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

El Govern Municipal ha engegat les primeres converses 
amb la Generalitat per a la creació d'un centre ocupacional 
al Baix Maestrat. Aquesta és una demanda feta de forma 
conjunta per Cocemfe Maestrat, l'Associació Creixem i 
l'entitat de persones discapacitades "Els Fenòmens". Per 
la seva banda, l'Ajuntament s'adherirà a la iniciativa amb 
una moció signada per tot els grups municipals que es 
presentarà en el proper plenari del mes de febrer.
Des del Govern Municipal s'ha destacat que la creació 
del centre ocupacional és una reivindicació històrica per 
part del col·lectiu de discapacitats per tal de tenir una 
major sortida laboral, a més també de ser un recurs molt 
important per afavorir la integració social a través de 

l'ocupació. Així mateix l'equip de govern ja ha contactat 
amb la Generalitat per fer una primera reunió de com 
es podria desenvolupar aquest nou espai a la localitat, 
una idea que ha estat molt ben acollida des del Govern 
Autonòmic, que s'ha mostrat interessat en la proposta.
En aquest sentit, cal destacar que el Consistori ja treballa 
en els possibles locals municipals que podria oferir a la 
Generalitat per a la creació del nou centre ocupacional 
del Baix Maestrat. Per acabar l'Ajuntament ha assenyalat 
que la primera reunió servirà sobretot per començar a 
determinar quin serà l'espai més indicat per ubicar el nou 
servei, així també com definir les primeres línies de treball 
per a que aquesta demanda puga ser una realitat.

El Pleno del Consell ha aprobado la propuesta para 
dar cuenta de la declaración de emergencia en la que 
se ordenan las actuaciones necesarias para garantizar 
una adecuada asistencia sanitaria en el servicio de 
radiodiagnóstico del Departamento de Salud de Vinaròs, 
donde la plantilla estaba falta de personal. 
El Hospital Comarcal de Vinaròs cuenta en su cartera de 
servicios con la realización de las técnicas radiológicas 
diagnósticas como la tomografía computarizada (TAC) y 
también con la técnica de exploración de ecografías.
Distintas circunstancias han provocado que la actual 
plantilla se vea mermada, por lo que para garantizar la 
continuidad de la asistencia sanitaria se ha recurrido a la 
colaboración de empresa externa.
Las personas adscritas al Departamento de Salud de 
Vinaròs (89.000 SIP), así como aquellas desplazadas 
atendidas por ser una zona de atracción turística 
internacional, hacen que la población potencialmente 
atendida sea de más de 300.000 personas en período 
estival.
A este respecto, se trata de la contratación de especialistas 
en Radiología, a través de una empresa externa (comercial 
ASCIRES), para realizar guardias de presencia física en el 
hospital comarcal de Vinaròs y que ha sido gestionado 

mediante un expediente de contratación que tendrá 
vigencia durante el tiempo necesario hasta se cubran las 
plazas vacantes.
  El objetivo es que no se vea afectada la actividad 
asistencial programada en el Hospital y garantizar así 
la atención de los pacientes, evitando de esta forma la 
creación de demoras. 
  Estos profesionales garantizan la asistencia a los 
pacientes en el horario de guardias (laborables desde las 
15 horas hasta las 8 h del día siguiente), fines de semana 
y festivos (24 horas).
 Esta medida se ha tomado tras agotarse todos los medios 
para cubrir vacantes (llamamiento a bolsa, publicación 
ofertas en Colegios profesionales…)
 Actualmente hay una plantilla activa de 5 especialistas en 
Radiología en el Hospital comarcal de Vinaròs, 1 vacante 
sin cubrir y un contrato de guardia sin cubrir. Está previsto 
que cuando finalice la instalación de la nueva resonancia 
magnética se creen otras dos plazas de radiología.
El contrato, con el que Eresa proveerá de especialistas de 
radiología al centro, se ha realizado por valor de 140.000 
euros para realizar guardias de presencia física. Aunque se 
mantendrá durante el tiempo que consideren necesario, 
estiman que el plazo podría ser de unos seis meses. 

Vinaròs aposta pel nou centre ocupacional comarcal
L'Ajuntament inicia els primers contactes amb la Generalitat per a la creació d'un centre ocupacional 
al Baix Maestrat per afavorir una sortida laboral per a les persones amb discapacitat

El Consell contrata una empresa externa para garantizar 
el servicio de radiodiagnóstico del hospital
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La consellera de Sanidad, Ana 
Barceló, dijo el lunes en la sede 
del PSPV Vinaròs, tras una reunión 
con la dirección del hospital que 
se están planteando soluciones 
para la carencia de especialistas del 
hospital para no tener que recurrir 
a externalizaciones como la de 
radiología. “Estamos todos los días 
intentando resolver las cuestiones 
que afectan a este hospital, donde 
cuesta mucho que se cubran las 
plazas al ser un hospital comarcal 
que está en la periferia, pero vamos 
a poner en marcha medidas para 
incentivar a los profesionales a 
que vengan a Vinaròs”, indicó. 
Entre ellas, dijo que se están aún 
valorando pero que “son de todo 
tipo, desde una mayor baremación 
hasta incentivación con recursos 
económicos; será una variedad 
importante de medidas”. 
En cuanto a las áreas del hospital 
con mayor carencia de profesionales 
dijo que “en estos momentos a 
parte de las bajas en radiología 
que hemos tenido que cubrir con 
la externalización, hay falta de 

anestesistas”.
Barceló dijo en cuanto a la propuesta 
de las asociaciones vecinales de 
cambiar la tipología del hospital 
y pase de ser comarcal a general 
para paliar la falta de especialistas 
que “es algo muy complicado; no 
se puede convertir así como así 
un hospital comarcal en general 
porque entre otras cosas no tenemos 
suficiente población para hacer esta 
reconversión”. 
La consellera también aseguró que 
la gerente Ana Arizón, de la que se 
publicó que había presentado su 
dimisión “sigue en su cargo”. Según 
Barceló “la gerente continúa y el 
hospital tiene su dirección sin ningún 
vacío”. Preguntada sobre si presentó 
o no la dimisión, señaló que “dijo que 
le gustaría volver de nuevo a Valencia 
pero finalmente no se ha formalizado 
y continúa al frente del hospital de 
Vinaròs”.
Tras atender a los medios, Barceló 
participó en un acto en la sede 
socialista junto a la diputada en Les 
Corts Valencianes, Ana Besalduch, y el 
candidato a la alcaldía, Guillem Alsina.

Barceló habló de la actual situación 
del Hospital Comarcal de Vinaròs  y 
planteó una serie de soluciones, con 
las cuales su departamento pretende 
dar respuesta a las carencias actuales.
Así Barceló ha anunciado que se 
incentivará económica y laboralmente 
a los profesionales del Hospital de 
Vinaròs, aumentarán las plazas MIR 
para cubrir la demanda profesional 
y se establecerá un plan de choque 
para pacientes con más de 60 días  
lista de espera.
Por otro lado, la consellera ha 
hablado de la posibilidad de 
realizar intervenciones en sábados 
y domingo para reducir las listes 

de espera. Al mismo tiempo, la 
responsable de Sanidad del gobierno 
valenciano, ha recordado que una 
vez acabe la legislatura se habrán 
invertido 5 millones de euros en el 
Hospital Comarcal de Vinaròs, se han 
digitalizado todos los expedientes 
médicos, lo que permite una 
atención más rápida y eficaz, se han 
implantado las camas eléctricas y la 
televisión gratuita y se han creado 
nuevas plazas para resolver la presión 
asistencial.
El acto  en el cual participó Barceló 
contó con la presencia de numerosos 
militantes y cargos electos del PSPV-
PSOE de Ports-Maestrat.

En total es tracta d'una ajuda econòmica 
de 21.876€ atorgada pel Govern Central a 
través del programa Pacte d'Estat contra la 
violència de gènere.
L'Ajuntament de Vinaròs ha sigut un dels 
municipis de la província de Castelló que 
s'ha vist beneficiat per la subvenció del 
Govern amb l'objectiu de crear mesures 
que fomenten el respecte i la igualtat de 
sexes. Recordem que aquesta iniciativa, 
Pacte d'Estat contra la violència de gènere, 
es va aprovar al Congrés de Diputats al 
2017 amb l'objectiu d'ajudar als consistoris 
a poder crear campanyes de sensibilització 
entre la ciutadania.
El regidor de Govern Obert, Hugo Romero, 
ha qualificat la subvenció de molt positiva 

destacant que "permetrà posar en marxa 
mesures per reforçar els serveis municipals 
d'atenció i informació a les víctimes de la 
violència de gènere o realitzar formació 
continuada als professionals de l'àmbit 
local en matèria d'igualtat entre dones i 
homes". Així mateix afegia que també es 
podran promoure taules de coordinació 
local o reforçar el servei de la Policia Local 
adherida al Sistema Viogen. 
En total la subvenció que ha rebut 
l'Ajuntament és de 21.876€ i segons les 
condicions el Govern Municipal haurà 
de posar en marxa les campanyes de 
sensibilització ciutadana o de suport a les 
víctimes de la violència de gènere abans 
del 30 de juny.

La consellera de Sanidad anuncia medidas para paliar la falta 
de especialistas en el hospital

Vinaròs rep una subvenció per a posar en 
marxa mesures contra la violència de gènere
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 La iniciativa es durà a terme en tots els col·legis de 
la localitat per informar als més menuts com s'ha 
de fer el reciclatge correcte de l'oli usat per a que es 
puga transformar en combustible biodiesel.
La regidoria de Medi Ambient, encapçalada per 
Jordi Moliner, amb l'empresa concessionària del 
servei, ha engegat un any més la campanya per 
al foment del reciclatge correcte de l'oli domèstic 
usat. Recordem que aquesta iniciativa es va posar 
en marxa al 2016 amb la instal·lació de contenidors 
davant de totes les escoles per facilitar als veïns el 
llançament del residu i poder-lo transformar en 
combustible biodiesel.
Ara des de Medi Ambient continua amb la 
campanya amb una nova edició de xerrades als 
centres educatius per informar als més petits de 
com s'ha de fer el reciclatge i els avantatges que això 
suposa per a l'entorn natural. El regidor Moliner ha 

insistit que "cal fomentar entre els xiquets la gestió 
correcta dels residus, perquè d'una banda, són el 
futur de la nostra societat i d'altra banda, quan 
arriben a casa són una influència molt important 
per als pares".
Pel que fa al reciclatge de l'oli domèstic usat Moliner 
ha explicat que "no s'ha de llençar per la pica de la 
cuina, ja pot obstruir les canonades i a més suposa 
contaminar el medi ambient". La gestió correcta 
és recollir tot el residu en una ampolla de plàstic 
ben tancada i després llençar-la als contenidors de 
color taronja, que es poden trobar davant de les 
escoles, perquè l'empresa concessionària del servei 
ho puga transformar en combustible biodiesel. 
Cal destacar que a Vinaròs hi ha distribuïts un 
total de 15 contenidors en diferents punts del 
centre de la localitat per facilitar el llançament del 
residu. En aquest sentit, Moliner insistia que "cal 

continuar treballant per a seguir fomentat la gestió 
correcta de l'oli domèstic usat amb iniciatives 
com les xerrades a les escoles perquè any rere any 
augmenten els quilos que es reciclen".

La setmana passada la UPCCA (Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes Addictives) va començar a 
impartir el programa Ludens dirigit als alumnes de 1er 
de Batxillerat i Formació Professional Bàsica.
La iniciativa és una activitat informativa que pretén 
aprofundir en l'ús que actualment fan els i les joves dels 
Jocs d'Atzar en línia i en els possibles problemes derivats 
de la seua utilització. L'objectiu d'aquest programa és 
proporcionar informació i sensibilitzar als adolescents 
sobre el problema de l'addicció al joc, les característiques 
i els patrons d'ús del joc d'atzar (tradicional i en línia) i la 
incidència del joc problemàtic i l'addicció al joc, a més de 
reflexionar, mitjançant debats, sobre l'addicció. 
La ludopatia és una malaltia que cada vegada afecta 
a més persones, però sobretot, és un problema que 
comença cada vegada a edats més primerenques, per 
això és de gran importància prevenir l'addicció als jocs 
d'atzar des dels centres educatius i sensibilitzar sobre 
aquesta problemàtica als nostres adolescents.

Medi Ambient posa en marxa una nova edició 
del cicle de xerrades mediambientals

Comencen els tallers de prevenció dels jocs d'atzar
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Des del Govern Municipal es continua apostant 
per facilitar als joves poder estudiar a la Biblioteca 
Municipal, en aquest cas amb una nova campanya 
adreçada als alumnes de secundària i batxillerat.
La regidoria de Cultura ha posat en marxa la nova 
iniciativa anomenada Biblioinsti, a la Biblioteca 
Municipal, per facilitar als alumnes un espai òptim 
i relaxat per a poder estudiar. Després de la bona 
acollida que ha aconseguit el programa Biblioestudi, 
ara des de l'Ajuntament s'ha decidit apostar per una 
nova campanya, adreçada en aquest cas per als 
estudiants de secundària i batxillerat.
Biblioinsti es farà des de l'11 de febrer fins al 6 de maig 
ampliant l'horari de la Biblioteca Municipal, de dilluns 

a divendres de 09:00h a 14:00h i de 15:30h a 21:00h, 
mentre que els dissabtes serà des de les 09:00h fins a 
les 13:30h. 
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha insistit que 
"aquesta nova proposta és una programa pont 
entre les dues campanyes de Biblioestudi que es fan 
durant les vacances de Nadal i els mesos de l'estiu, 
adreçades especialment per als alumnes universitaris 
o persones que vulguen preparar una oposició". Ara 
segons afegia "amb Biblioinsti es vol facilitar la tasca 
educativa dels estudiants de secundària i batxillerat 
ampliant l'horari de la Biblioteca Municipal perquè 
puguen disposar d'una espai òptim per concentrar-
se i estudiar.

Cultura inicia el nou programa Biblioinsti

L'Ajuntament de Vinaròs invertirà un total de 160.000 
euros del seu pressupost en l'edició 2019 del 
Carnaval, que va ser presentada dijous al matí per 
l'alcalde, Enric Pla, el regidor de Festes, Marc Albella 
i el president de la Comissió Organitzadora del 
Carnestoltes (COC) Abilio Segarra.
Albella va explicar que hi ha tres regidories que 
col·laboren directament en l'organització del 
carnaval, com són la de Festes, la de Governació i 
la d'Obres i Serveis. Des de la regidoria de Festes 
es destinen 33.900 euros en una partida a través 
d'un conveni entre aquesta regidoria i la COC, i 
altres 66.100 euros per a pagar factures d'altres 
conceptes com l'escenari de la gala de reines, 
els serveis mèdics o les edicions dels llibres de la 
programació, entre d’altres. A més, el cost de la 
instal·lació de les casetes i la carpa del carnaval 
ascendeix a 35.000 euros. Per part de Governació, en 
vigilància privada de reforç es gastaran 24.000 euros. 
Altres 1.500 euros s'invertiran en campanyes de 
conscienciació de gots reciclables i també cal sumar 
el cost de les hores extra de treballadors municipals.  
Albella també va destacar que els patrocinadors 
oficials de la festa són Brial –empresa que ha cedit 
els terrenys per a la gala de reines- i Renfe, i que amb 
ells s'ha iniciat una col·laboració mitjançant la qual 
dos dels trens regionals de la línia València-Vinaròs 
tindran en el seu interior una exposició fotogràfica 
promocional del carnestoltes. També es faran aquest 
any campanyes de conscienciació sobre el consum 
d'alcohol responsable, en contra de l'assetjament 
sexual i una altra sobre la diversitat sexual.  

Per part seva, el president de la COC, Abilio Segarra, 
va detallar part de la programació del carnaval, 
que compta aquest any amb novetats com el canvi 
d'escenari i ubicació de la gala de reines, el concert 
dedicat als anys 80, un concurs de paelles entre les 
comparses o la instal·lació d'un racó gastronòmic 
per a visitants, amb la col·laboració de l'associació 
d'hostaleria. 
30 comparses
Aquest any són 30 les comparses que participaran 
en el carnestoltes. Això és pel fet que hi ha hagut 
dissolucions com la de la comparsa Els Agüeles i 
fusions com la de les comparses Els Xocolaters i Escalfi 
and Friends, que han donat lloc a la nova comparsa 
‘On anem la liem’.
Nova app i cançó
D'altra banda, es va presentar una nova aplicació 
mòbil del carnaval –en 5 idiomes- que contindrà 
informació rellevant per al visitant, com el programa 

festiu, un mapa de les desfilades amb el seu 
recorregut, la geolocalització de les comparses durant 
aquests, els aparcaments i llocs per a menjar i d'oci 
i altres llocs i telèfons d'interès. També hi haurà un 
espai per a poder votar les comparses que participen 
en les desfilades, i també a les reines. Una primera 
versió d'aquesta aplicació ja va ser presentada fa tres 
anys, però aquesta és molt més completa, segons va 
assegurar el seu creador, Joan Velilla.
A més, s'ha creat una cançó per a aquesta edició del 
carnestoltes, tal com va explicar Carlos de López, que 
l’ha dirigit comptant amb la col·laboració de diferents 
veus. “No pretén en cap momento desbancar l'himne 
del carnaval, que espero que continuï sent-ho 
sempre, però és una samba batukada que fa una 
petita picada d'ullet al carnaval de Vinaròs original al 
final de cada estrofa”, va explicar. 
El carnaval de Vinaròs 2019 se celebrarà del 16 de 
febrer al 4 de març.

L'Ajuntament destinarà 160.000 euros al Carnaval 2019
La COC presenta detalls de la programació, que compta amb interessants novetats
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El PP de Vinaròs, a través de su portavoz, Carla 
Miralles, ha lamentado lo que califica de “situación 
insostenible” en la relación entre el equipo de 
gobierno y el personal del Ayuntamiento. Miralles 
compareció tras dos plenos consecutivos en los 
que agentes de la policía local han acudido a las 
sesiones portando pancartas para denunciar su 
situación laboral y pidiendo una equiparación 
salarial con la media de la policía de la Comunitat 
Valenciana, así como exigiendo la dimisión del 
alcalde y su equipo de gobierno al considerar que 
hacen caso omiso a sus reivindicaciones.
La portavoz popular señaló que la problemática 
del equipo de gobierno con la policía local viene 
del inicio de la legislatura pero se ha agravado en 
los últimos meses, y según señaló, el descontento 
se extiende también al resto del funcionariado. En 
este sentido, recordó que en el pleno del mes de 
agosto, en el que se retiró un punto del orden del 
día que incluía mejoras en la Policía Local, acudió 

gran parte del resto del funcionariado vestido 
de negro “para reclamar también promesas 
incumplidas”.
Según Miralles,  el alcalde, Enric Pla, “siempre ha 
presumido de tener una buena relación con el 
personal, pero la realidad es que nunca se había 
visto tanto descontento y es la peor relación 
de un equipo de gobierno con la plantilla de 
trabajadores municipal”. Miralles también dijo que 
de esta situación “son responsables los 11 ediles 
que forman el equipo de gobierno, y lo peor es que 
su silencio en este asunto continúa”.

Una sola patrulla
Miralles recordó que según los sindicatos 
policiales, esta problemática no resuelta está 
afectando al número de agentes que patrullan en 
el municipio en momentos concretos. De hecho, 
los sindicatos de la Policía Local ya denunciaron 
que se están dando casos en los que durante 

sábados noches, fiestas multitudinarias o distintos 
turnos ordinarios, Vinaròs solo dispone de una 
patrulla de policía, que tiene que hacerse cargo 
de una población que ronda los 28.000 habitantes 
y tiene un término municipal que ronda los 95 
kilómetros cuadrados. Desde el PP de Vinaròs se 
ha recordado por ello la proximidad del carnaval.

El portavoz adjunto del PP de Vinaròs, Lluís 
Gandía, ha explicado tras el pleno de presupuestos 
celebrado en el Ayuntamiento de Vinaròs que “el 
PP votó en contra de un presupuesto que nace 
falseado por el tripartito al no incorporar 1 millón 
de euros que ya se han gastado en el pago de una 
sentencia judicial y que el presupuesto no refleja”.
Gandía también señaló que “el fracaso del tripartito 

se evidencia cuando repiten las principales 
inversiones del pasado año porque no quisieron 
ni supieron ejecutarlas y esa pasividad y dejadez 
municipal provoca que Vinaròs y los vinarocenses 
estén perdiendo oportunidades de crecer y 
avanzar”.
Los populares también han indicado además 
que “la promesa del PSOE de eliminar la tasa 

de basuras es una de las principales muestras 
de los incumplimientos de un tripartito que no 
ha bajado ni un solo impuesto o tasa municipal 
frente a las reducciones de impuestos y tasas 
como las plusvalías, el ICIO o la contribución que 
se realizaron en la anterior legislatura con un 
gobierno del Partido Popular”.

El PP acusa al equipo de gobierno de dar 
un “trato intolerante” a los funcionarios

El PP asegura que votó en contra vota de un presupuesto 
“falseado por ocultarse el pago de 1 millón de euros por el PAI de Verdera”

El PP de Vinaròs denunció el miércoles a través de 
su portavoz y candidato a la alcaldía, Juan Amat, 
que el equipo de gobierno “está intentando tapar 
las vergüenzas de la empresa concesionaria de la 
zona azul” tras faltar aún muchas de las mejoras 
prometidas un año después de la adjudicación 
del contrato.
“El contrato de estacionamiento regulado firmado 
hace un año tiene más zona azul y con tarifas más 
caras. En febrero del pasado año se nos dijo que 
se debía a las mejoras que iban a derivar de la 
gestión. Un año después estas mejoras aún están 
esperando. Todo aquello que se nos prometió 
sigue sin existir”, señaló Amat. 
Amat enumeró que faltan aún por instalar los 
sistemas para cargar vehículos eléctricos que en 
los parquings subterráneos, aparcamientos de 
los que dijo que “están en un lamentable estado 
de deterioro, así como de la maquinaria que 

hay a pie de calle”. Tampoco se han instalado 
aun otras mejoras como los aparcabicis, nuevos 
letreros y banderines o los sistemas de captura 
de matrícula ni las máquinas que permitan el 
pago con tarjeta en los parquings subterráneos. 
“El retroceso es significativo porque tampoco 
se hace un mantenimiento adecuado de las 
máquinas”, señaló Amat, que indicó que, además,  
“la situación de la empresa es preocupante, y le 
quedan aún 3 años de contrato”. 
El portavoz popular recordó que el equipo de 
gobierno “prometió la remunicipalización del 
servicio y lo que hicieron cuando se acabó el 
contrato fue firmar otro peor, con más zona 
azul y con tarifas más caras”. Un año después de 
esta firma de contrato, Amat considera que el 
tripartito está siendo “benévolo” con la mercantil 
al no haberse hecho efectivas aun estas mejoras 
y pidió que el equipo de gobierno “salga a dar 

explicaciones” al respecto.  
“Estamos ante una nueva pifia de un tripartito que 
además el año pasado aprobó una modificación 
presupuestaria para asumir el pago de maquinaria 
de la zona azul por 36.000 euros, y ya advertimos 
entonces que no tenía ningún sentido que este 
pago tuviera que hacerlo el consistorio”, concluyó.

El PP denuncia que no se han hecho efectivas muchas mejoras 
que contemplaba el contrato de la zona azul
Amat acusa al equipo de gobierno de ser condescendiente con la empresa y exige explicaciones
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Acord Ciutadà ha remès un comunicat després del 
ple de pressupostos argumentant el seu vot en 
contra per diversos motius. 
Segons el seu portaveu, Lluis Batalla, en primer 
lloc “no es pot demanar suport a un pressupost 
per a un govern de 4 mesos i fer-lo a esquenes i 
d'amagat d' Acord Ciutadà”.
A més, assegura que els comptes “neguen 
reivindicacions laborals dels obrers i obreres de 
l'Ajuntament , però en canvi gasta 500.000 € en 
la passarel·la del Servol, preveu gastar 752.000 
€ en un centre d'inspiració turística o la mateixa 

Capella Sta. Victòria, per posar uns pocs exemples, 
demostrant que l'important no eren les persones 
sino les grans obres”.
També ha indicat Batalla que els pressupostos 
“prioritzen alts càrrecs i oblida els obrers i 
obreres municipals”, que les despeses que serien 
estrictament dels fons municipals “només deixen 
les molles de les sobres per alguna acció social” i 
que “posen com a mèrits propis allò que és mèrit 
de València”, a més de que “la joia de la corona, la 
Participació, aquest any no compta amb dotació 
de Pressupostos Participatius”.

D’altra banda, Batalla creu que els comptes 
municipals del 2019 “segueixen delegant la feina 
per la qual se'ls ha elegit a empreses privades” i 
que s’oblida dels sectors productius de Vinaròs”.
“Ha estat tot una gran mentida, des dels programes 
electorals que van presentar els 3 partits del 
govern fins al mateix Pacte de les Cavallerisses. 
No s'ha elaborat cap Pla d'Emergència Social i són 
uns pressupostos que estan enfocats de cara a 
les eleccions de maig, justament allò que ells mai 
farien: comptar amb el poble només cada 4 anys”.

Acord Ciutadà vota en contra dels Pressupostos 2019, 
“per una qüestió de coherència política i per respecte al votant d'esquerra”

Aquesta setmana es va celebrar la primera de les taules rodones que des 
de Totes i Tots Som Vinaròs s’han convocat per a la confecció del programa 
electoral. 
La primera celebrada el dimarts a les 19:30h va ser la taula de Política Social, 
una taula molt participativa on van acudir entitats del municipi i experts en la 
matèria dels serveis socials en diferents camps com administracions locals o 
institucions sanitàries. 
Una taula que es va nodrir de contingut amb les aportacions de tots els 
assistents i que donarà lloc al primer esborrany del programa electoral de 
Totes i Tots Som Vinaròs per a les eleccions del Maig de 2019. 

Aquesta setmana vinent la formació continua amb dos taules rodones 
més obertes a tots els ciutadans, ciutadanes i entitats que puguen estar 
interessades. Aquestes seràn ; 
 
Dimarts 5 de Febrer, FEMINISME I LGTBI, al voltant de drets socials per 
al col·lectiu LGTBI i també com enfocar una acció publica feminista des de 
l'administració local. 
El Dimecres 6 de Febrer, es parlarà de CULTURA, la importància d'aquesta 
com una eina de transformació social i com una eina de preservar tot allò que 
l'home es capaç de crear.

Totes i tots Som Vinaròs comença a teixir el programa electoral

El PVI sol·licita el canvi 
d'ubicació de la UCA
Des del Partit de Vinaròs Independent, sol·licita que la 
UCA (Unitat de Conductes Addictives), es trasllade a 
l'hospital o ambulatori per desfogar la feina i sobretot 
l'espai que tenen a l'edifici de Serveis Socials, a la Plaça 
Sant Antoni (La mera), on es troba actualment.

Marcela Barbé assenyalava que en els serveis socials 
tenen poc espai, i que ja fa temps que es demana 
el canvi d'ubicació, però des del Partit de Vinaròs 
Independent, sol·liciten que es faci aquest canvi, quan 
l'hospital de Vinaròs torne a recuperar la normalitat.

El senador territorial i portaveu de Compromís a la 
cambra alta, Carles Mulet, ha demanat a Renfe que 
"entre d'una vegada en l'era digital i sume al paper 
la possibilitat de formalitzar reclamacions via web 
o en alguna de les seues aplicacions, davant el mal 
servei que està prestant al Corredor Mediterrani i 
ja que ha anunciat recentment la seua intenció de 
remodelar la seua pàgina corporativa".
La formació ha reclamat la compareixença del 
president de Renfe,  Isaías Táboas, pels problemes 
de puntualitat i cancel·lacions en els trens de 
Rodalies i de Mitja Distància. També ha reclamat 
al Govern la informació estadística que puga 
existir dels retards i trens desprogramats en les 
línies C3 i C6 en els últims anys. Els problemes 
es reiteren més enllà del territori valencià, fins 
i tot a Catalunya, de manera que encadena 

problemes per tota la xarxa i en els dos sentits. La 
previsió de noves obres i actuacions al Corredor 
i al tram Castelló-Tarragona fa témer a la coalició 
la multiplicació de problemes i inconvenients 
"pel que demanem mesures per generar menys 
problemes als usuaris, com a obres a la nit, la 
màxima informació i la possibilitat d'activar una 
passarel·la per formular en línia les reclamacions 
i queixes, ja que la gent per no perdre més 
temps deixa aquestes coses sense fer, indignada 
i farta amb el servei que es presta", ha afegit. 
D'altra banda la coalició reclama un reajustament 
en els horaris dels trens regionals i de rodalies per 
afavorir el seu ús pels estudiants universitaris i que 
hi haja un tren més enllà de les 20 hores i a preus 
més ajustats.

Compromís reclama a Renfe que habilite a la seua web una secció 
per a poder reclamar pels incomptables retards i cancel·lacions
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La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres 
del Sénia ha mostrado su satisfacción ante las 
recientes declaraciones de la ministra   para la 
Transición Ecológica,. Teresa Ribera, que avanzó el 
compromiso del ejecutivo del desmantelamiento 
definitivo de las instalaciones del proyecto 
Castor. Para la Plataforma “esta es una noticia muy 
esperada por todos, porque la actual ministra ha 
sido la misma responsable que años atrás, cosas 
del destino, emitió la declaración favorable de 
impacto ambiental de este proyecto, y es ahora la 
que dice que se hizo mal”.
En su comunicado, la plataforma ciudadana 
también señala que “como dice el refrán, rectificar 
es de sabios, y esperamos que esta vez sea 
definitivo y se desmantele este proyecto que 
tantos dolores de cabeza ha causado al territorio”.
También indican que “si tuviéramos de extraer una 
lección de todos estos años de lucha contra este 
proyecto sin duda sería que no se pueden hacer 
inversiones a costa de los recursos naturales, 
agujereando el paisaje a golpe de talonario y 
dejando que los de siempre hagan a cualquier 
precio a costa de los de siempre”.
La plataforma prosigue que “así van las cosas 
cuando la administración no escucha la voz de 
la gente del territorio, que son los que conocen 
las verdaderas necesidades y que no pasaban 
por plantas de gas para alimentar la burbuja 
inmobiliaria y los bolsillos de unos cuantos”. Y 

concluye que “esperamos que pronto se haga 
justicia y podamos salir a la calle para celebrar 

el cierre y desmantelamiento definitivo de un 
monstruo con pies de barro”.

La PCTDS celebra el compromiso del desmantelamiento del Castor

Fomento somete a información pública el proyecto 
de ampliación y mejora de la N-238
Se mejorará la conexión de la actual AP-7 con las carreteras N-340, CV-11 y CV-101

Redacción
El Ministerio de Fomento, según anunció el 
miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 
ha aprobado provisionalmente e incoado el 
expediente de información pública del proyecto 
de trazado de ‘Seguridad Vial. Ampliación de 
Plataforma y Reordenación de Accesos. N-238,  km 
2,500 al 8,750. Tramo: Vinaròs-Enlace AP-7, en la 
provincia de Castellón.
El objeto del proyecto es mejorar la conexión de 
la actual autopista AP- 7, con la red viaria de la 
comarca del Baix Maestrat en especial con la N-340, 
la CV-11 y la CV-101 de acceso al municipio de 
Alcanar. Esta actuación es una de las incluidas en la 
solicitud de la Generalitat Valenciana al Ministerio 
de Fomento para dotar de mayor accesibilidad a la 

autopista AP-7.
El proyecto consiste en la mejora de la carretera 
N-238 entre el enlace de la AP-7 y el enlace de la 
N-340 en una longitud de unos 6,5 kilómetros, 
dotándola de dos carriles de 3,50 m. de ancho, 
arcenes de 1,5 m y bermas de 1,0 m.
Está previsto realizar un nuevo enlace tipo pesas 
con la CV-101 y la mejora parcial de la intersección 
con la AP-7. Además, están previstas 4 estructuras, 
correspondientes al enlace citado y al cruce sobre 
el barranco Barbiguera.
En la actualidad unos 8.900 vehículos circulan 
por este tramo, siendo 1.400 de ellos vehículos 
pesados, según aforos realizados a finales de 
2018. La ejecución de este proyecto supondrá una 
importante mejora de la capacidad y la seguridad 

de esta carretera y un incremento significativo de 
la conectividad de la red viaria. Ésta es una nueva 
actuación aprobada de la serie de actuaciones 
previstas para mejorar la conectividad de la AP-7 
con el resto de la Red de Carreteras del Estado.
El alcalde, Enric Pla, ha destacado que es 
una actuación de reforma y ampliación que 
es independiente de la aprobación de los 
presupuestos del Estado. “Es una buena noticia 
para Vinaròs y poblaciones vecinas y hay que estar 
contentos porque esta carretera tan peligrosa por 
fin sea adecuada durante este año y hasta 2020”, 
señaló Pla.
El primer edil reconoció que la carretera estatal ha 
tenido un mantenimiento general durante años 
que “ha dejado que desear”.
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QUÉ  COMER  
PARA  COMER  BIEN
Cap. 20
Planificación semanal.
Después de muchos meses hablando 
sobre qué es lo que tenemos que 
comer hoy toca la planificación y 
la compra. Esto es clave amigos. Ya 

somos unos auténticos radars de  comidas no saludables, 
pero si no nos planificamos no tenemos elección a veces.
Una buena planificación nos ahorrará tiempo, dolores de 
cabeza y comidas indeseables. 
¿Cómo lo hacemos? Pues cogiendo papel y boli y a escribir. 
No vale tenerlo en la cabeza porque a los cinco minutos se 
te olvidará, hay que tener constancia de lo pensado. En un 
folio realizamos una cuadrícula con los 7 días de la semana 
y las 14 tomas principales. Si, si, el fin de semana también 
cuenta. ¡Y mucho! Si planificamos podemos prever de 
antemano posibles comidas “fuera de lo habitual” y adaptar 
las siguientes comidas. 
Para planificar es mucho más fácil poner primero el grupo 
de alimentos y después el alimento específico. 
¿Os acordáis del método del plato?. Teníamos el plato 
dividido en tres: mitad verduras, frutas y hortalizas; un 
cuarto de cereales de grano entero o tubérculos y el otro 
cuarto de alimentos proteicos, por lo tanto así dividiremos 
cada toma. Es decir, intentaremos que en todas las comidas 
estén presentes las tres partes. No tiene que ser a ciencia 
exacta con las mismas proporciones todos los días, pero la 
mayoría de los días sí. Por ejemplo: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES
-VERDURA
-HUEVO
-PASTA INTEGRAL

-VERDURA 
-LEGUMBRE 
-ARROZ

-VERDURA
-PESCADO BLANCO 
-TUBÉRCULO

-VERDURA
-PESCADO AZUL
-TUBÉRCULO

-VERDURA
-HUEVO
-PASTA INTEGRAL 

-VERDURA
-CARNE BLANCA
-PAN INTEGRAL

Primero hemos puesto la verdura, que puede ser cocida, 
en ensalada, en sopa, salteada, en crema o en puré, asada, 
cocida o al vapor entre muchas opciones. 
El segundo componente es el alimento proteico que 
variaremos entre huevos, carnes, pescados, legumbres y 
derivados. Podemos elegir también lácteos, y si nos sale una 
ración pequeña incluir fuentes proteicas secundarias como 
los frutos secos y las semillas. 
La tercera opción serían los cereales de grano completo 
y los tubérculos. Esta puede ser opcional. Dependiendo 
de la hora del día, de la actividad física, del hambre que 
tengamos… 
Una vez establecidos los grupos, lo ponemos en alimentos.

LUNES MARTES MIÉRCOLES

Espaguetis 
integrales con 
tomate natural, 
calabacín y huevo 
escalfado. 

Ensalada para 
compartir
Lentejas con arroz 

Judías verdes con 
patata salteada
Merluza al horno con 
champiñones

Crema de verduras 
con patata
Salmón a la 
plancha con 
espárragos verdes

Sopa de fideos 
integrales y huevo 
duro  

Pimiento rojo, pimiento 
verde y calabacín a la 
plancha
Pollo a la plancha 
Pan integral

A medida que vas rellenando tu planificación con alimentos, 
apunta en una hoja aparte los alimentos que tienes que 
comprar, así en el momento que te pongas a cocinar lo 
tendrás todo.
 La planificación por grupos de alimentos te puede servir 
de base para todas las semanas, y cada semana modificas el 
alimento dentro del mismo grupo. Si se te ocurren diferentes 
recetas apúntalas en alguna libreta para ir haciendo tu 
propio recetario. 
¡Espero que te sea útil para planificar la semana!

Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

El pasado día 2 de febrero los socios del centro Aragonés de Vinaròs disfrutamos todos juntos 
de la comida organizada por la Junta directiva. Preparamos comida típica del Maestrazgo, 
"CONSERVA o FRITO" Carne de cerdo que se guardaba cuando realizaban el matacerdo en 
aceite para que estuviera bien conservado el alimento en época de frío. 
Fue un acto nuevo para la entidad, hubo participación, reunión y disfrutamos que era la 
finalidad. Gracias a todos!

Associació Cultural Jaume I
Arribada a Vinaròs el dia 27 del passat mes de l’independentista Jordi Puig. Venia de la 
població de Felanitx, a les Illes Balears, on resideix des de fa 16 anys, població des de 
la qual va sortir el 19 de desembre per tal de recórrer tot el territori de parla catalana. 
Puig té les cames amputades i s’ha de desplaçar en cadira de rodes autopropulsada. El 
motiu del seu viatge és denunciar la situació dels presos polítics.

Arribada a Vinaròs de Jordi Puig
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Conchin ha celebrat els 60 anys en la millor compañía, la seua familia!

Jocs internivells i un monstre que s'engolia les paraules que no agraden als xiquets per celebrar el Dia de la Pau al col·legi Assumpció de Vinaròs. E.Fonollosa

Juan, tus amigos no te olvidan

Tras 48 años trabajando, el 31 de enero de 2019 celebramos la jubilación de 
Enrique Benet. La empresa Instalaciones Rodrigo Forner te desea muchas 
felicidades en esta nueva etapa de tu vida.
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Dissabte dia 2 de març, a les 12 del matí, amb 
un fred i vent considerable, en la plaça de 
l’Ajuntament de Vinaròs, una cinquantena 
de persones assistirem a la concentració 
convocada per la Coordinadora Estatal per la 
Defensa del Sistema Públic de Pensions per fer 
palesa la nostra protesta per l’actual situació 
de les retribucions que actualment s’estan 
cobrant. Es demana entre altres coses unes 

pensions públiques i dignes, que el govern 
pose les pensions als pressupostos de l’Estat 
i que les revaloritzacions siguen fixades per 
llei, que les mínimes s’acosten al salari mínim 
interprofessional i que s’elimine l’escletxa que 
hi ha entre les pensions dels homes i de les 
dones. 
Ara que venen eleccions s’ha d’aprofitar per a 
fer-nos més visibles i que les nostres peticions 

siguen recollides per la majoria dels partits. 
Que siga reconeguda que són retribucions que 
ja s’han cotitzat i que es fase una investigació en 
el que ha passat amb la “Vidriola de les Pensions”. 
Al mateix temps signarem un manifest que la 
Plataforma en Defensa del Sistema Públic de 
Pensions de les Comarques Castelló per ser 
entregat als ajuntaments demanant la seua 
implicació.

El passat dos de febrer els alumnes de sisè de 
Primària vam sortir cap a la Universitat Politècnica 
de València campus d'Alcoi per participar a la 
First Lego League, competició on s'avaluen 
competències de l'àmbit científic, l'àrea de valors 
i la programació de robots. Al centre ja portem 
5 anys treballant la robòtica a tots els nivells del 
centre. 

Després de setmanes de preparació a l'escola 
i amb suport de mestres, famílies i equip 
directiu, la competició va ser una experiència 
molt emocionant. Els xiquets van ser exemplars 
treballant en equip i en el seu "fair play" amb la 
resta de competidors. També van ser els major 
animadors a les graderies del pavelló poliesportiu.

Els resultats van superar les nostres expectatives. 

En la puntuació global 6èA van quedar quarts i 
6èB cinquens dels vint-i-dos equips concursants. 
També van rebre el premi al "Millor comportament 
del robot" i el de "Joves promeses", respectivament.

Ha sigut tot un èxit en el nostre primer any com 
a participants. Moltes gràcies als organitzadors, al 
nostre expert en robòtica Miquel Albesa i a tota la 
comunitat educativa que ens ha portat fins aquí.

Els alumnes del CEIP Misericòrdia de Vinaròs 
guanyen dos premis a la First Lego League autonòmica

Protesta dels jubilats i pensionistes
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MENÚ CALÇOTS
Teja de 12 calçots con alcachofas

Parrillada de carne o Pescado a la plancha
Postre + Café o Cremaeta,
pastisset y mistela

A ESCOGER ENTRE

Todos los mediodías con
RESERVA PREVIA 638 820 851

Precio/Persona - IVA Incluido
€23

EMILI FONOLLOSA
El puerto de Vinaròs se va a quedar desde este 31 
de enero con solo 8 barcas de arrastre, cuando 
se dé de baja la denominada “Borrás”, cuyo 
armador es el patrón mayor de la Cofradía de 
Pescadores “Sant Pere” Javier Borrás Ayza quien 
pasa así a la jubilación, después de haber surgido 
la oportunidad de venderla a un armador de 
Peñíscola.
Este nuevo capítulo de la paulatina y persistente 
merma de la flota pesquera de arrastre vinarocense 
coincidirá por tanto con la apertura de un proceso 
electoral para elegir nuevo responsable de la 
cofradía, para lo que no parece haber muchos 
pretendientes, según Borrás, ante las dificultades 
que sufre el sector pesquero. 
“Estando ya en edad para jubilarme (el 1 de abril 
cumpliré 59 años) y ante la oportunidad de vender 
la barca, mi hermano y yo hemos decidido dar este 
paso, lo que supone dejar también la presidencia 
de la cofradía porque los estatutos marcan que 
no puede serlo un armador sin barca” decía. Asi 
las cosas, cuando haya nuevo paro biológico, este 
próximo verano, habrá nuevo patrón mayor de la 
cofradía. 
La barca “Borrás” es del año 1998 y pasará desde 
febrero a formar parte de la flota peñiscolana. “Yo 
no tenía ningún herdedero que pudiera continuar 
con la pesca así que lamentablemente, nuestro 
puerto pierde otra barca”. Recordaba que cuando 
se enroló en una barca de pesca por primera vez, 
en 1976, hace 42 años, había en el puerto de 
Vinaròs 78 barcas de arrastre y “la mitad de ellas 
eran polivalentes, o esa que también iban a la 
pesca de la sardina”. “Esta disminución la sufren 
todos los puertos, a todos los que vayas hay barcas 
en venta” remarcaba. 
La economía de la cofradía se resiente con esta 
pérdida de barcas, “debes ajustar muchísimos los 
presupuestos, el capítulo de gastos que más lo 
nota es el de fiestas, ya no podemos hacer aquellas 
verbenas de antes y otros actos”. “Los armadores 
de arrastre aún en activo -añadía- tienen en torno 

a los 40 años, así que por lo menos estas ocho que 
quedan tienen aún bastante vida, por lo menos 15 
ó 20 años más”. 
De trasmallo quedan faenando en Vinaròs 18 
barcas y de cerco, 3, aunque estas últimas deben 
alejarse de las costas de Vinaròs para obtener 
capturas rendibles. “Las de trasmallo parece que 
no notan tanto la regresión, hay más juventud en 
sus tripulaciones”.
En 3 años y medio como patrón mayor reconoce 
que pocos logros ha conseguido, “bastante 
hemos tenido con mantener la cofradía ajustando 
gastos, luchando contra todos los inconvenientes 
que van surgiendo”. Entre estos inconvenientes, 
cita especialmente la “mala prensa” que tiene el 
arrastre en este litoral mediterráneo, “está muy 
mal vista, se ha hecho una lamentable campaña, 
aquí nadie se ha molestado en embarcarse y ver 
como trabajamos, no dañamos los fondos donde 
pescamos, porque son arenosos, fangosos, no hay 
rocas, no hay posidonima... las barcas familiares 
de aquí son injustamente comparadas con las del 
Atlántico, que permanecen en el mar hasta que las 
bodegas están llenas”. 
Según Borrás, los pescadores de esta zona están 
siendo “perseguidos por las autoridades”, “ nos 
imponen leyes de barcos de altura; en mi barca, 
de 14 metros, vamos solo mi hermano y yo, no 
podemos pasar de 10 millas de la costa. en cambio 
estamos catalogados como pesca industrial”. 
Lamentaba por ejemplo la dificultad que tienen a 
la hora de pesar el total de capturas, antes de entrar 
a puerto, como es preceptivo, “si te equivocas de 
varios kilos, te denuncian, no es lo mismo pesar en 
la barca que en la lonja...”.
Decía también que “allí donde vamos a quejarnos 
no nos escuchan, siempre nos dicen que “esto es 
norma europea y todo viene de Europa pero no 
se dignan a venir a ver cómo trabajamos y los 
problemas que tenemos”.
ABANDONO DEL PUERTO
Borrás alababa los recientes trabajos que se 
han realizado en el puerto, que “ya estaba algo 

peligroso” aunque decía que “la lonja se cae a 
trozos “. “A todo lo que pedimos desde la Cofradía 
no le hacen caso, siempre nos dicen que pidamos 
la lonja nueva pero no podemos asumir el traslado 
de la fábrica de hielo, que iría a nuestro cargo, 
pues nos costaría 500.000 euros”. “Las autoridades 
quieren hacer la lonja en el contramuelle y si a 
nosotros no nos costara un duro, aceptaríamos el 
traslado, pero no podemos asumir ese gasto tan 
elevado”. Considera el que va a dejar de ser patrón 
mayor de la Cofradía que es fundamental que no 
caiga la gestión de la misma en manos privadas, 
“las barcas pagan un 3,5% por ciento a la Cofradía 
pero si ésta cayera en gestión privada, esto se 
podría disparar al 10% o más, porque el gestor 
pretendería ganar dinero, entonces si que las 
barcas acabarían desapareciendo”. 
Salvo que la cofradía le pida continuar de forma 
provisional, desde el 1 de febrero Javier Borrás ya 
solo tendrá que ir a la lonja de Vinaròs a ver cómo 
llegan las barcas cargadas de pescado y recordar su 
oficio. “No conozco a ningún marinero que tenga 
ganas de relevarme, aunque del sector armador 
parece que sí que hay alguien algo animado, es 
normal que haya en todos pocas ganas, es muy 
difícil asumir este cargo” comentaba finalmente. 

Javier Borrás deja la presidencia de la cofradía de Vinaròs mientras 
el puerto se queda con solo 8 barcas de arrastre

Cuando comenzó como pescador, hace 42 años, había 78
“El arrastre sufre una injusta persecución”

“El puerto está abandonado, la lonja se cae a trozos y no nos hacen caso en todo lo que pedimos”
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EMILI FONOLLOSA
Qualsevol edat és bona per aprendre les més 
elementals instruccions a seguir davant una 
situació d’emergència en la qual perilla la vida 
d’alguna persona. Així ho entenen a CSA (Castellón 
Ambulancias), els tècnics de les quals, fora d’hores 
de servei i de forma totalment altruïsta s’ofereixen 
a acudir amb el seu personal i equipament a 
qualsevol col·legi, per tal que els escolars pugen 
conèixer com actuar quan algú pateix un greu 
incident i mentre no arribe l’assistència sanitària.
El CEIP Assumpció de Vinaròs ha estat el primer 

en aquesta localitat a rebre aquestes lliçons 
pràctiques de «supervivència» però abans ja 
havien fet el mateix en els últims tres cursos 
en altres poblacions; van començar per l’escola 
d’Alfondeguilla i després van seguir per Vall d’Uixó, 
Nules, la Vall d’Alba, Alcora, Sant Mateu i allí on es 
reclama la seua presència. 
Durant pràcticament tota una jornada escolar, 
es fan tallers de RCP (Reanimació Càrdio 
Pulmonar), PLS (Posició Lateral de Seguretat) i 
OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per un Cos 
Estrany). Les explicacions i tasques pràctiques 

van acompanyades d’explicacions il·lustrades 
amb presentacions. A més, els ensenyen una 
ambulància, amb tot l’equipament que porta i la 
seua funcionalitat.
Aquesta completa “sessió escolar sanitària” pel 
que fa a l’esmentat col·legi vinarossenc, tindrà 
continuïtat el pròxim 12 de febrer, quan es farà 
per als de quart, cinquè i sisè de Primària, després 
d’haver fet ja a tot Infantil i els tres primers cursos 
de Primària.
Els centres que n’estiguen interessats, han de 
contactar amb CSA.

Els xiquets també aprenen com actuar davant una emergència
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Salvador Quinzá Macip
Este domingo día 10 va a tener lugar en nuestra ciudad de Vinaròs, un 
importante acto a nivel provincial, la “XX EXALTACIÓ PROVINCIAL DEL BOMBO 
I TAMBOR”. 
Concretamente este año con su ya 20ª edición tiene un sabor especial y de una 
grandísima importancia. El pasado mes de noviembre  el toque del tambor y 
el bombo entraba a formar ya parte del “Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad”, por lo tanto, a partir de esta exaltación ya tiene este merecido 
conocimiento internacional. 
Los organizadores en nuestra ciudad son; la “Banda de bombos i tambors de 
la Cofradía del Cristo de la Paz” cuya presidenta es Llüisa Miralles Caballer, y la  
“Banda de bombos i tambors Vinaròs”, y que en los actos de la Semana Santa 
vinarocense, cambia su nombre por el de “Banda de bombos i tambors Crist 
dels Mariners”, cuyo presidente es Sergi Beltran Abella.

Ambas bandas disfrutan de su música y de sus participaciones y toques por 
diferentes localidades de nuestra provincia. Esto hace en ellos, que se fomente 
el compañerismo, el respeto, el no tener ningún afán de protagonismo, donde 
nadie es más que el otro, con una buena unión y disciplina en cada banda, y 
a la vez se lo pasan bien. 
Hagamos un poco de historia:
La “Asociación Provincial de bombos y tambores de Castellón” (ABOTACAS) 
se registró como tal en el año 2003, si bien, años antes ya organizaban estas 
“exaltaciones anuales”. La banda de la “Cofradía del Cristo de la Paz” ingresó en 
la asociación en este mismo año, mientras que la “Banda de bombos i tambors 
Vinaròs” ingresó en la asociación en el año 2010.
A continuación les detallamos cartel anunciador, programa y recorrido de 
este importante acto para nuestra ciudad de Vinaròs.

VINARÒS
10 DE FEBRER 2019

XX EXALTACIÓ
BOMBO I EL TAMBOR

PROVINCIAL DEL

Asociaciò Provincial
de Bombos 
y Tambors de Castellò BA
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La 'XX Exaltació Provincial del Bombo i Tambor', en Vinaròs este domingo
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El regidor de Cultura de la ciutat,Marc 
Abella, i l’alcalde, Enric Pla juntament 
al president de Maestrat Viu, Pau 
Fabregat, van presentar dilluns 
oficialment els Premis Maestrat Viu 
2019 (#PMV19), que tindran lloc a la 
plaça Parroquial de la ciutat a les 18h 
del proper 18 de maig.
La selecció dels guardonats dels 
premis Maestrat Viu s’inicia en la 
fase de presentació de candidatures, 
que qualsevol persona pot enviar 
al formulari habilitat al web de 
maestratviu.org fins al divendres 22 
de febrer. L’elecció definitiva dels 
guardonats l’efectua,d’acord amb 
les bases,un jurat expert que avalua 
totes les candidatures. Els Premis 
Maestrat Viu, que compten amb 
quatre modalitats,distingeixen les 
trajectòries i les iniciatives anuals 
de persones i de col·lectius dedicats 
a la promoció de la llengua i de la 
cultura en valencià: Premi Carles 
Salvador (trajectòria personal), Premi 
Pere Labèrnia (trajectòria col·lectiva), 
Premi Alfred Giner Sorolla (iniciativa 
anual individual) i Premi Seidia 
(iniciativa anual col·lectiva).
Els Premis Maestrat Viu arriben en 

l’edició de 2019 a Vinaròs i tindran lloc 
en un espai emblemàtic de la ciutat 
com és el peu de la torre-campanar 
i davant de la magnífica portalada 
barroca de l’església parroquial de 
l’Assumpció. El col·lectiu ‘Maestrat 
Viu’, després d’haver passat per altres 
llocs emblemàtics de Peníscola, 
Traiguera, Sant Mateu i Benassal, ha 
previst que la ciutat de Vinaròs fora 
la seu de la 6a edició perquè des 
de bon principi van ser les entitats 
de la ciutat les que van acollir de 
bon grat la iniciativa d’una comarca 
cohesionada des de totes les 
localitats.
En aquest sentit, el regidor Albella 
agraïa a ‘Maestrat Viu’ haver escollit 
Vinaròs per acollir aquesta cita tan 
important per a la defensa de la 
cultura valenciana, destacant que 
"des de l'Ajuntament oferirem la 
màxima col·laboració possible per 
ajudar a organitzar una vetllada molt 
distingida". 
Per la seva banda, l'alcalde de 
Vinaròs, Enric Pla, ha fet un especial 
reconeixement a la tasca que realitza 
Maestrat Viu per a la defensa i difusió 
de la cultura, insistint que són un 

pilar bàsic per al manteniment 
de la població. Segons afegia 
"és fonamental garantir bones 
infraestructures i serveis per a 
l'interior del territori, però també 
és vital promocionar la cultura per 
recordar qui som i perquè estem aquí 
per fer que el Maestrat continue viu".
Aquesta edició de la gala de la 
cultura del Maestrat serà conduïda 
per la jove comunicadora de les 
Coves de Vinromà Elena Sales i per 
l’home orquestra Toni de l’Hostal, a 
més serà amenitzada musicalment 
per la cantant Ina Martí i el pianista 
Enric Murillo. L’acte recordarà els 
vinarossencs Alfred Giner Sorolla 

(destacat investigador del càncer, 
poeta i humanista) i Francesc Batiste 
Baila (testimoni dels camps de 
concentració nazis), en el centenari 
del seu naixement. Després de 
la gala, se celebrarà el sopar dels 
Premis, prèvia inscripció, en un 
restaurant encara per determinar.
El cartell dels Premis Maestrat 
Viu és obra d’Anna Romeu Pla, 
dissenyadora de Canet lo Roig, 
que dibuixa l’ecosistema de la mar 
Mediterràniaen harmonia i clar 
paral·lelisme a la normalitat que es 
reclama per a la llengua catalana i la 
cultura en valencià en la vida de la 
comarca.

La il·lusió i les expectatives per anar 
la representació teatral d’una de les 
novel·les més conegudes i reconegudes 
de la literatura catalana és l’experiència 
que va viure l’alumnat de 1r i 2n de 
batxillerat de l’IES J. Vilaplana el dia 24 
de gener, al Teatre Victòria de Barcelona. 
Vivències com aquesta encoratgen per 
continuar organitzant i participant en 
activitats extraescolars.
La versió d’aquest clàssic duta a l’escenari 
per la Companyia Eòlia i dirigida per 
Paco Mir (Tricicle) els ha agradat i els ha 
enriquit. Amb una opinió favorable, el 
grup d’alumnes va valorar positivament 
el monòleg interior convertit en 
espectacle teatral de la mà de dues 
actrius (la Colometa jove i la  Colometa 
gran), les quals porten el pes de la 
història i reflecteixen molt bé l’evolució 
del personatge al llarg del temps.
Un aspecte que també els ha agradat 
té a veure amb les diferents projeccions 
per transformar l’escenari, les quals han 
fet tant que l’espectador se situe en 
diferents ubicacions com que visca fets 
històrics, per exemple, els bombardejos 
aeris produïts a Barcelona en el context 
de la Guerra Civil.

La 6a edició dels Premis Maestrat Viu se celebraran al peu 
de la torre-campanar de Vinaròs
El fil conductor de l’acte seran dos vinarossencs, Alfred Giner i Francesc Batiste

Alumnat de l’IES Vilaplana assisteix a la representació de 'La Plaça 
del Diamant'
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La cultura per a moltes persones és una pausa en 
el seu dia a dia, un moment en que oblidar les 
preocupacions i el món i centrar-se només en allò 
que estem fent o intentar expressar. És una forma 
d’unió amb altres persones que comparteixen els 
mateixos pensaments o sentiments, o inclús amb 
u mateix per conèixer el què pensem, volem o 
sentim.
Per a mi és una forma d’expressió, d’ensenyar als 
altres el que portem dins i de vegades no diem. 
La música, l’art, l’escriptura... considero que ens 
ajuden molt a nivell interior per a mostrar-nos que 
tot el que pensem també és important per la resta.
Vinaròs és un poble que ajuda molt la cultura i a 
difondre-la entre totes les persones, des del mes 
menut fins el mes gran. Aquí s’organitzen activitats, 
concursos, es creen entitats i organitzacions per 
què cadascú pugui disfrutar-la de la forma que mes 
li agrade.
Tenim escoles de música, on ens ensenyen a 
mostrar-nos al món mitjançant instruments i 
cançons. També comptem amb escoles de dibuix 
on ens mostren una activitat tan creativa com és 
pintar o dibuixar. Disposem d’activitats i concursos 

populars com aquests que animen als joves a 
escriure i apuntar alt en la vida.
Està clar que per arribar lluny en la vida, la cultura 
és necessària i ens converteix en persones cultes. 
Però això no vol dir anar a la millor escola o 
llegir cinquanta llibres a l’any. Viure la vida plena 
d’experiències i aventures ens ensenya cultura 
general i ens enriqueix. Per aquest motiu sempre 
pense que les persones majors són les mes cultes i 
sàvies, perquè saben quasi de tot
Dues persones cultes eren Leopoldo Querol i José 
Vilaplana, dos exemples locals de dues persones 
que van destacar en el nostre poble. Aquests han 
donat nom als dos instituts de Vinaròs on ara ens 
ensenyen a nosaltres; potser siga un simbolisme de 
què podem arribar tan lluny o més que ells si ens 
ho proposem i tenim ganes.
En conclusió vull dir que Vinaròs és un poble que 
ens dona moltes oportunitats a nivell cultural i cal 
que les aprofitem de la manera que cadascú sàpiga 
i vulga perquè en definitiva la cultura és vida

Claudia Grau Tena
IES Leopoldo Querol

Club de lectura               Llegir  compartint  és llegir 
més vegades....      
  
“Bearn o la sala de les nines”

Al gener aquest club de lectura  va tindre com 
a text de treball “Bearn o la sala de les nines” 
. Aquesta novell•la va aparèixer en castellà en 
1956 . En català, l'obra no va aparèixer fins a 
1961, i va ser llavors quan va aconseguir veritable 
repercussió. El 1963 va ser recompensada amb el 
Premi de la Crítica,

Situada en el període històric entre 1859-90 la 
novel·la de Llorenç Vilallonga relata la decadència 
de l’aristocràcia rural mallorquina sense perdre de 

vista el context europeu d’aquells temps convulsos. 
Escrita en forma epistolar, narra, en veu del capellà 
de la casa, Joan Mayol, les misèries humanes de 
Toni de Bearn, senyor i hereu de la possessió del 
mateix nom que, casat amb una cosina, mor sense 
descendència reconeguda, tot i que el mateix 
capellà, entre d’altres, són resultat de les seues 
passions desenfrenades.
Don Toni te una formació humanística amplíssima i 
és -alhora que exerceix un poder absolut sobre els 
treballadors de la possessió- un liberal convençut, 
amant del progrés i obert a qualsevol innovació 
tècnica. Conscient de ser l’últim representant 
d’una classe inoperant, no renuncia a cap plaer i 
dilapida sense miraments un patrimoni doblement 
hipotecat, mentre observa l’avenç de la burgesia 

com a classe dominant. La mort sobtada del 
matrimoni, narrada amb la subtilitat que impregna  
tota la novel·la, tanquen una narració farcida de 
referents culturals, immersos en la nebulosa dels 
clarobscurs  familiars.     

TERTÚLIA LITERÀRIA ÀGORA 

Propera  Cita :
 
DIVENDRES 22  de febrer   , 17h. 30’     BIBLIOTECA 
MUNICIPAL VINARÒS
  
“ La lluvia amarilla ”
                                                                Julio Llamazares

XXVIII Concurs de redacció de St Antoni de Fundació Caixa Vinaròs
El Món Cultural a Vinaròs

Ressenyes literàries
T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A    ÀGORA  
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964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Imputar o amputar
Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

Fem un raconet per a les multes
Per David Adell

Pressupostos, personal,
cadascú a la d’ell
Per Marcos Jovani

Vinaròs va aprovar la setmana 
passada els pressupostos 
municipals d'aquest any 2019 
amb un total de quasi trenta 

milions d'euros, pràcticament un milió més que 
l'any passat.

En aquesta ocasió, tant els que estàvem assistint 
al plenari com qui ho va seguir per la televisió, 
vam haver de tornar a sentir com l'oposició 
insistia a intentar fer creure als ciutadans que 
la gestió d'aquest equip de govern ha sigut 
"nefasta". Suposem que l'estratègia que diu que 
una mentida contada mil vegades al final es 
converteix en veritat, continua sortint al manual 
d'alguns partits polítics.

Com ha caracteritzat la nostra política durant 
aquests últims quatre anys, des de Som Vinaròs 
no entrarem en el joc brut de vore qui la diu 
més grossa i senzillament presentarem els fets. I 
aquests diuen que hem reduït el deute municipal 
que ens vam trobar en entrar a l'ajuntament, 
de quinze milions a nou. També ens conten 
que els pressupostos d'enguany contemplen la 
construcció de la passarel·la del riu Cervol, així 
com l'inici de la urbanització del col·legi Jaume 
I passant pel projecte del carril lúdic esportiu 
a l'Ermita, la construcció de la nova residència 
municipal per a la gent major o la urbanització 
del segon centre de salut. Tot això naturalment 
sense descuidar els diners que els vinarossencs 
rebrem per a drets socials, ocupació, igualtat o 
dependència, els quals pràcticament s'han doblat 
des de l'any 2015.

Clar que enguany tampoc podrem construir 
un nou auditori, una piscina o convertir les 
Soterranyes en alguna cosa mínimament 
pareguda a un polígon industrial. Tot això el 
deixarem per mes endavant, per a quan no 
haguéssem de pagar multes milionàries per la, 
ara si, nefasta gestió d'anteriors equips de govern 
en temes com el "PAI de Verdera", sentència de 
Fobesa, "PAI de Machaco", zones verdes de la 
"Milla d'Or", l'expropiació del Corral de Batet 
i altres desgavells immobiliaris que fins ara 
han acabat sempre pagant les butxaques dels 
vinarossencs.

El pasado lunes la Consellera 
de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana, Ana Barceló, realizó 
una visita de trabajo en la sede 
socialista de nuestra ciudad 

para confrontar la situación en la que se encuentra 
el Hospital Comarcal y las posibles soluciones 
planteadas.
Claro está que la visita estuvo motivada por la 
demanda socialista de resolver las deficiencias 
o déficits de funcionamiento en el hospital, 
demanda compartida por el gobierno valenciano, 
representado por la Consellera, del que no nos 
abstraemos, pero sí que queremos presentar en su 
justa medida.
Y decimos en su justa medida porque para conocer 
realmente como nos encontramos en materia de 
sanidad, hemos de recordar de donde venimos, 
y hacia donde queremos ir. Y los socialistas lo 
tenemos claro, ya que la sanidad es uno de los 
pilares básicos del estado del bienestar. 
Comenzando por la Sanidad Universal, que 
recortó un gobierno estatal del PP, y que la actual 
Generalitat Valenciana recuperó. Porque todas las 
personas tienen el mismo derecho a la asistencia 
sanitaria. Y para los que tienen recelos a esta 
medida, que los hay, decirles claramente que, 
incluso desde una posición egoísta, para la salud 
pública, la atención sanitaria universal, junto a las 
vacunaciones, es el mejor de los recursos en lo que 
a prevención se refiere. 
Siguiendo con inversiones generales, la Generalitat 
Valenciana ofreció, desde que los socialistas 
volvimos a formar parte del gobierno, hace tres 
años y medio, el tratamiento contra la hepatitis 
C, que ha CURADO a más de 13.000 valencianos, 
muchos de ellos vinarocences que lo han recibido 
en nuestro Hospital Comarcal, tratamiento 
reiteradamente negado por un gobierno del PP en 
Madrid.
Si concretamos el dinero público gestionado por 
la Generalitat Valencia en nuestro Hospital, son 
prácticamente 5 millones de euros los invertidos, 
desde los nuevos puestos de trabajo que se dotaron 
para abrir un ala del Hospital, construida pero 
abandonada por un gobierno del PP, pasando por 
la renovación de aparatos y sistemas que estaban 
en el hospital desde su inauguración, y estaban 
tecnológicamente obsoletos. Son 5 millones de 
euros que multiplican por 5 la inversión realizada 
por la anterior legislatura, del PP.
Y en cuanto a las listas de espera, el tema 
que levanta más ampollas entre nuestros 
conciudadanos, hablemos claro. Tan claro que 
uno de los objetivos socialistas ha sido, desde 
el primer día la trasparencia, trasparencia en las 
listas de espera, publicándolas cada 3 meses, en 
lugar de cada seis meses, o de cada año, como 
anteriormente. Sin manipulaciones, puesto 
que para solucionar un problema hay que verlo 
claramente, y no esconderlo bajo supuestos de 
dudosa legalidad y éticamente reprobables. Y esto 
incluye la digitalización del sistema, para que no se 
pierdan datos…
Delante, por último, del problema de falta de 
algunas tipologías de facultativos especialistas, no 
nos quedamos en decir que es un problema que 
afecta a toda España. Buscamos soluciones como 
el estudio a nivel legal de posibles mejoras en la 
baremación o dotaciones en recursos económicos, 
junto a planes de choque puntuales o emergencias 
temporales.
Y es que preferimos que se nos IMPUTEN problemas 
de funcionamiento a que se nos AMPUTEN 
derechos sanitarios.

La passada setmana 
vam tindre una 

setmana molt intensa en l'àmbit municipal, 
l'aprovació dels pressupostos i la relació de 
personal són unes de les fites més importants 
per a un municipi. Els pressupostos municipals 
segons el nostre concepte han d'estar defensats 
per la regidora d'hisenda, igual que l'aprovació de 
la plantilla ha d'estar proposada i defensada pel 
regidor de personal. En aquests casos els regidors 
parlen en nom de tot l'equip de govern. Encara que 
tots els membres de l'equip de govern participen la 
redacció dels pressupostos qui porta la veu cantant 
és la regidoria d'Hisenda i com no l'interventor 
que és qui ens fica els peus a terra i dóna legalitat 
i garantia a aquests. Molt fluixes les intervencions 
dels portaveus del tripartit de l'oposició doncs 
el format pactat de tres intervencions de 10,5 i 2 
minuts donava molt de temps per a parlar i per 
omplir de raons, i quant aquestes no es tenen cal 
omplir com sigui el temps. La regidora del PVI va 
emprar més de la meitat del seu temps en excusar 
la seva absència de la primera comissió d'hisenda i 
repetir l'argument ja esgrimit unes quantes voltes 
de la compatibilitat del treball amb l'assistència 
obligatòria als òrgans col·legiats, no pot pretendre 
que tots estiguéssim a la seva disposició. Ja se sap 
que no es pot estar a missa i tocar les campanes. El 
representant d'Acord va fer un repàs als programes 
electorals dels partits del govern com si fos un debat 
de l'estat de la nació invertint la majoria del temps 
de la seva primera intervenció, i el PP es va dedicar 
a qüestionar el criteri comptable de l'interventor 
(que és el mateix que tenien ells), a traure el sou de 
l'alcalde, dir lo guapos que són i lo "feos" que som 
nosaltres. De Personal i aprofitant que hi estaven 
al saló protestant alguns dels sindicats policials 
afins a n'ells ( amb persones externes a la plantilla 
local per a fer gruix) el PP i la resta del tripartit els 
van nomenar, poc argument per a tant de soroll els 
pressupostos són els que són i amb un mos d'onze 
milions d'euros per a personal, despesa corrent i 
obligacions de pagament, poc queda per a inversió 
i l'oposició ho sap, per això les seves crítiques 
es van per les rames..
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El presupuesto 
del tripartito es falso
Por Lluís Gandía

Tots a una per la tercera edat
PerJuan A Blanchadell

El presupuesto municipal 
que aprobaron los 

concejales de Som Vinaròs-Podemos, PSPV-PSOE 
y Compromís es falso, no responde a la realidad, 
es un engaño a todos los vinarocenses porque no 
contempla 1 millón de euros que ya se ha pagado 
por el PAI de Verdera a pesar que Enric Pla, Guillem 
Alsina y Jordi Moliner anunciaron que no tendría 
que pagarse… pues ya se ha pagado.

El tripartito llevó a aprobación un presupuesto 
a sabiendas que no refleja la realidad contable 
actual del Ayuntamiento. Las cifras que votaron 
a favor los concejales del tripartito no son ciertas 
y por tanto existe en el presupuesto 1 millón de 
euros de gastos que no podrá convertirse en 
realidad porque ese dinero nunca llegará a las 
arcas municipales.

Las triquiñuelas contables y verbales de la concejala 
de Hacienda, María Cano, le pueden servir para 
confundir a unos pocos pero demuestran una 
irresponsabilidad absoluta y es una demostración 
de que el tripartito ya sólo piensa en las próximas 
elecciones y no en las próximas generaciones de 
vinarocenses.

Som Vinaròs-Podemos, PSPV-PSOE y Compromís 
han dejado claro con este último presupuesto 
que su modelo de ciudad está agotado, que son 
un gobierno que agoniza ahogado en sus propias 
mentiras, contradicciones y disputas internas. 
Vinaròs no merece un gobierno que ya no oculta 
su incapacidad para sacar adelante a nuestra 
ciudad.
Las inversiones contempladas en el presupuesto 
son también un ejemplo más de la ineficacia del 
gobierno con más concejales a sueldo de la historia 
de Vinaròs. Repiten inversiones año tras año porq 
ue son incapaces de sacarlas adelante y se olvidan 
de otras como el alumbrado de la zona turística sur 
que prometieron varios años y que para este 2019 
ya han desistido por completo.

La promesa del EDUSI con esos 10 millones de 
euros que tenían que llegar a Vinaròs desde 
Europa, que después sólo fueron 5 porque los 
otros 5 los tendremos que poner los vinarocenses 
de nuestros bolsillos y que después de cuatro años 
lo que ha llegado son 50.000 euros y otros 600.000 
previstos para este 2019, es otro de los fracasos de 
un presupuesto irreal.

Y por cuarto año consecutivo el PSPV-PSOE 
se ha olvidado de la bajada de impuestos que 
anunciaron. ¿Recuerdan cuando Guillem Alsina 
y María Cano prometieron eliminar la tasa de 
basura? La seguimos pagando todos porque 
han incumplido su principal promesa electoral. 
Pagamos la tasa de basura y la Generalitat de 
Ximo Puig no ha invertido un euro en Soterranyes. 
Los socialistas ya no engañan a nadie, salvo al 
presupuesto.

La gestión del actual 
centro de día es un claro ejemplo de buena gestión 
sostenida a lo largo de las tres últimas legislaturas, 
cada una comandada por un equipo de gobierno 
de distinto color.
Su andadura comenzó en el 2009, cuando el PVI 
detentaba la concejalía de urbanismo, iniciando su 
construcción en el 2010 con fondos del segundo 
plan ZP y finalizando al poco del inicio de la 
siguiente legislatura, ya con el PVI en la oposición.
El alcalde Juan prosiguió con los trámites para su 
puesta en servicio optando por la gestión privada, 
siendo adjudicada a la empresa L’Onada, quien 
adquirió el compromiso de completarla como 
residencia construyendo a su costa las plantas 
superiores en un plazo de cuatro años, durante 
los cuales el Ayuntamiento ha colaborado en la 
obtención de subvenciones para asegurar las 
plazas públicas que posibiliten su funcionamiento.
Los cambios de legislación desde el 2009 han 
hecho necesaria la modificación del proyecto, y 
L’Onada, para no entrar en uno de los motivos 
de rescisión de su contrato, ha necesitado primero, 
que se tramitara la suspensión del plazo de cuatro 
años que tenía para iniciar las obras; segundo, la 
reforma y nueva presentación del proyecto de 
las plantas a la Consellería para su aprobación 
y tercero, la inclusión del proyecto reformado 
en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y 
L’Onada para actualizarlo. Como no podía ser de 
otra manera, todos estos pasos han contado con el 
voto favorable del PVI en los plenos.
La ampliación de la residencia ya se hará durante 
la próxima legislatura, que será la cuarta desde 
que iniciáramos su andadura, y cuando el PVI 
volvamos a tener la responsabilidad del gobierno, 
seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para 
su conclusión y entrada en funcionamiento con 
todos sus servicios al completo.

En estos últimos tiempos 
estamos desgraciadamente 

sufriendo decisiones que fueron tomadas 
desde fuera de nuestra comarca por los dos 
grandes partidos tradicionales PP   y PSOE, 
que se nos vendieron como beneficiosas para 
todos y que ahora vemos como la realidad ha 
sido otra muy diferente.
Una de ellas afecta gravemente al sector 
citrícola, miles de personas, empresas, y 
cooperativas movilizándose para defender un 
sector herido  y la plana mayor comarcal del 
PP y PSOE corriendo raudos a la foto, cuando 
sus partidos donde toca no han defendido al 
sector, es decir en Europa. Desde Ciudadanos 
hemos presentado una Proposición No 
de Ley, reclamando medidas urgentes, 
básicas para garantizar la subsistencia del 
sector: aplicar la cláusula de salvaguarda al 
acuerdo de libre comercio, renegociar los 
acuerdos en materia agrícola, incorporando 
la reciprocidad de las normativas europeas 
en materia laboral y fitosanitaria, a la vez que 
reclamar ayudas financieras, de los ingresos 
procedentes de la aplicación de aranceles a la 
última fase de comercialización de los cítricos 
de terceros países en competencia con las 
variedades tempranas nacionales.
Otra decisión vendida como estratégica por 
parte del PSOE de Zapatero fue la planta 
Castor, resultando un verdadero fiasco: Nos 
llevamos como premio terremotos y la factura 
económica para todo el territorio nacional, 
y aún nos queda su desmantelamiento 
y el riesgo medioambiental paralelo. 
En Ciudadanos creemos que observando 
objetivamente estos dos simples ejemplos, 
podemos comprobar como nuestra ciudad 
ha perdido peso político y económico 
en estos últimos años. Nuestro territorio 
se merece mucho más, tenemos unos 
potenciales enormes, pero debemos actuar y 
creer en nosotros mismos, la globalización ha 
venido para quedarse y debemos adaptarnos 
a los nuevos tiempos y a los nuevos retos que 
ello conlleva.
Básico en todo esto es entender que debemos 
buscar liderazgos que nos ayuden a reenfocar 
de nuevo el camino a seguir, revertiendo estos 
años de decadencia y crisis económica y social.  
Tener una hoja de ruta, unas ideas muy claras 
de hacia donde queremos ir. PP y PSOE siempre 
han estado gobernando en nuestra ciudad, 
siempre entre ellos se han torpedeado en 
interés de sus respectivos partidos, obviando 
que lo prioritario siempre son los intereses 
de nuestra ciudad y de nuestros vecinos. 
Desde Cs creemos que ya es hora de un cambio 
de rumbo, de romper con esta dinámica, 
que podemos observar por el estado actual 
de nuestra ciudad, no estamos donde 
deberíamos estar, al borde de la resignación. 
Otra ciudad es posible, tenemos el futuro 
en nuestras manos y no es momento para 
desfallecer sino para volcarnos con todas 
nuestras fuerzas y abrirnos un nuevo camino 
que esperemos que lidere Ciudadanos.

Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de gener a 
l’ajuntament, a CÀRITAS VINARÒS

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

CARITAS VINARÒS

COMPRA ALIMENT

01/02/2019

CAIXA VINARÒS

SAN CRISTOBAL 19
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Rodant fins a la república Associació Cultural Jaume I

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

El dia 27 del passat mes va aplegar a Vinaròs 
l’històric independentista Jordi Puig. Venia de 
les Illes Balears, on resideix des de fa 16 anys, 
concretament a Felanitx, població des de la qual 
va sortir el 19 de desembre amb la intenció de 
recórrer tot el territori de parla catalana, cosa que 
pensa aconseguir a mitjan mes de març. La cosa no 
tindria res de particular si no fos que Jordi Puig te 
les cames amputades i s’ha de desplaçar en cadira 
de rodes, no en una còmoda cadira elèctrica, sinó 
autopropulsada, d’aquestes que es mouen amb la 
força de les mans.
El motiu del seu viatge no és altre que denunciar 
la situació dels presos polítics i reivindicar el 
desig de llibertat i república del poble català. 
Tal convenciment el va dur a emprendre la volta 
als Països Catalans amb l’empenta i el coratge 
d’algú que posa al servei d’una causa justa la seua 
limitació física. Perquè no hi ha dubte que cal ser 

molt valent per iniciar, en ple hivern, un recorregut 
tan llarg i complicat. 
Cal tenir en compte que es desplaça per carretera 
i fa una mitjana de trenta quilòmetres diaris per 
la vorada, amb el perill que això suposa, tot i que 
assegura no haver-ne sofert cap. Així ha travessat 
Mallorca, Menorca, Eivissa i tot el País Valencià, on 
ha rebut tota mena de suport, tant d’acolliment 
material com afectiu. Quan aplega a un poble, 
sempre hi ha un grup que el rep i l’hostatja a casa 
d’algú, de manera que només dues vegades ha 
hagut d’anar a un hotel. I així pensa aplegar fins a 
la població de Salses, sota administració francesa, 
on donarà per finalitzada aquesta odissea personal 
i política.
Perquè, emocions a banda, el seu periple és d’un alt 
contingut polític. No s’ha d’oblidar que Jordi Puig 
va passar a la presó 1.663 dies per una condemna 
a vuit anys de presó dictada per un tribunal militar 

per l’assalt fallit a la caserna de Berga, 
el 15 de novembre de 1980, assalt que 
va ser atribuït a ETA politicomilitar. Va 
sortir en llibertat condicional el 1985 
i el 1992, el Tribunal Constitucional li va concedir 
l’empara d’acord amb el fet que els tribunals 
militars que el van jutjar havien violat el principi 
de la presumpció d’innocència.El seu judici va 
ser anul·lat   i, finalment, el Tribunal Europeu dels 
Drets Humans va  condemnar  l’estat espanyol per 
no haver respectat el seu dret a la presumpció 
d’innocència
Per això el seu gest té ara un significat doblement 
especial. A les portes del judici als presos polítics 
catalans, la sentència del qual gairebé tothom diu 
que és dictada, juristes independents, la defensa 
i tot l’independentisme fa temps que miren 
Estrasburg com a única esperança de la justícia 
que el tribunal de Madrid nega.    

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒSTel.: 964 45 17 38

Sempre 
les últimes 
novetats!

Segueix-mos
al facebook

per a les últimes
novetats
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MEMORIA I RESUM PER ESPECIES DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE TREMALL I D’ALTRES ARTS DE L’ANY 2018 (III)

Tras dos meses de parada biológica, las traíñas castellonenses faenaron en su litoral. A medida que calmó 
el mistral se operó en todas las modalidades, con buenas capturas. Y las cotizaciones al alza.
La pesca de arrastre subastó a diario langostino, cigala, gamba, pez de S. Pedro, calamar, pescadilla, 
salmonete, gallo, rape, peluda, caracol, galera, móllera, gobios, cintas, pejerrei, maira, pulpo blanco, 
canana y morrallas.
El cerco comenzó a pillar peix blau cuando amainó el viento. Así el martes una llum de Vinaròs atrapó 20 
cajas de sardina (6 Kg/caja). El miércoles desembarcó 300 cajas de boquerón. Y el jueves no caló.
Las barquitas trasmalleras, el lunes no salieron por el vendaval. Luego varias calaron a la sepia y mabre. 
Otras al lenguado, rombo y raya. Una al pagel. Y otra a la langosta, cabracho, dentón y corba.
El palangrillo costero vendió dorada, pargo y sargo.
Y un recolector de pulpo roquero llevó ejemplares de 2 a 4 Kg.

La embarcación local denominada ‘Borrás’ ha cesado su actividad pesquera del puerto de Vinaròs, al ser 
vendida para el de Peñíscola.
Éste bou fue construido en el año 1.998 por los astilleros vinarocenses de Lehimosa, con el desguace 
del tonelaje del barco ‘Jablamar’, que era propiedad  de los mismos armadores. El casco de la nueva 
embarcación se construyó con fibra de vidrio (plástico).  Sus principales características son; Eslora 14,08 
m. Manga 3,84 m. Puntal 1,97 m. y T.R.B. 19,50. Con matrícula y folio; 3ª-CP-3-3-98. Se botó para la familia 
armadora de Vinaròs, Hermanos Borrás, CB. 
En un principio comenzó a faenar a la marrajera en alta mar durante dos temporadas, con mareas de 2 ó 
3 días., con cuatro tripulantes, siendo sus capturas a base de pez espada. Luego lo hizo aquí al arrastre. 
Ahora estaba tripulada por Fco. Javier y Sebastián Borrás Ayza, como patrón y motorista, respectivamente. 

En castellà joyero, en anglés Mediterranean 
jewelbox, en francés bijoutier i en alemany 
Juwelier. El seu nom científic és Chama 
gryphoides. Mol·lusc bivalve de la família 
dels Cámids la seua petxina està formada 
per dos valves desiguals. La valva inferior 
és major i més bombada, i fixa al substrat. 
I la superior és mes xicoteta, per a fer de 
tapa aplanada. També li ixen per damunt 
i en les puntes unes pues concèntriques i 
irregulars. Obri les valves amb un lligament 
que hi ha en els bords de la xarnera o 
frontissa, a més d'articular ambdós amb 
unes dents que encaixen quan les tanca 
amb dos potents músculs. 
Talla 3 cm. Color blanc-groc-roig per fora. 
Per dins violeta terrós amb incrustacions 
calcàries. 
El carnós animal de l'interior té simetria 
bilateral, aplanat. Està compost 
principalment per una gran massa visceral 
on estan els òrgans i tot recobert pel 
manto.
Entreobrint les valves absorbix l'aigua del 
mar amb les seues brànquies laminades, 
respirant l'oxigen de l'aigua i filtrant el 
plàncton amb què alimentar-se. També 
allibera els rebutjos, així com en la 
reproducció soltar al corrent l'esperma 
masculí, perquè una altra ho absorbisca i 
fecunde els òvuls femenins, que després 
alliberarà per a eixir larves pelàgiques, 
que a mesura que cresquen es posaran 
en un lloc fix i dur. Creix per mitjà del 90% 
de substàncies inorgàniques i la resta 
d'orgàniques, sent a base de sals, carbonat 
càlcic, quitina. Habita de poca profunditat 
fins als 30 m. de zones temperades i càlides. 
Sense valor comercial. Per a degustar-la és 
semblant a una ostra en miniatura.

Botadura desde el 
muelle del barco 
‘Borras’ en 1.998

Regreso a puerto del 
último día de faena en 
Vinaròs del bou ‘Borras’

 PEIXOS:   
Melva (Canutera)                                                  3 
Kg.    
Tonyina (Atún rojo)                                           1.664
Escrita (Raya)                                       1.313
Totines (Mantas, Batoideos)                 156
Besuc (Besugo)                                   797
Boga i Xucla (Bogue i Picarel)                  3                     
Rallat (Bonito)                                       139
Llampuga (Lampuga)                           378
Caballa (Verat)                                        3
Congre (Congrio)                                  432
Gall (Pez de San Pedro)                        280
Orá (Dorada)                                      3.088
Móllera (Faneca)                                     26
Gallineta (Cabracho)                          1.230
Sorells (Jureles)                                    401
Asparrall (Raspallón)                         1.417
Palá (Lenguado)                               8.803
Sard (Sargo)                                     1.848
Lliri (Anjova)                                        421

Llobarro (Lubina)                               185
Panagal (Bocanegra)                            58
Mabre (Herrera)                                  3.238
Aranya (Salvarriego)                             9
Pagell (Pagel, Breca)                         7.411
Peluda (Solleta)                                       36
Lluç (Pescadilla, Merluza)                       434
Rap (Rape)                                          1.264
Aspet (Espetón)                                      545
Rom empetxinat (Rodaballo)                   88
Jurioles (Rubios)                                     237
Moll (Salmonete)                                  942
Morralla (Serranos, etc)                           66
Murena (Morena)                                     68
Mero (Cherna)                                          69
Letxa (Pez limón, Serviola)                  2.290
Bacoreta (Sarda)                                1.483
Sorella (Jurel real)                                 321
Llises (Lisa, Mújol)                               2.540
Pagre (Pargo)                                      1.202
Biso (Bis, Estornino)                               80

Gatet (Pintarroja)                                   78
Roncador (Roncón)                              154
Rata (Miracielo)                                    249
Palometa (Palometón)                           42
Tigre (Lenguado portugués)                  287
Corva (Corvallo)                                     412
Miseria (Gallo)                                         5
Mamona (Brótola de fango)                    334
Saboga (Alosa)                                       5
Déntol (Dentón)                                     515
Chopa (Cántara)                                1.110
Palomida (Palometa blanca)                43
Corvina (Reig)                                     218
Morruda (Sargo picudo)                         21
Vidriá (Mojarra)                                     216
Salpa (Salema)                                     270
Tord (Tordos)                                         69
Rom (Rémol, Rombo)                            434
Palaí (Acedia)                                          318
                                                           ______             
    Total...................................           49.721

                CRUSTACIS: 
     Cranc (Cangrejo)                    60
Cranc blau (Cangrejo azul)                                 53
     Escamarlà (Cigala)                    6
Llagostí (Langostino)                                    5.554
Galera (Estomatoideo)                             1.032
Llagosta (Langosta)                                   643
Llomàntol (Bogavante)                                83
                                                              _______
      Total......................................      7.429
              MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                               58
Sipia (Sépia, Choco)                            11.880
Polp roquer (Pulpo roquero)                14.433
P. mesquer (P. almizclado)                          2
Polpa (Pulpón)                                            24
Cargol punxent (Cañailla)                        249
                                                              _________
       Total…………………….......                     
27.644          
Total extracció.....................                84.803

FINALIZÓ YA LA VEDA CERQUERA PROVINCIAL

Baja de un barco arrastrero
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El Club Natació Vinaròs va presentar un equip 
format per 21 nadadors plens de il·lusió i ganes. 
Van tenir una actuació brillant, podem dir que es 
una generació de les més destacades de la historia 
del nostre Club. 
Van ser el MILLOR  EQUIP MASCULÍ DE LA 
COMUNITAT i el TERCER FEMENÍ de un total de 50 
equips  participants. 
Es un gran orgull per al Club que aquests nadadors 
han fet una actuació històrica per a la nostra ciutat 
, tot i les pèssimes condicions per la pràctica 
esportiva.
Destacarem la gran labor de l'  equip , deixant-se 
la vida en cada prova i animant a cada company .
 Donem molt de valor a cada punt aconseguit  per 

cada un dels nostres nadadors.
L' equip va estar dirigit per Isidro Martorell i Albert 
Delmonte, avalant la gran tasca que porten fent 
any rere any , portant aquest humil club sempre 
amunt en la classificació.
Els nostres nadadors van ser:
David ichim, Dino,Ivan, Dylan ,Frank ,Iker , Santi, 
Chava, Andreu ,Gerard , Daniela , Mar ,Lluna ,Julia 
Ona , Teresa,Vera Sara ,Arantxa , Ariana, Gema.
Les medalles aconseguides van ser les següent:
Medallista
Gerard 2on 200 esquena,2on 100esquena,1er 
100lliures
Andreu 3 er 200 braça,2on 100braça ,2on 200 estils
Daniela 1era100 braza, 2on 200 braça,2ona 100 

lliures
,Santi 2on 1500 ll
Joan Chavarría 1er 200 papallona
4x100 lliures  masc 1ers (Santi, Joan, Gerard , 
Andreu)
4x200 lliures 2ons( Andreu,Santi, Gerard,Iker)
4x100 estils 1ers(Gerard, Andreu, Joan, Santi)
També tenir en compte les 20 finals aconseguides 
i col·locar al CN Vinaròs , en un extraordinari 2on 
lloc autonòmic.
Des de aquestes línies felicitem a este magnífic 
grup , tant de nadadors com de pares , que mai van 
deixar d' animar al nostre club.

El cap de setmana del 2/3 de Febrer es va celebrar a Elx, 
el Campionat Autonòmic Infantil de natació.
El Club Natació Vinaròs es va desplaçar en 7 nadadores 
: Sara , Carla, Ainhoa García , Aura , Natalia ,Ainhoa 
Canalda i Lucía .
Podem dir que la quarta classificació  aconseguida per  
l' equip femení , va ser satisfactòria , tenint en conte que 
Natalia i Canalda , havien estat malaltes i també l’època 
d’exàmens .
Destacarem les dos medalles  de Carla Bernial , or en 200 
papallona i plata en 100 papallona.
La medalla de bronze de Sara Vea en 50 lliures , i la 
mínima nacional aconseguida en 200 lliures.
També destacar la bona actuació de Natalia , millorant 
els seus registres.
Gran relleu de 4x100 estils ( Ainhoa , Aura, Carla i Sara) 
aconseguint una meritòria quarta posició.
Animem al grup a entrenar una mica més per tenir 
millors resultats en les properes competicions, estem 
segurs de la valia de aquest grup .

Campionat Autonòmic Aleví de natació

Campionat autonòmic infantil de natació
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Cap de setmana en només 2 partits, per una banda 
el juvenil en un partit alocat va poder
remontar els 3 gols que portaba el Canyamelar de 
renda i a acabat millor segon del ranking i
cinquè dels 22 equips de Castelló i València nord. I 
per l’altra el senior continua a lo d’ell i
després de una odisea de desplaçament va 
guanyar de manera brillant a Altura i va sumar +17
que anirà molt bé per el final de lliga. A falta de 2 
jornades el Farmateca va líder per diferència
de gols. Els 3 equips implicats per quedar primes el 
Torrent li queda jugar contra el penúltim i a
cass contra un Vila-real sense opcioms, el Mislata 
recibis al coliste i te que vindre al Llagostí
Arena i el Vinaròs va a la pista del 4 classificat i 
recibieix a un rival directe ls ultima jornada. A
Mislata els últims minuts vam remontar 7 gols per 
acabar empatant al ultim minut. En el Torrent
tenim el gol average empatat i si no fallem la 
diferència de gols serà clau per el primer joc.
Recordem que el primer va a la fase d'ascens 
directe i els segons es juguen entre ells el passe
la setmana del carnaval.

Juvenil masc ranking 5-8
Tudor Bars C. Bm. Vinaròs. 32.
H. Canyamelar. 27
Vinaròs. Juanma, Pol, Sergi A, Oualid (4), Edgar(1), 
Sergi (2), Ferran (1), Casanova(1),
Carlos (2), Iker(3), Marcos, Agustí (2) i Christian (16).

Partit de tornada en 3 gols per remontar i després 
de veure la 1 part no es veia clar. El
Tudor va arribar a perdre de 3 gols a la 1 part i en 
un sprint final va poder igualar a 13.. Molt
havia de canviar per poder remontar els nostres 
després de la mala primera mig hora i la lesió
de Iker que deixaba l'equip curt de laterals.
La segona part va continuar igual fins que a falta 
de 12 min. el Tudor Bars va posar el
turbo i va fer un final espectacular i en un psrcisl de 
8-3 va guanyar nysr el partit i la
eliminatoria.

Senior masc 1 auton nord 3
Bm. V. G. A. Alto Palancia. 16
Farmateca C. Bm. Vinaròs. 33
Vinaròs. Marc, Carlos, Gabri (4), Fariñas (3), Nahuel 

(7), Martín (4),Serrano (6),Taty (2),
Manu(2) i Christian (2).
Si ja mos pareixia fort per no dir un altra cosa jugar 
a Navajas un diumenge a les 19
hores, ara resulta que en arribar a Navajas ens 
diuen que per alerta del vent no es pot jugar i
hem de anar a Altura. Allí hi ha un salo multiusos i 
la pista de ball de ciment es el terreny de joc
i damunt de mides molt reduïdes. Fet que 
perjudicaba al Farmateca que volia treure bona 
renda de gols per arribar al final de lliga superant el 
coeficient dels demes implicats per al campionat.
Va costar molt fer se a la “ pista” i la 1 part només es 
guanyava de 5 gols, però sl principi
de la 2 l'equip va sortir molt enxufat en una defensa 
5-1 molt pressionant i va permitir roba
balons i correr al contraatac per guanyar

Diumenge passat, 3 de Febrer, el Ruy López A rebia 
al seu club un altre equip que aspira a tot en aquesta 
lliga, el C.E Vilafranca. Fins a 3 Mestres Catalans d’escacs 
formaven part del full d’alineació de l’equip visitant. 
La derrota per 2.5 a 7.5 reflexa molt bé la diferència 
de nivell respecte al nostre club. Encara que Grima 
ho tenia tot a favor, un sacrifici mal calculat el va fer 
perdre la partida. Ramón no va veure una celada que 
li hagés permès guanyar una peça, i Albert, enfront 
d’un 2334 de puntuació ELO també va tenir les seues 
oportunitats. Derrotes també de Fontes, Jardí, Jofre  i 
un malalt Yeye que va treure forces per a presentar-se 
a jugar la partida. Quasi tots els rivals ens portaven 100 
punts de diferència d’ELO, i quasi es dona la sorpresa, 
encara que l’experiència d’un dels equips mes forts 
d’aquesta lliga es va fer valer. Destacar les victòries 
de Stephan i Diego, i unes taules del veterà de l’equip, 

Fernando Sanz, que amb 81 anys té  un coratge i 
determinació dignes d’admirar. Aquesta es la posició 
amb la que va forçar taules, amb De5+, sacrificant la 
dama i deixant ofegat el seu rei, bravo Fernando.

El Ruy López B es va desplaçar a Tarragona. Victòria de 
Elsa i Andoni. Elsa, germana de Diego Zafra, es un valor 
a tenir en compte sens dubte per al futur. Enhorabona 
a tots dos. Derrota per 4 a 2, amb molts joves de l’escola 
d’escacs del nostre poble. 
El proper 10 de Febrer, ens visita a la nostra seu del 
Carrer Soro 14, el Club d’escacs Reus, un altre dels 
favorits, i tal vegada, encara més fort que el Vilafranca. 
A partir de la 5a ronda, ja comença de debò el nostre 
torneig, on ens jugarem la permanència amb rivals 
mes  assequibles, encara que a 10 taulers sempre 
poden haver sorpreses.

El Club d’Escacs del Ruy López segueix lluitant en la lliga

Handbol
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El triunfo de los infantiles, contra el Cabanes, 
permitió a los de Anouar El Amraoui escalar 
posiciones en la tabla. Los juveniles también 
volvieron a puntuar, esta vez ante el líder, 
mientras que los cadetes vencieron para continuar 
rozando las primeras plazas de sus respectivas 
clasificaciones. 

CD Vinaròs FS 2-2 CFS Alcalà de Xivert (Juvenil)
Partidazo de los juveniles de la entidad capital del 
Baix Maestrat para frenar al líder de la categoría. 
Los de José Antonio Zaragozá confirmaron su gran 
estado de forma y confianza con un empate que 
acabó resultando escaso botín. Gerard Carlos París, 
autor de un doblete, lideró la parcela ofensiva de 
un equipo que fue ganando hasta los últimos cinco 
minutos.

CD Vinaròs FS 3-12 Esporting Club Villarreal 
(Benjamín)
Pese a que los de Antonio Vaca se adelantaron en el 

electrónico, con un tanto de José Barreda, el cuadro 
visitante consiguió anotar hasta seis goles en los 
siguientes cinco minutos para minar las opciones 
de los vinarocenses. Ya con todo perdido, Anas 
Amara vio puerta en dos ocasiones para maquillar 
el marcador.

CD Vinaròs FS 9-5 CFS Bisontes Castellón (Cadete)
Los de Juan Puchal lograron imponerse al colista 
de la categoría con un triplete de Isaac Suescun. 
Christopher Alexander Trelles y Mark Sanz, con 
dos goles cada uno, ayudaron a liderar una nueva 
victoria de los cadetes. Lucas Nascimben y Marc 
Galeote acabaron de cerrar el tanteador en favor 
de unos locales que seguirán, una jornada más, a 
tres puntos del pódium.

CD Vinaròs FS 2-7 CFS Navarti (Alevín)
Quinta derrota de la temporada para los de 
José Vicente Mir, que no pudieron aprovechar la 
oportunidad de acercarse al pódium de la categoría. 
Saed Sadeq marcó tres goles y Anass El Jerrari hizo 

dos más para distanciarse de los del Baix Maestrat. 
Eric Querol y Nizar Ennouali dieron alas a la ilusión 
para la remontada, pero no fue posible.

CD Vinaròs FS 4-3 CD Cabanes (Infantil)
Victoria agónica y muy importante de los de Anouar 
El Amraoui, que suben a la tercera posición de la 
tabla después de ganar al Cabanes y aprovecharse, 
a su vez, de la derrota del Navarti en la pista del 
Alcora. Un triplete de Álex Guerola y el gol de 
Pau Paris, ya cerca del final, certificó el noveno 
triunfo de los vinarocenses en catorce duelos en la 
presente temporada. 

Resultado atrasado 18ª Jornada 

1 1

suspendido
2 1
0 1
2 0
1 0 A. C. D. Benicense
3 A. C. D. Benicense 3 C. D. Els Ibarsos
1 C. D. Els Ibarsos 2
0 3

Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1 Traiguera 19 14 1 4 34 14 43 20
2 Alcalà 19 12 2 5 46 17 38 29
3 Torreblanca 19 9 7 3 37 21 34 16
4 La Pobla Torn. 19 10 6 3 31 21 36 10
5 Benicense 19 9 6 4 47 38 33 9
6 VINARÒS 19 10 2 7 35 24 32 11
7 Vilafamés 19 7 7 5 27 21 28 6
8 Estrella Racing 19 8 5 6 31 31 29 0
9 Orpesa 19 8 4 7 31 34 28 -3

10 Els Ibarsos 19 9 3 7 34 31 30 3
11 Esp. Vila - real 19 7 5 7 28 25 26 3
12 Morella 18 7 1 10 22 32 22 -10
13 Benicàssim 18 4 2 12 30 49 14 -19
14 Benicarló "b" 19 3 5 11 26 41 14 -15
15 San Pedro "b" 19 3 5 11 21 43 14 -22
16 Moró 19 0 1 18 24 62 1 -38

C. D. Benicàssim

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.

C. F. Traiguera C. F. Torreblanca

C. F. San Pedro "b"

C. D. La Pobla Tornesa
C. F. Vilafamés

Morella F. C.

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

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

C. F. Estrella Racing

Jornada 20

C. F. MoróC. F. Moró

C. F. Traiguera
Orpesa C. F.

C. F. San Pedro "b"
C. F. Estrella Racing

C. F. Vilafamés

C. F. Alcalà
C. F. Alcalà

Morella F. C. C. D. Benicàssim

C. F. TorreblancaVINARÒS C. F.

C. D. La Pobla Tornesa

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º

Resultados Jornada 19

C. F. Estrella Racing C. D. Benicarló "b"

10/02/2019

El CD Vinaròs FS alarga su idilio con el gol

V- Hiver-Karting
El pasado día 26 y 27 de enero se disputó la 
V- Hiver-Karting en el circuito internacional 
Lucas Guerrero. El Karting Club Vinaròs se 
desplazó hasta valencia para disputar dicho 
evento. En la cual participaron 6 pilotos del 
Karting Club Vinaròs de los cuales tres hicieron 
pódium un primer puesto en categoría dd2 
Daniel Carmona y un segundo puesto Daniel 
Sánchez  en la misma categoría. Y en categoría 
cadete un tercer puesto para Jan Peral. Los 
otros pilotos en otras categorías lo tuvieron 
más complicado.

DIA: DISSABTE, 09.02.19 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9,45 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL A EFC - CF PROMESAS CASTALIA 
A

11,30 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ D EFC – ACD BENICENSE B
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL SENIOR LA PLANA B – C.E LA PLANA A
18,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL A EFC – CF AT BURRIANA B

         
DIA: DIUMENGE, 10.02.19 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET A EFC – CD DRAC CASTELLÓ A

         
DIA: DISSABTE, 09.02.19 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,15 ESTADI FUTBOL INFANTIL B CF UNITED – CF VILLAMES
12,00 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ BLANC UNITED CF –UE RAPITENCA
12,00 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ BLAU UNITED CF – CF LA SÈNIA
16,15 ESTADI FUTBOL BENJAMI A CF UNITED – ORPESA CF A
16,15 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ MORAT UNITED CF –CF ULLDECONA
17,45 ESTADI FUTBOL CADET CF UNITED - CD ONDA A

         
DIA: DIUMENGE, 10.02.19 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

11,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL CF UNITED - PRIMER TOQUE 
CF B

         
DIA: DISSABTE, 09.02.19 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL MASC C.B GIL COMES VINAROS – BAY 
LUBRICANTS CBC

12,00 PISTA PARQUET LATERAL BASQUET BENJAMÍ C.B GIL COMES VINAROS – TAU 
CS B

9 a 14 COMPETICIÓ JOCS ESPORTIUS TENNIS TAULA

17,00 COL·LEGI SAN SEBASTIÀ T.TAULA SENIOR C.T.T VINARÒS “C” C.T.T 
BENICARLÓ 

17,00 COL·LEGI SAN SEBASTIÀ T.TAULA SENIOR BAMESAD VINARÒS TT C.T.T. 
TORTOSA “F 

         
DIA: DIUMENGE, 10.02.19 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET MASC C.B GIL COMES VINAROS – C.B 
CASTELLÓN NEGRO

12,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR FEM C.B GIL COMES VINAROS – 
JOVENS L’ELIANA

9 A 20,00 PISTA SINTÈTICA T. TAULA VETERANS CAMPIONAT TENIS TAULA 
VETERANS

         

-- 
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    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

                                        ÀGORA   
    Club de lectura          Llegir  compartint  és llegir més vegades....  

Divendres , 22 febrer ,17h.30’ 
             BIBLIOTECA MUNICIPAL 
                Planta 2na.                C/ Pilar , 26    Vinaròs 

 “  La  lluvia  amarilla  ” 
                                           de Julio Llamazares 

            Presenta l’obra : Jesús Rubio  
 
                                    

 
 

Obra 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. 

Curs de Batucada 
Batukepa! 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
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 

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€ 

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

 
 

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    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

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

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.

Cursos 2018/19 
 

 

Telèfons tàctils  
 

ANDROID  
 

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

 
 
 

 
 

 
 

Durada: 21h      Preu general 28.35€ / Socis: 26.10€        Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau) 
 

 
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 

Grup E- INICIACIÓ 
 

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

Grup D- INICIACIÓ 
 

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de                       
15 a 16.30h 
De l’11 de febrer al 20 de març  
Professora: Míriam Buale 
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Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA / Consell Municipal d’FPA 

DDeessccoobbrriirr  VVaallèènncciiaa  
Dissabte 9 de març 2019 

 

Sortida: 7h del Palau de Justícia 
 
Visita guiada a 
Monestir de Santa Maria del Puig i 
Museu de la impremta  
 
 

 
 

Dinar  
 
 
    
 
 
 

 
Visita guiada “València oculta” 
Cripta Arqueològica de la Presó de Sant Vicent 
Palau Marqués de Campo 
Almodí medieval 
Recinte arqueològic de l’Almoina 
Sant Joan de l’Hospital 
Cementiri medieval o del Pati sud 
 
Després tornada a casa. Soparem pel camí. 
 

Preu general: 48 € / socis 46€ 
 

Inscripcions a l’antic col·legi Sant Sebastià a partir del dimecres 13  de febrer, a les 11h. La 
primera setmana tindran prioritat els socis i/o inscrits als cursos del Consell Municipal 
d’FPA, amb un acompanyant. Cada persona podrà inscriure a un màxim de 4. 
 

Aprenentatges en ruta! 

Restaurant Casa Clemència: 
 Sopa de pasta 
 Pollastre al forn amb patates 
 Gelat 
 Vi / aigua  i café 
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www.vinarosnews.net

www.news.vinaros.net/v10/
Seguiu al Vinaròs.News 

Tauler Municipal

El Servicio de Gestión Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón, ha 
aprobado una nueva Ordenanza General de Gestión que en lo referente a beneficios 
fiscales  (artículo 22.9), establece los siguientes plazos para que se apliquen en el 
mismo ejercicio en el que se solicitan:

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

El presente anuncio tiene como objeto recordar a la ciudadanía las fechas límite para 
solicitar dichos beneficios fiscales y así evitar las consecuencias negativas de su 
incumplimiento.

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN,                
INSPECCIÓN  Y RECAUDACIÓN
Avda. Vall d'Uixó, 25   12004 Castellón 

 www.dipcas.es/recaudacion

 

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE  

FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA 

 

 

 

www.divinaprovidenciavinaros.es 

 

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 
 

Curs de Batucada 
Batukepa! 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
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 

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€ 

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

 
 

PREPARACIÓ PROVES DE VALENCIÀ 2019 

Valencià B2 
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 €  
 
 
 
 
 
 

 
Informació i inscripcions: 

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

Inscripcions en línia: www.consellepa.vinaros.es 
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Tauler Municipal

  ·  
964 401 912

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

  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

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

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

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

Taller «Busca treball per internet II» (2h 30’)
4t dijous de mes
Tu tries el dia: 28/02, 28/03, 25/04, 30/05 o 27/06

AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

ESPAI  
TREBALL

Dirigit a persones  
en recerca activa  
d’ocupació

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

TALLERS PRÀCTICS 
SETMANALS 

 1r SEMESTRE 2019

  ·  964 401 912

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

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

  INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
 bit.ly/REINICIAT

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)
Nivell mínim A2

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

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

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

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

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

Curs «Alfabetització informàtica» (40 h)
Nivell iniciació

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

AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

REINICIA’T

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

Del 20 al 22 de maig, de 9.30 a 13.30 h 
Inscripcions fins al 13 de maig

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?

PARLEZ-VOUS
FRANÇAIS?
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agenda

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig). 
Dissabte: 9.00, 20.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h. 
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
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. 

*

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

 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 
i 19.45. 

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 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 (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 - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 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 (HORARI ESTIU)

 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, 
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 
21.05, 21.35, 22.05
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Passeig 29 Setembre                        *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

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

9 febrer PITARCH c. del Pilar, 120

10 febrer VINARÒS FARMACIA av. País Valencià, 15

11 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

12 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

13 febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

14 febrer ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

15 febrer SANZ c. Pont, 83

16 febrer VALLS zona turística nord, 11

TRENS A BARCELONA           A VALÈNCIA

www.renfe.com 902 320 320

horarios

www.renfe.com 912 320 320

horarios (Válidos desde 12/11/2018)
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1635 1642 1649 - - - - 1703 1710 - - - - - 1727 - 1738 - 1747 1755 1802 1812 1823 1834 1839

2005 - 2017 - - - - - 2033 - - - - - - - 2058 - 2107 2115 2121 2129 2139 2151 2156

1427 1434 1440 - 1447 - 1452 1455 1501 - 1508 - 1512 - 1518 1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633

805 812 819 - 826 - 831 835 842 - 848 - 851 - 859 905 909 912 917 930 937 945 955 1007 1012

538 545 552 - - - - 605 610 - - - - - 625 - 634 - 648 656 703 712 726 743 748

645 652 659 - 706 - 711 715 721 - 728 - 732 - 739 745 749 751 758 806 819 828 837 854 859

700 707 713 719 721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 808 813 816 830 838 845 854 903 920 925

850 857 904 - 911 - 916 920 926 - 933 - 937 - 944 950 954 956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100

920 927 933 939 941 944 948 952 958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 1028 1033 1036 1045 1053 1100 1110 1118 1140 1145

1045 1052 1059 - 1106 - 1111 1115 1121 - 1128 - 1132 - 1139 1145 1149 1151 1205 1213 1220 1230 1238 1255 1300

1115 1122 1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340

1245 1252 1259 - 1306 - 1311 1315 1321 - 1328 - 1332 - 1339 1345 1349 1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500

1520 1527 1533 1539 1541 1544 1548 1552 1558 1602 1606 1609 1612 1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748

1540 1547 1554 - 1601 -
1606 1610 1616 - 1623 - 1627 - 1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755

1720 1727 1733 1739 1741 1744 1748 1752 1758 1802 1806 1809 1812 1817 1821 1828 1833 1836 1855 1903 1910 1920 1928 1945 1950

1827 1834 1840 1846 1848 1851 1855 1859 1905 1909 1913 1916 1919 1924 1928 1935 1940 1943 1955 2003 2015 2025 2033 2050 2055
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Vinaròs - Castelló - València Nord
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1942 1947 2002 2010 2025 2032 2042 - 2047 - 2056 - - - - - 2113 2119 - - - - 2133 2143 2155

2030 2036 2050 2059 2109 2115 2130 2135 2138 2143 2148 2152 2156 2158 2201 2205 2210 2216 2219 2223 2226 2228 2236 2244 2251

1830 1836 1850 1859 1909 1915 1930 1935 1938 1943 1948 1952 1956 1958 2001 2005 2010 2016 2019 2023 2026 2028 2035 2043 2102

1648 1654 1708 1717 1727 1738 1750 - 1756 - 1804 - - - - - 1819 1825 - - - - 1838 1845 1853

1527 1533 1547 1556 1606 1612 1630 1635 1638 1643 1648 1652 1656 1658 1701 1705 1710 1716 1719 1723 1726 1728 1736 1744 1757

1325 1331 1345 1354 1404 1410 1425 1430 1433 1438 1443 1447 1451 1453 1456 1500 1505 1511 1514 1518 1521 1523 1531 1539 1551

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

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

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

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

625 631 645 654 704 710 722 - 728 - 736 - - - - - 751 757 - - - - 810 817 824

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

710 716 729 738 747 754 805 - 810 - - - - - - - 834 - - - - - 851 - 905

833 839 852 901 910 917 934 - 940 - - - - - - - 1005 - - - - - 1024 - 1038

1241 1247 1259 1308 1317 1324 1333 - 1338 - - - - - - - 1402 - - - - - 1420 - 1434

1415 1421 1434 1443 1452 1458 1507 - 1512 - - - - - - - 1536 - - - - - 1555 - 1610

R: Regional
RE: Regional Exprés

Admiten viajeros de Cercanías. 1: No Circula 6/12/2018.
2: Circula 6/12/2018.
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El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telf. 902 24 02 02 




