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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.

Obres i Serveis ha finalitzat les feines de reparació dels 
carrers Salines XR, a la Costa Sud i dels vials Castanyola, 
Morena, Batallola i Pic a la Costa Nord. Els treballs han 
consistit en la renovació de l'asfalt per oferir una carretera 
més segura per als veïns, amb un cost de 90.000€ amb 
fons propis de l'Ajuntament.
El regidor de l'àrea, Guillem Alsina, ha comentat que 
les feines seguiran al passeig de Juan Ribera amb la 
renovació del paviment un cop l'empresa elèctrica 
realitze les feines d'instal·lació de nou cablejat soterrat 
per al futur segon centre de salut. D'altra banda, ha 
afegit que també es farà un reg asfàltic al carrer Cavall de 
Mar, a la Costa Nord, i al pàrquing de la Ciutat Esportiva. 

Alsina ha destacat que a totes aquestes feines s'afegirà 
una partida de 60.000€ del Pla 135 de la Diputació de 
Castelló per a seguir renovant els carrers de la localitat. 
En aquest sentit, ha remarcat "que aquesta inversió 
sobretot es destinarà per als vials més malmesos de la 
Costa Nord i Costa Sud, atenent les incidències que han 
traslladat els veïns a través de l'aplicació SIGO, seguint 
sempre els criteris dels tècnics municipals".
En total Vinaròs disposarà d'una partida de 150.000€, 
90.000 amb fins propis i 60.000 per part de la Diputació, 
per a la millora dels carrers de la localitat, amb l'objectiu 
de garantir una conducció més còmoda i sobretot més 
segura per a la ciutadania.

L'Ajuntament ha acollit una reunió a tres bandes amb 
el primer tinent alcalde, Guillem Alsina, el president de 
Cocemfe Maestrat, Ramón Meseguer i la subdelegada 
del Govern a Castelló, Soledad Ten, per a reivindicar 
una major accessibilitat en els trens regionals de la línia 
Vinaròs-Castelló.
Des del col·lectiu de discapacitats destaquen que 
actualment el 50% dels combois estan adaptats i 
reivindiquen augmentar les xifres fins al 100% per 
aconseguir plena accessibilitat en tots els regionals. Per 
la seva banda, la subdelegada Ten recollia les demandes 
del president del Cocemfe Maestrat, assegurant que 
treballaran per ampliar la flota de trens adaptats el més 
prompte possible. 
Per la seva banda, el primer tinent alcalde Alsina aprofitava 

la presència de la subdelegada per a reivindicar actuacions 
urgents a l'antiga N-340 amb la millora de l'asfalt en els 
punts més malmesos del vial. En aquest sentit, insistia 
que "volem garantir una carretera més segura abans de 
fer la reversió definitiva a l'Ajuntament, amb una primera 
actuació en aquelles zones on l'asfalt està en més mal 
estat, abans de fer l'actuació definitiva en tot el vial".
Així mateix durant la reunió Alsina també ha sol·licitat 
l'aportació de sorra a la platja del Fortí, a més d'actuacions 
en diferents punts de la costa per evitar la regressió del 
litoral, en especial a la Costa Nord. La subdelegada Ten 
s'ha mostrat molt receptiva a totes aquestes demandes, 
assegurant que les traslladarà al Ministeri de Transició 
Ecològica per aconseguir les inversions necessàries per a 
la costa vinarossenca.

Obres i Serveis destina 90.000€ per a l'adequació 
dels carrers de la ciutat
Les feines s'han centrat sobretot en els vials de la Costa Nord i Sud amb la millora de l'asfalt per 
oferir una circulació més segura per als veïns.

Vinaròs reivindica una major accessibilitat per als nous 
trens regionals
Prop del 50% dels combois de la línia Vinaròs-Castelló estan adaptats i des de la subdelegació del Govern a 
Castelló han anunciat que treballaran per ampliar el número.
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ACTUALITAT

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado 
en pleno extraordinario por unanimidad la 
inclusión en el Plan de Obras y Servicios de la 
Diputación para este ejercicio del proyecto para 
la construcción de 208 nichos correspondientes 
a la tercera fase de la ampliación del cementerio 
municipal. El presupuesto de ejecución será 
de 132.000 euros. Otro de los proyectos que 
el pleno aprobó incluir en el Plan, en este 
caso por importe de 18.000 euros, fue el de la 
remodelación de aceras de la Colonia Europa.
El concejal de Obras y Servicios, Guillem Alsina, 
explicó que en esta tercera fase de ampliación 
del cementerio, además de la construcción de 
los 208 nichos en dos fachadas de 104 cada 
una, se va a urbanizar la zona, crear distintas 
zonas ajardinadas y se procederá a la instalación 
de mobiliario urbano. "Haber escogido este 
proyecto para incluirlo en este plan de la 
Diputación responde a la necesidad de dar 
una solución urgente al tema del cementerio. 

Con ello, hasta 2020 no hará falta construir más 
nichos, y con recursos municipales se podrán 
rehabilitar las calles del camposanto más viejas 
y que se encuentran actualmente en muy mal 
estado", explicó Alsina.  

Por otro lado, en cuando a la remodelación de 
aceras de la zona de la Colonia Europa, en la 
costa turística sur, explicó que se trata de una 
mejora que se realizará en la calle Salinas A para 
hacer la plaza de este entorno accesible.

Vinaròs construirá 208 nichos y mejorará aceras de la Colonia Europa con el 
Plan de Obras de la Diputació

baltika
Especialidad en productos 

de los paises del Este

C/San Francisco 10, C.P. 12500  Vinaròs

►
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ACTUALITAT

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia

PRESENTACIÓN VIERNES 16 DE MARZO 11.15h 
EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VINARÒS

Conferència de l'arxiver municipal de Vinaròs Sergio Urzainqui, organitzada per 
"Amics de Vinaròs" arran del nou llibre de la col·lecció Mare Nostrum "El anhelo de 
Aragón: la carretera y el puerto de Vinaròs. Documentos para su estudio".

Trobada de pilota a l'escola al pavelló municipal de   Benicarló, amb 
participació d'escolars de quart de Primària de les escoles E. Martínez 
Ródenas i Angel Esteban  de Benicarló, Jaume I i Assumpció de Vinaròs, 
Alcossebre, Càlig i Traiguera.   
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SOCIETAT

Entre los dos partidos de las semifinales del sábado 
23, la Federación Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física, hizo un reconocimiento 
publico de la mano de su Presidente José Alberto 
Álvarez a Ramón Gisbert Llorens, entregándole 
el Premio Extraordinario Juan Palau (máxime 
galardón que otorga esta federación dentro del 
baloncesto en silla de ruedas).
Este Premio se lo hizo entrega como reconocimiento 
a todos los años que se ha dedicado a este deporte, 
que data desde 1973 que se inicio como jugador, 
para empezar en la parte directiva en 1.975 y 
creando por primera vez en España el primer 
equipo de baloncesto íntegramente femenino y 
la primera escuela de baloncesto adaptado, para 
pasar a jugarse el primer encuentro el 1 de mayo 
de 1.976 en Barcelona.
También en la década de finales de los 70 entro 
a formar parte de la federación catalana, donde 
puso en marcha programas tan importantes 
como “L’Esport a l’Abast de Tothom” y el “Hospi.
Esport”, programas con el que contribuyo en el 
primer caso y dirigió en el segundo, así como 
creo las comisiones deportivas en la federación y 
posteriormente creo la primera dirección técnica 
de una federación.
Ocupo cargos entre otros de presidente de la 
comisión de baloncesto de la federación catalana, 

miembro de la comisión nacional española de este 
mismo deporte.
Fue cofundador del club CEM Barcelona, que 
posteriormente se traslado a Hospitalet de 
Llobregat donde sigue actualmente y del 
que ostento su presidencia del 2.014 al 2.018, 
desde 1.977 hasta 1.982 ocupo varios cargos de 
responsabilidad. Del año 1.982 hasta el 2.010 
estuvo en el UNES de Sant Feliu de Llobregat, 
donde ocupo su presidencia durante mas de 24 
años, dimiendo en el 2.010, por que justamente 
Joan Palau, le pidió que se incorporara a la Junta 
directiva de la FEDDF. Dejo el UNES Sant Feliu 
dentro de las secciones no profesionales del Barça.
Como entrenador de baloncesto llevo la dirección 
de los clubs, CEM, UNES y por poco tiempo del 
Bamesad de Vinaròs. También como entrenador 
destacar que fue seleccionador nacional femenino 
en el Campeonato de Europa en 1.989 y el Mundial 
en 1.990, para ser también seleccionador nacional 
en los míticos Juegos Paralímpicos de Barcelona’92.
En el transcurso de su carrera al frente de distintos 
cargos directivos, también destacar que por 
asuntos familiares estuvo viviendo en Medellín 
(Colombia) y entro a formar parte de FEDESIR, 
federación colombiana y creo la Comisión 
Nacional de Baloncesto, donde con su gestión 
de seriedad y organización, consiguió que la 

Selección Colombia, se clasificara en segundo 
lugar de los Juegos Paramericanos de México 
2.011, clasificando el equipo subcampeón trans 
los EEUU y por delante de la potentísima Canadá y 
clasificar por primera vez y única por el momento 
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2.012.
Ha formado colaborado en la creación del equipo 
de Econy de Gran Canaria, Basmi de Girona, Horitzó 
de Terrassa, así como del Cocemfe Castellón, este 
último en el 2016.
Por todo ello, le fue entregado este Premio 
Extraordinario que fue escogido por los:  
representantes Servicio del Área de Programas y 
Actividades del Real Patronato sobre Discapacidad, 
Director-Gerente del Comité Paralímpico Español, 
Alta Competición del Consejo Superior de 
Deportes, periodista deportivo de RNE, Junta 
Directiva de la FEDDF y el representante de 
Comités Técnicos.
Así mismo en este acto, además del Presidente 
de la Federación Española José Alberto Álvarez, 
también le han felicitado el Coordinador Nacional 
de Baloncesto en Silla de Ruedas, Javier Pérez, el 
Director General de Fundación ONCE, José Luis 
Martínez Donoso, el Secretario General del Comité 
Paralímpico Español y a la vez Presidente de Special 
Olympics España, Miguel Sagarra e innumerables 
personalidades, deportistas y técnicos.

Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas
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   El CEIP Assumpció de Vinaròs ha celebrat el seu particular rebuda i pregó de Carnestoltes. 
E.Fonollosa

Cerimònia tradicional xinesa del te a càrrec d’ An ZhiHong. E.Fonollosa

Classes de xinès a càrrec d’ An ZhiHong. E.Fonollosa

El concurs de postres és tot un clàssic en la programació particular de la 
comparsa més veterana del Carnaval de Vinaròs, La Colla. E.Fonollosa

Repartiment llibrets de Carnaval al mercat. E.Fonollosa
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MENÚ CALÇOTS
Teja de 12 calçots con alcachofas

Parrillada de carne o
Pescado a la plancha

Postre + Café o Cremaeta,
pastisset y mistela

A ESCOGER ENTRE

Todos los mediodías
con RESERVA PREVIA 638 820 851

Precio/Persona
IVA Incluido

€23

Divendres a la tarde, 
després d'una concentració 
d'estendards de les comparses, 
acompanyades de l'emperador 
Carnestoltes, es va procedir a 
la inauguració del recinte de 
casetes de les comparses per 
part de les autoritats locals. 
També va quedar inaugurat el 
racó gastronòmic. 
I a la nit en la carpa del 
carnestoltes es va poder gaudir 
de l'actuació de Dj Miss Rose 
i Concha Perruca, en un acte 
organitzat per les associacions 
Femme Força i Castelló LGTBI en 
col·laboració amb l'Ajuntament 
de Vinaròs.

Inauguració 
del recinte  
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Diumenge a migdia es va celebrar a la carpa del carnaval el sempre divertit concurs de mascotes disfressades, que patrocina 
l'Hospital Veterinari San Francisco, amb un primer premi dotat amb 350 euros, un segon de 150 i el tercer de 50 euros. Els guanyadors 
van ser Caralin, amb els gossos Golden Retriever que portaven la disfressa de nom “Bella i Bèstia”, en segon lloc va quedar Lola, 
amb la seva àguila Harrys disfressada de Yoda, i en tercer lloc Enzo, el gos del qual portava la disfressa de “Cocodrilo Dundee”.  

Concurs de mascotes disfressades

amb el Carnaval de Vinaròs!

País Valencià, 11      VINARÒS     t. 964 45 56 60       http://www.pcbox.comFinanciación hasta 10 meses sin intereses. Consulta las condiciones de pago
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- Sobremesas - 
- Portátiles -  

- Equipos Gaming -
- Smartphones -

REPARACIÓN
Taller o  Domicilio

Empresas - Particulares
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO

1er premi2n premi3er premi
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Una de les novetats 
d’enguany era el concurs 
de paelles intercomparses. 
Van ser 22 les comparses 
participants, i la comparsa 
guanyadora va ser Samba pa 
mi, en segon lloc va quedar 
Fot-li Canya i en tercera 
posició La Morterada.

Amb 
l'actuació 

de 
Dragon 
Rapide, 

Danza 
Invisible 

i Los 
Rebeldes

Concurs de paelles intercomparses

Concert Remember 80
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La Gala de Reines

Les 30 reines del Carnaval de Vinaròs van viure 
dissabte la seva nit més especial. Una nit inoblidable 
en la qual van mostrar els vestits plens de fantasia 
que portaven tant temps elaborant i que eren fins 
a este momento era el seu secret millor guardat. Va 
haver-hi vestits espectaculars per la seva grandària, 
també pel seu disseny i laboriositat i uns altres per 
la gran imaginació i fantasia demostrada. Després 
de l'obertura de portes i l'inici de la festa amb 
l'actuació dels deejays Alex Ibarra i David Bel una 
hora i mitja abans, la gala va donar començament 
una mica més tard de les 19.30 hores amb el compte 

enrere, un vídeo introductori i un espectacle de 
xou dels Guerrers de Xi’an. Després d'això, l'actor 
vinarossenc Anthony Senén i la periodista Belén 
García, presentadors d'aquesta gran gal·la, van 
donar pas a les veritables protagonistes de la nit: 
les reines. 
La primera reina a sortir va ser Lara Fumadó, de la 
comparsa Pensat i Fet, amb el seu vestit dissenyat 
per Marilo Cabanes i Oscar Galindo, i l'última 
Mari Carmen Sánchez, de la comparsa Ara sí 
que sí, amb el vestit que portava per nom “Olori 
Xangó” dels dissenyadors Marian i Romero. Molt 

aplaudides per l'incansable suport del públic van 
ser especialment les reines de les comparses que 
complien aquest any el seu 35 aniversari, com la 
Tomba i Tomba, Uiaaa, Penya València i Cherokys, o 
les que celebraven dues dècades d'existència, com 
la Ja Hi Som i Tot dins d’un got. Una altra de les 
comparses que estava de celebració, en aquest cas 
el seu cinquè aniversari, era la comparsa Esmuvi. 
A la gala també van actuar el sempre espectacular 
en la seva coreografies Gimnàs Gentsana, amb 
el xou "De Vinaròs a la Xina, Gentsana t'anima”, i 
Esmuvi Batucada amb el seu vibrant "Viu la festa de 
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Salvador de Badia”, i es va presentar la cançó 
del Carnaval 2019. Geena Drag també va 
participar en aquesta gala amb diversos gags 
en diferents parts i també en el tram final, amb 
la cançó “Yo soy así”, amb la qual van sortir 
de nou totes les reines a l'escenari agraint el 
suport del públic en la conclusió de la gala. 
El comiat va ser amb l’himne del carnaval de 
Vinaròs i un ram de focs artificials que van 
posar el punt i final a un gran esdeveniment 
amb els membres de la COC i les reines i 
presentadors agraint la presencia del públic. 
El bon temps i el gran aforament que permetia 

la nova ubicació de l'acte va propiciar que 
aquesta gran gal·la fos presenciada in situ per 
unes 9.000 persones. 
Cal destacar que l'escenari de la gala era 
imponent. Es tractava del més gran en 
superfície dels instal·lats fins ara, amb 600 
metres quadrats d'un temple imperial xinès, 
ja que la cultura xinesa és la temàtica central 
d'aquesta edició, amb cinc estructures, dues 
d'elles de 10 metres d'altura, altres dues de 12 
metres i la més alta de 14 metres d'altura.
A més, es va instal·lar una grada accesible per 
persones amb mobilitat reduïda.
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Els Mateixos 
Débora Gómez López

Samba pa’ mi 
Laura Sorlí Ocaña

Xe quin poc suc 
Alba Vidal Resurrección

Marxeta 87’ 
Silvia López Castillo

Pl. Hort dels Escribano, 2 cantonada C/ de Vila-real
Tel. 964 45 65 31

URGÈNCIES 24 HORES 606 569 836

Bons Carnavals !
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Pensat i Fet 
Lara Fumadó Montava

I sense un duro 
Irta Vives Ortiga

Penya Barça 
Yenny Romero Giraldo

Fot-li canya 
Mari Neus Grau Miralles
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El Pilà 
Maite García Claro

Esmuvi 
Emma Brunet Ferré

On anen la liem 
Almudena Gómez Pablo

Els Povals 
Ainhoa Ruiz García
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Ja hi som 
Marta Ortí

La colla 
Ana Río Vricanova

Depressa i corrents 
Ana García Gamero

Pan y toros 
Alba Sauch Labernia
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Ni fu ni Fa 
Andrea Constantin 

Uiaaa...! 
Izaskun Vila Sánchez

Va que xuta 
Noelia Fernández Kartvelisvili

La Morterada 
Inga Svetlichnaya
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Arramba i clava 
Sunsi Centelles Pla 

Els dormilons 
Rosa Albiol Sorlí

Locura 
Adhara Calvo Jaques

Penya València 
Alba Alsina AlbiolFoto:Aparicio
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Cherokys 
Andrea Gallego Meseguer

Tot a orri 
Laura Estevan Guimerà

Tomba i tomba 
Vanesa Carceller Rabaza

No En Volem Cap 
Rebeca Ortí Anglés
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Ara Si Que Si 
Mari Carmen Sánchez Rodríguez

Tot dins d’un got 
Ariadna Griñó Segura

964 455 489
www.miralles.com

vidrio plano
antifuego
control solar
doble acristalamiento
vidrios de seguridad

enmarcación
molduras
cuadros
laminas

decoración
espejos
murales
vidrieras artisticas
fusing
mamparas de baño

SGG

E L  C O N F O R T  Y  E L  A H O R R O . . .
L A S  C U A T R O  E S T A C I O N E S  D E L  A Ñ O

Gracias a nuestro innovador vidrio de aislamiento térmico y control solar, usted podrá disfrutar de la luz y la temperatura ide
su hogar las cuatro estaciones del año sin necesitar un gasto excesivo en calefacción ni en aire acondicionado. 
SGG PLANITHERM 4S de Saint-Gobain Glass es la apuesta más segura para ahorrar energía todo el año y lograr el máximo confort.

Al fin!…con SGG PLANITHERM 4S como en su casa no se estará en ningún sitio…

Reduzca su consumo en calefacción 
y aire acondicionado.

Cristaleria Miralles | Avda. Maria Auxiliadora, 19 Vinaròs Castelló | Tel. 964 455 489 
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www.miralles.com
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Gala de reinas infantil

Les reines infantils de les comparses van 
viure diumenge una tarda somiada i van 
mostrar al públic les seves fantasies en 
el mateix escenari del temple imperial 
que havia acollit hores abans a les 
representants majors. Va ser una bonica 
gala molt ben presentada per Elena Mora 
i Karolina do Santos que va comptar 
amb les actuacions de l'acadèmia de 
ball Locura, Maribel Ruiz, Esplai, Esmuvi 
Dansa i una exhibició de Capoeira Esmuvi.  
Molt de públic, pràcticament el mateix que 
a la gala anterior, va tornar a congregar-
se a l'entorn del temple imperial per a 
presenciar aquest esdeveniment en el 
qual els més petits són protagonistes.

La Gala de Reines infantils
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Pensat i Fet
Ariadna Martorell Fort

I sense un duro
Ainara Pla Beltrán

Penya Barça 
Carmen García Valverde

Els Mateixos 
Nerea Lengua Ortiz

Xe quin poc suc
Alexandra Martinez Resurrección

El Pilà 
Estela León García

Esmuvi
Txell Juan-Camps Brunet

On anen la liem
Jeanette Albalate  Prats

Ja hi som
Macarena Chau Ortí

La colla 
Ivonne Marza Sales

Depressa i corrents 
Noor Noll  Fabregat

Pan y toros
Ilaria Bocean

Ni fu ni Fa
Nereida Escaravajal  Pérez

Uiaaa...! 
Susanna Rojo Sánchez
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No en Volem Cap 
Anna Bas Prades

Marxeta 87 
Alba García Borrás

Arramba i clava 
Carla LLuch López

Els Dormilons
Paula Esporrín Albiol

Locura
Cristina Angel Miras

Penya València
Lucía García Molina

Cherokys 
Julia Meseguer Colás

Tot a orri 
Andrea Sebastià Rallo

La Morterada
Náyade Morales Callau

Tomba i tomba 
Naiara Zafra Zapata 

Fot-li Canya 
Erika Gasulla Rosa

Ara sí que sí
Charlotte Reverter Gómez
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Ara sí que sí
Charlotte Reverter Gómez

El Carnaval de Vinaròs va dedicar dilluns la 
tarde nit a la tercera edat en una revetlla en 
l'envelat amenitzada per la orquestra Mas 
Music. Durant l'acte es va imposar la banda de 
reina de la Tercera Edat a Francisca López del 
Peral, del centre López Dóriga i Mari Carmen 
Sanz Albiol, del centre municipal de la tercera 
edat, per part de l'alcalde, Enric Pla, el regidor 
de Festes, Marc Albella, i el president de la 
COC, Abilio Segarra. Es van repartit cocs i cava 
per als assistents, gràcies a la col·laboració de 
l'associació de forners.

Festa de la tercera edat

T. 689 30 37 61
 

Sant Ramon, 1 - 4º A 
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com
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Dimarts a la nit es va celebrar el divertit concurs 
Karoke Intercomparses. Hi van participar 13 
comparses i prèviament va tocar el grup Aurins. La 
comparsa Va que Xuta va resultar la guanyadora 
amb el tema “Fuego”.

Karaoke intercomparses
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CULTURA

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

Sempre 
les últimes 
novetats!

Segueix-mos
al facebook

per a les últimes
novetats
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Hoy va de números... 
presupuestos
Per Fernando Juan  Ejecutiva local PSPV-PSOE

OPINIÓ 

¿Como inciden los 
presupuestos del Estado en 
nuestra población?
Bien, aunque muchas 

inversiones dependen de otras administraciones, 
como la Generalitat, Unión Europea, Diputación 
o el propio Ayuntamiento, los presupuestos 
generales del Estado son las partidas más 
importantes para los habitantes de un país. Los 
vinarocenses recibimos y pagamos más o menos 
en función, principalmente, de las iniciativas 
impresas en dichos presupuestos, y los cambios 
de un presupuesto a otro generan mejoras o 
empeoramientos en la calidad de vida de todos 
nosotros. 
Algunas de las intenciones que se encontraban 
plasmadas en los fallidos presupuestos (a los que, 
recordemos, votaron en contra PP, Ciudadanos, 
Esquerra Republicana i PdCat) han podido ser 
resueltas por medio de Decretos Ley, pero otras 
se quedarán en el tintero de las intenciones no 
cumplidas si el resultado de las elecciones da a 
luz un gobierno en el que no esté el PSOE, así 
de claro. 
¿Y que han perdido los vinarocenses con el veto 
a estos presupuestos?
Mucho, puesto que eran el motor del reequilibrio 
económico y de la recuperación social perdida 
después de 7 años de gobierno del PP. Entre las 
medidas:
- Incremento en un 60% de las ayudas a la 
dependencia.
- Supresión progresiva del copago farmacéutico 
a los pensionistas con bajo nivel de renta.
- Incremento de la prestación por hijo a cargo, de 
291 euros a 341.
-  Reforma del Bono Social de Emergencia para 
evitar el corte en los suministros de luz.
- Aumento de los permisos de paternidad de 5 a 
8 semanas.
- Recuperación del subsidio de desempleo para 
mayores de 52 años.
- Universalización de la escuela pública infantil 
de 0 a 3 años.
- Aumento de las partidas presupuestarias 
destinadas a becas para estudiantes y reducción 
de las tasas universitarias.
Continuará.

100% 
drets

de l’obra
per a 

l’AUTORSom una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència, 

t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

Tel.964 45 00 85
Dr. Fleming, 6 · VinaròsEDITORIAL ANTINEA
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OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

El tripartito lo oculta todo

Por Lluís Gandía

CARNAVAL 2019

Per Maria Dolores MirallesPer Lluís Batalla i Callau

S'agafa abans un mentider 
que un coix?? (2a part)       

Cuando faltan tres meses 
para las elecciones locales 
tanto Enric Pla como 

Guillem Alsina y Jordi Moliner se han quitado 
definitivamente la careta y ya no tienen reparos 
en utilizar todos los recursos públicos para su 
publicidad y propaganda. Después de ocultar más 
de 1 millón de euros en el presupuesto municipal 
ahora toca empezar a gastar de forma desmedida 
para aparentar en las últimas semanas que están 
haciendo aquello que no han hecho en los tres 
años y nueves meses anteriores.
El Alcalde, Enric Pla, sigue siendo el director de 
este Semanario pese a que anunció hace tres años 
que tardaría solo unos días en encontrar un nuevo 
director. Nadie quiere ser director de paja de un 
Diariet al que el tripartito impuso un reglamento 
censor y que impide la libertad de expresión de los 
partidos políticos.
Guillem Alsina y Jordi Moliner disfrutaron en la 
anterior legislatura de libertad absoluta para 
publicar lo que quisieron en estas páginas, nunca 
se les prohibió nada porque el gobierno del PP no 
tenía nada que ocultar, pero nada más llegar al 
gobierno la piel fina de los concejales del tripartito 
les hizo cambiar de opinión y aplicar la censura 
para convertir un diariet que era de todos en un 
aparato de publicidad y propaganda.
Así, con la censura por bandera, han ocultado 
a los vinarocenses que mintieron al prometer 
una auditoría pública y urgente de las cuentas 
municipales, han ocultado la dimisión de la 
concejala de Som Vinaròs de Bienestar Social 
porque las prioridades del tripartito no eran lo 
que habían prometido en la campaña electoral, 
han escondido la multa de 40.000 euros porque 
no se pagó a tiempo la Seguridad Social de los 
funcionarios. 
El diariet dirigido por Enric Pla ha servido para 
ocultar durante más de 1 año la sentencia del 
PAI de Verdera que ha costado, por ahora, más 
de 1 millón de euros de todos los vinarocenses; 
escondieron la sentencia contra el exalcalde 
socialista de Vinaròs condenado por prevaricar 
y solo la publicaron cuando tras el recurso se 
convirtió en firme. Y ahora en las últimas semanas, 
como no tenían suficiente con la manipulación del 
BIM (Boletín de Información Manipulada) utilizan 
el diariet y los medios de comunicación como su 
altavoz propagandístico. 
Lo que no saben es que su desastrosa gestión 
ya no la lograrán disfrazar ni disimular hagan lo 
que hagan. El gobierno con más sueldos de la 
democracia ha sido el que menos ha hecho por 
Vinaròs y eso ya no hay propaganda ni publicidad 
que lo disimule. Hasta en esto han fracasado.

Fa no res celebrarem 
Sant Antoni, San 
Sebastián, San 

Sebastianet i ja ens hem endinsat cap la festa del 
Carnaval. 
Aquest any   la festa començà el 16 de febrer 
a migdia amb l’arribada de l'emissari del 
emperador Carnestoltes a l'ajuntament, després   
en comitiva ens endinsarem cap al mercat 
municipal. Per la vesprada es van imposar les 
bandes a les reines   a l’entoldat del carnaval, 
acabat l'acte totes en rua i acompanyades per 
un xaranga recorreren els carrers de Vinaròs. 
Després es va servir   el sopar en honor a les 
Reines del Carnaval, elaborat per l'Associació 
d'Hosteleria de Vinaròs, amenitzant la vetllada 
l'orquestra Vendetta.
L'emperador Carnestoltes, aquest any arriba 
diumenge al Passeig de San Pere, seguit en 
rua fins l'àgora, on el pregoner Marc Mendez 
dóna oficialment el tret de sortida al carnaval 
2019. Aquest any   s'ha engegar novetats, una 
ha estat la inauguració d'un espai gastronòmic, 
també s'ha celebrat la primera edició de la 
«Nit per la Igualtat i la Diversitat», també ens 
trobaren durant aquesta setmana   al recinte 
de les casetes punts de infromació per atendre 
qualsevol agressió i s'informara sobre politíques 
de igualtat. 
La presentació de   La Gala de les Reines, 
novament   camvia d'ubicació, prop de la plaça 
del Llangostí.   Aquest any la presentació de la 
gala ha estat conduida pel vinarossenc Anthony 
Senen   i la periodista Belen Garcia. En la gala 
es va presentar la cançó del carnaval 2019, 
interpretada per Ivan Chaler, també Geena Drag, 
va participar en aquesta gala amb diferents gags, 
concloen la gala interpretant en directe la cançó 
«yo soy asi»,acompanyada per totes les reines. 
La Gala de les Reines, és un dels actes més 
importants de la festa perquè   vam poder 
admirar   a les reines de les diferents comparses 
amb els seus espectaculars vestits , que després 
lluiran en les desfilades els   dies 2 i 3 de Març. 
Som sabedors que són dies de festa, de dibauixa, 
però es molt possitiu que es promoguen 
campanes des de l’ajuntament pel que fa 
al consum d’alcohol responsable, així com 
per evitat possibles casos d’assetjament.  
Animem a tots i a totes a participar de forma 
massiva en la programació que s'ha preparat. 
Gaudir de les desfilades, on els carrers 
de Vinaròs, s'ompliran de gom a gom de 
comparseros , llum, color i música. Són dies de 
festa, d'alegria, però també el nostre Carnaval 
és una finestra oberta a la resta del món, ja que 
ens permet alhora promociona la nostra ciutat. 
Quan arriba el Carnestoltes, ens disfressem, 
ens col.loquem les caretes per desenhibir-
nos, i d'aquesta manera defugim de la 
rutina, de les normes de convivència 
que ens oprimenuxen durant tot l'any, 
Des de el PVI, volem felicitar a totes les 
reines, a les comparses i sobre tot als 
“comparseros”, pel seu treball, tenacitat, esforç, 
perquè sense ells la festa no seria possible. 
VISCA EL CARNAVAL DE VINARÒS

1.-   “Volem que guanye Vinaròs? 
Tenen sistema de joc? Tenen 
honestedat? Reconeixen que no 
saben fer les coses i malgrat tot 

volen seguir?”.Així acabava la 1a part fa 7 dies. 
Una cosa vaig marcar el dia que es va anunciar que 
no seguia: cal ser honestos, cal ser íntegres. Durant 
els darrers 8 anys aquesta ha estat la màxima 
política, i sobretot els darrers 4 anys. Un no sap de 
tot en política però sí pot aprendre moltes coses, i 
sempre estàs aprenent, si tens la voluntat de fer-
ho. 
   A la meua formació , a Esquerra Republicana 
de Vinaròs , mai hem traït els Drets Universals ni 
aquells principis que ens fan diferents a la resta, 
perquè som del pensament que si un polític es 
capaç de traïr -los més val que marxi cap a casa.
   A la meua coalició s'han presentat mocions de 
denúncia cap a la situació dels presos polítics, 
i aquells partits de govern(PSOE, Compromís i 
Podem) que viuen de dir que són d'esquerres es 
van inhibir i van mirar cap a un altre costat. Este 
és el drama d'esta esquerreta. Ho deia una jove a 
Madrid: “ Puigdemont, exiliat, i Pablo Iglesias en una 
xalet a Galapagar. Això t'ho explica tot”. Un altre, 
no tan jove, diu: “ Pedro Sanchez demana perdó 
als exiliats republicans, i ell persegueix republicans. 
Això t'ho explica tot.”.I Oltra parla de dinarots dels 
exiliats... 
2.- Efectivament s'agafa abans un mentider que un 
coix. 
.Podem de Vinaròs comença a fer taules estos 
dies per elaborar el programa electoral de maig de 
2019. Faran una assemblea pública per explicar 
perquè el programa electoral de 2015 no s'ha 
acomplert?.  S'agafa abans un mentider que un 
coix...
. PSOE de Vinaròs ha despenjat el programa 
electoral de 2015 de la seua pàgina web. No ha 
acomplert les seues promeses. Heu vist als regidors 
compareixent cada any per donar compte de les 
accions de la seua regidoria? No. Si haguessin  
acomplert les promeses, perquè despenjar el 
programa?  S'agafa abans un mentider que un coix
. Compromís, que juntament a Podem, van dir 
fa quatre anys que “ ja estava bé de consultar al 
poble nomès cada quatre anys, quan són eleccions, 
i després es passa d'ell”.  2 Plenaris ciutadans en 4 
anys, cap reunió del Consell de Barri, cap Consell 
de Benestar Social, cap Consell de Turisme, de 
Comerç deixem-ho córrer, i Cultura...i... S'agafa 
abans un mentider que un coix .
3.- He parlar abans de la meua formació i puc 
parlar també de la coalició amb Els Verds, hem 
estat absolutament honestos i fidels al poble, 
a la recerca del benestar de la nostra gent. Les 
mostres de suport aquestes darreres setmanes 
ens dóna confiança en el futur. Som el partit, 
Esquerra Republicana, que Vinaròs necessita i 
ara més que mai. No hi ha cap altra alternativa 
des de l'honestedat de l'esquerra. Ho hem 
demostrat des de la generositat en les propostes, 
independentment de qui governés. A nosaltres no 
ens agafaran, perquè ni mentim ni patim coixera 
ideològica.
Llibertat als presos polítics!
Llibertat als exiliats!
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El futuro Emmanuel Herrera

Els catalanoparlants encara canviem al castellà amb els nouvinguts Associació Cultural Jaume I

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

MALAS DECISIONES

El 12 de febrer, el regidor de la coalició Acord 
Ciutadà, Lluís Batalla, va anunciar que renunciava a 
encapçalar la candidatura d’Esquerra Republicana 
en les eleccions municipals del maig de 2019. Una 
decisió que ha sorprès tothom i ha desconcertat els 
votants pels qui la trajectòria de Lluís Batalla com 
a regidor a l’Ajuntament de Vinaròs al llarg de vuit 
anys ha representat els valors republicans, nacionals 
i d’esquerres.
La decisió del company Batalla ha estat una opció 
personal, madurada des de fa temps, de la qual ja 
n’érem coneixedors. Significa això que no hi haurà 
una candidatura republicana a Vinaròs? En absolut. 
En política no hi ha cap persona imprescindible,  per 
molt valuosa i omnipresent que siga. Tot i que Lluís 

ha estat la cara visible als plens municipals, no anava 
sol. Darrera del regidor hi ha hagut gent, més o 
menys coneguda, que d’una manera discreta, però 
persistent ha col·laborat amb ell i li ha donat suport.
Per tant, s’acaba una etapa i en comença una 
altra plena de reptes formidables. Presos polítics 
per posar urnes i amenaça d’il·legalitzacions en 
sèrie de partits polítics. Demagògia, xenofòbia, 
tauromàquia, masclisme com a pròleg del feixisme. 
Repressió de les llibertats fonamentals i retallades 
de drets socials que crèiem inviolables. I el fracàs 
d’una alternativa que fa quatre anys engrescava la 
ciutadania a “assaltar el cel”.
No podem malbaratar ni els vuit anys d’experiència 
del treball fet en el consistori pel company Batalla, 

ni afrontar el futur sense 
una digna presència 
pública dels homes i 
dones que representen 
els valors republicans, nacionals i d’esquerres, i més 
encara enguany que commemorem el centenari 
del naixement d’Alfred Giner Sorolla, fidel als ideals 
republicans i a la nostra llengua, i de Francesc Batiste 
Baila, que va patir l’exili i la deportació als camps 
nazis per defensar la República.
No podem renunciar per respecte a les poques o 
moltes persones que a Vinaròs esperen de nosaltres 
que ens arrisquem i donem el pas per un Vinaròs 
republicà en un País Valencià lliure i solidari amb la 
resta de Països Catalans.

El tiempo transcurre inexorablemente y nos 
acercamos a una doble cita electoral, donde los 
ciudadanos decidiremos libremente a nuestros 
representantes durante los próximos cuatro años. 
Desde Ciudadanos como partido liberal y europeísta 
miramos al futuro de forma ilusionante, 
sabiendo que tenemos una gran oportunidad 
de ganar en las urnas al bipartidismo. 
Las apelaciones continuas al pasado y al 
franquismo por parte del PSOE solo buscan 
dividir a nuestro país en dos bloques 
contrapuestos, izquierda y derecha, olvidando 
el futuro y dejando a un lado el mensaje 
de modernidad. Mientras, los populismos 
y nacionalismos nos alejan de Europa, y 
amenazan gravemente a nuestra democracia, 
en su afán de imponer su ideología al resto. 
La izquierda, con su falsa superioridad moral, 

cada vez que ve en peligro su hegemonía siempre 
apela al pasado resucitando debates inertes que 
no conducen a ningún sitio.
En Ciudadanos defendemos que no puede existir 
democracia sin respeto al ordenamiento jurídico, 
sin respeto a las normas que todos nos hemos 
dotado, y el respeto a su cumplimiento nunca 
puede ser un acto considerado radical como los 
nacionalistas quieren vendernos estos días. En 
Cs seguiremos trabajando en la defensa de la 
igualdad y la libertad como valores básicos en 
nuestra democracia y como garantía de una 
convivencia basada en el respeto. El Botànic en 
estos cuatro años se ha consolidado como un 
proyecto de libertad restringido, que tiene su 
máximo exponente en un modelo educativo y 
lingüístico sectario orquestado por Compromís 
con la complicidad de Puig y el PSC valenciano. 

Desde Ciudadanos creemos en 
la diversidad y en la pluralidad, 
en una sociedad inclusiva y una 
forma de gobernar para todos. 
Porque una sociedad diversa es 
síntoma de riqueza y nunca puede ser motivo de 
división. Por esta razón, rechazamos las visiones 
sectarias de los nacionalistas que creen en una 
sociedad única, y nos presentamos como única 
alternativa constitucionalista capaz de frenar las 
imposiciones y garantizar nuestras libertades. Cs 
representa el único proyecto sin mochilas, lleno 
de gente con talento y las manos limpias que 
quiere trabajar por los verdaderos problemas 
de los valencianos para volver a ser una tierra 
de oportunidades, con empleos de calidad e 
inversiones justas y necesarias que generen 
crecimiento económico.

la Plataforma per la Llengua alerta de l'estat del 
català entre els nouvinguts: només un de cada 
sis estrangers fa la conversió cap al català com a 
llengua habitual, mentre que cinc de cada sis ho fan 
al castellà. En aquest sentit, l'entitat lamenta que 
la majoria de catalanoparlants es comporten com 
usuaris d'una llengua "marcada, no segura", perquè 
majoritàriament encara canvien d'idioma amb 
l’estranger o persones d'aparença estrangera. 
De fet, segons l'enquesta d'usos lingüístics del 2013, 
quan l’ interlocutor inicia la conversa en castellà 
solament un 12,3% es mantenen en català, i un 71% 
passa directament al castellà. En la majoria dels 

casos es per una malentesa mala educació. Cal 
afegir també que si  no entenen el català difícilment 
entendran el castellà.   
       Voldria citar com a exemple el cas del nostre 
cantant Guillem d’Efak que era negre, dic era perquè 
va morir molt jove , i era de la Guinea Equatorial . 
  Guillem va anar a comprar a una farmàcia a Palma 
de Mallorca ,  tota la gent era atesa en català i quan 
li va tocar a ell se li van dirigir en castellà i al vore 
que ell parlava en un català correctíssim li van dir 
“ Perdone però em pensava que vosté era negre.” 
Anècdotes a part cal dir que concretament a Vinaròs, 
que es una de les poblacions on el ús de la nostra 

llengua es més viu, es dona aquesta 
circumstància mes a sovint. Son molt 
pocs els qui ens mantenim fidels a la 
llengua dels nostres avantpassats.   
Davant d’una cara que no coneixem o que ens 
paregue estrangera, automàticament ens posem 
a parlar en Castellà. Pensem que això es educació 
       En definitiva que cal lluitar contra qualsevol 
menyspreu a la nostra llengua i també per 
respecte al nostre idioma i cap a les persones que 
no siguen d’ací, cal no canviar de llengua quan 
ens dirigim a elles, Cal fer-ho encara que sigue per 
dignitat. 

Vull agrair el tracte rebut en el problema de 
sordera que he patit, a l’ambulatori de Vinaròs, on 
va començar tot just fa un any.

A la infermera Irene que em va donar ajuda i ànims 
quan estava perduda.

A la doctora Laura Balada per la seua atenció i 

eficàcia mèdica.

Al departament d’ otorrinolaringoligía de l'Hospital 
Comarcal de Vinaròs, doctor Hernández i el seu 
equip.

A l'Hospital Doctor Pesset de València, l'equip 
d'otorrinolaringologia i en especial al  Doctor M. 

Tamarit, que em varen fer l'intervenciò de l'implant 
cloclear a l'oit i tot lo que comporta.

Gràcies per l'esforç, per ser tan profesionals cada 
dia.

Molt agraïda a aquesta Sanitat Pública.

 Agustí Romeu Sospedra.

Molt agraïda a aquesta Sanitat Pública Fina Alcañiz Ferrandis
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 Ejemplar de congrio que pesó 22 kg. capturado al bou

Mar pacífico en semana carnavalera
Se trabajó sólo cuatro días, al hacer fiesta los pescadores el pasado viernes. A cambio se faenará el próximo 
lunes que es jornada festiva local. En general, se faenó bien por lo tranquilo de las aguas. Las capturas 
resultaron aceptables, a excepción de la llum que está fuera. Y las cotizaciones fueron bajas para la especies 
mas mayoritarias.
La pesca de arrastre subastó a diario gran variedad de pescados y mariscos, como langostino, cigala, gamba, 
calamar, choquito, pez de S. Pedro, pescadilla, gallo, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, caballa, 
móllera, pulpo blanco, canana y morralla.
El cerco, las traíñas están operando tras el peix blau en Castellón y Burriana.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras, unas calan las redes a la sepia y herrera. Varias lo hacen 
al lenguado, rombo y raya. Una va al pagel y corva. Y otra a la langosta, bogavante, cabracho, dentón y 
brótola de roca.
El palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con anzuelo lubina, dorada, pargo, pagel y sargo.
Y el recolector de pulpo roquero con cadufo vendió piezas de 1 a 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Bodegas submarinas de cava
Hace  años comentamos la novedosa instalación de bodegas de vino en el fondo de las costas españolas, 
bien con botellas o con ánforas, que van dentro de jaulones, o en cuevas protegidas. La verdad es que salen 
muy caros y se destinan para la exportación.
Y ahora, lo hacen con la ubicación subacuática de bodegas de cavas, como en aguas de Sant Carles de la 
Rápita (Tarragona) lo han hecho las Bodegas Vallobera, de Laguardia (Álava) o la Bodega Viña Maris en 
Calpe (Alicante) frente a su litoral, etc.
Según los enólogos las peculiares condiciones que ofrece el lecho marino como la presión, humedad, poca 
luminosidad, temperaturas, salinidad, corrientes y mareas lunares convierten un vino joven en un caldo 
de sabor intenso, con unos aromas diferentes que la misma variedad envejecida en tierra, acompañados 
de unos tenues toques yodados. Igualmente el poco oxígeno ayuda a que los caldos no se reduzcan y 
conserven mejor las propiedades de la fruta sin tanto sabor vegetal. También es motivado por los tipos de 
uva, pues el tinto se suaviza y el blanco envejece rápido. Al final salen unos vinos con menores graduaciones 
alcohólicas que sus gemelos de crianza en tierra.
La idea de envejecer el vino en el fondo de los mares salió al encontrar botellas intactas dentro de barcos 
hundidos hace siglos y cuando las cataron saborearon unos gustos diferentes y agradables, con una buena 
fusión entre las acideces y los taninos de los caldos, unido como no al morbo de ser un tesoro comestible 
encontrado en un naufragio antiguo.

És una dels dos espècies que tenim 
d'esta família de Céidos. Este peix 
és el més major, i a més es distingix 
per les bandes verticals rogenques 
en els flancs. En castellà li diuen 
ochavo i chavita, en francés sanglier, 
en alemany Eberfisch i en anglés 
boar fisch. El seu nom científic és 
Antigonia capros. Cos quasi circular, 
alt i aplanat lateralment. Cap xicotet, 
de perfil cònic, amb ossos rugosos. 
Boca obliqua, protàctil, amb moltes 
dents en ambdós mandíbules, el 
vòmer i palatins. Morro llarg i ample. 
Vora inferior del preopercle dentellad. 
Composició aletes; 1ªD IX, 2ªD 23, 
A III, V I-5, P 14 i C 16. Té 51 escates 
rugoses en línia lateral, amb espinetes 
en la part posterior.
L.L. amb corba. Talla 20 cm. Color 
rosat. Mes clar en els costats, amb 
tons platejats i nacrats. Hi ha una taca 
roja en la base de les pectorals. Cabal 
ataronjada amb taques transversals 
blanques. Després de la fresa ous 
pelàgics. Larves en el plàncton. Quan 
creixen s'agrupen en grans bancs per 
fons de 90 a 500 m. de profunditat. 
S'alimenta de xicotets peixetss i 
crustacis. Les seues carns no solen 
menjar-se, ja que són són insípides i 
gomoses. Antany eren guardats per 
a la farina i ara es mesclen amb la 
morralla.

PEIXOS:
Seitò (Boquerón)                    595 Kg.
Maira (Mare del lluç)              185
Escrita (Raya)                          547
Besuc (Besugo)                        337
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)     659
Rallat (Bonito)                             6    
Burros (Gobios)                          10  
Caballa (Verdel)                             1.079
Vetes (Cintas)                                  128
Congre (Congrio)                           618
Gall (Pez de San Pedro)                  71             
Orà (Dorada)                                  506
Mussola (Escualo)                           11
Móllera (Fanéca)                           1.643
Gallineta (Cabracho)                         58
Sorell (Jurel, Chicharro)                5.188
Asparrall (Raspallón)                       89
Palá (Lenguado)                               41

Sarg (Sargo)                                      9
Lliri (Talla ams, Anjova)                   72
Llobarro (Lubina)                              41
Penegal (Boca negra)                      6
Aranya (Araña, Vívora)                   500
Pagell (Pagel, Breca)                    601
Peluda (Solleta)                           1.001
Emperador (Pez espada)                  20
Lluç (Pescadilla, Merluza)         10.171
Rap (Rape)                                  2.307
Aspet (Espetón)                                2
Rom empetxinat (Rodaballo)            6
Jurioles (Rubios, Lucerna)              174      
Moll (Salmonete)                           5.510
Morralla (Serranos, etc)                 2.657
Sardina (Sardina)                             767
Mero (Cherna)                                      3                         
Letxa (Verderol, Pez limón)              88
Sorella (Jurel real)                            16

Llisa (Mújol)                                      7
Pagre (Pargo)                                  17
Biso (Estornino)                              93
Gatet (Pintarroja)                             82
Rata (Miracielo)                                83
Palometa (Palometón)                     28
Gall (Miseria)                                   160
Peix de rei (Pejerey)                         26
Saboga (Alosa)                                  9
Déntol (Dentón)                                  3
Reig (Corvina)                                    2
Vidrià (Mojarra)                                   4
Rom (Rèmol, Rombo)                        7
Móllera de fang (B. de fango)           5            
                                                  _______
Total.............................      36.233
CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                      617
Escamarlà (Cigala)                    60

Llagostí (Langostino)                     463        
Galera (Estomatoideo)                7.736
Gamba (Camarón, Quisquilla)         183
                                                       _____
Total....................................    9.059
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                      615
Sepió punxa 
(Choquito)                    101 
Canana (Pota, Volador)                    603
Sépia (Choco)                                 416
Polp roquer (Pulpo roquero)         2.547
P. blanc (P. blanco)                         320
P. mesquer (P. almizclado)              939
Polpa (Pulpón)                                    16
Caragol punxent (Cañailla)          137                              
                                                   _____
    Total……………….……..   5.692
Total extracció.....................  50.995
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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

CAMPIONAT AUTONÒMIC SUB-14
Dissabte 23 de febrer, al velòdrom 
Luis Puig de Valencia, s'ha celebrat 
el Campionat Autonòmic sub-14 
(Infantil) al qual s'havien classificat 5 
atletes del Club Esportiu Vinaròs.
En la prova de 500ml, Aitana Beltràn 
entrà en 17° posició (1'34"); en els 
1000ml, Àgueda Cid la 17° (3'37") i 
Marta Zaragozà la 22° (3'55"); en els 
2000ml Aya Ameskour la 11° (7'57") i 
destacar la medalla de bronze, en salt 
d'alçada, aconseguit per Marta Buch 
amb un salt de 1'40m.
Enhorabona a estes xiques per esta 
magnífica actuació!!!

EDU PLA 2on EN LA XXX MITJA 
MARATÓ DE LA CARXOFA
El passat diumenge 17 de febrer es 
realitzá, a la veïna ciutat de Benicarló, 
la 30na edició de la mitja marató de la 
carxofa Benicarló - Peniscola. 
A les 10h es va donar la sortida als vora 
300 atletes en un circuit recentment 
homologat per la RFEA. 
El Club Esportiu - Facsa Aigües de 
Vinaròs estigué present amb 10 atletes, 

on va destacar el magnífic segon lloc 
de la general per part de Edu Plá amb 
un temps de 1h16'40".
També pujá al podi Pilar Tovar amb 
un magnífic primer lloc en categoria 
veterana A i Vicent Beltrán en segon 
lloc com a veterá B. La resta d'atletes del 
club per ordre d'arribada van ser : Paco 
Buñuel, Kaiko Beltrán, Victor Contreras, 
Ismael Carbó, Txetxu Compes, Antonio 
Plaza i Quique Morella.

CLUB ESPORTIU VINARÒS-
FACSA Aigües de Vinaròs
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El passat cap de setmana del 24 de Febrer, 
es va celebrar a la piscina Gaeta Huguet de 
Castello, el trofeu Albacora de natació. Van 
nadar les categories alevins i benjamins, es 
tracta d’un trofeu per determinar quin nadador 
domina tots els estils, es naden els 4 estils en 
proves de 50 mts , tant aleví, con benjamí. 
El Club Natació Vinaròs, tot i estar en plenes festes 
carnavaleres, va presentar un equip prou nombrós: 
David Constantin, Dino Buttice, Dylan Martín, Franc 
Jaime, Iván Roda, Andreu Jovani, Gerard Labernia, 
Joan Chavarría, Iker Más, Santi Matamoros, Hector 
Verdera, Izan Mas, Arancha Canalda, Gemma Fibla, 
Vera Perez, Sara García, Ariana Mara, Mar García, Ona 
Leciñera, Julia Muñoz, Lluna Bordes, Teresa Mones, 
Gabriel Hernández, Pau Castejón, Damián Burriel, 
Hugo Ramos, Sofía Ichim, Laia Albalat, Agnes López. 
Destacarem les posicions  de :
David Ichim 2on, en 50 papallona.
Andreu Jovani  1er en tots els estils.
Gerard Labernia 3er en 50 papallona, 2on en 50 
esquena i 50 lliures.
Arancha Canalda 3era en 50 papallona i 1era 50 
esquena.
Daniela Muñoz 1era en tots els estils menos en 50 
esquena 2ona.

Sara García 3era en 50 lliures.
Després d' aquests resultats, van sortir vencedors del 
campeonat els polivalents nadadors Andreu Jovani 
i Daniela Muñoz i segon classificat Gerard Labernia. 
També   destacarem la victoria del relleu aleví de 

8x50 lliures mixte , compost per: Daniela Muñoz, 
Mar Cid, Ona Leciñera, Julia Muñoz, Joan Chavarría, 
Santi Matamoros, Gerard Labernia i Andreu Jovani. 
Felicitem a tots els nadadors, la gran temporada 
que están realitzan.

El passat dissabte día 23 
es va celebrar a Mataró, el 
Campionat d’Espanya de 
llarga distància. Es tracta d' 
una prova de 3000 metres 
infantils i 5000 metres junior 
i absoluts, després d’haver-
se classificat en la fase 
autonòmica dins dels millors 
del ranking nacional.
Del Club Natació Vinaros, va 
participar en una grandíssima 
actuació Andreu Navarro, que 
va nadar a un nivell altíssim 
una prova molt dura i exigent. 

Va aconseguir una meritoria 
10 ena posició, en els millors 
especialistes nacionals, estant 
al nivell requerit. La seua 
marca va ser 59:09. Hi ha que 
tenir en conte que Andreu 
està entrenant en el centre de 
tecnificació de València, on 
esta fent 10 sesions semanals. 
Després del sacrifici que està 
fent, la seua recompensa 
són els resultats als que està 
arrivant.
Moltes felicitats i a seguir per 
este camí !!!

Trofeu Albacora

Campionat d' Espanya de llarga distància
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PRIMERAL REGIONAL, GRUPO 1º, COM. 
VALENCIANA
22ª JORNADA, TEMPORADA 2018-19
DOMINGO, 24-2-19, 16’30h.
C.D. ELS IBARSOS  4, VINARÒS C.F.  2
ARBITRO DEL ENCUENTRO: DIEGO VILAR HERRERO. 
De gran nivel, tal vez lento para los fuera de juego 
aunque nada que objetar por no estar asistido en 
las bandas. 
Fuerte rapapolvo el que recibió nuestro equipo en 
la serranía de Els Ibarsos. Este también gallito de la 
categoría, directo rival para adjudicarse el accenso.
Por lo yo vi y escuché, la franca derrota se debió a 
dos factores:
_ EL CARNAVAL DE VINARÒS: Muchos de los 
jugadores trasnocharon y eso influye en la 
presencia en el cuadrilátero. En segundo lugar:
_La defensa que tuvo que plantear SANTI FORNER, 
en esta ocasión fue de emergencia ya que había 
grandes ausencias como la de Camí, por sanción 
de acúmulo de tarjetas. 
La ubicación inicial de los peones en el terreno 
de juego fue un 1-4-2-3-1 con MANEL, Portero, 
KAMAL, ALEX, SEGARRA, WIL, defensas, ERNESTO y 
FERNADO en el centro y delante de estos: SHOLA, 
HUGO y ESTELLER; SERGIO de ariete. 
A mi ver, el buen juego fue realizado por los 

nuestros, aún más con la salida de MOHA y J. 
GARCÍA, en el min. 9 de la segunda mitad. Pero 
no fue suficiente esta sabiduría ante el juego 
contundente y directo del equipo contrincante, 
que en el min. 9 inicial ya nos marcó el primero, y 
en 18’ y el 25’ los siguientes. En la segunda parte, 
viene el cuarto gol encajado en el 24’. Todos ellos 
de factura similar: internada por banda, pase al 
segundo palo y remate a placer.
Nuestros GOLES son ejecutados en el 34’, 2ª parte, 
por MOHA, de tiro lejano no contundente pero sí, 
muy colocado; y en el 44’, por J. GARCÍA que recibe 
de Sergio dentro del área y también chuta de 
manera que el portero nada puede hacer.
Destacar la buena condición física de los nuestros 

pues aún estando mermados por las fiestas, se 
igualó al físico de los de la montaña, cada vez que 
avanzaba la contienda.
Ahora somos sextos en la clasificación, a ocho 
puntos de la promoción, pero que no cunda el 
pánico ya que quedan muchísimos puntos todavía 
por lidiar.
Por cierto, la foto adjunta es de J. GARCÍA, 
joven jugador formado en la cantera de enorme 
proyección, donde muestra la nueva vestimenta 
con sus empresas presupuestarias.
Esta semana nos enfrontamos contra el C.F. 
ALCALA, otro gallo de la categoría. Visca el 
CARNAVAL!...

ESPORTS

Vinaròs C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2 0
2 3
2 2

A. C. D. Benicense 1 0 A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos 4 2 C. D. Els Ibarsos

3 0
3 3
2 2

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

1 Traiguera 22 15 2 5 37 16 47 21
2 Alcalà 22 14 2 6 53 19 44 34
3 La Pobla Torn. 22 11 8 3 36 25 41 11
4 Els Ibarsos 22 12 3 7 44 34 39 10
5 Benicense 22 10 7 5 52 43 37 9
6 Torreblanca 22 9 9 4 42 27 36 15
7 VINARÒS 22 11 3 8 41 31 36 10
8 Esp. Vila - real 22 9 6 7 39 28 33 11
9 Orpesa 22 9 5 8 36 38 32 -2

10 Estrella Racing 22 8 7 7 37 39 31 -2
11 Vilafamés 22 7 8 7 30 27 29 3
12 Morella 21 8 3 10 25 34 27 -9
13 Benicàssim 21 5 4 12 37 55 19 -18
14 Benicarló "b" 22 3 6 13 29 48 15 -19
15 San Pedro "b" 22 3 6 13 25 54 15 -29
16 Moró 22 0 3 19 27 72 3 -45

C. F. Alcalà C. F. Alcalà

C. F. Torreblanca
Morella F. C.

Esportiu Vila - real
C. F. Moró C. F. Moró

VINARÒS C. F.

C. F. Traiguera

VINARÒS C. F.

C. F. Estrella RacingC. D. Benicàssim

Jornada 23

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

C. F. Vilafamés
C. F. Estrella Racing

C. D. Benicàssim

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

C. F. Traiguera C. F. Vilafamés

Orpesa C. F.

C. D. Benicarló "b"

C. F. Torreblanca
C. D. La Pobla Tornesa

C. F. San Pedro "b"

C. D. La Pobla Tornesa
Orpesa C. F.

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados Jornada 22 03/03/2019

El jueves 21 de febrero  como todos 
los jueves, sábados y domingos, en 
las instalaciones  Municipales  de 
Petanca, se montan concursos de 
Petanca  abiertos a los socios y a 
todo el que quiera participar ya que 
son  libres.
La mención a este jueves es porque 
este concurso fue algo especial, 
ya que el primer premio fueron 
dos paletillas de jamón, donadas 
por el Sr. Andrés  gerente del  Bar 
Restaurant  LA  GAVINA  y el Bar 
Cafetería  LA FRAGATA 

Quedando como  1ª clasificada la 
dupleta formada por el  Sr. Roberto y 
la Sra. Teresa Gloria
¡¡¡ Enhorabuena!!!.
Así mismo informar que este día 3 
domingo día 3 de marzo, se juega la 
liga de Clubes  de la provincia  en la 
modalidad de   tripletas,  clasificatoria 
para el campeonato de España 2019.
Todo aquel que quiera venir a animar 
a los jugadores de vinaròs queda 
invitado 
¡¡¡  ANIMO CAMPEONES!!!  
Toni.

Club Petanca Vinaròs
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El pasado sábado 23 de febrero 
se celebró en la vecina ciudad de 
Amposta, las dos últimas rondas 
de las seis de las Fases previas 
clasificatorias para el Campeonato de 
ajedrez por Edades de Catalunya. El 
club de ajedrez Ruy López participó 
con un total de 12 jugadores. Los 
resultados afianzan el progreso de la 
escuela de ajedrez que dirige Carlos 
Albert en la calle Soro, 14 de Vinaròs. 
En la categoría sub-12 Rubén Vinuesa 
se alzó con el subcampeonato 
cediendo tan solo un punto con 
el subcampeón de España, Xavi 
Martinez y Eric Segarra quedaron 7 y 
8 respectivamente habiendo luchado 
contra los mejores jugadores de la 
comarca, por su parte Pablo Iranzo 

y Marc Calduch ocuparon unas 
merecidísimas 10 y 11 plazas. En la 
categoría sub-10, Elsa Zafra y Alex 
Cervera ocuparon la posición 10 y 11, 
Paula Vinuesa la 14 y los debutantes 
Sergi Prades y Mariel Adell finalizaron 
en la 23 y 24 puesto. Mal campeonato 
para Elsa que partiendo del número 
uno del ranking no supo adecuarse al 
ritmo de juego de 1h  y cedió todos 
los puntos por falta de tiempo, gran 
progresión de Alex y Paula que pese 
a la gran competencia se hicieron 
hueco en las posiciones superiores, 
por su parte en su primer campeonato 
oficial Mariel mostró un gran espíritu 
de deportividad. Finalmente en la 
categoría sub-8, Sergi Martínez dio la 
sorpresa luchando y consiguiendo la 

tercera plaza en una categoría donde 
los ampostinos llevaban la delantera 
en las primeras posiciones, y una 
jovencísima Nalu Hernández se inició 
en la competición mostrando unas 

muy buenas maneras en el juego. 
Enhorabuena a todos y a seguir 
aprendiendo día a día, y conseguir 
nuevos éxitos.

Crònica d’escacs Ruy López Vinaròs
 Una dura derrota en el nostre desplaçament a Cambrils. Sobre el paper, un 
equip assequible per al nostre nivell de joc, però en aquest joc d’equip, els 
enfrontaments individuals defineixen el resultat final. Albert , com a primer 
tauler, s’ha enfrontat una vegada més a un rival que el superava en 100 punts 
ELO, tasca difícil setmana rere setmana. Una perduda de peó l’ha fet perdre 
el seu punt. Yeye va guanyar un peó, jugant amb blanques, però al haver de 
tornar-lo per la pressió del seu rival, va finalitzar amb unes teules ràpides. 
Amb el mateix resultat van acabar Stephan i el nostre juvenil més destacat, 
en Ruben, enfrontat amb un jugador que li superava en 120 punts ELO. 
Derrota ràpida de Grima, que no va tenir el seu dia, com en Jofre, amb un 
error d’apertura greu que el deixava amb desavantatge  clar. Fontes i Jardí 
van mantenir la tensió fins que errades tàctiques  els feien abandonar i Diego 
en posició guanyadora es deixava un doblet que li costaria el punt sencer. 
L’únic jugador que encara no havia puntuat, Ramón, va aconseguir la victòria 
amb negres , en una partida de més de 4 hores.

 En aquesta posició, el blanc ha jugat 
39.f4, amenaçant la torre, però el negre 
ha contestat ..Dc4.Llavors el rei blanc a 
defensat la torre, jugant 40.Rg1, la qual 
cosa ha permès simplificar la posició 
amb ..Dc5+ 41.DxD, TxD.
L’estudi de finals es part fonamental en 
aquest joc, i Ramón ha visualitzat un 
final guanyador per l’amenaça  sobre el 
peó de f4, i el seu peó passat de a5.

Amb 3 minuts per jugador, i jugant «al 
toc», trasllada la torre
 i el rei cap a la columna A, forçant a les blanques a 
lluitar  per evitar la coronació, però els mòduls
 d’anàlisi ja donen avantatge molt superior.  

Dimenge 24 ens visita el C.E. Amposta, 
rival directe que aquest any ha fixat a 
un Gran Mestre ( GM ) de 2462 punts 
ELO..!!!, i els 4 jugadors següents superen 
els 2120 punts ELO. Sens dubte una 
final per al Ruy López, que pot decidir la 
permanència amb 4 equips que ens ho 
juguem tot en les 4 rondes finals.

DIMECRES, 
27/02/19    

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
19,00 ESTADI FUTBOL ALEVÍ B EFC – SANT MATEU

         
DIA: DIVENDRES, 1/03/19    

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
18,20 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PREBENJAMÍ B EFC- VILLARREAL
18,20 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PREBENJAMÍ A EFC- BENICENSE
19,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL C EFC – DRAC CASTELLÓ
19,00 CAMP 3 FUTBOL ALEVÍ B UNITED – VILLAFAMES
19,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL B UNITED – VALL D’ALBA

20,30 ESTADI FUTBOL JUVENIL UNITED – 
TORREBLANCA

         
DIA: DISSABTE, 02.03.19 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ B EFC. JUBELAMA
11,00 ESTADI FUTBOL CADET B EFC- SP CASTELLÓ
13,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL EFC- BIENSA

15,00 ESTADI FUTBOL SENIOR VINARÒS CF - CF 
ALCALA

         
DIA: DIUMENGE, 03.03.19 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 ESTADI FUTBOL CADET UNITED – RODA C
12,00 CAMP 3 FUTBOL ALEVÍ C UNITED – SANT MATEU

         
DIA: DISSABTE, 02.03.19 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL MASC C.B GIL COMES VINAROS 
–CB BURRIANA B

12,00 PISTA PARQUET 
LATERAL BASQUET ALEVÍ

C.B GIL COMES VINAROS 
– JOVENS L’ELIANA 
BLANCO

         

10,15 PISTA SINTÈTICA FSALA BENJAMÍ CD VINAROS FS A – CFS 
NAVARTI

11,30 PISTA SINTÈTICA FSALA CADET CD VINAROS FS A – CFS 
BISONTES CASTELLÓN

12,45 PISTA SINTÈTICA FSALA JUVENIL
CD VINAROS FS A – CFS 
MARMOLES SERRA 
ALCALA DE XIVERT

         
DIA: DIUMENGE, 03.03.19 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET MASC
C.B GIL COMES VINAROS 
– C.B L’HORTA GODELLA 
B

10,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET JUNIOR FEM C.B GIL COMES VINAROS 
– C.B BURRIANA

12,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR 2ª ZONAL C.B GIL COMES VINAROS 
– CB CASTELLÓ

12,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET JUNIOR FEM C.B GIL COMES VINAROS 
–TAU CASTELLÓ B

         
         

DIA: DIUMENGE, 3.3.19 PISTA DE ATLETISMO  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10 a 14,30 PISTA ATLETISMO F. FLAG SENIOR PARTIT LLIGA C.E. 
IRONMANS VINARÒS

Rubén Vinuesa y Sergi Martínez en el pódium de las fases previas del 
Campeonato de ajedrez por Edades de Catalunya.
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Curs de Batucada 
Batukepa! 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 

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

Acte en relació al dia de la dona 
Pel·lícula 

 
 

La vida empieza hoy 
de Laura Mañá (2010) 

Una comèdia sobre la sexualitat a partir dels 70  

 
Presentada per Maite Meseguer, psicòloga i màster en sexologia 

 
 

Dijous  7 de març,            
a les 19.15 h 

Sala d’actes de la biblioteca municipal (c. Pilar, 26) 
 

 
 

CURSOS D’INTRODUCCIÓ  

A LA INFORMÀTICA               
 Grup D 

 

 
 
Del 22 de març al 19 de juny 
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 16.30 (50h) 
Lloc: L’ Aula d’informàtica Casa blava  ( Edifici Camaraes, C/Sant Nicolau) 
Professora: Míriam Buale 

Preu General:67.50 € -Preu soci:62.10€  
( jubilats i aturats 50%) 

 
 
 

Informació i inscripcions: 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià 
Tel. 964 40 74 93    consell.fpa@vinaros.es  
Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es 

Curs 2018/19 

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 
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Vols ser voluntari?
Vols ser voluntària?
Busquem persones valencianoparlants 
que vulguen ajudar altres persones 
a parlar en valencià. 

Només cal ser major d'edat i poder oferir
1 hora setmanal per quedar i parlar 
durant un mínim de 10 sessions.

Contacta amb nosaltres:

964402247

Una iniciativa de:

DECRET D’ALCALDIA

Els  horaris  d'obertura  i  tancament  dels  espectacles  públics,  activitats  recreatives  i 
establiments públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, 
d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, modificada per la Llei 
6/2018, de 12 de març, ve regulat pel Decret 30/2018, de 14 de desembre, del president  
de la Generalitat, publicat al DOGV n.º 8448 de 20 de desembre de 2018, per a l’any 2019.

L'article 2 del Decret 30/2018, de 14 de desembre té per objecte establir l’horari general 
d’obertura  i  de  tancaments  dels  espectacles  públics,  activitats  recreatives,  activitats 
socioculturals i establiments públics per a l’any 2019, i en concret respecte als establerts 
en el grup B, I, J i L s'estableix el següent:

«(…/…)  Grup  B.  Obertura:  12.00  hores;  tancament:  03.30  hores.  Cafés  teatre.  Cafés  
concert. Cafés cantant. Pubs i karaokes. Establiments d’exhibicions de contingut eròtic.

(…/...)

Grup I.  Obertura:  17.00  hores;  tancament:  07.30  hores.  Sales  de festes.  Discoteques.  
Sales de ball.

Grup J. Obertura: 06.00 hores; tancament: 01.30 hores. Cibercafés. Restaurants. Cafés,  
bars. Cafeteries.

(.../…)

Grup L. Obertura: 10.00 hores; tancament: 03.30 hores. Sales de banquets.

(…/...)»

L'art. 9 del Decret 30/2018, de 14 de desembre, regula la concessió d’horari excepcional 
pels ajuntaments establint el següent:

“1.- Amb caràcter excepcional,  els ajuntaments podran, per a tot el seu terme  
municipal o per a zones concretes d’aquest, autoritzar l’ampliació fins a una hora  
de l’horari  general  establit  en aquest  decret,  quan, per les peculiaritats  de les  
poblacions,  condicions  d’insonorització,  afluència  turística  o  durada  dels  
espectacles, així es considere per resolució motivada. En aquesta resolució, els  
ajuntaments delimitaran exactament el marc temporal o els dies concrets en els  
quals s’aplicarà l’horari excepcional.

En aquests casos, haurà d’atendre’s al que establisquen les disposicions legals  
existents en matèria de contaminació ambiental i acústica.

2.- L'ampliació a l'horari general a què es refereix el paràgraf anterior afectarà bé  
a tots els establiments, espectacles o activitats previstes en l'article 2 d'aquest  
decret, bé a tots aquells previstos en un o alguns dels grups d'aquest decret, bé a  
tots  aquells  previstos  en  un o  alguns  dels  grups  d'aquest  en  el  seu conjunt.  
Aquesta ampliació no serà aplicable a un o diversos establiments, espectacles o  
activitats individualment considerats.

3.- Les ampliacions previstes en aquest article hauran de ser comunicades a la  
direcció  general  competent  en  matèria  d'espectacles,  i  també  a  les  autoritats  
policials corresponents, dins dels quinze dies següents a la seua autorització i, en  
tot cas, abans que l’esmentat horari excepcional hi siga aplicable.

Sent que del 22 de febrer al 4 de març de 2019 es celebraran les Festes del Carnestoltes 
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al municipi de Vinaròs i sent voluntat d'aquest Ajuntament l'ampliació de l'horari general 
establert en el Decret 30/2018, de 14 de desembre per als establiments inclosos en el grup 
B, I, J i L durant aquesta festivitat.

En aplicació de les facultats  conferides en l’art.  21.1.s)  de la Llei  7/1985, de 2 abril,  i 
d'acord amb el disposat a l'art. 9 del Decret 30/2018, de 14 de desembre de la Generalitat,  
RESOLC:

1. Autoritzar l’ampliació de l’horari general de tancament establert en l'article 2 del Decret 
30/2018, de 14 de desembre,  en una hora,  durant els següents dies de la festivitat de 
Carnestoltes: 22, 23, 1, 2 y 3 de març de 2019, per als següents grups:

a. Grup B: fins les 04:30 hores.

b. Grup I: fins les 08:30 hores.

c. Grup J: fins les 02:30 hores.

d. Grup L: fins les 04.30 hores.

2.  Comunicar  la  present  resolució  a  la  Direcció  General  de  l’Agència  de  Seguretat  i 
Resposta a les Emergències i a les autoritats policials corresponents.

3.  Publicar  en  el  Tauler  d’Edictes  per  a  general  coneixement,  així  com  en  el  Diari 
d'Informació Municipal.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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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?

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ESQUELES PUBLICITAT

Tu familia y amigos 
siempre te recordarán con cariño

Francisco Rafael Flores Martínez
Que falleció en Vinaròs 

el día 25 de febrero de 2019,
a los 61 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:



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

2 març VINARòs FARMAcIA av. País Valencià, 15

3 març FERRER pl. Sant Antoni, 39

4 març ROcA c. Sant Francesc, 6

5 març GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

6 març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

7 març sANZ c. Pont, 83

8 març VALLs zona turística nord, 11

9 març MATEU c. Sant Francesc, 103

TRENS A BARCELONA           A VALÈNCIA

www.renfe.com 902 320 320

horarios

www.renfe.com 912 320 320

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1115 1121 1135 1144 1154 1206 1225 1230 1233 1238 1243 1247 1251 1253 1256 1300 1305 1311 1314 1318 1321 1323 1331 1339 1346

928 934 948 957 1007 1013 1030 1035 1038 1043 1048 1052 1056 1058 1101 1105 1110 1116 1119 1123 1126 1128 1136 1144 1151

820 826 840 849 859 905 920 925 928 933 938 942 946 948 951 955 1000 1006 1009 1013 1016 1018 1026 1034 1047

630 636 650 659 709 715 730 735 738 743 748 752 756 758 801 805 810 816 819 823 826 828 836 844 857

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

Barcelona

Tortosa

Tortosa

Tortosa

Tortosa

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

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

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

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

R: Regional
RE: Regional Exprés

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




