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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 delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan 
Carlos Fulgencio, va visitar dilluns l'estació de trens de 
Vinaròs on va realitzar una valoració dels tres mesos de 
funcionament de l'ampliació de freqüències de la línia 
Castelló-Vinaròs. 
Fulgencio va assenyalar que l'anàlisi és de moment 
“positiu”, en haver-hi un increment en aquests 90 dies 
d'un 21% del volum de passatgers, que han passat de 
1.075 usuaris diaris a 1.300. “És un percentatge que creiem 
que té possibilitats de millora. La implantació d'aquesta 
Obligació de Servei Públic (OSP) ha suposat triplicar la 
freqüència de serveis, la qual cosa ha permès que hi hagi 
nous passatgers que se sumin a aquest servei i els que ja 
eren usuaris tinguin més facilitats. Som conscients que 
estem al principi del camí, en una aposta decidida del 
Govern de Pedro Sánchez que entén la mobilitat com un 
dret fonamental per als ciutadans, i el compromís amb el 
servei de ferrocarril és total i absolut, com es plasma en els 
pressupostos generals de l'Estat, en els quals la província 
de Castelló està en el rànquing numero 6 per províncies 
amb un increment de 71 milions d'euros”, va indicar. 
Quant a les queixes de plataformes usuaris sobre els 
preus, que tenen cost de regional, va assenyalar que 
“les OSP suposen en la Comunitat Valenciana 93 milions 
destinats a cobrir-les”, i que “el bitllet està finançat entre 
el 71% i el 86% pel que és un esforç pressupostari molt 
important”. Segons Fulgencio, en aquest sentit “som 
conscients que cal continuar incrementant la qualitat en 
el servei, perquè venim d'una mala situació, d'anys en què 
s'ha invertit poc tant en infraestructures com en material 
rodant. Benvingudes siguin les plataformes que reclamen 
millors serveis públics perquè el Govern d'Espanya és 
partidari d'incrementar aquesta quantitat i qualitat de 
serveis públics i recollir les iniciatives que plantegin 
els usuaris. Estem completament d'acord en aquestes 
reivindicacions”.
Respecte als retards dels quals també es queixen els 
usuaris, va explicar que “venim d'una mala planificació 
en el desenvolupament de les línies ferroviàries i aquesta 
és una situació que és molt difícil de resoldre. El nivell 
d'incidències ha disminuït, però no s'ha solucionat del 
tot i és cert que els trajectes de Castelló a Vinaròs estem 
tenint una sèrie de dificultats que hem d'anar millorant en 
dies successius. La solució ve donada pels pressupostos 
generals de l'Estat 2019 que seran els que marquin un 
abans i un després en el món de la rodalia”. 

Els alcaldes, satisfets, però demanen millores
De la seua banda, l'alcalde, Enric Pla, va dir que la 
satisfacció de la comarca és important però les localitats 
com Vinaròs estem emprenent accions per a millorar 
el servei, com a millores en el transport urbà a l'estació 
acoblant el contracte a les freqüències de la línia. “Falten 
dos anys per a fer una valoració més completa, però de 
moment és positiva. Falta l'aprovació dels pressupostos 
de l'estat, on hi ha esmenes impulsades des de Podemos 
com la millora del material rodant de Renfe”, va assenyalar. 
L'alcalde d'Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, va dir que el 
mèrit d'haver tingut aquest augment de freqüències és per 
la reivindicació de la gent de la comarca. “Fa tres mesos que 
tenim els trens i ara el que cal fer és que funcionin bé. L'estació 
d'Alcalà Alcossebre es va reobrir el mateix dia que es van 
ampliar les freqüències després de molts anys tancada. Com 
a alcalde vull recordar a Adif el compromís de fer l'estació 
totalment accessible al més aviat possible”, va assenyalar. 
L'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, va valorar 
també de forma positiva l'augment de freqüències i el 
seu funcionament aquests tres mesos. “Ens canvia les 
possibilitats de comunicació. Els usuaris s'han incrementat, 
però no tot el que ens agradaria. Seria molt interessant 
que en el cas dels estudiants la gent es mentalitzés que ja 
no és necessari llogar un pis a Castelló. Estem en el camí 
adequat, i he sol·licitat una reunió amb la rectora de l'UJI 
per a convocar a les associacions d'estudiants i informar-los 
en aquest sentit i mostrar-los amb números l'estalvi que 
suposaria anar i tornar a casa en rodalia. També considerem 
que aquest augment de freqüències és important perquè 
vinguen més professionals sanitaris, per a professors que 
hagin de cobrir baixes en el conservatori de Benicarló i per 
al turisme”.
Des del PP de Vinaròs, Lluis Gandia ha dit esta setmana en 
un comunicat que el servei “continua oferint uns preus alts 
que no són de Rodalia que encara impedeixen l’ús freqüent 
dels trens per sectors com estudiants i treballadors”. Els 
populars també han demanat “una adptació dels horaris 
dels trens als centres de treball tals com l’hospital, els 
centres educatius o els jutjats per millorar i incrementar l’ús 
dels regionals”. 
Segons Gandia, este millores les ha solicitat el PP, “però el 
Govern no ens ha escoltat”, i ha conclòs que “el PSOE no 
va creure mai en els trens regionals i per això els va negar 
sempre fins que es va trobar damunt la taula els diners 
preparats i ara impedixen estes millores que limiten el 
creixement d’usuaris”. 

El delegat del Govern valora l'increment de passatgers del 21% 
en els tres mesos del servei de la línia ferroviària Vinaròs-Castelló
Fulgencio reconeix que hi ha encara molt de marge de millora en nombre d'usuaris i la qualitat del servei i diu que la solució 
“està en els pressupostos de l'Estat” 
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ACTUALITAT

Aquest matí l'Ajuntament de Vinaròs ha presentat 
la nova campanya del Pla Renhata que ha posat en 
marxa la Generalitat Valenciana per ajudar als veïns 
a millorar l'accessibilitat de les seus habitatges. En 
concret les subvencions s'atorgaran per reformar 
les cuines i banys, amb l'objectiu de facilitar 
l'accés per a les persones amb mobilitat reduïda o 
diversitat funcional.
Cal destacar que les ajudes només es donaran per 
a la residència habitual i les poden demanar els 
propietaris de l'immoble, inquilins o usufructuaris. 
Com a requisit cal que la vivenda tinga una 
antiguitat de més de 20 anys, llevat que la persona 
que sol·licite la subvenció tinga una diversitat 
funcional amb un grau de discapacitat superior al 
50%. 
El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, ha 
explicat que "igual que l'any passat les obres de 
reforma poden estar iniciades amb posterioritat 

a l'1 de gener del 2018, en comptes d'uns 
mesos abans, com es requeria en les anteriors 
campanyes". Segons ha afegit l'objectiu és facilitar 
les tramitacions i ampliar el nombre de persones 
que es poden acollir a la convocatòria. Pel que fa 
a la data de finalització de les obres ha destacat 
que han d'estar enllestides abans del 15 de maig 
del 2019.
L'adjudicació de les ajudes dependrà de dos 
criteris. El primer amb una subvenció bàsica del 
5%, fins a un màxim de 600 euros, que rebran 
totes les sol·licituds acceptades, mentre que el 
segon criteri es basarà en un sistema de punts 
depenent del nivell cadastral de la vivenda i del 
grau de discapacitat dels inquilins o propietaris. 
Valls ha comentat que "la màxima puntuació és 15 
i suposaria una subvenció de 4.200€, d'altra banda, 
entre 1 i 5 punts l'ajuda seria de 3.000€, mentre 
que entre 6 i 10 correspon 3.600€".

El termini per sol·licitar les ajudes és fins al 15 de 
maig, per fer-ho s'han d'adreçar al tècnic arquitecte 
que es desitge, sempre i quan estiga adherit a la 
convocatòria, o als professionals amb capacitat 
tècnica suficient per supervisar el projecte i 
estiguen col·legiats.
Valls ha conclòs comentant el Pla Renhata té dues 
finalitats, d'una banda millorar l'accessibilitat de 
cuines i banys a les vivendes amb més de 20 anys 
d'antiguitat, i d'altra banda, impulsar el sector de 
la construcció.

El regidor d’Ordenació del Territori, Jan 
Valls, ha visitat esta setmana les feines 
d’urbanització dels carrers Gall i Pagell, 
els dos vials que envolten l’antic camp de 
futbol. Durant els propers quatre mesos, 
l’empresa concessionària, serà l’encarregada 
de realitzar les obres per fer la instal·lació de 
lluminàries i la xarxa de canonades d’aigua, a 
més de pavimentar el terra amb llambordes 
per fer uns carrers amb preferència per als 
vianants.
Valls ha destacat que “aquest és un pas 
fonamental per a l’inici de les obres de 
construcció del col·legi Jaume I, sobretot 
suposarà urbanitzar els dos carrers per oferir 
unes entrades i sortides accessibles i en 
òptimes condicions". En total es tracta d’una 
inversió de 198.700€. D'altra banda, també 
s'ha destinat una partida de 63.990€ per a la 
instal·lació del transformador de llum per fer 
arribar l'electricitat als dos carrers. 
Pel que fa al col·legi Jaume I Valls ha indicat 
que ara es troba en la fase de redacció del 
projecte executiu i un cop finalitze es posarà 
en marxa la segona fase que serà la licitació 
de les obres de construcció, amb l’objectiu 
que les feines comencen aquest mateix any.

L'Ajuntament de Vinaròs informa de les ajudes del Pla Renhata 2019
La regidoria d'Ordenació del Territori ha donat a conèixer a la ciutadania les noves subvencions que 
atorga la Generalitat Valenciana per a la reforma banys i cuines.

Comencen les feines d’urbanització dels carrers Gall i Pagell
Els dos vials envolten la parcel·la on es construirà el futur col·legi Jaume I i la seva urbanització és el pas previ per a l’inici de les obres de l’escola
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ACTUALITAT

cxcv

El senador de Compromís per Castelló, Jordi 
Navarrete, ha reclamat hui al Govern un esforç 
per millorar el servei de trens fins al Maestrat, 
recentment implantat i que ha comptat amb fons 
dels pressupostos generals de l'Estat com Obligació 
de Servei Públic. "Els usuaris que està tenint el 
nou servei constaten que era molt necessari per 
a la mobilitat de les persones, com reclamàvem 
en solitari al Senat, ja fora amb esmenes als PGE 
de cada any o bé en la moció que reclamavem la 
creació d'un nucli de rodalies a Castelló i l'extensió 
d'unes rodalies reals des de Castelló fins a Tortosa, 
el que entenem beneficiaria socialment a les 
dues comarques, hospitals, universitats i a moltes 
economies familiars, que veurien mitigades les 
seues despeses mensuals", ha indicat Navarrete.

Malgrat el positiu balanç dels nous trens cal seguir 
perseverant. "Tenim una millor situació, però encara 
uns trens cars, de mitja distància i no de rodalies 
com la societat reclamava i que a sobre flaquegen 
pel que fa a fiabilitat i adequació a les necessitats 
dels usuaris, de manera que allò desitjable seria 
tindre algun tren que arribara al Maestrat a última 
hora i que pogueren aprofitar especialment els 
estudiants sempre a un preu menor que l'actual, ja 
que segueix sent car", ha afegit.
Navarrete ha advocat per estudiar la fórmula per 
convertir uns trens de mitja distància que, de facto, 
per la seua composició i disseny són de rodalies però 
molt més cars, ja siga amb un nucli de rodalies a 
Castelló o amb una rebaixa de preus i que arriben fins 
a Tortosa i que, les correspondències de Tarragona 

arriben fins Benicarló-Peníscola com a mínim i 
contemple la reobertura de les estacions tancades 
com Santa Magdalena, Alcossebre o la Ribera "ja 
que els trens siguen un èxit col·lectiu depèn de tots, 
usuaris, Govern, Adif i Renfe", ha conclòs.

Compromís felicita el Govern pels nous trens fins al Maestrat 
però li urgeix a estendre, millorar i ampliar els serveis

El dia 5 de febrer va tenir lloc la primera reunió 
amb els hostalers de la localitat convocada des 
de l'Ajuntament a través de la UPCCA i on es 
va presentar el programa de prevenció "Servei 
Responsable" enquadrat dins del Pla Municipal 
de Drogodependències de la localitat.
L'objectiu del programa és que els hostalers 
generen entorns recreatius i d'oci més segurs, 
saludables, responsables i de qualitat. Per a 
açò s'oferirà de manera gratuïta formació als 
empresaris hostalers i als seus treballadors, 

perquè puguen actuar com a agents promotors 
de salut millorant la qualitat del servei que 
ofereixen als seus clients així com dotar-los 
d'habilitats per a superar situacions de risc 
que puguen sorgir en els seus establiments.
 Aquesta formació la realitzarà l'Associació 
Controla Club els pròxims 5 i 12 de març de 
17,30 a 19,30 en l'edifici Vinalab.A totes 
aquelles persones de l'àmbit de l'hostaleria que 
participen en el curs se'ls farà lliurament d'un 
certificat oficial per la formació en el programa 

Servei Responsable, a més d'un distintiu de 
qualitat als establiments participants, formant 
part d'una xarxa d'Establiments Col·laboradors 
amb aquest Programa.
Als empresaris  hostalers que no van acudir a 
la reunió i estiguen interessats a pertànyer a 
aquesta xarxa d'establiments ,poden informar-
se sobre el programa al telèfon 964450075 
(UPCCA) i apuntar-se als cursos formatius que 
es realitzaran al març.

L'hostaleria de Vinaròs adquirirà el distintiu de qualitat "Servei Responsable" 
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Dimecres es va presentar a la pèrgola del passeig 
Colom, amb el mar de fons, les XI Jornades 
Gastronòmiques de la Cuina de la Galera, les 
primeres del 2019. Enguany participaran un 
total de vuit restaurants que una vegada més 
han treballat per elaborar receptes úniques i 
innovadores amb aquest gustós crustaci com a 
principal protagonista.
Els establiments participants són Bergantín, La 
isla, L’Olivera, Nou Calafat, Nou Parada, Rafel Lo 
Cristalero, Hotel Restaurante Teruel i Vinya d’Alòs. 
Cada xef ha preparat menús originals amb un 
entrant, plat i postres a escollir, a preu únic de 27€, 
que de ben segur sorprendran als paladars més 
exigents.
Durant la presentació el regidor de Turisme, 
Domènec Fontanet, ha explicat que totes les 
receptes que oferiran els restauradors, així com 
la ubicació dels establiments, es pot trobar a 
la Tourist Info a través del llibret informatiu de 
les jornades que s'ha editat. En aquest sentit, 
destacava que "en el mateix llibre hi ha una petita 
enquesta de satisfacció per als comensals, només 
pel fer d'emplenar-la i dipositar-la en la Tourist Info 
entraran en el sorteig de dos dinars o sopars per a 
dues persones en un dels restaurants participants 

de les jornades". 
Fontanet animava a la ciutadania a apropar-se fins 
als restaurants per gaudir d'un menús complets 
amb receptes creatives i originals elaborades amb 
la millor galera de la llotja.
Visita guiada pel centre històric
Per tal d'oferir una experiència més completa des 
de la regidoria de Turisme també s'ha preparat 

una visita guiada pel centre històric de la ciutat, 
incloent seients per gaudir de la desfilada de 
Carnaval. La cita serà el dissabte 2 de març des de 
les 11:00h fins a les 13:00h. El preu de l'activitat 
és de 10€ i les places són limitades, poden fer les 
reserves des de la pàgina www.turisme.vinaros.es. 
Per més informació poden trucar el telèfon 964 453 
334 o adreçar-se a la Tourist Info.

ACTUALITAT

La posada en funcionament d'una estratègia social 
media ha permès millorar notòriament la visibilitat 
de Turisme Vinaròs en Facebook, Instagram i 
Twitter.
Seguint un dels principals objectius del Pla 
Estratègic i de Màrqueting turístic 2017-2021, la 
redacció i implementació d’un Pla Social Media, 
el departament de Turisme de l’Ajuntament 
de Vinaròs va iniciar la implementació d’una 
estratègia de comunicació en xarxes socials clara 
i orientada a les necessitats de Vinaròs com a 
destinació turística. Finalitzat l’any 2018, s’ha 
pogut analitzar el rendiment de Turisme Vinaròs 
a través d'un informe basat en les dades que 
proporcionen tres de les principals xarxes socials 
més utilitzades per a la promoció de destinacions 
turístiques: Facebook, Twitter i Instagram.

L'estratègia social media ha permès guanyar 
visibilitat en aquestes xarxes socials, que s'han 
convertit en el principal canal de promoció 
de la destinació. S'ha arribat a més persones i 
s'ha incrementat de forma notòria la capacitat 
d'interacció amb els usuaris (l’engagement). 
Tot plegat, ha permès millorar la imatge i el 
posicionament de Vinaròs situant-la per primera 
vegada entre les destinacions de la Comunitat 
Valenciana amb més engagement a les xarxes 
socials.
Facebook és la xarxa amb la que millor ha 
funcionat Turisme Vinaròs, l'estratègia de la qual 
s’ha basat en augmentar l'engagement, és a dir, la 
interacció amb els usuaris (m'agrada, comentaris 
o comparticions) que respecte a l'any 2017 ha 
augmentat en un 178%. A més, pel que fa al total 

de M'agrada a les publicacions, s'ha passat d'un 
total de 9.013 durant l'any 2017 a un total de 
68.316 l'any 2018. Tot això es deu principalment 
a la millora dels continguts publicats, els quals 
han estat capaços de generar un major interès als 
usuaris. Pel que fa al nombre de seguidors, s'ha 
augmentat en un 15%, però cal tenir en compte 
que aquesta dada no és una dada estratègica 
d'anàlisi, ja que disposar de grans comunitats no 
sempre és sinònim de gran visibilitat a Facebook.
Per al proper període es preveu continuar reforçant 
l'estratègia d’engagement amb l'objectiu de 
millorar el missatge principal de la destinació, ser 
reconeguts com un model viu de ciutat dinàmica, 
cultural i comercial, que ofereix als turistes i locals 
una oferta d’oci, serveis i comerç potent, en una 
espai hospitalari, amigable i tranquil.

Arrenca el calendari gastronòmic de Vinaròs amb les XI Jornades de la Cuina de la Galera
Del 15 de febrer al 17 de març els xefs oferiran menús especials elaborats amb la galera acompanyada pels millors productes de proximitat.

Turisme Vinaròs fa una valoració molt positiva de la gestió 
de les Xarxes Socials durant l’any 2018
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ACTUALITAT

Aquesta setmana ha finalitzat el 
cicle de xerrades per a la gestió 
correcta de l'oli domèstic usat. 
Recordem que el regidor de l'àrea, 
Jordi Moliner, acompanyat per 
l'empresa encarregada del reciclatge 
del residu, ha sigut l'encarregat 
d'explicar als més petits com s'ha 
de llençar de forma correcta l'oli 
perquè que puga transformar en 
combustible biodiesel. 
Moliner ha fet una valoració molt 
positiva del cicle destacant que 
"els xiquets s'han mostrat molt 
interessats en totes les xerrades, 
amb preguntes i qüestions 
relacionades amb el reciclatge i 
la protecció del medi ambient. 
En aquest sentit recordava que 

és "important gestionar de forma 
correcta les deixalles llençant-les als 
contenidors corresponents, en els 
cas de l'oli domèstic usat, en els de 
color taronja que es poden trobar 
davant de les escoles i en diferents 
punts del centre la ciutat". 
Cal destacar que l'any passat es van 
recollir un total de 2.792 quilos en els 
15 contenidors que hi ha distribuïts 
en el municipi, mantenint unes 
xifres molt similars a les que es van 
registrar al 2017 amb 2.787 quilos. 
Moliner es mostrava satisfet perquè 
aquestes dades indiquen que el 
reciclatge de l'oli s'està consolidant 
al municipi gràcies, en bona part, a 
les xerrades que es fan als col·legis. 
D'altra banda, comentava que 

properament s'ampliarà el nombre 
de contenidors per facilitar a la 
ciutadania el llançament de l'oli, 
en concret s'instal·laran cinc, a 
l'avinguda de Maria Auxiliadora, a 
l'encreuament entre els carrers Sant 
Francesc i Raimon d'Alòs, a la plaça 
del Primer de Maig, a la Colònia 

Europa i a la zona dels Cossis.
Per acabar Moliner insistia que l'oli 
domèstic usat s'ha de llançar en els 
contenidors de color taronja amb 
una ampolla de plàstic ben tancada 
perquè l'empresa encarregada del 
servei puga transformar el residu en 
combustible biodiesel.

Finalitza el cicle de xerrades medi ambientals 
per al foment del reciclatge de l'oli domèstic
Més de 350 alumnes de primària de set col·legis de Vinaròs han participat en 
aquesta iniciativa impulsada des de la regidoria de Medi Ambient.

La regidoria de Medi Ambient, encapçalada per 
Jordi Moliner, continua coordinant les obres de 
construcció del parc de la Paret Blanca, ubicat just 
abans del pont d'accés a l'ermita de la Misericòrdia. 
Segons ha destacat Moliner el projecte avança a 
bon ritme i els alumnes-treballadors del taller "Et 
Formem" ja han plantat 35 moreres, 11 oliveres i 22 
palmeres, tot amb l'objectiu de crear un punt verd, 
a més de fer la instal·lació dels elements de joc.
El regidor ha recordat que "la Paret Blanca té una 
extensió de 8.770m2 i disposarà d'una zona amb 
jocs tradicionals per a tota la família creat amb 
l'assessorament d'Antonio Barreda. També hi 
haurà un espai per a gossos i un circuit d'agilitat 

canina supervisat per l'associació d'Assessorament 
Psicològic Caní de Vinaròs". D'altra banda, afegia 
que "es crearà un petit carril bici perquè els més 
menuts puguen aprendre a anar en bicicleta, 
així com un joc de l'Oca Vinarossenca gegant de 
50m2. En definitiva, un parc pensat per a tots els 
públics". 
Pel que fa a les feines que es desenvolupen 
ja s'han instal·lat els primers elements de jocs 
infantils i els accessos al parc, així també com la 
zona d'agilitat per als gossos. Moliner, juntament 
amb els assessors canins, ha visitat el parc per 
coordinar les feines de col·locació dels elements, 
amb els alumnes del taller "Et Formem", per 

garantir la seva bona instal·lació, atenent les 
recomanacions dels experts.
El regidor ha insistit que l'objectiu és oferir una 
nova zona d'esbarjo per a les persones i famílies 
que pugen fins a l'ermita, un espai on poder 
descansar a l'ombra dels arbres i jugar amb els 
jocs tradicionals que s'instal·laran. D'altra banda, 
els veïns que tinguin gos també podran gaudir 
del parc gràcies a la zona per a mascotes que 
es crearà i al circuit d'agilitat canina. Per acabar 
Moliner ha insistit que el parc encara no està 
obert al públic i demanava a la ciutadania que 
respecte les instal·lacions fins que no estiga tot 
enllestit.

Les feines del parc de la Paret Blanca avancen a bon ritme
Els alumnes-treballadors del taller d'ocupació "Et Formem" són els encarregats de realitzar les tasques d'adequació per a convertir l'espai en una 
zona d'esbarjo per a tota la família.
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El regidor electe d’Acord Ciutadà a 
l'Ajuntament de Vinaròs, Lluis Batalla, va 
informar dimarts que no encapçalarà “cap 
candidatura en les pròximes eleccions 
municipals ni en el futur”. “Després de 8 anys 
a l'Ajuntament com a regidor  ha arribat el 
moment de buscar altres projectes. Fa 10 
anys que vaig arribar a Esquerra Republicana 
del País Valencià ple d'inquietuds, il·lusió i 
projectes. Els inicis van ser durs, però crec 
que he pogut impulsar una política real, 
compromesa i coherent que ha permès 
en les dues últimes legislatures tenir un 
representant a l'Ajuntament, confirmant la 
nostra importància en el panorama polític 
de Vinaròs”, va assenyalar.
Batalla va dir que en aquests anys ha 
impulsat propostes pròpies i ha donat suport 
a iniciatives ciutadanes “que han marcat el 
nostre full de ruta cap a un model polític 
d'esquerres i de país”.
“Han estat 8 anys en l'oposició com a regidor, 
de molt de treball, de reptes i objectius 

aconseguits”, va dir, entre els quals va destacar 
“la realització de 250 propostes a la societat 
civil que els que ara governen neguen que 
vaig presentar o l'aposta per la renovació 
política fent una oposició equilibrada entre 
crítica constructiva i fiscalització”.
També va dir que “el concepte que tinc de 
l'esquerra és que serà pobra i sense futur si 
només és una esquerra anti-PP. L'esquerra 
que se m'ha permès crear i liderar a Vinaròs 
ha de ser combativa, imaginativa i creativa i 
per sobre de tot molt treballadora”.
Batalla es va atribuir “el mèrit d'aixecar 
un partit independentista i que Esquerra 
Republicana de Vinaròs avui dia gràcies a la 
labor realitzada és una formació respectada 
per tots”. 
“Em sento molt afortunat de representar 
a les persones que ens van votar i fins i tot 
als quals no, i també d'haver representat 
a les persones de la llista que sí creien en 
un concepte de l'esquerra creativa i gens 
plorona”, va concloure.

El diputado nacional y aspirante 
a candidato a la presidencia de 
la Generalitat por Ciudadanos, 
Toni Cantó, anunció a las puertas 
del Palacio de Justicia de Vinaròs 
que Ciudadanos presentará en les 
Corts Valencianes y en todos los 
ayuntamientos de la Comunitat, 
mociones de apoyo a la justicia y a 
los jueces, después de que miembros 
de los Comités de Defensa de la 
República (CDR) vertieran "mierda" 
ante el juzgado de la capital del Baix 
Maestrat. 
Cantó y representantes del partido 
a nivel municipal y autonómico, 
repartieron flores a los funcionarios 
de este juzgado. Cantó lamentó 
que ni el PSPV, ni Compromís, ni 
Podemos, hubieran condenado 
este ataque. “Hace unos días los 

separatistas dejaron su mierda en 
los juzgados. Nosotros avisamos de 
que esto iba a pasar hace ya mucho 
tiempo en Cataluña y ha pasado, 
avisamos de que también pasaría 
en Baleares y también ha pasado, 
y también advertimos de que iba a 
suceder en la Comunidad Valenciana 
y está sucediendo”, señaló Cantó, 
que añadía que “los comandos 
secesionistas, aquellos a los que 
Torra les dice que aprieten, entran 
por el norte”. 
El diputado lamentó que “ni el 
tripartito de la Comunitat Valenciana 
ni el tripartito que gobierna en 
Vinaròs hayan dicho nada para 
condenar este ataque”, y señaló 
que por ello “hemos venido a 
solidarizarnos con los trabajadores 
del juzgado, para expresarles nuestra 

repulsa a este acto y ponernos a 
su disposición, especialmente con 
aquellos que tuvieron que limpiar la 
mierda dejada por los secesionistas”.
En las iniciativas que presentarán en 
les Corts y los Ayuntamientos, según 
Cantó “se pide solidaridad y condena 
a este tipo de ataques al poder 
judicial, que está cumpliendo con 
un papel esencial para la democracia 
española”. 

También se expresa en la moción, 
en relación a la figura del “relator” 
o “mediador” para el juicio, “el 
rechazo a esas figuras que se están 
inventando los secesionistas y ante 
las que se ha arrodillado Pedro 
Sánchez. Los españoles no necesitan 
mediadores para hablar entre ellos, y 
probablemente es el señor Sánchez 
el que lo necesita para hablar con el 
resto de barones de su partido”.

Batalla anuncia que no es presentarà a les pròximes eleccions municipals

Toni Cantó (C’s) se solidariza con los trabajadores del juzgado 
de Vinaròs tras el “ataque” de los CDR
El diputado de Ciudadanos anuncia la presentación de mociones en Les Corts 
y los ayuntamientos para condenar el acto

964 450 085
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La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha 
incrementado el presupuesto destinado este año 
al Hospital comarcal de Vinaròs en un 40% más con 
lo que el centro recibirá alrededor de 3 millones de 
euros para invertir en mejoras asistenciales de sus 
90.000 habitantes.
De esta forma, Sanitat tiene previsto invertir en 
el Hospital de Vinaròs 1,7 millones de euros en 
equipamiento de alta gama como la renovación 
del servicio de farmacia hospitalaria con la 
instalación de armarios robotizados y la ejecución 
de la nueva sala blanca (333.000 euros), así como 
la adquisición de tres conjuntos de equipamiento 
médico para cirugía ortopédica (60.000 euros) y 
un ecógrafo de última tecnología con diversos 
transductores (150.000 euros). También se incluye 
en esta partida mejoras en la eficiencia energética 
del centro que supondrá una inversión de 260.000 
euros.

Entre las inversiones para este ejercicio de 2019 
también destaca la obra, ya muy avanzada, que 
acogerá la nueva Resonancia Magnética, un 
equipamiento de radiodiagnóstico con el que 
nunca habían contado los habitantes del Maestrat 
y Els Ports.

Radiología digital por primera vez en Morella
También por primera vez se pondrá en marcha 
en Morella el servicio de radiología digital, 
tras una inversión de otros 1,2 millones de 
euros destinados a acometer la reforma y 
ampliación del centro de salud. Con esto, los 
vecinos de  Els Ports completarán su oferta 
asistencial marcada este año por la puesta en 
marcha de la nueva base de ambulancia SAMU.
La ampliación presupuestaria se destinará a 
la adquisición de equipamiento tecnológico 
necesario destinado al laboratorio de 

Anatomía Patológica y para renovar 
el mobiliario de uso de pacientes y 
acompañantes con camas eléctricas en la 
totalidad de las salas de hospitalización y sofá 
cama en las habitaciones individuales, entre 
otros usos asistenciales.
El Hospital de Vinaròs ha llegado al 2019 con 
una nueva planta de hospitalización dotada 
de habitaciones individuales, con una plantilla 
de 27 nuevos profesionales, con una cartera 
de servicios ampliada por la puesta en marcha 
de la segunda torre de endoscopias en el área 
de Medicina Digestiva y la nueva consulta 
de Nefrología, con la renovación tecnológica 
en electromedicina, la monitorizacion de los 
10 boxes del servicio de Urgencias y con las 
obras de reforma y adecuación de los centros 
de salud de Sant Mateu, Peñíscola, la Pobla de 
Benifassà, Vinaròs, Benicarló y Traiguera

El Portaveu de Política Social del Grup Popular i 
responsable de Sanitat en Les Corts, José Juan 
Zaplana, va assegurar dimecres a les portes de 
l'hospital de Vinaròs, acompanyat d'alcaldes del PP i 
representants del partit en poblacions de la comarca, 
que des de l'any 2015 fins a desembre de 2018 “hi 
ha 8.500 persones més en llistes d'espera per a una 
intervenció quirúrgica en la Comunitat Valenciana, les 
pitjors dades des de l'any 1995, perquè hi ha actualment 
66.844 persones en llista d'espera per a realitzar-
se una operació quirúrgica en tota la Comunitat”.  
Segons Zaplana ha estat “la manera de gestionar 
la sanitat del PSOE i el seu odi a la col·laboració 
público-privada el que ha fet que això passe”, 
afegint que “ningú pot comprendre com amb un 
pressupost autonòmic de més de 1.000 milions més 
cada any respecte als que tenia el PP en el govern, 
és possible que tinguem les llistes d'espera més 
grans en 20 anys”. Quant a la situació de l'hospital 
comarcal de Vinaròs, va qualificar-la de “drama”. 
“No s'ha fet res en aquesta legislatura per la sanitat 
d'aquesta comarca. En tots els pressupostos de la 
Generalitat ha estat el centre de salut de Vinaròs 
i segurament no veurà la llum en el que queda 
d'ella. Ni en infraestructures ni atenció primària 
ni nous centres de salut s'ha fet res, i a més la 
destinació dels recursos tampoc s'han derivat 
en més qualitat assistencial, perquè també 
en això ha estat una legislatura nefasta. Hi ha 
hagut canvis de direcció en aquest centre i 

especialistes que marxen perquè no troben el 
suport de l'administració per a desenvolupar la 
seva carrera professional, i d'aquí veiem la situació 
d'emergència, dramàtica que es viu”, va indicar.  
El portaveu popular també va fer referència a 
la contractació d'una empresa per a assegurar 
el servei de radiologia. “No pot venir a Vinaròs a 
la consellera a dir els milions invertits i després 
declarar l'hospital d'emergència i contractar una 
empresa a dit sense cap procés de licitació perquè 
faci el treball. Em pregunto si trobarà una empresa 
aquests mitjans si la pròpia conselleria de sanitat 
no els troba. Si a qualsevol dels nostres companys 
alcaldes se li ocorregués fer un contracte d'aquestes 
característiques a dit, PSPV, Compromís i Podem 

segurament ens portarien a fiscalia”, va assenyalar.  
Zaplana també va indicar que hi ha a l'hospital de 
Vinaròs 9 mesos d'espera en dermatologia, 7 en 
ginecologia i 6 mesos en traumatologia”. 
De la seua banda, Andrés Martínez, primer edil a la 
ciutat de Peníscola, va dir que “estem preocupats 
perquè els nostres veïns ens traslladen els 
interminables retards en les llistes d'espera". Per a 
Martínez, “la situació "és insostenible i ha abocat al 
Consell a decretar una situació fora de la normalitat 
a conseqüència de la seva ineficàcia i la seva falta de 
gestió". En aquests termes s'ha referit als canvis en 
la gerència del centre hospitalari manifestant els 
seus dubtes sobre quina és la situació actual en la 
gerència de l'hospital.

Sanitat incrementa en un 40% el presupuesto 
del Hospital de Vinaròs para este año 
En este ejercicio se acometerá la instalación de la Sala Blanca de Farmacia y la renovación de equipos de alta gama, entre otros
El centro continúa con los trabajos para la puesta en marcha de la primera resonancia magnética en la comarca
El Departament ampliará su oferta asistencial con el nuevo servicio de radiología digital tras las obras de reforma del consultorio de Morella

El PP qualifica de “dramàtica” la situació de l’Hospital de Vinaròs 
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El PP de Vinaròs ha asegurado que una parte de las 
obras del carril lúdico deportivo a la ermita van a 
sufrir retrasos debido a que una de las empresas 
adjudicatarias ha solicitado anular el contrato 
y el Ayuntamiento ha iniciado el expediente 
para resolver este contrato. Se trata del lote 2 de 
estas obras, las de mayor importe, ya que salía 
con un presupuesto de 1'2 millones de euros, 
y se adjudicaron por 776.238,41 euros a Tecyr 
Construcciones y Reparaciones S.A.
La actuación comprendía el tramo entre el cruce 
Dos Vilas hasta el puente de la ermita.
El portavoz y candidato a la alcaldía Juan Amat 
explicó que el alcalde, Enric Pla, ha iniciado 
ya la tramitación para resolver el contrato 
“probablemente porque la empresa adjudicataria 
no está en disposición de materializar el proyecto 

tal y como estaba concebido”, y lamentó que 
el equipo de gobierno no hubiera salido aún a 
informar de ello públicamente, “cosa que por otra 
parte no sorprende tras el oscurantismo del que 
han hecho gala durante toda la legislatura”. 
Según Amat, la empresa presentó escrito al 
Ayuntamiento con fecha 4 de enero solicitando la 
suspensión del contrato. “El equipo de gobierno 
no sólo no dijo nada entonces, sino que 10 días 
después, el 14 de enero, remitieron una nota de 
prensa en la que el edil de Ordenación del Territorio, 
Jan Valls, decía que los trabajos avanzaban a buen 
ritmo y que los atrasos del lote 2 eran debidos a 
motivos administrativos, pero que se preveía que 
las obras comenzarían lo antes posible”.
“Es muy grave que no sólo que no se diga a los 
ciudadanos lo que está pasando, sino que se les 

mienta, y esto es especialmente grave cuando 
los que lo hacen se llenan la boca hablando de 
transparencia. Es una mentira obscena por la que 
solicitamos la dimisión de Valls”, indicó Amat. 
El portavoz popular aseguró que tampoco en las 
comisiones de Infraestratucturas se ha informado 
a la oposición de esta renuncia y exigió la 
comparecencia del tripartito para dar explicaciones 
“del porqué se está engañando sistemáticamente 
a los vinarocenses” y explicar las consecuencias de 
esta rescisión de contrato.
Las obras del carril lúdico deberían concluir según 
los plazos establecidos en junio de 2019.

Los Sindicatos SIPOL, SPPLB y CSIF han acusado al 
alcalde, Enric Pla, de “mentir” al haber dicho que 
está “en negociaciones con todos los Sindicatos 
y que algunos de estos están enquistados”. En un 
comunicado, estos sindicatos aseguran que “desde 
hace meses, les hemos entregado numerosas 
propuestas por registro de entrada, las cuales no 
han obtenido respuesta, y hemos solicitado que 
convoquen una Mesa General de Funcionarios para 
tratar el tema que tampoco han convocado”. 
Además, han acusado al equipo de gobierno de 

“quedar de forma secreta con el Sindicato con 
menor representación dentro de la Policía”.
En relación a la cantidad de plazas que Pla dijo 
que se han cubierto, según los sindicatos cuando 
el tripartito entró en el gobierno, la Policía Local 
de Vinaròs “contaba con 54 efectivos policiales, y a 
día de hoy somos 43, por lo que no se cumplen las 
Recomendaciones de la Unión Europea de 2 policías 
por cada 1000 habitantes”.
Según estos sindicatos, deberían ser 56 los efectivos 
en propiedad como mínimo, y piden al equipo de 

gobierno  “que deje ya la táctica de echar la culpa 
a los demás y empiecen a asumir las consecuencias 
de sus actos y su inacción”.
“Nos han mentido en muchas ocasiones, siendo 
la más flagrante cuando retiraron una propuesta 
del orden del día del Pleno. En aquella ocasión 
esta Policía confió en su palabra, pero tras salvar la 
temporada de verano, el alcalde la hizo caer en el 
cajón del olvido sin dar ningún tipo de explicación”, 
concluyen.

El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, va 
explicar dimecres que l’Ajuntament ha iniciat 
la tramitació per a resoldre el contracte amb 
l'empresa adjudicatària del lot 2 de les obres del 
carril lúdic esportiu a l'ermita, i que el passat 11 
de febrer es va signar la paralització cautelar de 
les obres d'aquest lot després d’ haver demanat la 
empresa un modificat de vora els 200.000 euros 
més sobre la oferta que va presentar. 
Valls va considerar que el PP “s'ha precipitat en 
anunciar una resolució de contracte que de 
moment només s'ha iniciat però que encara ni 
s'ha comunicat a l'empresa i hi ha pendent una 
reunió prevista el pròxim 18 de febrer on tractarem 
aquests punts amb la mercantil”. 
El motiu de l'inici d'aquest procediment per a 
resoldre al contracte i suspendre cautelarment 
les obres l'ha pres l'equip de govern, segons va 
explicar Valls, pel fet que “l'empresa va presentar un 
pressupost amb una baixa del 25% i va signar el 

contracte i l'inici d'obres, però una vegada signat 
va intentar en multitud d'ocasions iniciar un 
procediment de modificació de contracte. És a 
dir, havia presentat una oferta per 939.000 euros, 
i volia a través d'un modificat pujar el preu prop 
de 200.000 euros. La postura de l'Ajuntament és 
no acceptar aquests modificats i cenyir-nos al 
contracte que es va signar”.
Quant al termini per a concloure aquesta obres 
encara pendents del Plan Confianza en el 
municipi, va assenyalar que s'ha prolongat fins 
a desembre de 2020, en haver tingut l'equip 
de govern la precaució d'introduir en la llei 
d'acompanyament dels pressupostos del Consell 
una esmena, que ha estat aprovada, perquè les 
obres dels PIP poguessin realitzar-se i justificar-
se fins a aquesta data. “No hi ha cap risc a perdre 
la subvenció, perquè hi ha temps suficient per a 
resoldre un contracte si escau i tornar a licitar un 
altre”, va concloure. 

Valls va acusar el PP de “tenir només la voluntat 
de crear desafecció en la ciutadania, sembla 
que vol que les coses vagin malament. Per part 
nostra ens hem mantingut amb la postura de 
no acceptar cap modificat d'obra en aquest 
projecte. Potser ells sí ho haurien fet”.
Cal recordar que el contracte va ser adjudicat el 
27 de setembre de 2018 i l'acta d'inici es va signar 
el 26 d'octubre havent de concloure aquestes 
obres al març d'aquest any, segons els càlculs de 
la pròpia mercantil.

L'Ajuntament va iniciar els tràmits per a resoldre el contracte de part de les obres del 
carril lúdic en demanar l'empresa un modificat de gairebé 200.000 euros, segons Valls

El PP asegura que una empresa adjudicataria 
del carril lúdico ha presentado su renuncia
Amat acusa al equipo de gobierno de no informar de este contratiempo y pide la dimisión del 
edil de Ordenación del Territorio, Jan Valls

Los sindicatos acusan al equipo de gobierno de paralizar las negociaciones con la Policía
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QUÉ  COMER  
PARA  COMER  BIEN
Cap. 21
Repasando los alimentos buenos y 
malos y el método del plato.
Se acerca el final de “Qué comer para 
comer bien”, para hablar de otros temas 
igual de interesantes sobre la alimentación. 

Después de 20 capítulos estoy segura de que lo tenéis todo más 
que controlado, aún así durante las próximas semanas haremos un 
repaso a todo lo aprendido, hoy toca hablar de los alimentos malos 
y del método del plato.

Alimentos buenos y malos
No se quien invento la frase de “hay que comer de todo” y “ no 
existen alimentos buenos y malos”. Por supuesto no hay que 
comer de todo, otra cosa es que tu quieras. El saber es poder, si 
tu sabes que es un alimento poco saludable pero eliges comerlo 
me parece bien. El problema viene cuando comemos un alimento 
frecuentemente pensando que es bueno. Por ejemplo los palitos 
de cangrejo. Son un gran ultraprocesado. No son todo surimi, en el 
mejor de los casos llevará un 40%, lo demás será almidón, azúcar, 
potenciadores de sabor y sal. Pero es que además el surimi es un gel 
de proteínas estabilizadas hecho con pescado troceado, pero no se 
sabe cual. Por lo tanto el surimi es un mal alimento. 
Entonces, ¿cuáles son los saludables? 
La materia prima. Cualquier verdura, hortaliza, frutas, frutos secos 
que puedes comerte tal cual veas.
Los alimentos de origen vegetal que necesiten un mínimo de 
cocinado, como las legumbres. 
Los alimentos de origen animal que necesiten un mínimo de 
procesado, como los lácteos, los huevos, carnes magras y pescados.
Ya tenemos claro qué alimentos escoger, pero ¿cómo lo hacemos? 
Para ello utilizaremos el método del plato. La imagen es sacada del 
horno prácticamente de las nuevas guías de Canadá pero la base es 
la misma que la de la Universidad de Harvard. 
La mitad de la toma debe estar compuesta de verduras, hortalizas 
y frutas. Usar diferentes verduras (de diferentes colores) en una 
misma comida. Así tendremos un coctel de vitaminas, minerales 
y antioxidantes perfecto. Además de salir de la comida triste del 
hervido. 
Un cuarto del plato debe estar compuesto por alimentos ricos 
en proteínas. Estos pueden ser de origen animal, como los 
pescados, las carnes, huevos y lácteos. O de origen vegetal como 
las legumbres, o como fuente secundaria podemos elegir semillas, 
frutos secos o pseudocereales como la quinoa. 
La parte que nos falta del plato estaría compuesta por los alimentos 
ricos en hidratos de carbono. Podemos elegir entre tubérculos 
como patata, boniato y yuca, y cereales integrales y granos enteros 
(trigo, cebada, centeno o arroz).
Por lo tanto, en el momento de comer o cenar nos tenemos que 
plantear tres preguntas, ¿qué verdura quiero comer?; ¿con qué 
alimento proteico la acompañaré?¿si le añado un alimento rico en 
hidratos de carbono, cuál elegiré?
Espero que este repaso os haya servido para refrescar conceptos y 
conocer otros como que los palitos de cangrejo no son una buena 
opción para tomar muy frecuentemente. 

Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista

Els bombers de Benicarló ensenyen el seu parc a escolars del col·legi Assumpció. E.Fonollosa

Els alumnes d’ Infantil 5 anys i quart de Primària han compartit coneixements al CEIP 
Assumpció. E.Fonollosa

"Criant en Tribu" oferí una xerrada sobre l'educació sexual en la família, a càrrec de la 
comare del Centre de Salut de Vinaròs Esperanza Marín Romero. E.Fonollosa
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E.FONOLLOSA
El jove nadador vinarossenc Xavi Bordes 
Adell ha sofrit la històrica onada de fred que 
ha deixat dies enrere valors termomètrics 
quasi mai vistos al Estats Units.
El dimecres 30 de gener, va ser el dia més 
fort ja que el termòmetre es desplomà als 35 
graus baix zero però la sensació de fred arribà 
als 50 baix zero. Ell ja està mig acostumat a 
passar hiverns gelats perquè ja porta un 
parell de cursos estudiant i entrenant als 
Estats Units però a esta situació tan extrema 
no havia arribat mai. “L’onada de fred va 

ser molt forta, van suspendre les clases als 
centres educatius on visc durant tres dies”.
Xavi està estudiant a la Olivet Nazarene 
University, de Bourbonnais (0n va fer la foto 
del paisatge nevat), a 60 km. de Chicago 
(on va fer la foto superior), d´on els mitjans 
de comunicació oferiren nombroses 
imatges de tot el que s’ha patit per aquest 
oratge tan extrem. Com ja ens deia en un 
anterior reportatge al Vinaròs News, a la 
seua universitat Xavi disposa d’una piscina 
on pot compaginar els entrenaments de 
natació amb els seus estudis.

La Penya Barça Vinaròs celebró 
este pasado domingo la 
tradicional Calçotada.
Nos acompañaron de otras Peñas 
y el Presidente de la Federación 
Terres de l’Ebre, comarcas del 
Montsia y Baix Maestrat. Al 
principio hubo que colocar 
algunas mesas y sillas más, por 
la asistencia de 240 personas. La 
junta y colaboradores tuvieron 
que improvisar comprando 
hasta 20 raciones más para que 
nadie se quedará sin comer.

Agradecer y pedir disculpas a 
los vecinos por las molestias 
ocasionadas.
Igualmente agradecemos la 
participación y colaboración de 
socios de nuestra Penya Barça 
Vinaròs y sus acompañantes.
Por último felicitar a toda la junta 
y él equipo de colaboradores, 
por su gran labor, humildad y 
sencillez.
Visca el Barça 
Visca la Penya Barça Vinaròs 
Visca Vinaròs

“Sobreviure” a 35 baix zero

Calçotada de la Penya Barça
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Dedicado con todo cariño a su familia.
El pasado lunes día 11 del presente mes, festividad 
de Nuestra Señora de Lourdes, fallecía en nuestra 
ciudad D. Joaquín Simó Federico.
Joaquín ha sido una persona querida, amable, 
bondadosa, amorosa y muy apreciada y respetada 
en nuestra ciudad de Vinaròs. 
Cuando cantamos en la festividad de la Virgen de 
Lourdes aquello que dice.. ”Del cielo ha bajado la 
Madre de Dios”…, se cumple en el fallecimiento de 
Joaquín. Ella, la Virgen de Lourdes ha bajado del 
cielo en el día de su santo, un 11 de febrero de 2019, 
y cogiendo a Joaquín de la mano, lo ha subido al 
cielo, para que se encuentre con su querida esposa 
Pilar, y sus personas más apreciadas.
Joaquín a lo largo de su vida y así lo criaron sus 
padres, ha sido una persona Cristiana, Católica, 
Creyente y Practicante. Ha sido una persona con 
una gran FE, que lo ha acompañado en toda su 
vida. Así.
Quisiera querida familia que vuestro recuerdo 
hacia él, fuera con alegría y agradecimiento. Él ha 
sido un gran padre y se de primera mano, que os 
ha querido con pasión a TODOS.
No existe en el mundo ninguna persona perfecta, 
y al único que lo fue, Jesucristo, lo mataron 
clavándolo en una cruz. Por este motivo, os pido 
sepáis perdonar la faltas que haya cometido en su 
vida. Acordaos de él, por favor, de las cosas buenas 
y sencillas. Él ha sido un gran hombre.
Yo con la amistad y el cariño que le he tenido, 
lo quiero recordar como aquella persona jovial, 

simpática, alegre, con sus chistes, con la imagen 
de él tocando la guitarra y cantando la canción de 
“la rana”, con las actuaciones en el “Teatro del sinyo 
vicari”, con obras de teatro todas ellas cómicas, y 
en que hacía sonreír a niños, jóvenes y mayores. 
Con las bromas que hacían con la máquina de 
cine cuando pasaban películas con aquello de la 
“censura”. Si, con este Joaquín me quedo, y os pido 
querida familia que os quedéis.  Me decía que en 
una actuación en una obra de teatro cómica, que le 
hicieron una corbata que era casi tan larga como él. 

Este es el Joaquín a quien yo voy a recordar, lleno 
de alegría y entusiasmo, y que pido a Dios como 
creyente, que nos acompañe con estos recuerdos 
a lo largo de nuestras vidas. 
Como creyentes sabemos que todo no acaba con 
un ataúd, que a partir de este momento comienza 
para él la vida eterna, donde no hay dolor, ni 
enfermedad, ni muerte. Querida familia, os quiero 
mucho y siempre podréis contar con mi más 
sincera amistad. Joaquín, amigo, descansa en paz 
en el cielo y junto a Dios.

Salvador Quinzá Macip 
Si bien la festividad de la Virgen de Lourdes fue el pasado lunes 
día 11 del presente mes, los actos que han programado en nuestra 
ciudad la Hospitalidad son los siguientes:
Sábado día 16:
- A  las 19 horas misa en le Arciprestal de “La Asunción”
- Al finalizar la misma, procesión Eucarística con los 
enfermos, Sali3endo del templo y con un pequeño recorrido 
por la Plaza Parroquial, portando farolillos y el Santísimo.
- Entrada en el templo y bendición a todos los enfermos 
y presentes con el Santísimo.
- Despedida y final de los actos en nuestra ciudad.
Quedan todos invitados a esta celebración. 
                                                              ¡Viva la Virgen de Lourdes!

A D. Joaquín Simó Federico “In Memoriam”
 Salvador Quinzá Macip

Hospitalidad de Ntra. Sra. 
de Lourdes en Vinaròs
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La Corporació Municipal mostra el seu màxim condol a la família de Joaquín 
Simó que ens ha deixat a l'edat de 86 anys. Nascut al 1932 va exercir com a 
Jutge Comarcal des del 1967 fins al 1983. D'altra banda, també va ser regidor 
del Partit Popular durant les legislatures del 1987-1991 i del 1991-1995. Al llarg 
de la seva vida Simó va ser una persona molt involucrada en la vida cultural de 
municipi sent cofundador de l'Associació Amics de Vinaròs i gran enamorat de 
la ciutat amb un arxiu fotogràfic amb més de 10.000 fotografies, que sempre 
va mostrar en les moltes exposicions que va fer a l'Auditori Municipal. Així 
mateix dintre del seu gran fons d'imatges al 2001 va recopilar les instantànies 
de tots els alcaldes de Vinaròs del segle XX, que ara es troben exposades al 
mateix l'Ajuntament. La música també va ser una de les seves grans passions, 
investigant l'arxiu de Vinaròs amb troballes molt importants com peces 
inèdites de mossèn Garcia Julbe. Al 2013 va ser reconegut amb el premi de 
periodisme local "Manuel Foguet".

Vinaròs va acomiadar dimecres a Joaquín Simó Federico, que va morir 
dimarts als 86 anys d'edat. El sepeli va ser a les 11 hores a l'església de 
Santa Magdalena.
Nascut l’any 1932, Simó va exercir de Jutge Comarcal i de Districte des 
de finals de 1967 fins a setembre de 1983. Va treballar durant 53 anys –
des dels 13 anys fins a la seva jubilació- en la Confraria de Pescadors San 
Pedro, i va ser regidor del Ajuntament de Vinaròs pel Partit Popular (com 
a independent) entre els anys 1987 i 1995. Entre els seus reconeixements 
destaca el premi Grinyó Ballester l'any 2001, la màxima distinció que 
atorga l'Ajuntament i el VII premi Manuel Foguet de divulgació que 
atorga l'associació cultural Amics de Vinaròs, entitat de la qual va ser 
cofundador. Però la seva gran afició, des dels anys 70, va ser recopilar 
imatges i tot tipus de documents relacionats amb Vinaròs en tots els seus 
àmbits. Fins fa deu anys tot aquest arxiu el guardava a casa seva, però 
sempre el va posar a la disposició de qui el requerís, a més de realitzar 
moltes exposicions i publicar llibres sempre amb imatges per al record i 
relacionades amb la seva ciutat natal (‘Vinaròs festiu’ o ‘Vinaròs i la mar’, 
editats per Fundació Caixa Vinaròs, entre d’altres) . L’any 2009 va llegar 
tot el seu arxiu a la Fundació Caixa Vinaròs, en plena rehabilitació de la 
Casa Membrillera del carrer Socors com a edifici cultural de la Fundació. 
La signatura va tenir lloc en la mateixa sala que porta el seu nom i on des 
de llavors es va situar físicament tot el seu fons fotogràfic i documental, 
consistent en més de 21.000 fotografies que van ser digitalitzades i un 
ampli arxiu de premsa local i documental. 
Al juliol de 2012 Simó va donar una còpia de la seva donació a la Fundació 
a l'arxiu municipal.
La seva labor recopiladora de material gràfic i la seva extraordinària 
generositat ha estat demostrada no només en les seves donacions sinó 
també en el seu oferiment incondicional quan se li demanaven imatges 
de la seva col·lecció per a il·lustrar altres llibres locals o provincials. Simó 
deixa un llegat gràfic històric i emocional a parts iguals per a Vinaròs, la 
ciutat que el va veure néixer i de la qual sempre n’ha estat enamorat.

L'Ajuntament expressa el seu condol 
a la família de Joaquín Simó En record de Joaquin Simó Federico 
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Salvador Quinzá Macip
Tal como estaba anunciado, el pasado domingo 
día 10 de los corrientes, tuvo lugar en nuestra 
ciudad esta 20ª edición provincial. La cual contó 
con la participación de 25 bandas venidas de 
nuestra provincia de Castellón y provincias 
cercanas. Sobre 700 personas actuaron con sus 
bombos, timbales y tambores en este acto, en que 
si sumamos los acompañantes, alrededor de 1000 
personas nos visitaban en este intenso día, para la 
historia y el recuerdo de tal importante acto para 
nuestra ciudad.
El mismo estuvo organizado por las cofradías de 
nuestra ciudad; “Cofradía del Cristo de la Paz” y 
“Banda del Crist dels mariners”.
Con un apretadísimo programa, el cual dio 
comienzo en la carpa del atlántico a las 8,30 
horas con la recepción de todos los grupos, 
seguidamente se daba por inaugurada la “fira del 
bombo i tambor” en nuestro paseo.
Seguidamente las 25 agrupaciones iniciaban un 
pasacalle por las calles de nuestra ciudad, hasta 
finalizar en el “ágora” de nuestro paseo marítimo, 
donde finalizaron el toque de “la provincial”. Se les 
daba la bienvenida a todos y tomaba la palabra el 
alcalde de la ciudad Enric Pla. 
El mismo alcalde tuvo el honor de dar el toque de 
honor con el bombo de Mateo Beltran, para que 
seguidamente las 25 bandas realizaran su toque 
de exhibición.

Después de la hora de la comida, se formaba en el 
paseo “fora forat” el desfile de todas las bandas las 
cuales pasaron por varias calles de nuestra ciudad, 
desviándose y desdoblándose en dos por el punto 
de la plaza de San Agustin, hasta llegar a la Plaza 
parroquial. 
A medida que iban llegando las 25, realizaron 
un toque escogido por cada una de ellas, y una 
vez finalizado, se procedió por medio de los 
organizadores, a entregar las decorativas placas de 
regalo, realizadas por el centro “Ivars” de Benicarló.
Varios concejales de las concejalías que habían 
intervenido en la logística del acto, así como el 
alcalde de nuestra ciudad, fueron entregando las 
mismas a los diferentes grupos. 
La organización tuvo el detalle de hacer entrega 
también a estos mismos concejales, así como al 
alcalde. También al representante de la “Policía 
Local”, “Brigada de servicios”, etc.
Con las palabras de despedida del alcalde Enric 
Pla y el agradecimiento de los organizadores por 
boca de Santi Altabas a TODOS los que de una u 
otra forma habían colaborado en la organización 
de esta “XX Exaltació”, se daba por finalizada la 
jornada a las 19,45 horas de este domingo.
Por mi parte, mis más extensivas felicitaciones a 
los organizadores, las cofradías del “Cristo de la 
Paz” y la “Banda del Crist dels Mariners” , por el 
indiscutible éxito obtenido en este vertiginoso 
día.

Rotundo éxito de la “XX Exaltació del       Bombo i el Tambor”
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“Escriptors que posen Vinaròs al mapa” va ser la conferència 
donada pel prestigiós professor vinarossenc de la Universitat 
Autònoma de Madrid Francisco Caudet, a la Fundació Caixa 
Vinaròs, dins del Foro Agustín Delgado.

Rotundo éxito de la “XX Exaltació del       Bombo i el Tambor”
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Movilidad
Per Fernando Juan 
Ejecutiva local PSPV-PSOE

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Problemas en el carril lúdico

Por Lluís Gandía

Maneres velles i maneres noves 
de fer un carril lúdic
Per Jan Valls

www.vinarosnews.net

Seguiu al 
Vinaròs.News 

Estem en precampanya electoral 
i el Partit Popular de Vinaròs es 
nota que té pressa per trobar 
qualsevol cosa, a l'hora d'intentar 
desacreditar la feina de Totes i 

Tots Som Vinaròs durant aquests últims quatre 
anys.
Com que el sou de l'alcalde s'ha demostrat que era 
una altra bola de les seues, les denuncies als jutjats 
"per atemptats a l'honor" un brindis al sol, la falta 
dels nínxols al cementeri un altre conte per a xiquets 
o que amb l'assumpte d'impedir la construcció una 
nova piscina pública els vinarossencs s'han adonat 
que els culpables són ells, ara intenten embolicar 
el palangre amb el carril lúdic a l'Ermita. Sí, aquell 
mateix carril lúdic que porta en dansa des de fa 
vuit anys i pel qual el Partit Popular de Vinaròs no 
va menejar o no va saber menejar un dit en tota la 
seua anterior legislatura.
En aquest cas pel fet que les obres és endarreriran 
uns quants mesos, tot per culpa d'uns constructors 
mal acostumats a treballar de certes maneres amb 
l'Ajuntament de Vinaròs i que pareix que encara 
no s'han adonat que amb Som Vinaròs al govern, 
s'han acabat fa temps.
Maneres que consisteixen a presentar projectes 
amb un preu a la baixa, la qual cosa els permet 
emportar-se la licitació de l'obra, i que després 
intenten renegociar i modificar per apujar el preu. 
Però que estiguen tranquils els vinarossencs i les 
seues butxaques, perquè des d'aquest equip de 
govern l'únic que s'han emportat és un rotund NO.
Sens dubte que tot això portara el retard d'unes 
obres que qualsevol altre partit de la vella política 
no hagués acceptat de cap de les maneres, tot 
pagant el que fes falta per poder inaugurar abans 
de les eleccions. Però com ja saben els veïns de 
Vinaròs lo nostre no és sortir a les fotos a tota hora, 
sinó treballar per gestionar els seus diners, el seu 
patrimoni i no endeutar-los ni un cèntim més.

Sí. El significado de la 
palabra movilidad es muy 
obvio, y nuestra ciudad se 
encuentra situada justo en 
una encrucijada que le ha 
permitido el crecimiento en 

unas determinadas épocas de la historia, y al 
mismo tiempo, limitarlo en otras épocas. Es 
una prioridad para los socialistas recuperar 
dicha movilidad, y más después de “superar” 
con mucho sufrimiento para los de siempre, 
una crisis económica que, a nivel local, todavía 
no es efectiva su salida.
Para mejorar nuestra economía es necesario 
mejorar la red de comunicaciones. En esto 
creemos que cualquier partido político 
estará de acuerdo (siempre puede haber 
excepciones, de localistas de “pueblo” y 
algún que otro exaltado tradicionalista) y el 
esfuerzo que se esta realizando actualmente 
es obvio, tanto en el nivel de ejecución como 
en la proyección inmediata. Los ejemplos son 
muy claros:
- El aumento de los trenes de 
cercanías, que se ha demostrado era 
necesario. Esta misma semana, el delegado 
del gobierno central, de visita a nuestra 
localidad, anunciaba el aumento de usuarios 
durante los tres primeros meses de esta 
medida, en un 21%. También destacó que las 
deficiencias presentadas en algunos servicios 
serán paliadas con partidas previstas en los 
presupuestos generales presentados (puede 
que, en la publicación de este articulo, estos 
presupuestos estén en vías de tramitación, o 
quizás no), presupuestos sociales y socialistas, 
después de muchos años de recortes para los 
de siempre.
- La licitación, por un valor superior 
a los 14 millones de euros, del tramo de la 
carretera nacional 238, desde la intersección 
con la nueva 340 hasta la entrada a la 
autopista A7, cada vez más necesaria, visto 
el nulo mantenimiento estos últimos años. Y 
es que se nos pide que se haga en 7 meses 
lo que no se ha hecho en 7 años (nivel de 
hipocresía HIGH).
- La liberalización de la autopista 
(al fin) después de tantos años de peaje y 
prórrogas de peaje, además del anuncio de 
una nueva salida en nuestro término que 
conectaría la N-232 con la autopista.
Y junto a ejemplos reales y previsiones a 
muy corto plazo, anhelos. Anhelos que se 
plasman en un objetivo, el puerto de Vinaròs. 
La infraestructura más importante desde 
el punto de vista histórico en el desarrollo 
industrial de nuestra ciudad, y la que ha 
sufrido los mayores efectos de la crisis. Y es 
que el punto de inflexión para nuestro puerto 
fue la PÉSIMA decisión de transferirlo desde 
el gobierno del Estado (puerto de interés 
estatal) a la Generalitat Valenciana que, 
incluso con inversiones puntuales y planes 
de futuro inacabados o mal gestionados, 
dejó tocado de muerte el desarrollo industrial 
del puerto. Quizá interesara tanto el turismo 
en esa época que se sacrificó a sabiendas la 
industria. De esto, algo saben los históricos 
del PP local…

El tripartito anunció 
que las obras del carril 
lúdico-deportivo en 

la carretera de la ermita las dividiría en 
dos lotes para que dos empresas a la vez 
ejecutaran esa obra y así cumplir los plazos 
marcados por la Generalitat para no perder 
la inversión de más de dos millones.
El mismo tripartito anunció en septiembre 
el inicio de las obras y en enero de 2019 
volvió a anunciar en prensa que las 
obras avanzaban pero, como nos tienen 
acostumbrados, mintieron a todos los 
vinarocenses.
Ya en noviembre el Partido Popular 
preguntó por los problemas con el lote 2, el 
de mayor importe de la obra. El tripartito lo 
negó, se justificó con mentiras y pensó que 
el problema se solucionaría solo.
El 4 de enero de 2019 la empresa 
adjudicataria presentó un escrito en el 
Ayuntamiento anunciando que renunciaba 
a la obra pero a pesar de ello el Alcalde, 
Enric Pla (SomVinaròs-Podemos), el concejal 
de Urbanismo, Jan Valls (Som Vinaròs-
Podemos) y el primer teniente de Alcalde, 
Guillem Alsina (PSPV-PSOE) mintieron al 
afirmar durante el mes de enero que las 
obras continuaban avanzando al ritmo 
fijado.
La evidencia al final sale a la luz y el decreto 
de Alcaldía firmado el 6 de febrero certifica 
que el lote 2, es decir el tramo entre Dos Vilars 
y el puente sobre el río Servol, por ahora 
no se construirá. De nuevo queda claro que 
el tripartito ha ocultado información a la 
oposición y a los vinarocenses y después ha 
mentido al afirmar que las obras avanzaban 
cuando lo que estaba encima de la mesa era 
una espantada en toda regla de la empresa 
adjudicataria.
Y de nuevo ante sus mentiras descubiertas 
el tripartito callará o intentará justificar lo 
injustificable con otras mentiras y excusas 
que ya no convencen a nadie. Los papeles 
hablan por si solos y a Enric Pla, Guillem 
Alsina y Jan Valls sólo les queda explicar 
los motivos por los que decidieron ocultar 
y mentir en la única inversión relevante de 
la legislatura y que están realizando porque 
fue uno de los tantos proyectos que les dejó 
preparados el gobierno del Partido Popular.
Debemos recordar como en el pleno de 
presupuestos, celebrado el 30 de enero, 
tanto Jan Valls como Hugo Romero, se 
vanagloriaban del carril lúdico. ¿Qué dirán 
ahora cuando se les descubre el fracaso en 
su gestión, su pasividad ante los problemas 
y sus mentiras sistemáticas? Pues como 
siempre, nada. El silencio es la marca del 
tripartito cuando se ve ante el espejo de sus 
mentiras. Y a todo ello seguimos esperando 
que reaccionen ante nuestra denuncia del 
incumplimiento del contrato de la zona 
azul, pero es que ya nada podemos esperar 
de un tripartito agotado.
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Vinaròs es mereix  molt més
Per Maria Dolores Miralles

El passat mes de 
gener, en un ple 
extraordinari es va 

aprovat el pressupost municipal per a 2019. 
Després de passar per diverses comissions d' 
Hisenda,  en cap moment s'ha buscat un consens 
amb els partits de l'oposició, la nostra participació 
ha esta nul.la, a més a més no se'ns ha lliurat cap 
esborrany encara que la documentació estava 
pràcticament enllestida a principis de gener. 
Ells pressupostos elaborats pel tripartit (Tots som 
Vinaròs, PSPV, Compromis),  una volta més ens han 
decebut per la falta de concrenció d'una política 
municipal clara a seguir. Notem a faltar en aquest 
exercici les polítiques per les que va apostar el 
tripartit en campanya electoral, les directrius de 
la nova manera de fer política, com és la de ser 
més trasparents, més propers, més participatius, 
més socials,…...La veritat siga dita, aquests 
pressupostos són en realitat una versió allunayada 
de que van prometre fins ara.
Els pressupostos participatius, han estat només un 
exercici de propaganda,  no  són més socials , perquè 
notem a faltar un pla d'emergència social molt més 
ambiciós, perquè en  prestacions econòmiques 
s'ha destinat quasi la mateixa quantitat que 
l'exerci anterior. No són més propers , perquè s'ha 
consolidat la pressió fiscal amb l'augment de l'IBI. 
No es REAL   perquè no s'ha reflectit el pagament 
de la sentència del Pai de Verdera, el dia 10 de 
gener, per un import de més de un milió d'euros. 
Aquest pagament s'he fet perquè la Diputació de 
Castelló ha avançat els diners de la recapatació 
de l'impost de l'IBI del 2019.   Per el   principi de 
prudència contable, aquesta quantitat a dia d'avui 
deuria estar reflexada en la partida de despeses. 
No s'ha buscat cap consens en temes tan 
importants com és el desenvolupament del 
polígon de les Soterranyes, tan necessari per 
planificar el nostre futur econòmic, no constatem la 
planificació i estràtegies s seguir per desenvolupar 
l'oferta turística. 
EL PVI no els ha recolzat, perquè una volta escoltat 
el debat del govern municipal ha quedat palés 
que tot allò que tenen bo els pressupostos del 
2019, ve de València, de la Diputació o d'Europa. 
Esperavem molt més en la part social, no es 
municipalitza cap servei i al mateix temps fan 
créixer les places d'alts funcionaris a l'Ajuntament. 
No han segut capaços de buscar més beneficis fiscals 
per al poble, ni a les familes, ni als comerços, ni a ningú. 
És promet  l'Edusi, com el gran miracle del poble de 
Vinaròs, però entenem que a part de la.construcció 
de la Pasarela Cervol, la resta d'accions ningú sap que 
es fara.  Es consoliden dos decisions en les que estem 
en total desacord, deixar augmetat l'IBI ( el rebut 
de la contribució), i l'altra ha estat l'aprovació de les 
dedicacions parcials de cinc regidors.
No al polígon industrial, no a la piscina, no a l'Auditori, no 
a la baixada del IBI...No veiem cap projecte il.lusionant 
,avui més que mai es posa en evidència la falta d'un 
projecte d'un   tripartit sense idees , ni cap ambició. 
Per al nostre partit són uns pressupostos poc valents, 
trobem a faltar propostes encaminades a posar la 
llavor per afavorir al creixement de Vinaròs amb un 
perfil estràtegic, un esbós d'unes línees mestres del 
nostre futur social, econòmic, cultural, comercial 
i turístic, que ens situe a “Vinaròs”, com una ciutat 
puntera del segle XXI.
Vinaròs es mereix molt més

Les emergències sanitàries que 
pateix el nostre hospital són cada 
vegada més freqüents. Recordem: 
ginecologia, anestesistes...  ara 

radiologia, i pot ser alguna més que no ens 
hem assabentat.  Per tan el problema és més 
greu que el que sembla. Cert que totes s’han 
resolt de forma favorable i no s’han estat de 
res per resoldre-les. El que els critiquem és que 
fins que no s’ha destapat el tema no s’ha resolt 
o, vist per un altre costat, no s’ha solucionat 
fins la darrer hora en que s’ha fet públic. El 
que diem nosaltres és que el problema és 
endèmic, és d’arrel,...  i cal solucions urgents 
que pal·lien aquestes deficiències. Per l’altra 
part, conseqüentment, les llistes d’espera  
que ja van prou carregades van en augment, i 
no paren d’augmentar.
Per una altra part s’estan acabant les obres per 
poder instal·lar una ressonància magnètica, 
que aviat estarà a punt. A punt?. Faltarà la 
dotació de personal i tal com veiem que està 
la recerca i assignació de radiòlegs ho tindran 
cru per fer que en vinguen. Llavors podem 
aventurar-nos sense fer massa errades que 
serà la nova empresa que han contractat 
l’encarregada de portar-la.
Sí, efectivament, la Conselleria de Sanitat 

anuncia que la situació de radiologia de 
l’hospital de Vinaròs és d’emergència i 
contracta una empresa per garantir la 
adequada assistència sanitària justificant-
ho que aquest departament pot atendre 
potencialment a 300.000 persones.  Per una 
altra part en la visita que va fer la mateixa 
consellera diu que allò de passar d’Hospital 
Comarcal a General no pot ser perquè 
no tenim prou població per fer aquesta 
reconversió. Si o no, en que quedem? 
Es estrany que per una part la Conselleria 
reverteixi la privatització del hospital d’Alzira 
i està a punt de revertir el de Dènia, aquí a 
Vinaròs es privatitzen els serveis. De forma 
provisional, diuen, però ja vorem con acaben. 
Les solucions poden ser molt variades. 
Nosaltres seguim proposant que canviar 
d’Hospital Comarcal a Hospital General, 
creiem que és la proposta més viable i que 
seria millor per tota la comarca. També n’hi ha 
altres que es poden aportar: donar més punts,  
fer una escola universitària, etc. El que cal i és 
del tot urgent és tenir la convicció i la voluntat 
política d’aplicar-ne alguna. 
Cal resoldre aquest problema que ens lleva 
drets, ens priva d’atencions i fa que les llistes 
d’espera siguen molt llargues, massa llargues.

Si, haurem d’anar comptant els anys però 
no per això, ens desanimarem. Les dones 
d’aquest segle, igual que l’anterior i l’altre, 
altre... al llarg de la història, per nosaltres 
i per totes les que ens han precedit, no 
defallirem, fins que no vegem recollides 
legal i socialment, allò per el que lluitem: una 
societat igualitària, en tots els sentits.
Aquests dies, la premsa se’n ha ocupat de 
les noies que aspiren a ser cien tífiques i 
dels entrebancs que hauran d’afrontar. És 
cert. Quantes i quantes dones no han fet 
descobriments importantíssims que ens han 
facilitat la vida? El frigorífic, els neteja-vidres 
dels cotxes, el circuït tancat de calefacció, 
les xeringues d’una mà però també altres de 
gran importància com els silenciadors dels 
avions, desxifrar l’estructura de la Insulina, la 
fissió nuclear fins i tot, va posar en òrbita el 
primer satèl·lit nord-americà. La llista de les 
“ignorades” és interminable apart de les que 
no van poder signar els seus treballs,  perquè 
no tenien credibilitat si els donava a conèixer 
una dona. D’aquests se’n han perdut molts per 
el camí, ho bé han tardat molt per no creure 
en ells. En 1942 la coneguda actriu Hedy 
Lamarr, apart de protagonitzar múltiples 
pel·lícules,  també va acabar els seus estudis 
d’enginyera i va patentar l’invent del Wifi. Ho 

va presentar a l’exercit però, qui podia confiar 
amb una dona sexi, actriu que pugues idear 
una cosa tant important, com un sistema 
que intervindria en les freqüències de ràdio? 
Va ser 20 anys desprès, en 1962 quant la crisi 
dels míssils de Cuba que van descobrir la seva 
eficàcia. Es planyia l’actriu amb tristor . “ Si el 
sistema s’utilitza en tot el món, per què jo no 
he rebut cap reconeixement ? En 1997, quan 
ja tenia 83 anys, van donar-l’hi el premi Pioner  
Award limitant-se a dir : Ja era hora. Avui 75 
anys desprès, el sistema que va inventar, es 
conegut a tot el món però quanta gent sap 
que el va inventar una dona? 
Tal vegada sembli que això te poc a veure 
amb la realitat del dia a dia de la majoria de 
nosaltres, però no és cert. Si elles que van 
fer descobriments tant importants, que han 
generat tanta riquesa en el món, han estat 
silenciades,  no és estrany que no valorin, 
aquells que venim fent de franc. Els treballs 
encomanats a les dones, sempre parteixen 
de la mateixa desigualtat, per importants que 
siguin dintre del teixit social
El 8 de març VAGA, participa d’allò que es faci 
en cada poble i les que no puguin fer vaga, 
que sentin lo importants que son amb el que 
fan. JUNTES SOM MES FORTES.

VOLEM MÉS METGES
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VINARÒS “MIGJORN” I 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS “SANADORLI” de BENICARLÓ.

CAP A LA VAGA FEMINISTA 2019 Comissió 8 de Març
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OPINIÓ 
Sin concesiones a los nacionalistas Emmanuel Herrera

MALAS DECISIONES

Desde Cs Vinaròs  queremos reflexionar sobre 
temas de vital importancia para nuestros vecinos. 
El primero de ellos, es sobre nuestra Sanidad y 
sobre el Hospital Comarcal de nuestra ciudad. 
Todos somos conocedores que tenemos un 
sistema sanitario puntero a nivel mundial y unos 
profesionales magníficos. Pero, debido a  duros 
años de crisis económica se han ido recortando 
recursos materiales y humanos progresivamente, 
repercutiendo negativamente en la calidad 
asistencial.
La realidad de nuestro Hospital es muy compleja 
y dista mucho de ser la más idónea con el 
consecuente perjuicio para todos, usuarios 
y profesionales, son directamente los más 
afectados. Y desde Cs  observamos atónitos 
e indignados al bipartidismo como están 
utilizando un tema tan grave como es el 
funcionamiento de este centro en su guerra por 
el poder. En su costumbre y vieja manía del ‘y tú 
más’, que si tu privatizas o externalizas servicios, 
comparan las listas de esperas, recursos u otras 
acusaciones sin pudor.
Todo un despropósito y una grave 
irresponsabilidad pues la Sanidad es un pilar 
básico del bienestar y nunca debiera utilizarse 

de forma partidista. La Consellera nos visitó 
hace poco y anunció nuevas promesas de futuro, 
cuando han tenido toda la legislatura para 
poner en marcha medidas que solucionaran las 
carencias. ¿Por qué se habla siempre en futuro? 
¿No gobiernan? Tienen la capacidad de aportar 
soluciones.
Pero solo hay una respuesta a todas estas preguntas, 
el interés partidista y la cercanía de elecciones. Y 
en Cs no entendemos el motivo por el cual no ha 
existido un consenso entre las formaciones para 
las exigencias y reivindicaciones que tenemos para 
nuestro Hospital y sus profesionales. La Sanidad es 
un tema de Estado.
En segundo lugar está la Educación, otro pilar 
fundamental. Desde Cs no podemos comprender 
como siguen existiendo barracones en nuestra 
ciudad. Niños y niñas estudiando en aulas 
de plástico. Existen carencias de inversiones 
educativas en nuestros centros docentes, los 
recursos evidentemente son escasos, pero su 
destino en una buena gestión siempre debe 
priorizar en el futuro de nuestros hijos. La 
Educación no es un gasto, es una inversión y es 
fundamental en la cohesión social y en la igualdad 
de oportunidades.

Asimismo, me gustaría compartir 
con los lectores el reciente ataque 
de los CDR a las sedes judiciales 
en Cataluña y más en particular 
a nuestro Juzgado. Desde 
Ciudadanos lamentamos la falta de condena 
y contundencia de estos hechos por parte del 
Consistorio. Por ello, vamos a presentar mociones 
en los ayuntamientos  de la Comunitat Valenciana 
y en Les Corts pidiendo la repulsa y la condena a 
este tipo de actos violentos.
Mientras quienes nos quieren dividir ensucian 
con estiércol nuestras administraciones, en 
Ciudadanos con el apoyo del diputado nacional 
Toni Cantó entregamos el pasado viernes flores 
y bombones a los funcionarios en una muestra 
de solidaridad y agradecimiento por su labor. 
Desde nuestro partido hemos advertido de que al 
nacionalismo no se le puede dar concesiones y que 
se está expandiendo ya en la Comunitat Valenciana 
gracias a Compromís y con la complicidad del PSC 
valenciano. Los demócratas no podemos consentir 
presiones a nuestra justicia, vivimos en un Estado 
de Derecho y no cederemos ni un milímetro ante 
los separatistas en ningún lugar de España y, por 
supuesto, tampoco en Vinaròs.
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Andrés Albiol

Purna de mar 

MEMORIA I RESUM  PER ESPECIES DELS PARTES ESTADÍSTICS DE TOTES LES MODALITATS PESQUERES DE L’ANY 2018 (i IV)

Mar con buena tregua invernal
Semana con las aguas tranquilas. Se faenó cómodo. Las capturas siguieron variadas. Y los precios 
estables.
La pesca de arrastre subastó langostino, cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, gallo, 
salmonete, peluda, rape, caracol, galera, móllera, caballa, canana y morrallas. 
El cerco, las traíñas partieron hacia Alicante tras el peix blau. El miércoles una de Burriana arribó 
con 180 cajas (6 kg/caja) de boquerón y 150 de sardina.
Los trasmalleros, unos barcos calan a la sepia y herrera. Otros al lenguado, rombo y raya. Uno al 
pagel y sorella. Y otro a la langosta y cabracho.
El palangrillo costero dos barquitas vendieron lubina, dorada, sargo y pargo.
Y un recolector de pulpo roquero con cadufo vendió ejemplares de 2 a 3 kg.

Ecos de ‘Mar’; Cae el consumo de pescado
Sigue bajando la ingesta de productos pesqueros y acuícolas en España, según el reciente informe 
del último ejercicio elaborado por el MAPAMA, de manera que hace 15 años en nuestro país 
consumíamos 27,9 kg/persona/año, así que durante éste periodo de tiempo hasta el 2018, hemos 
ido disminuyendo el consumo de los productos del mar hasta alcanzar los 2 kg menos per cápita.
A pesar de ello los españoles aún somos los que más pescado comemos en la UE.

En castellà li diuen chispa de mar, purgas del mar 
i mar de ardora per la brillantor nocturna. De 
nom científic Noctiluca miliaris. És un espectacle 
marítim fantasmal en zones d'aigües superficials, 
en especial prop de la costa, a la nit desprenen 
lluminositat blava o verdosa. Són diminutes 
algues de la classe Cuirassades, sent organismes 
unicel·lulars Dinoflagelads components del 
fitoplàncton, que tenen milers de molècules que 
reaccionen amb l'oxigen quan se les engrunsa 
amb un fluix onatge, navegant amb barca, al 
nadar els peixos o les persones, per a desprendre 
fosforescència. En canvi de dia el color és rogenc 
i terrós-ataronjat, dient-li també marea roja, sent 
nociva per als organismes que la ingerisquen, 
com bivalves, peixos, hòmens, etc., ja que al 
contindre grans quantitats de toxines resulta 
verinosa. Esta alga té una grandària de 2 mm, de 
forma esfèrica, amb una ranura ventral que li ix 
un flagell. El seu cos transparent i gelatinós està 
tancat per una membrana. 
Reproducció asexual per divisió en 24 h. 
dies seguits, per a fer una plaga. Apareix a la 
primavera i tardor. En afloracions planctòniques 
fructifiquen estes algues, perquè mengen els 
copèpodes, diatomees, ous, etc. que componen 
el plàncton, de manera que estan junts. La purna 
segrega un moc per a apegar-se a l'aliment, així 
nada adherit al plàncton. En 1971 en costes de 
Tarragona i Castelló, es van batre rècords en el 
Mediterrani de concentracions de purnes de 
mar, amb el perill per al ser humà de consumir 
peix o marisc intoxicat. Sola no és nociva, però a 
l'ingerir preses que generen productes químics 
neurotòxics, es convertix en perillosa per a la 
salut aquàtica del lloc.

PEIXOS  
Alatxa (Alacha)                                 5.140 Kg.                              
Seitó (Boquerón)                            277.091
Melva (Canutera)                                     4 
Tonyina (Atún rojo)                          2.333
Maira (Mare del lluç)                           519
Escritas (Rayas)                               7.573
Totines (Mantes, Batoideos)               250
Besuc (Besugo)                                2.408
Boga i Xucla (Boga y Picarel)         10.759
Rallat (Bonito)                                      598
Burros (Gobios)                                   348
Llampuga (Lampuga)                          388
Caballa (Verdel)                             10.410
Vetes (Cintas)                                  2.756
Congre (Congrio)                              6.991
Gall (Pez de San Pedro)                   1.236
Orá (Dorada)                                   23.659
Mussoles (Escualo, Cazón)                534             
Móllera (Faneca)                              12.519

Gallineta (Cabracho)                          2.209
Sorells (Jureles, Chicharros)            69.834
Esparrall (Raspallón)                        12.985                
Palá (Lenguado)                                9.298
Sarg (Sargo)                                     2.934
Lliri (Anjova)                                      2.118
Llobarro (Lubina)                                 287
Panagal (Bocanegra)                         347
Mabre (Herrera)                                3.253
Aranya (Vívora, Salvarriego))           5.712                                             
Pagell (Pagel, Breca)                       71.314
Peluda (Solleta)                                5.149
Peix espasa (Emperador)                 3.990
Lluç (Pescadilla, Merluza)              94.833
Rap (Rape)                                     21.804
Aspet (Espetón)                               1.771
Rom empetxinat (Rodaballo)               107
Jurioles (Rubios)                              2.860
Moll (Salmonete)                            60.650
Morralla (Serranos, etc.)                19.657

Sardina                                          24.985
Murena (Morena)                                  67
Mero (Cherna)                                    112
Letxa (Pez limón)                            3.604
Bacoreta (Sarda)                            6.767
Sorella (Jurel real)                         4,205
Bacaladilla                                    2.593
Llises (Mújols)                              28.386
Pagre (Pargo)                                2.049
Biso (Bis, Estornino)                      2.396
Gatet (Pintarroja)                           805
Roncador (Roncón)                         183
Rata (Miracielo)                            1.056
Palometa (Palometón)                     243
Tigre (Lenguado portugués)            298
Corva (Corvallo)                              473
Miseria (Gallo)                                 2.025
Peix de rei (Pejerrey)                      1.634
Mamona (Brótola de roca)                 364
Saboga (Alosa)                                    94

Dèntol (Dentón)                               1.163
Chopa (Cántara)                             1.180
Palomita (Palometa blanca)                 74
Reig (Corvina)                                    228
Morruda (Sargo picudo)                       35
Vidrià (Mojarra)                                  670
Salpa (Salema)                                  465
Tords (Tordos, Lábridos)                     80
Rom (Rèmol, Rombo)                         630
Móllera de fang (B. de fango)             110
Palaí (Acedia)                                     318
Varis (Varios)                                        43
                                                      _______
       Total    ..................                 843.953
CRUSTACIS  
Cranc (Cangrejo)                        6.206
Cranc blau (Cangrejo azul)             70
Escamarlà (Cigala)                  726            
Llagostí (Langostino)                       9.907                     
Galera (Estomatoideo)                   34.574

Llagosta (Langosta)                            739
Gambes (Gambas)                             527
Llomàntol (Bogavante)                          88
                                             _____
Total      ...........................   52.835      
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                     4.771
Sepió punxa (Choquito picudo)        1.177
Canana (Pota, Volador)                  28.419
Sèpia (Jibia, Choco)                       17.643
Polp roquer (Pulpo roquero)           31.056
P.  blanc (P. Blanco)                        7.072
P. mesquer (P. almizclado)              2.800
Polpa (Pulpo patudo)                          383
Llonguet (Holoturia)                                3                              
Cargol punxent (Cañailla)                 1.762
                                                   ________
Total     .............................. 95.066
TOTAL EXTRACCIÓ…..... 991.854

Ejemplar de lucerna con su pescador y su comprador
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C A M I N A D A 
POPULAR - 
10 MARÇ 2019
El CME confirma la data de la Caminada Popular, el 
diumenge 10 de març de 2019.

Novetat! sortida de l'ermita a les 9:00 hores, en vegada 
de les 9:30 hores que estava prevista incialment.
Aquest cop NO hi hauran noves inscripcions.

Esperem que a la tercera siga la vençuda i poguem gaudir 
de l'entorn de l'ermita fent esport.

CME

Fin de semana positivo para el CD Vinaròs Fútbol Sala. El balance de tres 
victorias por dos derrotas resalta la importancia de triunfos como el del 
cadete o el infantil para seguir aspirando a las posiciones más altas de la 
tabla. También ganaron los más pequeños, los benjamines, para cerrar su 
sexta alegría de la temporada. 

Club Vila-Sport Villarreal 2-5 CD Vinaròs FS (Cadete)

Duodécima victoria de los del Baix Maestrat para seguir aspirando a las 
posiciones más altas de la clasificación. Isaac Suescun adelantó a los de 
Juan Puchal y Christopher Alexander los distanció. Sin embargo, un gol 
del local Diego Javier apretó el marcador e hizo que los vinarocenses 
reaccionaran con dos nuevos goles de los protagonistas anteriores. La 
sentencia la hizo Stefan Valls cerca del final. El CD Vinaròs FS, a un punto 
del pódium.

CFS Navarti 3-0 CD Vinaròs FS (Juvenil)

Frenazo a las aspiraciones de subir posiciones para los más grandes de la 
entidad vinarocense en un partido que, jugado en la mañana del pasado 
domingo, no se decidió hasta los minutos finales, con un doblete de Youssef 
y el tanto inicial de Sebastian Marian. Los de José Antonio Zaragoza, pese 
a que lo intentaron hasta los últimos compases, no pudieron con el tercer 
clasificado de la tabla.

Club Vila-Sport Villarreal 1-4 CD Vinaròs FS (Infantil)

Victoria muy importante de los de Anouar El Amroui para alcanzar los 10 
triunfos en la presente campaña y continuar aspirando a todo en la Liga 
provincial. Alex Guerola adelantó a los visitantes muy pronto y Leandro 
Marques, casi en el ecuador del primer acto, amplió una renta que Jeison 
Castro consolidó segundos después. Joan Meseguer, superada la media 
hora, puso la sentencia y José Manuel hizo el tanto del honor para los 
locales.

L'Alcora FS 5-2 CD Vinaròs FS (Alevín)

El duelo directo por la tercera posición de la tabla se lo adjudicaron los 
locales para abrir una brecha de diez puntos. Los de Jose Vicente Mir 
se adelantaron por medio de Neo Mayor, pero Álvaro Rosell empató de 
inmediato. Un doblete de Marc Blanco distanció a los de Alcora, pero el 
tanto de Martin Yulianov hizo soñar con la remontada a un equipo que lo 
rozó pero que se quedó sin esperanzas con las dos anotaciones finales.
CFS Alcalà de Xivert 2-7 CD Vinaròs FS (Benjamin)
Sexto triunfo de la campaña para los más pequeños de la entidad 
vinarocense. Manel Ávila puso por delante a los de Antonio Vaca, una 
ventaja en el marcador que ya no cedieron. Juan José Gras y José Barreda, 
antes de los primeros diez minutos, ampliaron la renta. Rayan Zerouke y 
un doblete del propio Barreda acabaron por allanar una victoria que Derek 
Montesinos, cerca del final, certificó.

El CD Vinaròs FS no entiende de factores
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Jornada negra per als nostres equips, sobre tot per 
al sénior que va pegar-se un tir al peu quan tenia 
el partit i el bitllet per a la fase quasi a la butxaca, 
inexplicablement es va deixar empatar a falta de 
6 segons i perd el lideratge. Ara toca el diumenge 
guanyar al Mislata i anar a la fase passant per la 
lligueta de segons. Mentrestant el infantil i el cadet
van rebre 2 seriosos correctius front equips 
valencians. L'únic que va guanyar i de forma 
brillant va ser el juvenil contra el Torrent en la 
primera jornada de copa.

Infantil masc ranking 12-15
C. Bm. Vinaròs. 14
C. Bm. Torrent. 25
Vinaròs. Amaré, Unai, Martín (7), Ibai, Yannick 
(2), Ribio(1), Alberto, Alex, Denis, Carlos(4).

Partit jugat com a locals, però disputat a Alcanar 
en agraïment per els jugadors canareus enrolats al 
handbol vinarossenc.
De un principi els valencians van apretar de valent 
i van sotmetre als nostres a un pressing que els va 
fer molt complicat el joc vistos que acostumem 
a fer i van obrir forat al marcador. Encara que els 
rogets ho intentaven, el dissabte no era el dia, no 
surtia res i poc a poc el forat es feia més gran fins 
al resultat final. A veure si a la tornada esrem més 
encertats i fem patir als valencians.
Cadet masc ranking 5-8
El Pilar Valencia. 33
C. Bm. Vinaròs. 22
Vinaròs. Nogales, Marcos (4), Tomas (1), Victor (1), 
Raga(9), Sergi (4) i Ayza (3).
Seriòs correctiu per aconseguir ser el millor segon 
dels 6 grups, en moltes baixes i sense canvis el 
cadet va baixar els braços de seguida i a partir del 
primer quart de hora igualat el Pilar va posar una 
marxa més i va desarbolar a un Vinaròs apagat.
Després de la bona imatge davant del Altura, ningú 
s'esperava el pèssim partit a València, però quan 
no estàs 'a tope' això és el que passa. Ara ganes per 

la tornada a intentar el miracle.

Copa FBMCV juvenil masc. 2 Auto.
Tudor Bars C. Bm. Vinaròs 31
C. Bm. Torrent. 24
Vinaròs. Juanma, Pol, Sergi (7), Quim (3), 
Ferran, Casanova (2), Carlos (4), Iker (3), Agustí 
i Christian (12).
Partidàs el jugat al pavelló d’Alcanar, el Tudor va 
guanyar al campió del grup 2 de la lliga regular en 
un brillant partit. La primera part va estar Igualada 
en alternatives al electrònic, arrivan al descans em 
ventatja visitant de 2 gols.
La represa va ser fulminant dels nostres que en 
un plim plam van agafar avantatge i la van anar 
administrant fins als minuts finals per pegar el 
arreó final, catapultats per l'encert de Sergi Llonart 
en 7 gols i sobre tot de Christian Jonathan en 12 
autèntic heroi del partit.

Farmateca C. Bm. Vinaròs. 26
Vinaròs. Marc, Cristian, Jesús, Delhom, Fariñas, 
Nahuel (4), Martín (3), Gabri (1), Taty (3), Maa3), 
Manu(2) ii Christian (10).
Sense paraules i en cara de tontos mos vam quedar 
els vinarossencs desplaçats a Onda quan a falta 
de 6 segons l'artiller de l'equip teulaller ens va 
empatar el partit.

El Farmateca depenia d'ell mateix per quedar 
campió i anar a la fase de ascens de manera directa, 
ara caldrà esperar a guanyar diumenge al Llagostí 
Arena al Mislata i lluitar, per entrar com a millors 
segons.
Pel que fa al partit, va ser un matx trampa, un partit 
extrany, en el  que vas per davant i que desconfies. 
El Vinaròs va anar tot el partit per davant jugant 
un handbol facil en atac i en una gran defensa 
manada per Jesús que ell tot sol va bloquejar 10 
tirs dels locals i en un inspiradissim Christian que 
si de matí va fer 12 gols en el juvenil de tarde en va 
fef 10 amb els seniors.
Però quan a falta 10 minuts guanyàvem de 4 i el 
Onda jugaba en 2 menys vam fallar 2 atacs seguits 
i els locals van posar la directa fins el fatídic minut 
59”54 que mos van igualar de manera injusta i van 
tirar per terra la gran campanya feta fins ara.

Ara és moment de fer autocrítica i sobre tot 
d'aixecar el cap i des d'estes línies demanem 
a l'afició vinarossenca que diumenge de matí, 
segurament que a les 12, te una cita per donar 
suport al Farmateca per aconseguir el segon joc 
i poder fer la pre fase d'ascens. Vos esperem i vos 
garantim que lluitarem fins la última pilota. Entre 
tots podem.

El Sénior es deixa els dos punts a casa del 
BM Castell d'Onda i lluitarà per la segona plaça 
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El Club Escacs Ruy López 
Vinaròs, s’enfrontà als 
experimentats jugadors 
del C.E. Reus Deportiu

  La quarta ronda de la 2ona 
Nacional d’escacs es va jugar 
el passat 10 de Febrer. L'equip 
lider de la categoria,  el  C.E Reus 
Deportiu,  ens va visitar amb 1 
Mestre Fide i 4 Mestres Catalans. 
Per el que fa al nostre equip, vam  
patir una baixa molt important , 
Fernando Sanz, el veterà del Ruy 
Lopez,  un jugador que portava  
2’5 de 3  punts aconseguits.( T’hi 
esperem aviat Fernando, força 
en la teua particular  partida , tal 

vegada, la més important.)
En quan al matx, fins a 8 jugadors ens avantatjaven en 200 punts 
ELO , i encara així vam rebre la felicitació del delegat  reusenc, 
Antoni Benet, en un matx ple d’emoció que no es va decidir 
fins  que els errors provocats per la falta de temps, i l’experiència 
dels jugadors rivals es va imposar, especialment en les partides  
de Jardí i Ramon, on tot pareixia indicar que les posicions 
equilibrades acabarien en taules. Derrotes doncs d’Albert que 
també va tenir les seues opcions,  Ramon, Jardí, Jofre , Stephan i 
un juvenil, en Ruben, que segueix amb una progressió increïble. 
Victòries d’en Grima, pletòric de  ganes i força, que li va donar 
una repassada al seu rival, taules de Yeye i Diego, en posicions 
més que favorables i una victòria molt treballada d’en Fontes . 
Aquesta última ens serveix per a publicar una nova posició de les 
nostres partides.
L’avantatja blanca es clara pels peons passats, que li permet fer  
una seqüència forçada que obliga al rival a abandonar.
En Fontes va jugar.. 48. e7+, Rf7 49.TxA, TxT 50. e8= D, RxD 
51.Ac6+ Rf7 52. AxT, i com es diu en escacs, la resta es qüestió 
de tècnica.
Fontes havia estudiat al seu rival, un Mestre Català d’escacs,  amb 
les partides que hi havia publicades, i el va sorprendre amb 1. b3 
( Apertura Larsen), la qual cosa li ha permés guanyar 29 punts 
ELO d’una tacada.
El pròxim diumenge 17 de Febrer comença la nostra particular 
lliga, on ens queden 5 rondes per intentar mantenir la categoria 
contra rivals que no ens ho posaran fàcil, però que estem 
convençuts que podem aconseguir, per a  lluitar un anys més 
en aquesta categoria tan atractiva. Cambrils serà el proper 
rival, i encara ens quedaran 2 desplaçaments , Vendrell i La Vila 
Olímpica. Som-hi nois....

DISSABTE, 16.02.19 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,30 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI A EFC – ACD PEÑISCOLA A

10,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMI B EFC – FOMENTO 
CASTELLÓN

11,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL B EFC – CF TORREBLANCA A
11,30 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ BLANC UNITED CF – EF ALCANAR

13,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET B EFC – CF JUBELAMA DE 
CASTELLÓN B

         
DIA: DIUMENGE, 17.02.19 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL C EFC – CF SAN PEDRO B

         
DIA: DISSABTE, 16.02.19 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ B UNITED CF – CF 
BENICARLÓ BF B

10,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ C UNITED CF – CF BORRIOL 
B

11,30 ESTADI FUTBOL INFANTIL A CF UNITED – PROMESAS 
CASTALIA 

16,00 ESTADI FUTBOL PREBENJAMI BLAU UNITED CF – CF STA 
BÀRBARA

         
DIA: DIUMENGE, 17.02.19 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

16,30 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF - ACD 
BENICENSE

         
DIA: DISSABTE, 16.02.19 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL FEM C.B GIL COMES VINAROS – 
C.B SEGORBE

         

9,00 PISTA SINTÈTICA FSALA CADET CD VINAROS FS A – 
MORVEDRE RED BLUE

10,15 PISTA SINTÈTICA FSALA INFANTIL CD VINAROS FS A – 
MORVEDRE RED BLUE

11,30 PISTA SINTÈTICA FSALA ALEVÍ  

12,45 PISTA SINTÈTICA FSALA JUVENIL
CD VINAROS FS A 
– ESPORTING CLUB 
VILLARREAL FS

         

16,30 PISTA SINTÈTICA FSALA BENJAMÍ CD VINAROS FS A – 
VILAREAL

18,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET SENIOR 2ª ZONAL C.B GIL COMES VINAROS – 
CB MASSAMAGRELL

         
DIA: DIUMENGE, 17.02.19 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

9 a 14 PISTA SINTÈTICA JORNADA LLIGA AUTONÒMICA INTELECTUALS TENNIS 
TAULA (BAMESAD)

         

17,00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL SENIOR CBM VINARÒS – CBM 
MISLATA B

         

10,00 PISTA PARQUET O 
SANSE BASQUET CADET C.B GIL COMES VINAROS – 

C.B CASTELLÓN NEGRO

12,00 PISTA PARQUET O 
SANSE BASQUET JUNIOR FEM C.B GIL COMES - MELIANA

3 3
0 1
1 1
2 2

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

1 2
0 0

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

1 Traiguera 20 14 1 5 34 15 43 19
2 La Pobla Torn. 20 11 6 3 32 21 39 11
3 Alcalà 20 12 2 6 47 19 38 28
4 Torreblanca 20 9 8 3 38 22 35 16
5 Benicense 20 9 7 4 50 41 34 9
6 VINARÒS 20 10 3 7 37 26 33 11
7 Els Ibarsos 20 10 3 7 35 31 33 4
8 Estrella Racing 20 8 6 6 33 33 30 0
9 Vilafamés 20 7 8 5 30 24 29 6

10 Esp. Vila - real 20 8 5 7 30 26 29 4
11 Orpesa 20 8 5 7 32 35 29 -3
12 Morella 19 7 2 10 22 32 23 -10
13 Benicàssim 19 4 3 12 33 52 15 -19
14 San Pedro "b" 20 3 6 11 24 46 15 -22
15 Benicarló "b" 20 3 5 12 26 42 14 -16
16 Moró 20 0 2 18 24 62 2 -38

C. F. Traiguera
Morella F. C.

C. F. Moró
C. F. Alcalà C. F. Alcalà

C. F. San Pedro "b"
C. F. San Pedro "b"

C. F. Vilafamés

C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing

C. D. La Pobla Tornesa

Jornada 21

Esportiu Vila - realC. F. Moró

C. D. Benicàssim
C. F. Torreblanca

Orpesa C. F.

C. D. La Pobla Tornesa

Morella F. C.
C. D. Benicarló "b"

C. F. Vilafamés C. D. Benicàssim

VINARÒS C. F.C. F. Estrella Racing

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

VINARÒS C. F.

C. F. Traiguera
Orpesa C. F.

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados Jornada 20 17/02/2019

Las lentes de contacto cosméticas usadas en Halloween, 
Carnaval y fechas similares se caracterizan por cambiar 
la apariencia del color del iris humano y pueden imitar las 
características de ciertos animales, personajes de terror o 
seres fantásticos.

La tentación de usar este tipo de lentillas de fantasía 
es prácticamente irresistible, ya que confieren el toque 
perfecto para disfraces. No obstante, es importante prestar 
especial atención a estos complementos. Al fin y al cabo van 
a introducirse en el ojo y pueden ocasionar problemas de 
diversa consideración si no se escogen lentes seguras o si no 
se usan correctamente.

Hay muchos usuarios que recurren a lentes de contacto 
cosméticas compradas en bazares o tiendas de disfraces 
que no han pasado por ningún tipo de control sanitario 
y cuyo uso no está supervisado por ningún especialista, 
en este caso un óptico-optometrista. El hecho de que sólo 
vayan a usarse durante unas horas, hacen que el comprador 
baje la guardia y se olvide de que las lentes de contacto, 
independientemente de que su uso vaya a ser cosmético 
y puntual, son fundamentalmente productos sanitarios 
y que como tales deben cumplir una serie de normas que 
garanticen, como mínimo, su seguridad.

Qué debes saber si quieres usar 
lentillas de fantasía
Busca asesoramiento profesional

Los ojos no son todos iguales; ni siquiera los dos de 
la misma persona lo son. De esta manera, la lentilla que 
encaja en un paciente no tiene necesariamente que irle 
bien a otro. El óptico-optometrista es quien puede indicarte 
qué tipo de lente de contacto necesitas y, lo que es más 
importante, indicarte si eres apto para llevarlas, ya que hay 
personas que por diversos motivos no pueden hacerlo. Este 
tipo de valoración, que incluye un periodo de adaptación 
y aprendizaje para su manipulación, es necesaria antes de 
que el usuario comience a llevar lentes de contacto, ya sean 
cosméticas o no.

Llevar unas lentillas que no se ajustan a la medida de tu 
ojo puede ocasionar úlceras corneales responsables a su vez 
de problemas visuales muy serios

“Llevar lentes de contacto de una medida inadecuada es 
peor que llevarlas mal graduadas”
Graduación de lentillas de fantasía

Habitualmente, las lentillas de fantasía para disfraces se 
venden sin graduación, de manera que si tienes un defecto 
visual tal como miopía, hipermetropía o astigmatismo, no 
te lo corregirán. Existe la posibilidad de pedir las lentillas 
cosméticas en la óptica, ya graduadas.
Higiene y mantenimiento

Básicamente, los cuidados de las lentes de contacto 
cosméticas se cuidan y conservan de igual forma que 
las correctoras. Es necesario lavarse las manos con agua 
y jabón antes de manipular las lentillas, secarnos bien 

Lentes de Contacto Cosméticas
Equipo de ópticas-optometristas de Óptica Callau.

15 de Febrer de 2019 · NÚMERO 890 PUBLI-REPORTATGE

con un paño o toalla que no suelte pelusa y guardar cada 
lente completamente sumergida dentro del portalentes 
en solución de mantenimiento. Si las vamos a usar en más 
de una ocasión, hay que lavarlas antes de ponérselas con 
productos adecuados prescritos por un profesional.
Maquíllate… y desmaquíllate

Retirar el maquillaje de los ojos es fundamental para evitar 
problemas oculares de diversa índole. Además el maquillaje 
típico de Carnavales se caracteriza por ser excesivo y poco 
habitual. Pinturas con mucha cera o aceites, purpurina, 
pestañas postizas… todos estos elementos pueden causar 
reacciones alérgicas e irritaciones oculares y debes evitar 
a toda costa que entren en contacto con tus lentillas de 
fantasía. Por este motivo, debes ponerte las lentes de 
contacto cosméticas antes de disfrazarte y maquillarte y 
quitártelas antes de desprenderte del maquillaje y del resto 
de accesorios del disfraz, como son pelucas, postizos, pintura 
especial… ya que pueden soltar partículas dañinas para tus 
ojos, especialmente si quedan atrapadas entre la superficie 
ocular y la lente. Asimismo, debes tener especial cuidado de 
no frotarte los ojos mientras las llevas puestas.

Quítatelas si…
Si a pesar de haber seguido las pautas correctas notas 

sequedad ocular, lagrimeo, irritación, sensación de arenilla o 
cuerpo extraño dentro del ojo, si se te ponen los ojos muy 
rojos o si notas dolor al llevarlas o retirarlas… no aguantes 
hasta el final de la fiesta; debes quitártelas de inmediato, 
salvaguardando de esta forma la integridad de tu ojo.
Consecuencias de un uso incorrecto
  El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas

advierte que las consecuencias de un uso inadecuado o 
de una falta de adaptación previa por parte de un óptico-
optometrista incluyen la hipoxia corneal, que da lugar a 
problemas de oxigenación en la córnea, las reacciones alérgicas 
oculares y las úlceras corneales, derivadas de la presencia de 
gérmenes o de una incorrecta manipulación de las lentes. 

Y recuerda que la prevención es la base de una buena 
salud visual.
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Las lentes de contacto cosméticas usadas en Halloween, 
Carnaval y fechas similares se caracterizan por cambiar 
la apariencia del color del iris humano y pueden imitar las 
características de ciertos animales, personajes de terror o 
seres fantásticos.

La tentación de usar este tipo de lentillas de fantasía 
es prácticamente irresistible, ya que confieren el toque 
perfecto para disfraces. No obstante, es importante prestar 
especial atención a estos complementos. Al fin y al cabo van 
a introducirse en el ojo y pueden ocasionar problemas de 
diversa consideración si no se escogen lentes seguras o si no 
se usan correctamente.

Hay muchos usuarios que recurren a lentes de contacto 
cosméticas compradas en bazares o tiendas de disfraces 
que no han pasado por ningún tipo de control sanitario 
y cuyo uso no está supervisado por ningún especialista, 
en este caso un óptico-optometrista. El hecho de que sólo 
vayan a usarse durante unas horas, hacen que el comprador 
baje la guardia y se olvide de que las lentes de contacto, 
independientemente de que su uso vaya a ser cosmético 
y puntual, son fundamentalmente productos sanitarios 
y que como tales deben cumplir una serie de normas que 
garanticen, como mínimo, su seguridad.

Qué debes saber si quieres usar 
lentillas de fantasía
Busca asesoramiento profesional

Los ojos no son todos iguales; ni siquiera los dos de 
la misma persona lo son. De esta manera, la lentilla que 
encaja en un paciente no tiene necesariamente que irle 
bien a otro. El óptico-optometrista es quien puede indicarte 
qué tipo de lente de contacto necesitas y, lo que es más 
importante, indicarte si eres apto para llevarlas, ya que hay 
personas que por diversos motivos no pueden hacerlo. Este 
tipo de valoración, que incluye un periodo de adaptación 
y aprendizaje para su manipulación, es necesaria antes de 
que el usuario comience a llevar lentes de contacto, ya sean 
cosméticas o no.

Llevar unas lentillas que no se ajustan a la medida de tu 
ojo puede ocasionar úlceras corneales responsables a su vez 
de problemas visuales muy serios

“Llevar lentes de contacto de una medida inadecuada es 
peor que llevarlas mal graduadas”
Graduación de lentillas de fantasía

Habitualmente, las lentillas de fantasía para disfraces se 
venden sin graduación, de manera que si tienes un defecto 
visual tal como miopía, hipermetropía o astigmatismo, no 
te lo corregirán. Existe la posibilidad de pedir las lentillas 
cosméticas en la óptica, ya graduadas.
Higiene y mantenimiento

Básicamente, los cuidados de las lentes de contacto 
cosméticas se cuidan y conservan de igual forma que 
las correctoras. Es necesario lavarse las manos con agua 
y jabón antes de manipular las lentillas, secarnos bien 

Lentes de Contacto Cosméticas
Equipo de ópticas-optometristas de Óptica Callau.

15 de Febrer de 2019 · NÚMERO 890 PUBLI-REPORTATGE

con un paño o toalla que no suelte pelusa y guardar cada 
lente completamente sumergida dentro del portalentes 
en solución de mantenimiento. Si las vamos a usar en más 
de una ocasión, hay que lavarlas antes de ponérselas con 
productos adecuados prescritos por un profesional.
Maquíllate… y desmaquíllate

Retirar el maquillaje de los ojos es fundamental para evitar 
problemas oculares de diversa índole. Además el maquillaje 
típico de Carnavales se caracteriza por ser excesivo y poco 
habitual. Pinturas con mucha cera o aceites, purpurina, 
pestañas postizas… todos estos elementos pueden causar 
reacciones alérgicas e irritaciones oculares y debes evitar 
a toda costa que entren en contacto con tus lentillas de 
fantasía. Por este motivo, debes ponerte las lentes de 
contacto cosméticas antes de disfrazarte y maquillarte y 
quitártelas antes de desprenderte del maquillaje y del resto 
de accesorios del disfraz, como son pelucas, postizos, pintura 
especial… ya que pueden soltar partículas dañinas para tus 
ojos, especialmente si quedan atrapadas entre la superficie 
ocular y la lente. Asimismo, debes tener especial cuidado de 
no frotarte los ojos mientras las llevas puestas.

Quítatelas si…
Si a pesar de haber seguido las pautas correctas notas 

sequedad ocular, lagrimeo, irritación, sensación de arenilla o 
cuerpo extraño dentro del ojo, si se te ponen los ojos muy 
rojos o si notas dolor al llevarlas o retirarlas… no aguantes 
hasta el final de la fiesta; debes quitártelas de inmediato, 
salvaguardando de esta forma la integridad de tu ojo.
Consecuencias de un uso incorrecto
  El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas

advierte que las consecuencias de un uso inadecuado o 
de una falta de adaptación previa por parte de un óptico-
optometrista incluyen la hipoxia corneal, que da lugar a 
problemas de oxigenación en la córnea, las reacciones alérgicas 
oculares y las úlceras corneales, derivadas de la presencia de 
gérmenes o de una incorrecta manipulación de las lentes. 

Y recuerda que la prevención es la base de una buena 
salud visual.
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

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

 
 
 
 
 
 
 

Organitzat per  
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”  
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
 

El anhelo de Aragón: La carretera y el 
Puerto de Vinaròs. Documentos para su 
estudio 
 
A càrrec del seu autor Sergio Urzainqui Sánchez 
 
 
 
 
 
Dia: 
20 de febrer de 2019, dimecres 
Hora: 
19:30 h 
Lloc:  
Saló d’actes de la Biblioteca Municipal 
 
 
 

 

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 

Curs 2018/19 

Presentació amb  Power Point 
 
 

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h 

Del 14 de maig al 13 de juny 

Durada: 20h 

Professora: Eva Roig  

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

Preu general 27€ Socis: 24.85€  
 
 
 
 

 
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 

CURS DE valencià A2 
Nivell recomanat per a  les persones valencianoparlants que vulguen aconseguir títol oficial de valencià. 

 
Del 7 de febrer al 20 de juny 
Horari: Dimarts i dijous de 15 a 16.30h 
Durada: 60h 
Lloc: Centre Municipal de la 3a Edat. 1r pis 
Professora: Pili Guardino 
Preu General:20 €  
 
 

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

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

    Politica Social,  igualtat i discapacitat

CAMPANYA SERVEIS SOCIALS:  #LA QUARTA POTA#
Jornada Serveis Socials Municipals: 20/02/2019 II

Benvolguts veïns i veïnes,
L'Ajuntament de Vinaròs va mostrar des del minut un de l'actual 
mandat el seu compromís irrenunciable i inequívoc amb la 
millora en els serveis socials i la seua consolidació com a drets. 
Ho hem mostrat augmentant de manera molt significativa totes 
les partides i programes, així com assumint l'augment dels 
treballadors i treballadores indispensables per a dur a terme 
aquest augment de prestacions i serveis. Perquè la inclusió, la 
igualtat, l'accés als drets socials són objectius que busquen ajudar 
a la gent però no es poden fer sense el treball diari i la implicació 
de moltes persones: els treballadors i treballadores públics, 
però també els de les associacions i ONGs, els de les empreses 
del sector i tants voluntaris i voluntàries sense els que no seria 
possible arribar a algunes demandes.
I, per descomptat, aquest impuls als drets socials no hauria estat 
possible sense la decidida política de la Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives que ha permès potenciar aquest augment 
de recursos econòmics i humans per afrontar tants i tants temes 
pendents: la gent gran, la infància, la dependència, la diversitat 
funcional, la inclusió, la igualtat o els drets socials.
La nova Llei Valenciana de Serveis Socials reconeix i garanteix 
l'accés al sistema públic de serveis socials a totes les persones que 
els necessiten, adaptant-se a les persones. Aquesta llei equipara 
els serveis socials amb la sanitat o l'educació, passant d'un sistema 
assistencialista i d'ajudes a les persones amb dificultat a un sistema 
de drets subjectius de caràcter universal. En aquest camí, el de 
fer que els drets socials deixen de ser una “política de sobrants” 
i es converteixen en “la quarta pota” de l'estat del benestar amb 
la sanitat, l'educació i les pensions, trobaran sempre al nostre 
Ajuntament.
És per això que ens agradaria molt que ens acompanyara en 
aquesta jornada en la qual, des de la regidoria de Política Social, 
Igualtat i Diversitat funcional de l'Ajuntament de Vinaròs volem 
participar a totes i tots els vinarossencs les actuacions i les millores 
realitzades, el treball dels i les professionals, i una mostra dels 
programes i dels projectes en marxa.
Esperem comptar amb la vostra presència, ja que tots i totes 
serem en algun moment demandants de drets socials, i aprofite 
per a transmetre-li la meua salutació més cordial.
Enric Pla
Alcalde de Vinaròs

Hugo Romero
Regidor de Govern Obert

9:30  Presentació de l’acte peL coordinador técnic Àrea amb intervenció 
Alcalde i Regidor de Participació : Objectius de la campanya,
	 •		 Politica	Social	e	inversions	en	Serveis	socials..2015-19.
	 •		 Dades	serveis	i	programes	Serveis	Socials	.2018
	 •		 El	Laboratorio	Social	Vinaròs-Benicarló

10:00  La Nova Llei de Serveis Socials Valenciana. Xavier Uceda . 
Delegat del Govern Valencià

10:30  Descans. Exposició “Ciudad Feliz”, moviment artístic per l’ 
el.laboració escultures colectives i comunitaries, a nivell provincial, en 
participació de diferents col.lectius socials..( Organitza club de la vida.)

11:00  Presentació de plans i programes innovadors de inclusión social 
a Vinaròs
	 •	 Plá Inclusió Vinaròs 2019/22 i consell Municipal. Notus

	 •	 Programa	 Itinerarios	 Integrados	 de	 Inserción	 Sociolaboral	
Valoració
	 •		 El	“Club	de	la	Vida”	Activitats	d’animació	i	envelliment	actiu.”

11:30  Presentacio de plans, i programes de prevenció social a Vinaròs
	 •		 Plan	muncipal	drogodependencias	.UPCCA
	 •		 "El	niño	que	salió	de	un	agujero	negro".	Projecte	sensibilització	
escolar de l'estigma en persones afectades per una malaltia mental. 2018
	 •		 Programa	post-	divorci.(Universitat	Deusto)	Valoración	2018*

12:00  10ª Asamblea Anual del CRIS.
	 •		 Linies	Generals	d’	actuació	del	centre.
	 •		 Programes	i	tallers	realitzats	en	2018
	 •		 Actuacions	en	temes	de	qualitat	en	el	CRIS
	 •		 Plecs	i	preguntes

PROGRAMA II JORNADES SERVEIS SOCIALS
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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 
 

  ·  
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?

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per 
poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta,  que el proper dia  
que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 1 DE MARÇ DE 2019

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

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

Martes 19 de febrero a la 19.30h
se hará una Misa en la Capilla del 

Convento, en su memoria.

1º aniversario de:

Adela Pascual Ribera

Nunca te olvidaremos

Que murió cristianamente en Vinaròs
el dia 19 de febrero de 2018 

Hermana-cofrade de ‘Virgen de las Angustias’

Sus hijos y familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma

Joaquín Simó Federico
Que falleció cristianament en Vinaròs

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
el día 11 de febrero de 2019,

a los 86 años de edad.
D.E.P.

La família agradece toda la atención recibida y todas las 
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado. 

Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:

La Cofradía del Ecce Homo de Vinaròs, lamenta comunicar 
a todos sus asociados, la defunción de nuestro 

Hermano-Cofrade D. MANEL AYZA FONELLOSA, 
fallecido el día 3 de febrero de 2019.

Acompañamos en el sentimiento de dolor a todos sus 
familiares y amigos y rogamos una oración por el eterno 

descanso de su alma

Rogamos a Dios por el alma de

Manel Ayza Fonellosa



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

16 febrer VALLS zona turística nord, 11

17 febrer MATEU c. Sant Francesc, 103

18 febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9

19 febrer PITARCH c. del Pilar, 120

20 febrer VINARòS FARMACIA av. País Valencià, 15

21 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

22 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

23 febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 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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València Nord - Castelló - Vinaròs
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Va
lè

nc
ia

N
or

d

Va
lè

nc
ia

Ca
ba

ny
al

Sa
gu

nt

Ro
ca

 C
úp

er

Al
bu

ix
ec

h

M
as

sa
lf

as
sa

r

El
 P

ui
g

Pu
ço

l

Le
s 

Va
lls

Al
m

en
ar

a

La
 L

lo
sa

Xi
lx

es

M
on

co
fa

N
ul

es
-L

a 
Vi

la
ve

lla

Bo
rr

ia
na

-L
es

 
Al

qu
er

ie
s

Vi
la

-r
ea

l

Al
m

as
so

ra

Ca
st

el
ló

Be
ni

cà
ss

im

O
rp

es
a

To
rr

eb
la

nc
a

Al
ca

là
 d

e
Xi

ve
rt

Be
ni

ca
rl

ó-
Pe

ñí
sc

ol
a

Vi
na

rò
s

Va
lè

nc
ia

-
Fo

nt
 S

an
t L

lu
ís

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

Ob
ser

va
cio

ne
s

De
sti

no

Vinaròs - Castelló - València Nord
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DIAS DE
CIRCULACIÓN

LMXJV

S

LMXJVSD

LMXJVSD

SD

SD

LMXJVSD

LMXJVSD

Va
lè

nc
ia

N
or

d

Va
lè

nc
ia

-
Fo

nt
 S

an
t L

lu
ís

Sa
gu

nt

Pu
ço

l

El
 P

ui
g

M
as

sa
lfa

ss
ar

Al
bu

ix
ec

h

Ro
ca

 C
úp

er

Vi
la

-r
ea

l

M
on

co
fa

Xi
lx

es

La
 L

lo
sa

Al
m

en
ar

a

Le
s V

al
ls

Ca
st

el
ló

Be
ni

cà
ss

im

O
rp

es
a

To
rr

eb
la

nc
a

Al
ca

là
 d

e
Xi

ve
rt

Be
ni

ca
rló

-
Pe

ñí
sc

ol
a

Vi
na

rò
s

Bo
rr

ia
na

-L
es

 
Al

qu
er

ie
s

Nu
le

s-
La

 
Vi

la
ve

lla

Al
m

as
so

ra

LMXJV

LMXJV

LMXJV

LMXJVSD

LMXJVSD

LMXJV

LMXJV

Va
lè

nc
ia

-
Ca

ba
ny

al

Ob
ser

va
cio

ne
s

Pro
ce

de
nc

ia

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 

 
ENCUENTRA EL CÓDIGO OCULTO EN ESTA 

PÁGINA Y ÚSALO EN TU RESERVA,
 

 2 SALAS CON DIFERENTE TEMÁTICA

60 MINUTOS PARA ESCAPAR

DIVERSIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOSCU OEsto requiere una cierta reflexión

¡CONSEGUIRÁS UN 50% DE DESCUENTO!*

* Promoción válida para las 10 primeras reservas. No acumulable a otras promociones.
** Promoción válida hasta el 4 de Marzo

Reserva ya con un 10% de descuento** en 
https://escapatorium.es con el cupón: carnaval2019

 




