siempre escondido,
esperando que el fracaso de Podemos le sirva para
recuperar los votos perdidos en 2015. Los socialistas
creerán que el silencio del candidato socialista
sirve para esconder sus carencias pero lo que no
saben es que lo único que está evidenciando es su
nula capacidad para liderar un gobierno municipal
que debe afrontar en los próximos años una etapa
decisiva para el futuro de Vinaròs.
Compromís ha sido un campo de batalla durante
toda la legislatura. Las diferencias entre Fontanet
y Moliner son públicas y notorias, han afectado
a la gestión municipal al crear compartimentos
estancos que han ocasionado disfunciones cada
vez mayores en la gestión del día a día.
Y toda esta suma de despropósitos solo conlleva
a la parálisis municipal, al engaño permanente, a
los anuncios vacíos, a las fotos propagandísticas, a
la desilusión de quienes confiaron en un tripartito
que no ha resuelto los problemas reales.
Por todo ello desde el Partido Popular ofrecemos un
proyecto sólido y un equipo preparado. Queremos
que Vinaròs vuelva a recuperar el tiempo perdido,
que los problemas de los vinarocenses sean la
prioridad de los gobernantes y que éstos ofrezcan
soluciones reales y tangibles. Es la hora de dar
un nuevo impulso a Vinaròs, de hacer que los
vinarocenses vuelvan a tener ilusión y afronten el
futuro con la seguridad de contar con un gobierno
local preparado para hacer avanzar nuestra ciudad.
de Vinaròs

Hace
meses
que
vemos que los tres
grupos del pacto de
las caballerizas navegan cada uno a su rumbo fuera
de la formación.
Con un alcalde que ha cambiado su beligerante
actitud en los plenos por unas formas más
comedidas que, de haberlas ejercido mucho antes,
mejor le hubiera ido. Unas maneras que ahora son
tan contenidas, que hasta incluso parece como si
ya todo le diera igual.
Con un portavoz del tercer partido del pacto,
tan mudo hoy como al comienzo, cuyo el único
cometido es el de esperar hasta el mes de mayo
sentado “a la derecha del padre” cobrando su
sueldo y al que, aparte de por lo de sus sorteos, se
le recordará por el “centro de inspiración turística”
que acaba de sacarse de su manga.
Y con el otro portavoz y candidato por el segundo
partido del pacto, sentado a la izquierda del
alcalde, sin opinión conocida porque hoy sigue tan
callado como lo ha estado desde el primer día que
detentó la primera tenencia de alcaldía.
Cada uno por su cuenta, sin orden ni concierto,
y no obstante algo de positivo acaba de surgir de
este tripartito, cuando tenemos que reconocer lo
acertado de la gestión del concejal de agricultura al
promover la unidad entre los municipios del norte
de Castellón en defensa de la agricultura de los
cítricos. Un tipo de iniciativa que hubieran debido
emprender y liderar también en otras áreas, con
más motivo si cabe, porque afectan mucho más
directamente al conjunto de los ciudadanos de las
comarcas del norte de Castellón.
Me refiero a la reivindicación de soluciones
urgentes y definitivas que hay que implementar
de una vez por todas para revertir la ristra de
problema que se arrastran en el Hospital Comarcal
de Vinaròs y en la mayoría de los Ambulatorios,
principalmente el de las vergonzosas listas de
espera que ya se extienden también a los centros
atención primaria, con semanas de espera para la
atención primaria.
El Govern Valencià está jugando con nuestra salud
de una forma tan irresponsable y temeraria que
todos los afectados deberíamos poner nuestros
casos en conocimiento de la Justicia, aunque a
otro buen Santo nos encomendaríamos, porque
en lo que se refiere al funcionamiento, justicia y
sanidad, van a la par. Pero, claro, el president de la
Generalitat y la consellera de sanitat (los dos del
mismo partido) no van a tirarse piedras sobre su
tejado, y se justifican diciendo que desde Madrid
no llega la financiación necesaria y que Vinaròs
queda lejos. Una excusa que a ellos les valdrá pero
a nosotros no, porque nos parece increíble, más
si cabe cuando el president de la Generalitat y su
familia teóricamente tienen que ser atendidos
en los centros sanitarios de la Zona Uno a la que
pertenece el tercio norte de nuestra provincia.
Desde el PVI anunciamos que vamos a presentar
una moción en el próximo Pleno instando al equipo
de gobierno a liderar una acción reivindicativa
similar a la de los cítricos, convocando a todos los
alcaldes, partidos y entidades de las comarcas de
la Zona 01 para que, haciendo un frente común
similar al que se ha hecho para la citricultura, todos
a una y en formación, en un tema tan vital como es
la sanidad, dejemos de lado nuestros respectivos
intereses electorales y empujemos para que los
responsables del área sanitaria solventen los
acuciantes problemas de nuestro hospital y de
nuestros centros de atención primaria.

POR UN MUNICIPIO INCLUSIVO
EMMANUEL HERRERA

Nuestra ciudad se encamina
directa al futuro, hacia la
modernidad, la tecnología está
al alcance de todos nosotros,
y debemos aprovecharla para caminar
hacia un modelo de Smart City. Un modelo
de municipio inteligente que nos pueda
aportar mayor calidad de vida a los vecinos,
la tecnología y la comunicación, al servicio de
los ciudadanos para un crecimiento sostenible
optimizando los recursos públicos.
Caminar hacia este modelo no debe ser
contrario a la prioridad que debe tener la
política, las personas. Los datos de pobreza y
precariedad social en nuestra localidad están
ligeramente por encima de la media, 5.500
personas se encuentran en una mala situación
económica, pero el tema se agrava al hablar
de privación material, el 23,5% casi un 5%
de la población, 6.600 personas afectadas , y
superior a la media,. Y un dato especialmente
preocupante es que la tasa de privación
material severa estaba en 8,4% en 2016 y no
ha dejado de crecer desde entonces. Todos
estos datos estadísticos y fríos no dejan
de mostrar la realidad tal como es y todas
nuestras carencias como sociedad. Desde las
administraciones debemos centrar nuestros
recursos en no dejar a nadie atrás y garantizar
unas mínimas condiciones socioeconómicas y
de calidad de vida a nuestros vecinos. Así lo
defendemos en Ciudadanos.
Y para conseguir una ciudad inclusiva para
todos debemos tener en cuenta tres sectores
importantes. El primero, es aportar soluciones
para las personas que requieren necesidades
especiales, como por ejemplo eliminar
las barreras arquitectónicas de Vinaròs, el
segundo, son nuestros mayores ya que
contamos con una población cada vez más
envejecida, y por último, también debemos
preocuparnos para que nuestros jóvenes
cuenten con oportunidades laborales y no se
vean obligados a irse a las grandes ciudades
como viene sucediendo en los últimos años.
En definitiva, no puede existir progreso sin
ir unido de la mano con la cohesión social.
Las políticas sociales deben ir encaminadas
para conseguir una sociedad más justa, más
igualitaria y ello no lo conseguiremos sin
una necesaria dinamización económica que
genere empleo y oportunidades. Esto es de
puro sentido común, algo de lo que carece el
tripartito que nos gobierna.
El tripartito que nos gobierna en vez de crear
y dar ilusiones, hace todo lo contrario, lo
que consiguen con su política dictatorial es
demostrar una incapacidad para gestionar y
solucionar conflictos como ocurre con nuestra
POLICÍA LOCAL, es vergonzoso que tengan
que asistir a un Pleno Municipal para reclamar
unos derechos y unas reivindicaciones
desatendidas que este Gobierno no les
reconoce, una POLICÍA LOCAL que como
todas las fuerzas de seguridad vigila y se
juega la vida diariamente para darnos
seguridad a todos los vecinos, desde C's nos
adheridos a sus exigencias y necesidades
y pedimos una solución urgente a este
conflicto tan grave, no es suficiente dar una
medallita de vez en cuando. Es necesario
acabar con un conflicto que necesita
de diálogo, comprensión y soluciones.
19
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OPINIÓ
La llengua del País Valencià i el seu valor social
El valencià, el nom que donem a la llengua
catalana al País Valencià, és una llengua pròpia i
oficial que es troba al seu territori en una situació
de desigualtat social. La cooficialitat lingüística
hauria de significar que la ciutadania ha d’estar
segura d’usar el valencià , perquè hi ha un
coneixement generalitzat de l’idioma i una
actitud sempre normal cap al valencià, fins i tot
dels qui no el parlen. Perquè el valencià, com
totes les llengües, és un valor social de tota la
comunitat social.
En la societat valenciana alguns poden pensar
que una llengua, el castellà, l’han de saber
els treballadors públics, mentre que l’altra, el
valencià, només cal que la coneguen una part de
les persones. Això és una mostra del que es diu

supremacisme lingüístic, és a dir, de l’apologia
de la desigualtat i de la privació i disminució dels
drets de la llengua pròpia i oficialdel territori.
Defensar això, al País Valencià, no és ni tan sols
legal.
Tots sabem de casos, i molts els hem patit en la
pròpia pell, que diuen que no ens entenen i ens
obliguen a parlar en la seva llengua i, al mateix
temps, ridiculitzen la que ens va ensenyar la
nostra mare i ens fan saber que la llengua d’ells
es la bona i les demés son simples dialectes.
La promoció del valencià és una resposta a la
desigualtat social que viu la llengua pròpia. Els
valencians i les valencianes tenim tot el dret
del món a utilitzar sempre la nostra llengua.
I per a utilitzar-la amb la població resident que
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ha vingut de fora cal ensenyarla i compartir-la. Només amb la
ASSOCIACIÓ CULTURAL
JAUME I
competència lingüística en valencià
evitarem qualsevol discriminació,
i els valencians i valencianes podrem ser lliures
de parlar la nostra llengua sense coaccions i
avançarem en el camí de ser un país normal. Ja
està bé d’imposicions lingüístiques i d’altre caire.
Quan estava escrivint aquest petit article ha
fet l’entrada a Vinaròs Jordi Puig un activista
pels nostres drets, tan de poble com de nació
i de cultura, que fa la volta en cadira de rodes
al Països Catalans .Va començar per Mallorca i
després de recórrer tot el País Valencià pensa
anar, després de passar per Catalunya, fins a
Salses, a la Catalunya Nord.

Maria Rodán

PREPARANT LA VAGA FEMINISTA 2019
Els passats dies 26 i 27 de gener, tal com es van
fer ressò els diferents mitjans de comunicació.
Va tenir lloc a València, el “ V Encuentro Estatal
8M “, amb un objectiu molt clar, preparar la
propera Vaga Feminista per el proper 8 de març.
Malgrat la distància que ens separa entre uns i
altres territoris, com Galicia, Euskadi, Andalusia,
Canàries, Astúries i..... l’interès que van despertar
els temes que s’havien proposat en les diferents
comissions, van fer que en tot moment es gaudis
d’un clima molt participatiu però respectuosos
en les intervencions i torns de paraula, facilitant
que totes ens poguessin expressar, encara que
els punts de vista no seguessin coincidents.
Saber escoltar i proposar en un debat, el fa més
ric sortint tothom beneficiat. Però l’encontre va
ser molt més. Les mes de 500 dones que ens vam
aplegar, vam estar unànimement d’acord, en que
el que vam començar, ni s’acaba el dia 9, ni aquest

Associació Cultural Jaume I

any. Les dones hem decidit que no ens agrada en
absolut com està organitzat el món, no solament
per nosaltres i per això volem contribuir als canvis
que es necessiten. Seria molt feixuc intentar amb
un espai tant petit, transmetre tot els que ens hem
marcat però val a dir, que el que s’ha iniciat és
imparable.
En el tema del consum, cal que prenguem
consciència que no podem seguir consumint tot
allò que ens posen davant sense qüestionar-nos ni
d’on ve, ni qui ho ha fet, ni a qui beneficia. Tampoc,
si realment ho necessitem i per això hem encetat un
lema “Nosaltres comprem, nosaltres decidim”.
Hem de fer us del poder tant gran que tenim les
consumidores per forçar, que allò que consumim
sigui cada vegada mes sostenible i menys agressiu
per el medi i les persones. Fer valdre que no estem
d’acord en que es porten productes de països
llunyans, quan nosaltres en tenim a la vora de casa

i produïts per els nostres veïns, als que coneixem.
Per aconseguir-ho, és imprescindible aprofitar
tota la força que proporciona la unitat. Cada grup,
cada territori, tindrà les seves peculiaritats però cal
aprofitar tots els pons possibles per anar teixint la
xarxa que cada dia ens farà més fortes i a la vegada
més lliures. El 8 de març ja és a la vora, no esperes
que te ho conten, PARTICICIPA!!
Contacte: diadeladona.bm@gmail.com , si deixes el
telèfon, et trucarem.
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Marraix
Andrés Albiol

Barco marrajero ‘Rosa 2ª’ con capturas
de emperadores y marrajos en 1955.
Tripulantes: Paco Guardino, Tomás
Blasco, Miguel Simó, Fernando
Subirats y los prácticos aguileños

LITORAL BATIDO POR MISTRALES Y PONIENTES

Siguieron las aguas azotadas por los continentales aires secos del noroeste, y que luego rolaron al oeste
manteniendo unas temperaturas templadas. En general se faenó a medias por los fuertes vientos. Y las
valoraciones en lonja de los pescados y mariscos se elevaron para algunas especies.
La pesca de arrastre, los bous subastaron a diario langostino, cigala, gamba, calamar, lubina, pescadilla,
salmonete, rape, peluda, caracol, galera, móllera, caballa, jurel, rubios, cintas, cangrejo, pulpo blanco,
canana y morralla.
El cerco terminará la veda de los meses de diciembre’18 y enero’19.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras calaron a medias por las ventoleras. Varias lo hicieron a la
sepia y mabre. Un par se dedicó al lenguado, rombo y raya. Otra caló al pagel y corvina. Y una llevó un
día langosta, cabracho y mamona.
El palangrillo costero, una embarcación pilló con aznzuelo dorada, pargo, sargo y congrio.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, una barca vendió ejemplares de 2 a 4 kg.

Ecos de ‘Mar’; Potencial pesquero español

La flota pesquera de España la forman 9.294 embarcaciones, para retener en sus bodegas 339.200
toneladas, y es la 3ª más numerosa de la Unión Europea, pero en cambio es la de mayor capacidad de
almacenaje de extracciones. La pesca de nuestro país extrae más de 1 millón de t/año, por lo que somos
los primeros en capturas. Así, nuestras extracciones representan el 15,48% del total capturado por la UE
y que asciende a 2,8 millones de t/año (incluido la producción de la acuicultura).
Toda ésta actividad pesquera y acuícola, en términos económicos supone el empleo de 70.000 personas,
de las que 30.000 están en el sector extractivo, 19.000 en acuicultura y 18.000 en procesamiento y
transformación de productos pesqueros.

Marrajo o cailón salmonero en castellà.
És una espècie de tauró perillós. El seu
nom científic és Lamna ditropis. De l'orde
Galeiformes i de la família dels Lámnids té
un cos robust i fusiforme. Cap aplanat. Morro
cònic, curt i punxegut. Ulls grans i negres,
sense membrana nictant. Boca ventral,
parabòlica i la seua dentició és només amb
una filera per mandíbula, a més d'una altra
preparada per a reemplaçar-la. Cada dent
és prima, estreta i tallant, amb bords llisos i
cúspides a cada costat de la base. Posseïx 5
llargs clavills branquials laterals. Espirácles
xicotets. Narines laterals per a oldre a molta
distància. I les bambolles de Lorenzini,
en la part baixa del cap, que capta camps
elèctrics de preses, etc. El peduncle cabal
és deprimit, eixamplat per quilles laterals,
que es prolonguen en l'aleta cabal per a
donar-li gran força propulsora. Pell amb
denticles dèrmic dirigits cap arrere. Unes
glàndules li produïxen mucus per a recobrirse corporalment, facilitant la seua protecció
davant de paràsits i oferir menys fregament
amb l'aigua per a la seua veloç natació.
Talla 3 m. i 450 kg. de pes. Longevitat 30 anys.
Color gris fosc blavós pel dors i costats. El
ventre blanc i esguitat de motes grises i
rosàcies. Per a la reproducció s'aparellen. Tot
seguit el mascle es desentén d'ella. La femella
té una gestació de 9 mesos. Ovovivípars.
Ventrades de 6 cries que sobreviuen només
1 o 2 pel canibalisme en l'interior de l'úter
matern. Quan naixen van per lliures en aigües
succintes i temperades. Després es desplaça
seguint a concentracions de salmons en les
seues rutes de posta en els estuaris, etc. En
altres èpoques ronda per tot l'oceà i prop
de costes. Bota fora de l'aigua per a atrapar
víctimes. Migra en estacions. S'agrupa. Menja
cefalòpodes, carronya i salmònids en zones
boreals, a més de penetrar al golf de Mèxic.
Pot seguir barcos per a endinsar-se sigil·lós
en tots els mars. Pelàgic. La seua especial
anatomia li permet mantindre la temperatura
corporal mes calenta que l'entorn marí, per
l'intercanvi de calories en el seu organisme,
per a ser una musculosa màquina molt ràpida.
Era capturat amb ham per barcos marrajeros,
del que constituïa la 1a o 2a peça de qualitat.
La seua carn ‘pareix’ vedella.

MEMORIA I RESUM PER ESPECIES DE PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE L’ANY 2018 (II)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
5.140 Kg.
Seitò (Boquerón)
270.076
Rallat (Bonito)
267
Orá (Dorada)
333
Sorell (Jurel, Chicharro)
317
Lliri (Anjova)
5
Pagell (Breca)
564
Sardina
20.635
Letxa (Pez limón, Serviola)
313
Bacoreta (Sarda)
13
Sorella (Jurel real)
16
Biso (Estornino)
411
Chopa (Cántara)
3
Vidrià (Mojarra)
10
_______

Total Cèrcol ……………… 298.099
PEIXOS
Tonyina (Atún rojo)
Escrita (Raya)
Besuc (Besugo)
Rallat (Bonito)
Llampuga (Lampuga)
Congre (Congrio)
Orà (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Asparrall (Raspallón)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)

670
160
1
6
10
445
3.989
192
3
21
2
718
71

Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Aranya (Salvarriego)
Pagell (Breca)
Peix espasa (Emperador)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios)
Morralla (Serranos, etc.)
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisas)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Roncador (Roncón)

29
8
1
1.138
3.928
5
2
1
24
151
5.272
204
10
780
56
16

Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Morruda (Sargo picudo)
Vidrià (Mojarra)
Tords (Tordos, Lábridos)
Total …………………….

80
25
536
5
3
61
10
______
18.627

MOL·LUSCOS:
Polp roquer (Pulpo roquero)
192
_______
Total Palangre i Marrajera…… 18.819
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Centenars de xiquets participen en la festa de les Escoles Esportives

Els més petits van poder gaudir d'una gran varietat
d'activitats en un matí on també es van entregar els
premis del concurs de dibuix de la nova mascota
esportiva, amb Naiara Zafra com a guanyadora
El Poliesportiu Municipal va acollir dissabte al
matí l'esperada festa de les Escoles Esportives
que cada any organitza el Consell Municipal
d'Esports. Centenars de xiquets van acudir a la cita
per participar en les moltes activitats que es van
preparar, com per exemple circuits d'obstacles,
esquaix, voleibol, bàsquet o handbol. Mentre
tant els pares omplien fins a vessar les grades del
Poliesportiu gaudint també del matí veient com
jugaven els fills.
La regidora d'Esports, Begoña López, feia una
valoració molt positiva de la jornada i destacava
sobretot l'elevada participació que cada any
aconsegueix. En aquest sentit, insistia que "aquest
tipus d'actes són un molt bona oportunitat per a
promocionar la pràctica de l'esport entre els més
petits, recordant que l'exercici és fonamental per a
garantir una vida saludable".
El moment més important del matí va ser l'acte
d'entrega dels premis als guanyadors del concurs
de dibuix de la mascota esportiva. Cal destacar
que van participar els alumnes de tots els centres
educatius de la localitat, incloent també el

col·legi d'Educació Especial del Baix Maestrat. La
guanyadora absoluta del certamen va ser Naiara
Zafra del centre educatiu l'Assumpció amb dibuix
molt original on es pot veure una espècie d'eriçó
amb els diferents esports que es poden practicar
a la ciutat. En segon lloc va quedar Marc Calduch
del CEIP Sant Sebastià i Iris Altabella del CEIP
l'Assumpció va ser tercera.
La regidora López agraïa la participació de tots els
xiquets i felicitava als guanyadors en cadascuna
de les categories, que es van endur com a premi
un samarreta amb la nova mascota de les Escoles
Esportives i una petita pilota de rugbi.
Guanyadors
- Primer de Primària
1a Amaia Molina del CEIP Manuel Foguet, 2a
Martina Castejón del CEIP Jaume I i 3a Cristina
Gabriela també del col·legi de Jaume I.
- Segon de Primària
1a Andrea Federico del CEIP Sant Sebastià, 2a Sofia
Hiraldo del col·legi de la Consolació i 3a Àfrica
Beltrán de la Divina Providència.
- Tercer de Primària
1a Ainara Jiménez del CEIP Assumpció, 2a Paula
Vinuesa també del centre de l'Assumpció i 3a
Aitana Torres del mateix col·legi.

Valoració festa de les Escoles Esportives i presentació
mascota EMIARE 2018-19
El passat dissabte 26 de gener va tenir lloc la Festa d de les Escoles
Esportives i entrega de premis de la mascota al Pavelló Poliesportiu
que organitza el CME. La festa va transcorre sense incidències i amb
un molt bon ambient, on més de 200 xiquets van gaudir de les
activitats programades pel CME.
GUANYADORS ABSOLUTS CONCURS DIBUIX DE LA MASCOTA
EMIARE 2018-19:
PRIMER PREMI: NAIARA ZAFRA ZAPATA, del CEIP Assumpció.
SEGÓN PREMI: MARC CALDUCH OUDINOT del CEIP Sant Sebastià.
TERCER PREMI: IRIS ALTABELLA BERTUCHE, del CEIP Assumpció
Finalment, agrair la presència de les Entitats Esportives Locals sense
les quals l’acte seria impossible de realitzar: Club Birles, Club Bàsquet
Servol Servol, Club Deportivo Futbol Sala, , Club Tennis Taula, Club
Tennis Vinaròs, Club Volei platja Vinaròs, Club Cocemfe Maestrat.
També agrair i fer una menció especial a la col·laboració de CAIXA
VINARÒS, que un any més és el patrocinador de les samarretes que
s’entreguen a tots els xiquets inscrits a les Escoles Esportives. Gràcies
a tots!!
CME
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Quart de Primària
1a XXXX, 2a Julia Royo del CEIP Sant Sebastià i 3a
Emma Monfort també del Sant Sebastià
- Cinqué de Primària
1a XXXX, 2a Maria José Carmona del CEIP Sant
Sebastià, i 3a Teodora Budala també del col·legi
Sant Sebastià
- Sisé de Primària
1a XXXX, 2a Marianoa Roig del CEIP l'Assumpció
i 3a Karolina Emma Dlugozz del col·legi Sant
Sebastià.
Col·legi d'Educació Especial del Baix Maestrat
3er Ivan Martín
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Campionat Autonòmic de Clubs Sub-14
El Club Esportiu- Facsa Aigües de Vinaròs
va aconseguir classificar-se per poder
participar en el Campionat Autonòmic
Sub-14 en categoria femenina. Aquest
cap de setmana s'ha dut a terme aquesta
competició al Velòdrom Lluís Puig de
València on l'equip va sumar un total de 41
punts aconseguit una desena posició.
En la prova dels 60m. tanques, va participar
Marta Buch obtenint una marca de 11.33,
mentre que Ania Ribera ho va fer en el 60m.
ll (9.49) millorant la seva marca. En les proves
de salts van participar: Marta Zaragoza en
el triple salt (7.96) i Martina Contreras en
el salt de llargada (3.05). El club va estar
representat en les proves de fons per Aya
Ameskour en el 2000m.ll aconseguint marca
personal (8:02:03), en els 1000m.ll Agueda
Cid (4:12:23) i debutant en la prova dels

2000m.marxa Claudia Arroyo (16:20:77). En
el llançament de pes Blanca Loscos ve fer
5.01m. en el seu millor llançament. En la
prova de mig fons, els 500m.ll, va participar
Aitana Beltran aconseguint una marca de
1:36:14.
L'equip presentat per al relleu (4x200)
compost per Aitana Beltran, Marta Zaragozá,
Aya Ameskour i Marta Buch fent un registre
de 2:09:80.
Cal donar l'enhorabona a totes elles, ja
que van aconseguir molts bons resultats
tant en l'àmbit individual com en equip.
També donar l'enhorabona a les seves
entrenadores Eva i Elka, ja que amb els
resultats és demostra el bon treball realitzat.
Agraïments al nostre patrocinador FACSA
Aigües de Vinaròs.

El club d’escacs Ruy López Vinaròs a Segona Divisió Nacional
La diada de Sant Sebastià va ser
l’inici del nostre club en la segona
divisió Nacional de la Lliga Catalana
d’escacs. Tot un repte per als escacs
vinarossencs. El debut no podia ser
més engrescador, contra la Gran
Penya de Vilanova. Mestres catalans
i jugadors amb normes de Mestre
formen part d’aquest club, de gran
prestigi dintre dels escacs catalans.
El Ruy López va presentar la millor
alineació possible, però no vam
poder donar la sorpresa, i vam caure
2 a 8, resultat normal donada la gran
diferència de nivell vers els nostres
jugadors. Els veterans de l’equip,
Fernando Sanz i Esteban Grima, van
guanyar les seues partides. La resta
de jugadors, Albert, Yeye, Ramon,
Jardí, Fontes, Stephan, Jofre, i Diego
van perdre, encara que totes les
partides van tenir moments en que
pareixia que es podia igualar el
match.

En el següent diumenge, 27 de gener,
ens vam desplaçar fins a Salou, per
a jugar contra l’equip B d’aquesta
ciutat, que juga a la divisió d’honor
patrocinat per el seu Ajuntament. I
encara que per Elo , ens superaven
en ranking, el Ruy López aquesta
vegada si que es va endur el match,
per 4 a 6.
Merescudes taules d’Albert davant
un mestre català, el dia del seu
aniversari. Enhorabona!. Una vegada
més, el veterans van donar una lliçó
d’ofici, Fernando i Grima s’imposaven
1/1
amb comoditat, Jardí i Fontes https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLwGnMwXzSVJhZWkDhhBqTCDXsrmhnq?compose=CllgCJlKnNxCgJjktQzwWNjlvGhzGlLbjBvDMSr…
i
Stephan donaven una repasada
al rival, i el nou jugador del club,
Jofre, net de il·lustres vinarossencs,
ens donava unes taules aguantant
amb pocs segons una difícil a tenir en compte en el futur dels força de joc molt superior, però que
posició. Ramon perdia davant una escacs a Vinaròs.
esperem poder lluitar per puntuar
combinació brillant del seu rival, al El pròxim diumenge 3 de Febrer, i assegurar la permanència, que es
igual que Ruben i Trujillo. Admirable juguem a la nostra seu contra el C.E l'objectiu d’enguany.
la progressió de Ruben Vinuesa, nom Vilafranca, un altre equip amb una
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El CD Vinaròs FS ya roza la excelencia
Fin de semana prácticamente redondo para la
entidad vinarocense, con hasta cuarto victorias a
domicilio. Solo fallaron al pleno los benjamines,
con su visita a la pista del líder. Los triunfos de
Juveniles, Alevines, Cadetes e Infantiles sitúan a
estos más cerca de sus objetivos.

CFS Bisontes Castellón 3-5 CD Vinaròs FS (Juvenil)
Cuarta victoria de la temporada para los
vinarocenses, que consiguieron imponerse en la
pista del colista de la competición gracias a tres
tantos de Gerard Carlos Paris y a las anotaciones
individuales de Bilal Charkaoui y Nassim Razzouki.
Con estos tres nuevos puntos, los de José Antonio
Zaragozá suben una plaza en la tabla clasificatoria.

CDFS Segorbe 0-9 CD Vinaròs FS (Alevín)
Nueva goleada de los de José Vicente Mir para
seguir, una semana, en la carrera por acceder a las
posiciones de pódium de la categoría. Neo Mayor,
autor de cuatro goles, fue el jugador más destacado
de un equipo en el que también marcaron Isaac

Azzouz (2), Martin Yulianov, Lluc Rochera y Daniel
Bosh.

CFS JPM Burriana 11-0 CD Vinaròs FS (Benjamín)
Los más pequeños de la entidad vinarocense no
pudieron plantar demasiada batalla al actual líder
de la competición, Los locales, liderados por Yago
Alfaro con cuatro goles, pronto se pusieron por
delante y sentenciaron la victoria en la primera
mitad para continuar con el pleno de victorias en
la presente temporada, trece de trece.

Peñíscola FS 0-4 CD Vinaròs FS (Cadete)
Triunfo muy importante para los de Juan Puchal
que les permite seguir, una semana más, a tres
puntos del tercero y a solo seis del liderato de
la categoría. Isaac Suescun, a los diez minutos,
adelantó a los visitantes y José Parraga, antes
del descanso, amplió una renta que Christopher
Trelles, autor de un
doblete en la segunda parte, se encargó de
sentenciar.

Peñíscola FS 1-5 CD Vinaròs FS (Infantil)

La cuarta victoria del fin de semana, en cinco
partidos, llegó también en Peñíscola, con goleada
del infantil para situarse a solo dos puntos de la
tercera posición. Pau Cardona, Leandro Marqués,
Álex Guerola y Joan Meseguer adelantaron a los
de Anouar El Amraoui en la primera mitad. Tras la
reanudación, ya sin historia, el propio Álex rubricó
su doblete y Aitor Gonçalves, en los últimos
segundos, puso el del honor para los de la ciudad
papal.

Pésimo partido de los chicos de Keita
El encuentro se presentaba como una gran
oportunidad para asaltar el liderato, pero a los diez
minutos el Vinaròs ya perdía 0-2. Partido desastroso
el cual, según nos cuentan desde la agrupación, a
algún que otro jugador le vino grande y no pudo
estar a la ultura del transcendental partido, y en el
que jugadores que siempre son fiables tampoco
tuvieron su mejor día. Todo esto unido a que algún
que otro jugador decidió actuar por su cuenta, con
las nefastas consecuencias que ello tuvo.
Por otra parte, el mister, no encontró en ningún
momento una solución a lo que estaba sucediendo.

Centrándonos en el partido cabe decir que tras el
rotundo 0-4 en el que finalizó la primera parte, el
equipo langostinero salió al campo en la segunda
parte mentalizado en no manchar más el escudo
y tratar de cerrar el partido lo más dignamente
posible.
El resultado final fue un fatídico 0-5 que dice muy a
las claras que el Vinaròs no estuvo a la altura y que
mucho tiene que mejorar si pretende competir a
un buen nivel contra ciertas agrupaciones.
Cabe resaltar la actuacion del portero Raúl que si

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados

Jornada 18

C. D. Benicàssim
C. D. La Pobla Tornesa
2
Orpesa C. F.
C. F. Vilafamés
4
VINARÒS C. F.
C. F. Traiguera
1
C. F. Torreblanca
C. F. San Pedro "b"
1
C. F. Estrella Racing 29/01/2019 C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real
A. C. D. Benicense
4
C. D. Els Ibarsos
C. F. Moró
3
C. F. Alcalà
Morella F. C.
1
Clasificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

24

J.
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
17
18
18

G.
13
11
9
9
9
9
7
8
8
8
7
7
4
3
2
0

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

1
2
0
1

03/02/2019

Morella F. C.

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

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

2
2
0

P.
4
5
2
3
4
7
4
5
6
7
6
10
12
11
11
17

Jornada 19

G.F.
33
43
37
29
44
33
26
30
31
32
27
22
30
22
20
24

G.C.
14
17
19
20
35
24
19
29
33
30
23
32
49
37
43
59

PTOS.
40
35
34
33
32
29
28
28
28
27
26
22
14
12
11
1

DIF. G.
19
26
18
9
9
9
7
1
-2
2
4
-10
-19
-15
-23
-35

bien el partido acabó con el mencionado resultado,
ningún gol es achacable a su actuación, más bien
estuvo acertado en un par de ocasiones claras que
tuvo el Alcanar.
El Vinaròs volverá a competir el sábado a las 18:00
horas en la Ciudad Deportiva contra otro hueso
duro de roer como es el Amposta, actual campeón
de la competición, donde podrá demostrar si lo
ocurrido fue algo puntual y un mal día, o por el
contrario seguir demostrando que no está a la
altura para competir contra ciertas agrupaciones.
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TERTÚLIA
Club de lectura

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 22 febrer ,17h.30’

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Planta 2na.

C/ Pilar , 26

Vinaròs

“ La lluvia amarilla ”
de

Julio Llamazares

Presenta l’obra : Jesús Rubio

O

bra publicada en 1988.És el

monòleg de l'últim habitant d'un
poble abandonat del Pirineu
aragonès, anomenat Ainielle. Entre
la «lluvia amarilla» de les fulles de
la tardor, que s’assembla al fluir
del temps i la memòria, o en la
blancor al·lucinant de la neu, la
veu del narrador, a les portes de la
mort, ens evoca a altres habitants
desapareguts del poble, que el van
abandonar o van morir, i ens
enfronta als extraviaments de la
seva ment i a les discontinuïtats de
la seva percepció en el llogaret
fantasma del qual s'ha ensenyorit
la solitud. En aquesta novel·la,
Llamazares fa ús d'un lèxic viu,
precís i genuí per a crear un clima
poètic i un univers molt personal.

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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Curs de valencià A1 al CEIP Jaume I
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

26

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

(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

El Consell Municipal de Formació de Persones Adultes (FPA) de
l’Ajuntament de Vinaròs, a proposta del CEIP Jaume I, ha posat en marxa
un curs de valencià de nivell A1 especialment adreçat a mares i pares
d’este centre escolar.
El curs s’imparteix en horari de 15 a 16.50 h a les aules del mateix centre
i ha tingut una inscripció de 23 persones. Ha estat possible gràcies a la
col·laboració de l’Agència de Promoció del Valencià (Aviva Vinaròs), del
CEIP Jaume I i de la seua AMPA.
L’objectiu del curs és iniciar les famílies nouvingudes en el coneixement
del valencià, amb la motivació principal afegida de poder donar
suport als seus fills i filles en les tasques escolars. A més a més els
permetrà aconseguir directament el títol oficial de nivell A1 de la Junta
Qualificadora en cas de resultar apte, ja que l’Ajuntament de Vinaròs és
entitat acreditada.

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports
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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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Curs de Batucada
Batukepa!

PREPARACIÓ PROVES DE VALENCIÀ 2019

Valencià B2

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€

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.

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 €

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

Antic col·legi Sant Sebastià

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

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Inscripcions en línia: www.consellepa.vinaros.es

SOL.LICITUD DE BO RESPIR DE TERCERA EDAD EN L’ANY 2019

Aules de babel

CURS DE

XINÉS

Del 15 d’abril al 13 de juny
Horari: Dilluns i dijous de 15.30 a 17h
Durada: 20h

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.

Lloc: Centre d’FPA (antic col·legi Sant Sebastià)
Professora: An ZhiHong

Existeixen tres modalitats: Bo respir Mensual, Bo Respir Dies i Bo
Respir de Cap de Setmana.

Preu General:23 € Socis: 21.15€ (aturats 50%)
Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Antic col·legi Sant Sebastià

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

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

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:

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.

- Antes del 31 de enero cuando se trate de beneficios fiscales aplicables al IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.

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

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

Lloc de presentació:
Ajuntament de Vinaròs. Serveis Socials. Plaça Sant Antoni, núm. 19
Concertar cita al 964450075.

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.

Seguiu al Vinaròs.News

www.news.vinaros.net/v10/
28
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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

2 febrer 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

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

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. Sant Francesc, 6
2
febrer
ROCA

av. Llibertat, 9

*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. del Pilar, 120

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

HORARI DE MISSES

R

538

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

 VINARÒS-MADRID

DIUMENGES

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

00,30
07,00

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30

DIUMENGES

01,00
07,55

16,00
22,35

08,00
15,10

15,00
21,35

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

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

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

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

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

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

545

45

52

17

17

R

1827
2005

1834
-

Observaciones

Destino

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

Vinaròs

 ZONA SUD

BenicarlóPeñíscola

València
Cabanyal

 ZONA NORD

Alcalà de
Xivert

AUTOBUSOS URBANS

Torreblanca

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

Orpesa

PITARCH

Benicàssim

febrer

Castelló

10

Almassora

TORREGROSA

Vila-real

c. Sant Francesc, 103

febrer

Borriana-Les
Alqueries

MATEU

8

Nules-La
Vilavella

VALLS

febrer

Moncofa

febrer

7

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

c. Pont, 83

Xilxes

6

zona turística nord, 11

La Llosa

SANZ

Almenara

febrer

Les Valls

5

i 19.45.

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

av. Pius XII (cant. Picasso)

Sagunt

ADELL

Puçol

febrer

El Puig

4

 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

pl. Parroquial, 11

Massalfassar

GUIMERÀ

Albuixech

febrer

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

3

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

 VINARÒS - BARCELONA

1840
2017

1846
-

1848
-

1851
-

1855
-

1859
-

1905
2033

1909
-

1913
-

1916
-

1919
-

1924
-

1928
-

1935
-

1940
2058

1812

1823

1834

1839

18

18

19

19

1920

1928

1945

1950

1943
-

1955
2107

2003
2115

2015
2121

2025
2129

2033
2139

2050
2151

2055
2156

DIAS DE
CIRCULACIÓN

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

Barcelona

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVD

Tortosa

BenicarlóPeñíscola

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Nules-La
Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca Cúper

ValènciaCabanyal

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

Observaciones

R

625

631

645

654

704

710

722

-

728

-

736

-

-

-

-

-

751

757

-

-

-

-

810

817

824

1

R

630

636

650

659

709

715

730

735

738

743

748

752

756

758

801

805

810

816

819

823

826

828

836

844

857

2

710

716

729

738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

820

826

840

849

859

905

920

925

928

933

938

942

946

948

951

955

1000

1006

1009

1013

1016

1018

1026

1034

1047

833

839

852

901

910

917

934

-

940

-

-

-

-

-

-

-

1005

-

-

-

-

-

1024

-

1038

S

928

934

948

957

1007

1013

1030

1035

1038

1043

1048

1052

1056

1058

1101

1105

1110

1116

1119

1123

1126

1128

1136

1144

1151

LMXJVSD

1115

1121

1135

1144

1154

1206

1225

1230

1233

1238

1243

1247

1251

1253

1256

1300

1305

1311

1314

1318

1321

1323

1331

1339

1346

1241

1247

1259

1308

1317

1324

1333

-

1338

-

-

-

-

-

-

-

1402

-

-

-

-

-

1420

-

1434

25

31

45

54

04

10

25

14

-

Procedencia

Vinaròs

Vinaròs - Castelló - València Nord

DIAS DE
CIRCULACIÓN

RE

Tortosa

R
RE

Tortosa

R
R
RE

Barcelona

R
RE

13

13

13

13

14

14

14

1415

1421

1434

1443

1452

1458

1507

27

33

47

56

06

12

30

16

-

R

15

15

15

15

16

16

16

R

1648

1654

1708

1717

1727

1738

1750

R

30

36

50

59

09

15

30

R

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

Tortosa

R

Tortosa

30

35

35

19

33

14

14

14

14

1512

-

-

-

-

14

38

38

16

1756

-

16

38

19

43

43

19

43

47

48

16

16

1804

-

-

16

48

19

52

51

52

19

19

56

56

53

56

00

14

14

15

-

-

-

58

01

05

16

17

17

-

-

-

58

19

01

18

18

18

18

19

19

19

20

1942

1947

2002

2010

2025

2032

2042

-

2047

-

2056

-

-

-

-

2030

2036

2050

2059

2109

2115

2130

2135

2138

2143

2148

2152

2156

2158

2201

05

20

05

15

15

15

15

15

1536

-

-

-

-

-

15

10

11

14

19

18

17

17

17

17

17

17

1819

1825

-

-

-

-

10

16

20

26

20

20

-

2113

2119

-

-

-

2205

2210

2216

2219

2223

2226

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

20

23

26

23

16

19

23

21

20

28

28

20

31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20

21

-

2133

2143

2155

2228

2236

2244

2251

LMXJV

LMXJV
LMXJVSD

2

SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

Segueix-mos
al facebook
per a les últimes
novetats

Sempre
le s ú lt im e s
n o v e ta ts !
Tel.: 964 45 17 38

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS

