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Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
2

Obres i Serveis amplia l'aparcament a l'Hospital Comarcal
Es tracta dels terrenys d'ampliació de l'Institut José Vilaplana amb una extensió de 3.400m2
que permetran oferir uns 150 estacionaments gratuïts.
La Brigada Municipal ha iniciat les feines
d'ampliació del pàrquing de l'Hospital
Comarcal per oferir més places
d'estacionament per a les centenars de
persones, entre treballadors i pacients,
que cada dia es traslladen fins al
centre sanitari. Aquestes tasques es
realitzen als terrenys de l'ampliació de
l'Institut José Vilaplana i permetran
oferir 150 places d'estacionament
gratuïtes.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem
Alsina, ha comentat que les obres
responen a les demandes dels
mateixos treballadors i usuaris de
l'Hospital Comarcal que reivindicaven
més espai per a estacionar els vehicles.
En aquest sentit ha destacat que "tot
i l'ampliació del pàrquing que ja es va
fer l'any passat, s'ha quedat menut
per acollir el gran volum de cotxes
que cada dia es trasllada fins al centre
hospitalari, així que hem decidit
aprofitar els terrenys de l'ampliació
de l'institut José Vilaplana per crear
més places d'estacionament".
Pel que fa a les obres, ha indicat
que es comptarà tot el terra per crear
una superfície totalment plana, però
sobretot perquè no s'aixeque la pols en cas de vent i
evitar així molèsties als usuaris. D'altra banda, l'entrada al
pàrquing es farà amb una rampa de formigó per garantir
un accés òptim als vehicles. Així mateix el regidor Alsina
afegia que també es farà la instal·lació de llums i focus per

donar una bona visibilitat de l'espai.
En total es tracta de 3.400m2 que suposaran la creació
de 150 places de pàrquing gratuïtes, als terrenys de
l'ampliació de l'institut José Vilaplana, sense que supose
cap despesa extra per a l'Ajuntament.

L'argentí Juanjo Surace,
guanyador del ‘Vinaròs Art Urbà 2019’
Pintarà una gran obra en una façana de l'edifici de la biblioteca municipal
Juanjo Surace, natural d'Argentina i resident a Barcelona
ha estat triat per unanimitat del jurat com a guanyador de
l'edició 2019 de la iniciativa Vinaròs Art Urbà.
Un total de 20 propostes, 14 més que l'any passat, s'han
presentat a aquest concurs que durà a terme un gran mural
sobre una façana de 22 metres d'altura i 20 metres d'ample
a la part del darrera de l’edifici de la biblioteca pública.
A partir del mes d'abril es pot anar veient l'evolució
i execució d'aquesta proposta que no es revelarà
fins al moment en què sigui plasmada en directe.
La temàtica per a aquesta nova edició no és lliure com
ho va ser l'any passat, sinó que girarà entorn de les arts
escrites, els llibres i la literatura, com va explicar el regidor
de Cultura, Marc Albella, ja que la paret seleccionada és la
de l'edifici de la biblioteca pública una vegada aconseguit
l'acord amb els propietaris de l'immoble. L'artista tindrà a
partir del 15 d'abril uns 15 dies per a desenvolupar l'obra.
El premi per al seleccionat és de 2.000 euros i tot el material
i la infraestructura per a pintar el mur.
Cal recordar que gràcies aquesta iniciativa cultural
mitjançant la qual ja s'han pintat dos grans murals urbans
en edificis de la localitat. Un, al carrer Soro, amb un gran
astronauta obra de l'artista asturià Xav, i una altra de
Francisco López “Chile" en homenatge a Carles Santos en la
plaça Primer de Maig, aconseguint l'objectiu de convertir
avorrits espais en autèntic art.
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L'Ajuntament engega la 2a fase del Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Vinaròs
El Govern Municipal ha programat dos tallers per als dies 23 i 28 de març amb l'objectiu que la ciutadania puga participar
de forma activa en la redacció del document
La Regidoria de Govern Obert continua avançant
en la creació del Pla de Regeneració Urbana i
Mobilitat Sostenible (PRUMS) per fer de Vinaròs
una ciutat de futur. La intenció, d'una banda, és la
protecció del centre històric de la localitat i tot el
seu patrimoni cultural, mentre que d'altra banda,
també es vol crear una mobilitat més eficient
i sostenible, on vianants, bicicletes i vehicles
puguen tenir cabuda.
El regidor de l'àrea, Hugo Romero, ha indicat
que “per tal de fer de Vinaròs la ciutat que tots
volem, és molt important la participació de la
ciutadania per redactar un Pla que s'adapte a les
propostes i necessitats reals dels veïns”. En aquest
sentit comentava que des de Govern Obert s'han
programat dos tallers per als dies 23 i 28 de març.
El primer es farà el proper dissabte a les 10:30h al
centre de Formació de Persones Adultes, ubicat al
passeig de Colom, amb el títol “Taller de Propostes.
Quin centre històric volem?”. La participació estarà
oberta a tota la ciutadania perquè aporte idees
i propostes de com vol que siga el nucli de la
localitat. La segona sessió serà per al dijous 28 de

març, a les 19h, al Centre Municipal de la Tercera
Edat, amb el títol “Taller de Priorització. Propostes
d'Acció”. En aquest cas, la trobada també estarà
oberta a tots els veïns perquè facen arribar les
seues idees i iniciatives per al desenvolupament
urbà de la ciutat.
El regidor Romero ha recordat, que a banda dels

tallers, també s'ha habilitat una enquesta en línia
a través de la pàgina www.pepvinaros.particip.es,
on també es pot trobar tota la informació del Pla
Especial de Protecció el Centre Històric de Vinaròs.
Romero animava a la ciutadania a participar, tant
en els tallers com en l'enquesta, per ajudar a fer la
ciutat el municipi de futur que volem.

Les companyies telefòniques inicien les feines per ampliar i millorar la xarxa 4G
Els treballs serviran per augmentar la cobertura i oferir una navegació de velocitat més elevada per als usuaris

•••••
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La regidora de Noves Tecnologies informa que els
operadors de telefonia mòbil, Telefónica, Vodafone
i Orange, treballen per ampliar la cobertura de
la xarxa 4G a la banda 800MHz, que permetrà
gaudir de connexions mòbils d'alta velocitat sobre
tecnologia LTE (4G) amb una millor cobertura a
l'interior dels edificis i major extensió geogràfica.
Per garantir la compatibilitat de la nova tecnologia
amb la Televisió Digital Terrestre (TDT), els
operadors han posat en marxa Llega800, entitat
encarregada de solucionar qualsevol afectació en
la recepció del senyal de televisió.
L'entitat prestarà a la ciutadania una sèrie de serveis
gratuïts que inclouen una actuació prèvia, gràcies
a la qual els ciutadans que resideixin en zones de
major afectació rebran una comunicació al seu
domicili que els informarà que a partir d'aquest
moment podran sol·licitar, de forma gratuïta,
l'adaptació de l'antena del seu edifici per evitar
possibles interferències en el senyal de televisió.
Amb l'arribada del nou 4G a Vinaròs continua el
procés d'implantacions que s'està realitzant de
forma gradual per tota la geografia nacional. Per
comprovar les localitats on ja estan actius aquests
serveis es pot consultar el següent enllaç: https://
www.llega800.es/listado-de-municipios-activos/
El Desplegament 4G s'emmarca en el que estableix
el Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre, amb
data 1 d'abril de 2015 en què es va procedir a
l'alliberament de les freqüències entre 790 i 862
MHz (canals 61 al 69 de UHF), que fins llavors
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Comienzo del despliegue de la
46 móvil en la banda de 800MHz:
Convivencia TDT y 46
Finalizado el reciente proceso del Dividendo Digital
(liberación de la banda de 800MHz), los operadores
adjudicatarios de dicha banda de telefonía móvil van
a comenzar el despliegue de la 4G en las frecuencias
que antes utilizaba el servicio de televisión
Las emisiones de telefonía móvil 4G se van a producir
en la banda adyacente a la de TDT [Televisión Digital
Terrestre). por lo que es posible que la recepción de la
señal de televisión pueda verse afectada en algunos
edificios o viviendas muy próximos a las estaciones de
telefonía móvil .
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Beneficios de la 46
en la banda de 800MHz
Esta tecnología supone una mejora en la
velocidad de intemet en movilidad, por ejemplo,
las descargas y subidas de videos serán mucho
más rápidas y proporciona, mejor cobertura en el
interior de los edificios. Además la 4G en la banda
de 800MHz alcanza mayor cobertura geográfica por
lo que mejorará el servicio en las poblaciones de
menor tamaño y zonas rurales.
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s'empraven per a la recepció de la Televisió Digital
Terrestre, procés conegut amb el nom de Dividend
Digital. Des d'aleshores, aquestes freqüències han
estat assignades als operadors de telefonia mòbil
per prestar el servei del 4G.
Amb aquestes feines que es desenvoluparan ara a
Vinaròs serviran per augmentar la potència de la
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1 1xarxa fins als 800MHz i oferir una major cobertura
a la ciutat, així com augmentar la velocitat de
connexió.
Per qualsevol dubte o informar de problemes en
la recepció del senyal de televisió poden trucar el
telèfon gratuït 900 833 999 i també adreçar-se a la
pàgina web www.llega800.es.
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Biblioestudi es consolida a Vinaròs
amb més de 12.400 usuaris en l'última edició
El servei s'ha posat en marxa durant aquesta legislatura per tal d'atendre als veïns que demanaven l'ampliació dels horaris de la Biblioteca
Municipal per a estudiar.
La Biblioteca Municipal ha fet un balanç
positiu de la iniciativa Biblioestudi,
destacant que en cada edició ha
superat el número d'usuaris. Recordem
que la iniciativa va néixer arran de
les demandes dels estudiants, tant
universitaris com de batxillerat, que
reivindicaven l'ampliació dels horaris de
la Biblioteca, durant l'època nadalenca,
per a poder estudiar o preparar els
exàmens.
Cal destacar que la primera edició es va
posar en marxa al 2016, com a prova
pilot, aconseguint un total de 7.500
usuaris. Després de la bona acollida al
2017 es va tornar a engegar Biblioestudi
superant les 7.900 visites, mentre que
en la darrera edició les dades han
augmentat fins als 12.486 usuaris,
demostrant així la bona acceptació de
la iniciativa. Pel que fa a les xifres més
concretes en l'última campanya del
total de visites registrades més de 4.200
van fer ús de l'ampliació de l'horari de

la Biblioteca Municipal, suposant un
augment considerable en relació a
les dades de l'any passat, amb 2.880
persones.
El regidor de Cultura, Marc Albella,
s'ha mostrat satisfet per les xifres
aconseguides, indicant que “ha sigut
una nova iniciativa impulsada durant
aquesta legislatura per tal d'oferir
als estudiants un espai tranquil i
relaxat per a poder estudiar o fins i
tot preparar les oposicions”. En aquest
sentit, comentava que seguint aquesta
mateixa línia també s'ha posat en
marxa la Biblioinsti, en aquest cas,
adreçat per als alumnes dels instituts
per a que puguen preparar els exàmens
del trimestre o fer treballs acadèmics.
Biblioinsti
Fins al 6 de maig s'amplia l'horari de
la Biblioteca Municipal de dilluns a
divendres de 09:00h a 14:00h i de 15:30h
a 21:00h, mentre que els dissabtes serà
des de les 09:00h fins a les 13:30h.

Educació oferirà una nova edició d'Easter English
durant les vacances de Setmana Santa
Les activitats s'oferiran en anglès al col·legi Mare de Déu de la Misericòrdia perquè els petits es pugen divertir, al mateix temps que
aprenen la llengua i s'ajuda als pares a conciliar la vida laboral amb la familiar.
La regidora d'Educació, Begoña López,
ha presentat al Mercat Municipal
una nova edició del programa Easter
English adreçat als xiquets d'infantil
i primària. Recordem que es tracta
d'una iniciativa que pretén oferir
entreteniment i oci als petits durant
les vacances de Setmana Santa, tot
en anglés, perquè milloren els seus
coneixements de la llengua, al mateix
temps que es diverteixen.
Durant la presentació López ha
destacat que "no només es tracta
d'oferir activitats als més petits, sinó
que també suposa una ajuda molt
important perquè els pares puguen
seguir conciliant la vida laboral amb la
familiar". En aquest sentit detallava que
l'Easter English es farà els dies 23, 24,

25, 26 i 29 d'abril en horari des de les
08:45h fins a les 13:30h.
Pel que fa a les inscripcions es podran
realitzar a partir del proper dilluns, 25
de març, a la Regidoria d'Educació,
ubicada a la primera planta de la
Biblioteca Municipal de 09:00h a
14:00h. El preu de la matrícula serà
de 12€ sense límit de places, amb la
finalitat que cap xiquet es quede sense
gaudir de l'Easter English.
Per la seva banda, el gerent de
l'empresa IOCUM, Ramon García,
comentava que enguany totes les
activitats del programa giraran al
voltant d'un robatori que s'ha fet al
museu, on els xiquets a través de tallers
i altres activitats en anglés hauran de
descobrir qui ha sigut el lladre.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
Històries d'avui en dia
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El juzgado desestima el recurso interpuesto por Amat
por su expulsión en el pleno de septiembre
El juzgado de lo contencioso administrativo
número 1 de Castellón ha desestimado el recurso
presentado por el concejal del PP de Vinaròs Juan
Amat contra el alcalde, Enric Pla, por haberle
expulsado en el transcurso del pleno ordinario
del pasado 28 de septiembre, considerando el
portavoz popular que se habían vulnerado sus
derechos fundamentales y que dicha expulsión
fue realizada con solo dos amonestaciones. El
alcalde, Enric Pla, dio el miércoles a conocer el del
juzgado, cuya sentencia, a la que cabe recurso,
recuerda que el munícipe “es el presidente de
la corporación y que entre sus atribuciones
están el llamar al orden a cualquier miembro
de la misma que profiera palabras o conceptos
ofensivos, que produzca interrupciones, altere el
orden de las sesiones o haga uso de la palabra
sin tenerla concedida o una vez se le haya
retirado”. También se indica en la sentencia que

tras “tres llamadas al orden con advertencia la
presidencia puede ordenar el abandono del
local y que la actuación del alcalde-presidente es
proporcionada y ajustada a la legalidad vigente,
tiene por objeto guardar el decoro y las formas
de los ediles dentro del pleno”. Además, el fallo
asegura que “examinada el acta del pleno se
observa que la expulsión se produce en una
tercera amonestación solicitando en la segunda
que retire la palabra dictatorial, negándose
Amat manifestando que no puede retirarla
porque no alude a nadie más allá de la forma
de ejercer la presidencia. Por lo tanto se ha
realizado de acuerdo con la legalidad vigente
realizando tres amonestaciones. La actuación
es proporcionada porque en el pleno se deben
guardar las expresiones de las palabras, siendo
que la palabra dictador no es propia de un
representante político”.

Amat anuncia que recurrirá la sentencia de su expulsión
en el pleno de septiembre
El portavoz popular considera que el fallo se ha centrado en la lectura del acta y que el video no fue visionado
El portavoz y candidato del PP de
Vinaròs, Juan Amat, anunció el
miércoles que va a presentar recurso
contra la sentencia del juzgado
de lo contencioso administrativo
número 1 de Castellón al considerar
que la resolución se ha centrado en
la lectura del acta del pleno y no en
el video. Amat argumentó que el
acta de la sesión “contiene errores”,
recordando que no está ratificada por
ningún grupo de la oposición y que es
necesario visionar el video del pleno.
El acta en cuestión recoge que hubo

tres amonestaciones, circunstancia
en la que Amat mostró su desacuerdo
apuntando que “cualquiera que
visione las imágenes del pleno verá
que fueron dos, y que la tercera se
produce después de la expulsión”.
El portavoz popular mostró su
“sorpresa” por el hecho de que “el
mismo alcalde que no dijo nada en
diez meses por la sentencia firme
del PAI de Verdera, salga ahora
públicamente dos días después a dar
a conocer una sentencia que no es
firme”.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Polèmica per una pàgina web gestionada per regidors del PP de Vinaròs
Compromís demana la dimissió dels regidors populars i el PSPV qualifica el fet de "gravíssim"
Una noticia publicada per eldiario.es en la que
s’assegura que membres del PP de Vinaròs “van
muntar una associació per camuflar com a mitjà
pàgina web que parla bé d’ells” ha generat un
cúmul de declaracions entre Compromís, PSPV i el
PP de Vinaròs.
Compromís ha presentat una reclamació davant
la junta electoral i l'associació de periodistes de
Castelló per la informació “esbiaixada i partidista”
d’aquesta pàgina web –infomaestrat.com-.
També han demanat la dimissió dels regidors
per haver-se “ocultat sota la denominació d'una
associació per a muntar-se el seu propi mitjà
de comunicació des del qual censurar opinions
polítiques, manipular la realitat i tractar d'influir

buscant un rèdit electoral en la ciutadania del
Maestrat amb la difusió de notícies que tan sols
beneficien al PP”.
“Han comès un error, i demanem que solucionin
el problema, dimiteixin i tanquin aquesta pàgina
web i prenguin mesures. Si Lluis Gandia i els seus
companys no són capaços de prendre aquestes
mesures, demanem a nivell provincial que
s'exigeixi al PP de Vinaròs que prenguin aquestes
mesures i que o bé tanquin la web, la facin més
justa o dimiteixin”, va concloure.
De la seua banda, el coordinador de campanya
del PSPV-PSOE a la província de Castelló, Ramón
Martínez, va qualificar el fet de “gravíssim” i ha
exigit als responsables autonòmics i provincials

del PP que “prenguin cartes en l'assumpte,
depurin responsabilitats i demanin perdó a
la ciutadania”. Martínez ha apel·lat al joc net i
considera imprescindible que Isabel Bonig i Miguel
Barrachina depurin responsabilitats.
El portaveu adjunt del PP de Vinaròs, Lluís Gandia,
ha dit al respecte que “vivim en una democràcia on
existeix llibertat d'opinió, per això sorprèn veure a
l’esquerra entrar en pànic i llançar-se contra una
pàgina web que principalment recull notes de
premsa d'institucions, partits i associacions de tot
color polític”.
Segons Gandia es tracta d’una afició a la qual
“dediquem el nostre temps lliure i a més ens costa
diners de la nostra butxaca”.

Els hostalers de Vinaròs realitzen el primer curs formatiu
del programa "Servei Responsable"
Els dies 5 i de 12 de març es van dur
a terme els primers tallers formatius
del programa "Servei responsable"
amb els hostalers de Vinaròs.
En el curs van participar nou
establiments de la localitat, per
a la formació dels professionals
de l'hostaleria, proporcionantlos entrenament en dispensació
responsable,
aprenentatge
de
pautes per a reduir riscos associats
al consum d'alcohol i altres drogues,
així com l'adquisició d'habilitats
socials per al maneig de situacions
conflictives.
Amb aquesta acció, l'Ajuntament
de Vinaròs, a través de la Unitat

de Prevenció de Comunitària de
Conductes
Additives
(UPCCA),
pretén distingir a tots aquells
establiments
hostalers
que
complisquen una sèrie de requisits
que permetisquen garantir un
servei responsable i una atenció de
qualitat als seus clients, creant una
xarxa d'establiments responsables
en el municipi.
Els negocis d'hostaleria que
compleisquen un codi de bones
pràctiques i que a més realitzen
la formació, es podran adherir a
aquesta iniciativa per a rebre un
segell de qualitat pel fet de garantir
un oci saludable i responsable.

Obres i Serveis completarà en els pròxims dies
l’asfaltat de carrers al casc urbà i el camí Sunyer
Obres i Serveis ja ha adjudicat les feines de
millora de l'asfalt dels carrers del centre de la
localitat. L'objectiu és oferir una conducció
molt més còmoda i segura per als centenars
de veïns que cada dia circulen per la ciutat. En
concret les feines es concentraran en els vials
de la plaça Jovellar, carrer del Quixot, Comte de
Benavente, Cervantes, Tirant lo Blanc i l'avinguda
Mediterrània.
Els treballs consistiran en el fresat de la carretera
per després aplicar una nova capa asfàltica i
garantir uns carrers òptims per a la ciutadania.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha
destacat que "aquestes són unes obres molt
necessàries al municipi, en especial als vials
Quixot i Cervantes, on els veïns des de fa temps
reivindicaven l'adequació dels carrers". En
aquest sentit, afegia que ara gràcies a la feina del
Govern Municipal es destinaran 60.000€ del Pla
135 de la Diputació de Castelló per a la millora
dels vials.
Alsina també feia especial menció de l'avinguda
de la Mediterrània, on els veïns també
reivindicaven l'adequació de l'asfalt, sobretot a
la zona del pàrquing per eliminar els clots que
6
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es produeixen quan hi ha pluges. El regidor insistia
que totes aquestes obres s'executaran la setmana
vinent.
Camí Partició de Sunyer
Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Jordi
Moliner, ha anunciat que a finals de la setmana
vinent també es faran obres d'adequació de l'asfalt
al camí Partició de Sunyer. Segons comentava
"aquest és el camí rural més malmès de tot el terme
municipal i per tant cal una actuació de reparació
per oferir un vial més segur". En aquest cas suposarà
l'adequació de 2,8 quilòmetres de carretera des de
l'accés a la nova N-340 fins al camí Peníscola.

964 450 085
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Totes i Tots Som Vinaròs celebrarà les primàries
els dies 28, 29, 30 de Març i 1 d’Abril
Totes i tots som Vinaròs ha donat a conéixer la llista
de 25 candidats a les primàries. L'actual alcalde, Enric
Pla, no opta a la reelecció, i tampoc l'actual regidora de
Política Social Mamen Ruiz. Sí ho fan els regidors Hugo
Romero, Jan Valls i David Adell. La llista es completa
amb Montse Adell Fernández, Fina Alcanyiz Ferrandis,
Berta Domenech Arnau, Manuel Balaué Brau, Lluis
Boronat Adell, Pedro Cervera, Francesca Colle, Rosario
Domínguez Calderón, Layla El Hadri, Sebastià Fabregat
Ayza, Agustí Fabregat Miralles, Anna Fibla Pauner,
Sergi Giménez Bagan, Maria Carmen Gutiérrez, Javier
Martinez Alcaraz, Cecilia Pastor Gómez, Concepción
Perruca Torres, Aurora Román Domínguez, Guillem
Romero Ferrer, Angel Ruiz Marmaña, Tomás Sánchez
Calero y Alex Sebastià Moya.
Les primàries seran els dies 29, 30 i 31 de Març i
l’1 d’Abril, quatre dies en els quals els ciutadans i
ciutadanes de Vinaròs podran escollir l’ordre de la
llista que concorrerà a les eleccions municipals baix la
marca Totes i Tots Som Vinaròs.
Els ciutadans de Vinaròs podran participar en aquest
procés obert a la ciutadania tant de manera telemàtica
enviant prèviament una fotografia del seu DNI a Totes i
Tots Som Vinaròs o de manera presencial en les taules i
urnes que s'instal·laran tant als carrers de Vinaròs com
a la seu del carrer Pont.

LLISTA DE CANDIDATS A LES
PRIMÀRIES
TOTES I TOTS SOM VINARÒS
ORDENATS ALFABÈTICAMENT
ADELL FERNANDEZ, MONTSE
ADELL MIRALLES, DAVID
ALCANYIZ FERRANDIS, FINA
DOMENECH ARNAU, BERTA
BALAGUE BRAU, MANUEL
BORONAT ADELL, LLUIS
CERVERA, PEDRO
COLLE, FRANCESCA
DOMINGUEZ CALDERON, MªROSARIO
EL HADRI, LAYLA
FABREGAT AYZA, SEBASTIÀ
FABREGAT MIRALLES, AGUSTÍ
FIBLA PAUNER, ANNA
GIMENEZ BAGAN, SERGI
GUTIERREZ , Mª CARMEN
MARTINEZ ALCARAZ, JAVIER
PASTOR GOMEZ, CECILIA
PERRUCA TORRES, Mª CONCEPCIÓN
ROMAN DOMINGUEZ, AURORA
ROMERO FERRER, GUILLEM
ROMERO FERRER, HUGO
RUIZ MARMAÑA, ANGEL
SANCHEZ CALERO, TOMÀS

Per conèixer als candidats es pot accedir al web www.
totssomvinaros.info

SEBASTIÀ MOYA, ALEX
FERNANDEZ VALLS, JAN

El PP exige soluciones a los “contínuos retrasos”
de los trenes regionales de la línea Vinaròs-Castelló
El portavoz adjunto del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha
lamentado que “pese a las denuncias de los
usuarios y de diferentes colectivos el gobierno
sigue sin dar solución a los continuos retrasos en
los trenes Regionales entre Vinaròs y Castellón”.

Almuerzos
Menú diario
Menú de Calçots
CARTA DE TEMPORADA

Gandía ha indicado que “primero retrasaron la
puesta en marcha de los 12 trenes Regionales
más de cinco meses por motivos electoralistas y
después siguen sin licitar la compra de los 2 nuevos
trenes que el presupuesto de 2018 contemplaba
para mejorar el servicio entre Vinaròs y Castellón”.

Los populares han afirmado también que “todo
esto ocurre una vez más ante el silencio de los
socialistas de Vinaròs y comarca, que ven como
las quejas crecen, pero ellos permanecen callados
porque anteponen los intereses de partido a los de
la comarca”.

Sabores de Primavera
en la Ermita de Vinaròs

Fiestas y Eventos
personalizados
Ba
Barca de espetos

Reservas

638 820 851
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Reunió de les associacions veïnals i Apfercom
amb el director territorial de Sanitat
Divendres dia 15 les associacions de
veïns de SANADORLÍ de Benicarló,
MIGJORN de Vinaròs i membres
d’APFERCOM, associació comarcal
de malalts de nefrologia, es van
reunir amb el Director Territorial
de Sanitat, Edelmiro Sebastian.
També va assistir la Gerent
del Departament de Vinaròs i
membres del seu staff directiu.
Segons s’ha informat des de
l’associació de veïns Migjorn,
“es van tractar temes com la
recentment passada crisi de
radiòlegs i la continuïtat de crisis
que anem passant, els veïns li
van dir que a ulls de la població
el Departament està en crisi
permanent, recordant-li que primer
van ser la ginecologia, després els
anestesistes i ara la radiologia i com

a conseqüència les llistes d’espera
es van incrementant i ajornant
visites de tota mena. Cardiologia,
intervencions
quirúrgiques,
nefrologia, urologia, etc. Tot i que
va dir que la solució a la carència en
radiologia era provisional, els veïns
ho veuen com una privatització
cosa incompatible amb la voluntat
expressada per la Consellera”.
També li van plantejar les associacions
veïnals diferents mesures per pal·liar
el mal endèmic de la carència
d’especialistes facultatius. Entre elles
“passar d’hospital comarcal a hospital
general, que s’incrementen les places
d’estudiants que fan el MIR i que
tinguen una permanència d’un parell
d’anys, i com a tercera l’increment
de punts per vindre a exercir en un
hospital de la perifèria. Aquesta

darrera proposta va anunciar que era
una mesura que feia sols quinze dies
que ja s’havia posat en vigència”.
Sobre els malalts de nefrologia,
“ens va anunciar que tenen molt
avançat la contractació d’un nou
nefròleg però, pel que fa a la diàlisi

tot segueix igual. Des d’APFERCOM i
els veïns van insistir en la viabilitat i la
necessitat de traslladar el Centre de
diàlisi a l’hospital de Vinaròs com ho
va aprovar el parlament valencià en
una PNL”.

Vinaròs presenta una nova edició dels “Esmorzars Saludables”

Esta setmana la regidora d’Educació, Begoña
López, i el regidor de Comerç, Domènec
Fontanet han presentat els tallers de
esmorzars saludables al Mercat de Vinaròs, en
els que participaran els xiquets i xiquetes de
4t primària de tots els centres educatius de la
localitat del 2 a l’11 d’abril. L'assessorament
nutricional anirà a càrrec dels alumnes de
l’IES José Vilaplana que cursen els estudis

8

de dietètica, i l'Associació de Venedors del
Mercat posarà a disposició els productes en
aquesta iniciativa que busca donar a conèixer
als més petits les bases per a una alimentació
adequada.
Neus Falcó, directora de l’IES José Vilaplana, va
agrair a l’ajuntament formar part de manera
activa d’aquests esmorzars saludables. “Es
una manera de lligar el món educatiu amb

activitats que es fan al municipi”, va indicar.
De la seua banda, l’alumna de dietética Jenni
Alonso va explicar que s’ensenyarà als alumnes
participants les bases d’un menjar saludable
i es faran activitats interessants en aspectes
d’higiene i alimentació equilibrada.
Finalment, Fontanet va fer agracir a l’associació
de venedors del mercat i l’IES José Vilaplana la
seua implicació.

23 març de 2019
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Presentades 98.499 firmes demanant al Parlament de Catalunya l’aprovació
de la de Llei sobre la protecció d’oliveres monumentals
El Territori Sénia suma 111.000
habitants en 2.070 km2 y està format
per 27 pobles (15 de valencians,
9 de catalans y 3 d’aragonesos)
que comparteixen geografia,
història, llengua i cultura i que, a
més, tenen la major concentració
d’oliveres mil·lenàries del món.
Al 2006 i 2007 es van crear la
Mancomunitat Taula del Sénia
(formada sols per ajuntaments)
i l’Associació Territori Sénia
(constituïda en un 50% per
sectors econòmics i socials i l’altre
50% per la pròpia Mancomunitat),
que des de llavors col·laboren
promocionant el territori.
A partir de l’inventari d’oliveres
mil·lenàries (de més de 3,5 m de
perímetre de tronc a 1,3 m del sòl)
que arriba als 5.027 exemplars,
treballant juntes les dos i amb l’ajut
d’altres administracions (Unió
Europea, Ministeris, Comunitats
autònomes i Diputacions) i
institucions (Fundacions, Centres
d’investigació) s’estan obtenint
resultats
excel·lents.
Gràcies
a alguns ajuts, la Universitat
Politècnica de Madrid ha fet
datacions d’oliveres sent la
més antiga ‘la Farga de l’Arión’
(Ulldecona), plantada l’any 314 i

que per tant té 1.705 anys.
Els objectius del Programa han
estat i són: posar en valor les
oliveres mil·lenàries i el seu fruit,
l’oli, però també els altres olis de
varietats tradicionals de la zona
i establir sinergies amb altres
sectors: restauració, turisme… i,
a la vegada, temes de patrimoni
cultural,
mediambiental
i
paisatge.
De les 5.027 oliveres existents al
Territori Sénia, el 62,4% es troben
a la part valenciana i el 37,2 a la
catalana (si bé Ulldecona, amb
1.379, és el poble que en té més).
Totes les de la part valenciana
estan protegides per una Llei
del 2006 de protecció d’arbres
monumentals i el Reglament del
2018 fixa per a oliveres a partir
dels 3,5 m de perímetre de tronc
a 1,3 m del terra.
També a Itàlia hi ha una Llei de
protecció i aprofitament del
paisatge d’oliveres de Puglia del
2007 que protegeix totes les de
més de 3,14 m de perímetre a la
mateixa alçada del tronc, havent-se
obtingut prou bons resultats.
Per això era tant necessària una
Llei de protecció a Catalunya i per
això mateix vam veure amb molta

satisfacció com, després de visitar
les Oliveres mil·lenàries del nostre
territori, el Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar
va presentar el 27/06/2018 una
Proposició de llei sobre la protecció
d’oliveres monumentals a Catalunya.
Quan l’amic Paco Zapater, gran
enamorat i defensor de les
Oliveres mil·lenàries, va iniciar
el passat mes de desembre una
recollida de firmes, a través de
la plataforma Change.org, en la
què es demanava al Parlament de
Catalunya que aprovés aquesta
llei -o el text que, previ estudi, es
cregui adient- per tal de preservar
aquest patrimoni tan singular, ens

hi vam sumar totalment, fent-hi tota
mena de difusió, tant entre la gent
de la nostra zona, com de tots els
altres indrets. El resultat ha segut
espectacular ja que hi ha 98.499
firmes recollides arreu del món.
Per tot això, Paco Zapater impulsor
de la iniciativa i els representants
del Territori Sénia, han lliurat
les 98.499 firmes al President
del Parlament de Catalunya,
Sr. Roger Torrent, per als Grups
Parlamentaris, demanant que
aprovin aquesta llei, amb les
modificacions que calguin, però
sempre garantint la preservació
del patrimoni de les Oliveres
mil·lenàries del Territori Sénia.

El passat dimecres la secretària autonómica
d’Economia Sostenible, Sectors Productius i
Comerç, Blanca Marín, va visitar Vinaròs, on
es va reunir amb els presidents de l’associació
de comerciants i dels venedors del mercat, a
més de visitar la fàbrica de mobles Rimobel.
Marín va acudir acompanyada del candidat
socialista a l’alcaldia, Guillem Alsina i altres
representants del partit.
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QUÉ COMER
PARA COMER BIEN
Cap. 22

Intolerancias vs. alergias.
¿Quien es quien?
Empezamos nuevo tema en la sección
sobre alimentación. En “Que comer para comer bien”
diseccionamos en una veintena de capítulos (y algún bonus
track en forma de resumen) los entresijos de una buena
alimentación.
Pasamos muy por encima temas en los que ahora me
gustaría centrarme porque es mucho más importante
como para solo hablar de ello 500 palabras. Hablo del
segundo cerebro, nuestro intestino que tiene muchas más
funciones que absorber nutrientes del bolo alimenticio.
En realidad, en esta nueva etapa hablaremos largo y
tendido de todo lo que tenga que ver con nuestro sistema
digestivo. Nuevos hábitos alimentarios, hábitos sedentarios
y factores ambientales han provocado que surjan nuevas
enfermedades y síntomas de los que antes no habíamos
oído hablar.
De lo que si que habíamos oido hablar es de las alergias
e intolerancias, aunque no tenemos claro en qué se
diferencian unas de otras y, a veces, mezclamos churros con
meninas.
Por ejemplo, un alimento como la leche de vaca puede dar
las dos pero los “culpables” son diferentes. Puedes tener
intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de vaca. Un
intolerante puede consumir leche sin lactosa o productos
con proteína de vaca sin ningún problema y un alérgico
a la proteína de vaca puede consumir lactosa sin ningún
problema.
¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE UNA ALERGIA Y UNA
INTOLERANCIA?
Una alergia es una respuesta de nuestro sistema inmunitario
a un cuerpo que el considera extraño, ya sea un alimento,
polen, pelo de animal… etcétera. En el momento que este
alérgeno entra en contacto con nuestro cuerpo, el sistema
inmunitario pone en marcha una serie de reacciones para
eliminarlo. Los síntomas más comunes son inflamación,
lagrimeo, estornudos, rojeces, sarpullidos. Aunque si
la alergia es muy fuerte puede provocar problemas
respiratorios y ser muy grave. Un alérgico a un alimento
tiene que evitar el consumo de dicho alimento y que nada
de lo que coma esté en contacto con el, ya que se puede
dar una contaminación cruzada. Normalmente las alergias
alimentarias se dan a proteínas y se puede dar a cualquier
alimentos. Existen alimentos que son más alérgenos,
tienen más tendencia a dar alergias. Actualmente hay 14
alérgenos de declaración obligatoria que los restaurantes
tienen la obligación de declarar en qué platos de su carta
se encuentran. Estos son cereales con gluten, crustáceos,
huevos, pescados, cacahuetes, soja, lácteos, frutos secos
de cáscara, apio, mostaza, sésamo, altramuces, sulfitos y
moluscos.
Poco tiene que ver con estas reacciones las intolerancias.
Estas se producen porque nuestro cuerpo es incapaz de
digerir bien los azúcares. Como hablamos muy al principio,
para que un hidrato de carbono se absorba se tiene que
convertir en su mínima expresión (monosacárido). Las
enzimas son las encargadas de ir dividiendo este hidrato
hasta convertirlo en un monosacárido. Cuando por no
tenemos estas enzimas el cuerpo humano no puede
digerir bien el alimento en cuestión y provoca molestias
gastrointestinales como náuseas, hinchazón o diarrea.
Aunque las dos se pueden dar al comer un alimento como
podéis observar no tienen nada que ver la una con la otra.
En próximos capítulos trataremos las alergias e intolerancias
más comunes.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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La Colla de Vinaròs, en l’Aplec de dolçainers a la Vall d’Uixó

Divendres passat es va celebrar en Vinalab la Jornada "Emprenem en femení"

¡Si! ¡Lo hemos logrado!! ¡ Hoy día 19 de marzo, vamos a por un café para celebrar nuestro día
de los Trabajadores Sociales! Compartimos experiencias, vivencia, expectativas que hacen a
nuestra profesión. El año próximo, ¡más!

Tian Stil Home a la
Fira Internacional de
Bolonia, per ampliar
coneixements i estar
a l’última moda.
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Dos alemanes residentes en Vinaròs salvan la vida de siete cachorros
de labrador abandonados en la localidad
El abandono de una camada de
siete cachorros de la raza Labrador
Retriever abandonada en el término
municipal de Vinaròs, ha tenido final
feliz.
Un agricultor que los vio
abandonados los llevó a las
dependencias de la Policía Local,
que dio aviso por si alguien quería
adoptarlos y llamaron también a
Michael Kugler y Anne Fagan, dos
alemanes residentes en Vinaròs,
conocidos amantes de los animales,
que no han tardado en encontrar

un hogar para los cachorros a casi
2.000 kilómetros del punto en el
que fueron encontrados.
Tras llevarlos al Hospital Veterinario
San Francisco y constatar que se
encontraban en buen estado y que
tenían dos meses de edad, según
explicó Michael Kugler, la asociación
a la que irán destinados los siete
animales en cuestión es Pet Angels,
que ya ha encontrado hogar para
todos ellos en Alemania, país al
que viajarán en unos dos meses tras
tener todas las vacunas.

Maria Carceller Cerdà s'ha jubilat i ha rebut aquest merescut homenatge per part del personal de
l'Ajuntament, on ha efectuat les labors de neteja durant 15 anys. Gràcies per tot Maria!

Liberan una tortuga que fue salvada en Vinaròs
La Fundació Oceanogràfic de València liberó días atrás en la playa del Arenal una tortuga boba (Caretta caretta).
Hace dos meses quedó atrapada en las redes de un pesquero de arrastre de Vinaròs. Cuando los marineros
llegaron a puerto, avisaron rápidamente. La tortuga sufría una embolia gaseosa. Se ha recuperado totalmente.
Ahora ya vuelve a nadar libre en el Mediterráneo. Foto: wikipedia.
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La Generalitat aprueba el
proyecto de transporte en bus
que mejora el servicio entre
Morella-Vinaròs-Castellón

Finalitza l'activitat formativa "Francés sector turístic" de 30h que es va realitzar del 8 al 15 de
març, dins del REINICIA'T de l'Agència de Desenvolupament Local

El “Baix Maestrat”, en la concentració a Valencia per demanar millores als centres d’educació especial
El Col·legi d’Educació Especial “Baix Maestrat” de Vinaròs, que abasta el nord de la província,
participà en la concentració en el Palau de la Generalitat per a reclamar millores en els centres
d’educació especial. El sindicat STEPV va donar suport i va assistir a la concentració i va instar a la
Conselleria d’Educació a atendre les peticions d’aquests centres que es resumeixen en el manifest
llegit en la concentració i que adjuntem. A la concentració van assistir professorat, famílies i
alumnat de molts centres d’educació especial, d’Alacant, València i Castelló, com el de Vinaròs que
han exposat les seues reivindicacions i demandes durant la concentració. Al final de l’acte es va
llegir el manifest i s’ha reclamat l’atenció de l’administració a la problemàtica concreta d’aquests
centres.
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La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio ha aprobado el nuevo proyecto de servicio
público de transporte de viajeros por carretera CV-001
entre Morella-Vinaròs-Castellón que ha mejorado sus
características después del proceso de información
pública donde han presentado propuestas ayuntamientos,
entidades y particulares.
El nuevo contrato mejora la actual oferta y atenderá
una población de más de 45.000 habitantes de diversos
municipios de Els Ports, Baix y Alt Maestrat, L’Alcalatén y
La Plana Alta, que conectarán localidades del interior con
las ciudades de Castellón, Vinaròs y Benicarló. Este nuevo
proyecto se iniciará con una flota mínima de 14 autobuses
y está previsto que en un horizonte futuro, una vez incluido
el transporte escolar, la flota cuente con un mínimo de 433
autobuses, que recorrerán aproximadamente 1.172.000 km
al año.
La nueva ordenación del servicio forma parte de la
reordenación completa en toda la Comunitat que ha
realizado la Generalitat y que anunció la consellera de
Vivienda, María José Salvador, en noviembre de 2017
para garantizar el transporte público en el 100% de los
municipios.
Entre las mejoras incorporadas en el proceso de información
pública destaca la ampliación del servicio a los fines de
semana entre Sant Mateu y Vinaròs, con tres expediciones
de ida y tres de vuelta tanto los sábados como los domingos.
Además, también se ha estimado ampliar el servicio de la
línea Vilafranca- Morella y se prestará de lunes a viernes
laborables, todos los días laborables. Cabe destacar que el
servicio en La Serratella ampliará la oferta propuesta de un
día a dos días a la semana en período lectivo con servicio a
la demanda.
Por otra parte, también se aumentará el servicio desde
Morella a Alcañiz, pasando de dos expediciones a tres
expediciones semanales y se han modificado los horarios
para que coordinen mediante transbordo en Sant Mateu
con la línea que va a la costa y Vinaròs, así como se incorpora
las expediciones de fin de semana a la costa.
En la relación a todos los municipios de la comarca de Els
Ports se incluye un servicio de ida y vuelta a la demanda
en días laborables para las tres rutas tradicionales para
conectarlos con Morella y de allí mediante transbordo
que exista conexión con Vinaròs y Castellón y que se
complementará en días lectivos con el transporte escolar.
En general, este proyecto contempla mejoras en la oferta
con la que contaba el servicio hasta ahora en la mayor parte
de los municipios afectados, dado que la implantación
de nuevas líneas regulares para atender la demanda de
transporte escolar establecerá unos recorridos mínimos
para algunos municipios de estas comarcas que, hasta el
momento, no disponían de ningún tipo de servicio.
Así, se refuerza la conexión de las localidades con centros
de atracción, tales como hospitales Provincial y General
de Castellón, y comarcal de Vinaròs; estación de Renfe
(Castellón); Universitat Jaume I de Castellón; dependencias
judiciales en Castellón y Vinaròs (para las comarcas de Els
Ports y Baix Maestrat); y con dependencias administrativas
en Vinaròs, Morella, Benicarló y Castellón. Hay que destacar
que en la relación principal, entre Albocàsser y Benicarló
y entre Morella y Castellón el número de expediciones
diarias aumenta, al pasar de 2 expediciones por sentido a
4. Además, gracias a la coordinación de horarios en Sant
Mateu, se mejora la relación Morella-Vinaròs.
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El local de la FPA acull una exposició d'imatges
captades amb smartphones

Treure el mòbil de la butxaca, pulsar la
icona de la càmera i apretar un botó.
Amb aquest simple procés de pocs
segons es pot obtenir una fotografia
de qualitat. Per descomptat, pot ferse d'aquesta manera i el resultat
segurament serà magnífic, però els
telèfons intel·ligents tenen altres
maneres més professionals de realitzar
fotografies amb els quals es pot treure
un gran partit a la càmera i oferir
resultats sorprenents. I els alumnes de la
Formació per a Adults (FPA) de Vinaròs
han pogut descobrir aquest món
de possibilitats que ofereix la petita
càmera d'un telèfon intel·ligent. Ho
han fet de mà del fotògraf professional,
Xavier Marmaña, i el resultat d'aquest
curs pot veure's en una exposició en els
locals de FPA.
Era el primer any es feia aquest curs de
fotografia amb telèfons intel·ligents.
Una evolució molt lògica, ja que els
cursos de fotografia que des de fa anys

que s'imparteixen a l'escola d'adults de
Vinaròs –i que continuen realitzant-setambé s'han anat adaptant als avanços
tecnològics de les càmeres rèflex i
compactes.
Marmaña va explicar que aquest
primer curs dedicat a la fotografia amb
telèfon mòbil ha resultat especialment
interessant. “El telèfon està substituint
a la càmera compacta per la gran
qualitat d'imatge que ofereixen i la
facilitat d'ús. I gairebé tots tenim un
telèfon per a poder fer fotos diàriament,
en qualsevol moment. En aquest curs
hem anat aprenent tots, perquè cada
telèfon és un món, i crec que el resultat
per intentar treure partit del potencial
de cadascun ha estat molt bo”, va
assenyalar, explicant també que s'han
treballat a més aspectes essencials de la
fotografia com l'enquadrament, la llum,
la contrallum i molts altres aspectes que
normalment no es tenen en compte a
l'hora de realitzar una fotografia.
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El passat dissabte 16 de març, la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs va celebrar la tradicional calço-paella d'inici de temporada a l'ermita de Vinaròs.
Sent aquesta més especial perquè aquest any els Nanos de la família burguesa i els Gegants vells compleixen 75 anys.

L’AMPA del Col·legi d’Educació Especial Baix Maestrat inicia una RIFA BENÈFICA, en la qual tots
els beneficis repercutiran per a tots els xiquets de l’escola Baix Maestrat.
Aquesta rifa s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració de:
HIPERMERCAT CARREFOUR
BONÀREA
LA BODEGUETA
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Estrela coronada

Andrés Albiol

Se incrementan las extracciones de langosta de L’Illa

Adiós al invierno con aires fríos del noroeste

Atrás ha quedado un mar con los últimos coletazos de la helada estación invernal, a base de mistrales.
Al ser festivo el martes, se faenó sólo cuatro días, pero los vientos secos dificultaron a diversas modalidades pesqueras. Las capturas
fueron flojas. Y los precios normalitos.

La pesca de arrastre, los bous faenaron todas las jornadas hábiles. Sus ventas eran de langostino, cigala, gamba,
calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, gallo, salmonete, peluda, rape, caracol, jurel, galera, caballa, faneca, canana,
pulpo blanco y morrallas
El cerco opera por aguas de Valencia.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras calaron las redes a medias por los vendavales. La mitad lo hizo a
la sepia y el cangrejo azul. Dos al lenguado, rodaballo y raya. Otro par al pagel. Y uno a la langosta, bogavante
y cabracho.
El palangrillo costero una embarcación pilló con azuelo dorada, pargo y sargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, un barco subastó piezas de 2 a 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; El Gas Natural Licuado (GNL)

Resulta curioso como este tipo de combustible, el GNL, ‘casi’ inocuo para el medio ambiente, y que es alternativo
a los derivados de la energía fósil contaminante como es el petróleo, el GNL, que desde hace muchas décadas
se usa al hogar en la combustión de cocinillas para guisar la comida, las calefacciones, en el bolsillo de la ropa
personal como los encendedores de cigarros, etc. Ni que decir para las industrias como la azulejera en la cocción
de las arcillas, etc., aún no se haya implantado en motores de barcos de pesca, vehículos terrestres, etc.
A parte del precio más barato, el gas reduce las emisiones de CO2, y elimina la emisión de partículas sólidas en
suspensión reduciendo el NOx, el NO2 y el SOx a la atmósfera.
Ahora parece ser, la OMI, limitó a un 0,5% la presencia de azufre en los carburantes a partir de 2020, así que
ya hay Gobiernos en el mundo, puertos y navieras que están moviendo ficha y promocionan proyectos para
propulsar barcos de transporte con GNL, siempre de acuerdo con las autoridades de las instalaciones portuarias
para que les pongan estaciones de servicio para el suministro del Gas Natural Licuado. España está en ello y
ya hay buques ro-ro, con suministro de energía eléctrica a través de un generador alimentado por gas, y otros
proyectos de desarrollo bunkering en busca de una estrategia de economía sostenible y descarbonizada, pues
el compromiso de París para contar con el 27% de cuota de energías renovables para el 2030 se acerca.

O estel cononat, en castellà estrella coronada. El
seu nom científic és Brisinga coronata. Del tipus
Equinoderm, de la classe Asteroide, de l'orde
Forcipulata i de la família Brinsingidae, és una
espècie peculiar en el Mediterrani. Este invertebrat
de cos aplanat, de forma estrelada, amb simetria
pentarradial, amb la qual cosa comporta. El seu
disc central és xicotet d'on ixen de 8 a 12 braços
trencadissos, llargs, estrets, que es fan mes fins cap
a l'extrem i estan recoberts de moltíssimes espines.
En la part superior dels braços no té pàpules. Cada
braç està format per diverses classes de plaques
amb diferents funcions, articulades entre si amb
una certa flexibilitat per a efectuar moviments,
etc. Els braços, en la part inferior tenen un solc
des de l'àpex fins a obertura bucal. Els solcs tenen
dos fileres ventoses. En el seu interior corporal hi
ha unes xarxes ramificades amb corrent d'aigua
que absorbixen per orificis en les plaques, per a
fer-li un sistema hidràulic de pressió als pedicels
dels braços per a la locomoció, igualment amb
funció respiratòria. En l'extrem de cada braç té
un ull simple que detecta els canvis de llum i el
moviment de víctimes o depredadors.
La estrela es de color roig intens. Talla 65 cm. Es
reproduïx a l'estiu sexualment, de fecundació
externa soltan lliures al corrent els seus productes
com l'esperma i els òvuls perquè es fecunden.
Després l'ou eclosiona en larva posant-se sobre el
fons i creix. També poden tindre una reproducció
asexual per gemmació de les seues parts, etc. Té
poder de regeneració dels braços si li són seccionats
per un enemic. Habita sobre fons fangosos de 80
a 3.000 m. de profunditat. Els braços els utilitza
per a alçar-se i moure's, però els seus moviments,
com els desplaçaments, s'arrosseguen amb els
peus ambulacrals o ventosetes. S'alimenta del
plàncton en suspensió en l'aigua, que transporta
a la boca pels canals. I atrapant cloïsses, etc, que
obri exercint pressió cap a fora a l'abraçar-les,
per a traure el seu estómac i introduir-ho entre el
bivalve i engolir la massa carnosa amb un eficient
suc digestiu. També menja carronya que es trova
olorant. Sense valor comercial. No són comestibles
pels humans.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE FEBRER DE L’ANY 2019 (I)
PEIXOS:
Seitò (Boquerón)
Maira (Mare del lluç)
Escrita (Raya)
Besuc (Besugo)
Boga/Xucla(Bogue/Picarel)
Rallat (Bonito)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orà (Dorada)
Mussola (Escualo)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)

696 Kg.
574
1.144
108
1.129
1
556
329
132
110
311
9
962
149
7.536
61
40
33

Llobarro (Lubina)
Penegal (Boca negra)
Aranya (Araña, Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Morena (Murena)
Mero (Cherna)
Letxa (Verderol, Pez limón)
Llussara (Bacaladilla)
Llisa (Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)

17
247
432
336
529
7.917
2.923
2
132
7.002
2.332
352
3
4
50
109
12
33
4

Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Gallo (Miseria)
Peix de rei (Pejerey)
Saboga (Alosa)
Chopa (Cántara)
Rom (Rèmol, Rombo)
Móllera de fang (B. de fango)
Total.............................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llangosta (Langosta)
Gambes (Camarón, Quisquilla)
Total....................................

58
76
447
162
11
25
4
90
_______
37.187
1.126
76
97
2.703
5
269
_____
4.274

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sépia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón)
Caragol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)
Total……………….…….
Total Arrossegament...........
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
Sardina
Total Cèrcol.....................

225
283
633
60
840
1.257
418
7
128
2
_____
3.854
45.318
2.916
1.223
______
4.139
15
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Xerrada "Cap a un envelliment saludable", per Aurora Román,
biòloga, presentada per Imma Mancisidor, a la Casa Membrillera de
Caixa Vinaròs i organitzada per Femme Força. E.Fonollosa

Conferència “El foment de l’esport i els hàbits saludables” a càrrec de Patricia
López i Paula Lorente a l’auditori Carles Santos de Fundació Caixa Vinaròs. .

Segona representació del recull de monòlegs del grup “Les Mil i Una
de l'Aula Municipal de Teatre de Vinaròs”. Una altra vegada, l’Auditori
Carles Santos amb l’aforament al complert.
16

Exposició de l'Ateneu de Natura a la Casa Membrillera de la Fundació Caixa
Vinaròs, fins al 13 d'abril, amb fotos de Lluís Ibáñez de les 50 varietats diferents
que hi ha d'orquídees a les Terres del Sénia. E.Fonollosa
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Kevin Zamora presenta su libro “Un hombre clínicamente extraño”,
publicado por Editorial Antinea
Un joven con diversidad funcional presenta un libro de autoayuda para
motivar a las personas con trastornos de aprendizaje
Kevin Zamora Amela, un joven con
diversidad funcional, ha presentado
el libro de autoayuda que lleva por
título “Un hombre clínicamente
extraño”,
publicado
por
la
vinarocense Editorial Antinea. El
libro, que inicialmente se concibió
como obra autobiográfica pero
que finalmente ha resultado ser de
autoayuda, ha sido presentado en
el salón de actos “Provi García” de la
biblioteca municipal y está dividido
en dos tomos: una primera parte
es una guía se superación y una
segunda consta de un total de 55
ejercicios mentales prácticos, en su
mayoría de diferencias.
Kevin, actualmente estudiante
de psicología, es una persona
con daño cerebral adquirido,
que fue creciendo a raíz del
descubrimiento de sus patologías
y se fue incrementando con los
años y algunas intervenciones
quirúrgicas. Estuvo años sin poder
hablar, tiempo en el que asegura
que desarrolló la memoria eidética,
recordando imágenes de detalles
muy precisos, que también se
intenta potenciar en los lectores

de la obra. Su resiliencia, en su
caso, ha sido clave. “He tenido que
reaprender, y con el paso de los años
he descubierto que las personas
con diversidad funcional somos
los más preparados para superar
la vida que nos espera en general,
llena de problemas pero también
de soluciones que todos podemos
encontrar si las buscamos”, explica.
Y ese es precisamente el objetivo
del libro: hacer pensar, ofrecer una
guía a todos aquellos que tienen
problemas que superar, pero
enfocado específicamente a animar
e incentivar a aquellas personas
con trastornos de aprendizaje o
diversidad funcional que quieren
afrontar sus problemas y seguir
avanzando. “Las personas que
por lógica menos preparadas
deberíamos
estar,
los
más
capacitados para la vida vamos a
resultar”, señala.
Es también una obra reflexiva, ya
que, tal como señala Kevin “todos
estamos expuestos a sufrir una
diversidad funcional; de hecho
estoy convencido de que todos
tenemos alguna”, indica.

Nuevo concierto en Vinaròs de la Orquesta
Filharmónica de Cámara de Colonia

Reino Unido, Irlanda, Escandinavia, Alemania, Francia, Australia o España son los países que
la Orquesta Filharmónica de Cámara de Colonia ha recorrido y sigue recorriendo gracias a
sus éxitos cosechados en cada una de sus giras.
Nuestra orquesta se siente como en casa allá donde va y en el caso de España serían muy
largas de enumerar las razones por las cuales para nosotros siempre es un placer regresar;
las buenas atenciones recibidas, el entusiasmo de su público en nuestros conciertos,
el trato de sus gentes, el clima, etc… y por eso nos alegra muchísimo poder presentar
nuestro programa de nuevo en España y compartir con su público nuestra pasión por la
música con piezas musicales de compositores como Vivaldi, Mozart, Tchaikowsky…
Vinaròs: Martes 2 de Abril de 2019 a las 20:30 en el Auditorio Municipal V. Ayguals
d’Izco. Plaza Parroquial, 12.
Venta anticipada de entradas en: Els Diaris. Plaza Jovellar 15, Vinaròs. Tlf: 964 451 738
Horarios: Lunes a sábado de 8:30 a 14h y de 17h a 20:30. Domingos de 8:30 a 14h.
O en taquilla a partir de 1 horas antes del concierto.

Exposició "Dos dones-dos artistes", de Sibylle
Werkmeister i Katrin Schwindenhammer
17
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Les fake-news no només eren
cosa de Trump i Putin
Per Hugo Romero

Mentre aquests últims dies
el capitost suprem del Partit
Popular a Madrid intentava llevarli importància a la seua proposta
de llei que buscaria blindar a les
dones migrants en situació irregular que donaren
un fill en adopció, qualificant-la de "fake-news",
ens hem despertat a Vinaròs assabentant-nos que
els seus correligionaris al nostre poble dirigeixen
un diari digital especialitzat en les mentides i la
difamació.
Es veu que amb una premsa provincial finançada
per la Diputació i especialitzada a traure notícies
negatives sobre el nostre poble i regalar
"guindilles" a l'alcalde Enric Pla no en tenien prou
i necessitaven alguna cosa més propera i comarcal
per donar "rienda suelta" a les seues inquietuds
"periodístiques".
Imaginem tots per un moment que un simple
assistent a les assemblees de Som Vinaròs, de
professió periodista, hi hagués en algun moment
de la seua vida publicat una notícia parlant sobre
el Partit Popular de Vinaròs; estem segurs que
una altra denuncia als jutjats contra el seu honor
hagués sigut el mínim que aquesta persona
s'hagués trobat l'endemà.
Pero com estem parlant d'un partit acostumat
a pensar que el "cortijo" es seu i que encara no
s'han enterat que la vella politica esta acabada,
ens trobem que els regidors populars al consistori
no nomes es dedicaven a escriure pamfletades
anonimes atacant a tot l'Equip de Govern, si no que
son els fundadors, directors i gestors d'una web de
fake-news.
Per la nostra part no ens pareix malament que es
dediquen en el seu temps lliure a aquestes coses;
més val això que estar maquinant com deixar als
veïns sense piscina publica o ficant-se de part de
tots els denunciants a l'Ajuntament de Vinaròs, el
que vol dir a la butxaca dels vinarossencs. Però
sí que podem dir que ens hagués agradat que
almenys ens hagueren fet alguna entrevista parlant
dels que sí que treballem per intentar millorar
Vinaròs.

De la ética y otras cosas
del comer

Per Fernando Juan
Ejecutiva local PSPV-PSOE

Per Jordi Moliner

Hay noticias y noticias.
Por ejemplo, el viernes
15 de este mismo mes, el
Consejo de Ministros, en su
reunión semanal, aprobó la dotación para la
ampliación de las bonificaciones del peaje de los
vehículos pesados en el tramo entre Peñíscola
y Torreblanca, paso previo para la aprobación
definitiva en otro Consejo mediante Decreto Ley.
Una dotación presupuestaria que se requiere en
muchas medidas, como por ejemplo la dotación
para la ampliación del servicio de trenes de
cercanías Vinaròs-Castellón y viceversa, que no
realizó el anterior gobierno del PP y que provocó
el retraso burocrático en su puesta en marcha. Y
es que es justamente el tema que tiene que ver
con la segunda noticia, no tan positiva para los
vinarocenses.
El mismo viernes salta a la palestra un artículo
en “eldiario.es” en el que se hace pública la
relación “íntima” entre la Web “infomaestrat.com”
y una asociación registrada por -entre otrosel presidente local del PP Luis Gandía y otros
miembros destacados del PP de Vinaròs.
En la misma publicación se hace referencia
a la gran cantidad de “fake news” o noticias
falsas o manipuladas de la misma Web, y una
cita del propio Gandía en la que descarta que
dicha Web tenga algo que ver con el PP de
Vinaròs.??????????????????????????????? (Aquí no
hay emoticonos).
Y entramos en la ética. Se supone que quien
quiere gestionar un medio de información, al
menos debería seguir un mínimo código ético.
Está claro que hay políticos y políticos. También
hay políticas y políticas a seguir. Y es que NO TODO
VALE. Incluso para excusarse y realizar maniobras
torticeras. El periodismo puede no ser objetivo,
aunque lo tenga que, éticamente, intentar. Lo
que no puede ser es que sea objetivamente
parte, y manipule, mienta, modifique, sesgue,
invente, oculte o desacredite intencionadamente
información. Y no una vez, sino por sistema.
En nuestra localidad y comarca hay excelentes
profesionales del periodismo que se patean
nuestras calles, se informan e informan,
entrevistan y exponen los diferentes puntos de
vista, ideas, realizaciones y equivocaciones de
nuestros gobernantes, sean del signo que sean,
y la mera existencia de medios directamente
gestionados por partidos políticos como
“infomaestrat.com”, gestionado por el PP, son una
fuente de descrédito para una ciudadanía que
desea estar bien informada antes de formarse
una opinión.
Y es que con las cosas del comer no se juega, ¿o
sí, señor Gandía?

La
passada
setmana
vam
ser sabedors de l'escàndol més gran de
la política local de l'actual Democràcia.
És notori i conegut que el diari digital InfoMaestrat, no era més que una eina al
servei dels interessos del Partit Popular. Un
diari amb presència constant de notícies
relacionades amb les bondats del PP. Notícies
de Casado, Boning, la Diputació de Castelló o
qualsevol polític comarcal del PP tenien ampli
ressò i seguiment. Publicacions constants
de queixes de l'Hospital de Vinaròs, d'alguns
sindicats policials, queixes "veïnals" sense
signatura, sempre contràries a la gestió de
l'equip de govern de Vinaròs, de la Generalitat
Valenciana o del Govern de Sánchez. Les
notes de premsa relatives a Compromís des
del Novembre del 2.018 fins eixir l'escàndol
es conten amb els dits d'una mà i ens
sobren dits. Curiosament la majoria de les
publicacions tenen un denominador comú,
o es critica l'Ap7 o a Renfe, només hi ha una
que no té res a veure amb crítiques al PSOE.
Publicar repliques sense haver publicat primer
les declaracions a les quals fan referències
les crítiques, és una altra pràctica habitual
en aquest mig. Que una pàgina web sigui
partidista, no és cap novetat. I mes en aquests
mitjans digitals a on hi ha molt de descontrol.
El problema radica en qui està darrere
d'Info Maestrat. El mig està signat per una
associació, ASOCIACION BAIX MAESTRAT
COMUNICA. Inscrita en el registre amb data
12.11.2017 fins ací tot "normal". En conèixer
qui està al capdavant és quan comprens la
línia editorial. El 12.11.2016 es tria l'actual
junta, integrada per 3 regidors actuals del
Partit Popular de Vinaròs, un membre de
la llista electoral, un dissenyador gràfic i
un Comunity manager afí a l'Ajt de Peníscola.
Crear una associació pantalla per a controlar
i manipular la informació, és un fet legal
però execrable. Una acció que diu molt de la
falta d'escrúpols dels populars Vinarossencs.
L'excusa que és una afició, és un insult per aquells
professionals que es prenen seriosament la
seva feina. Un insult per a les persones que
lluiten per una premsa lliure, plural i imparcial.
Un insult per als que llegien aquest medi, sense
pensar que estaven sent manipulats i utilitzats
com a persones sense criteri ni idees pròpies.
La falta d'ètica, moral i principis és tan
descarada que només els queden dues
opcions als responsables d'aquesta fal·làcia.
La primera és tancar immediatament la
pàgina i la segona deixar els seus càrrecs
de regidors i no presentar-se a les pròximes
eleccions. Aquesta acció ficaria una mica de
dignitat al Partit Popular, que falta li fa. Si
no ho fessin i el seu partit no els obligués a
deixar els seus càrrecs. Estaríem una volta més
davant de la confirmació que per al PP tot
val per a aconseguir els seus objectius que la
Democràcia, l'ètica, la veritat, són prescindibles
per aconseguir els seus objectius.
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Vinaròs necesita un cambio
Por Lluís Gandía
de Vinaròs

En el Partido Popular
nos mueve la ilusión
por nuestra ciudad, la pasión de quienes
queremos ver a un Vinaròs dinámico, que
avance y mejore de forma continua, que
tenga un gobierno municipal centrado
en los temas importantes y no en batallas
estériles que únicamente se justifican por su
inactividad como gobierno.
Es la hora de los hechos y de apostar por un
proyecto compacto, coherente, realizable.
Tenemos claro que Vinaròs necesita un
cambio y por eso queremos ganarnos la
confianza de los vinarocenses presentando
al mejor candidato, Juan Amat, que
acompañado por un equipo sólido, capaz
y valiente pueda dar un nuevo impulso, el
impulso necesario, que Vinaròs necesita.
Es la hora de las medidas concretas, de no
perderse en vaguedades como nos tiene
acostumbrado un equipo de gobierno que
impuso la censura en el Diariet con un
reglamento a su medida y cuyo director
sigue siendo el Alcalde porque nadie le
aceptó ser un director de paja que ejecutara
las órdenes dictadas desde el despacho de
alcaldía.
Han pasado cuatro años desde las promesas
de Som Vinaròs-Podemos de una mayor
participación y transparencia y la realidad
ha demostrado que la participación ha
brillado por su ausencia y la transparencia la
perdieron el día que pactaron con sus socios
de gobierno unos sueldos a medida de las
necesidades personales de los concejales
del tripartito.
El PSPV-PSOE prometió eliminar la tasa de
basuras y hoy todos los vinarocenses siguen
pagando la tasa de basura, pagan un 10%
más de IBI y además las familias numerosas,
locales comerciales, oficinas y restaurantes
han visto eliminadas las bonificaciones
del IBI que aprobó el Partido Popular. Los
vinarocenses pagamos más impuestos pero
recibimos peores servicios.
De Compromís está ya todo dicho. Las
disputas entre sus concejales han lastrado
su capacidad de gestión ya de por si
bastante limitada. El comercio y el turismo
están abandonados, el concejal de Medio
Ambiente ha sido incapaz de crear el Consell
Local de Medi Ambient y ahora vuelven a
prometer lo que prometieron hace cuatro
años porque nada de lo que dijeron han sido
capaces de cumplir.
Ante esta situación el Partido Popular es la
única garantía de un cambio a mejor, de un
cambio ilusionante, que genere confianza
entre las personas y que logre reactivar
una ciudad que sigue teniendo los mismos
problemas que hace cuatro años y además
tiene los causados por un tripartito que se ha
negado a gobernar porque se ha dedicado a
la publicidad y la propaganda.

www.ppvinaros.es

Qui estigue lliure de culpa
(de tots els qui s’esquincen les vestidures)
que tire la primera pedra
Per Lluís Batalla i Callau
. 1a Idea: el cinisme ha apartat la
ideologia.
. Hem escoltat un senador en
precampanya que en 3 anys no
diu ni pruna del nou Reglament del setmanari
públic Vinaròs, que va entrar en vigor a la tardor
de 2015, aprovat per Compromís, el seu partit,
TSV i PSOE i on es sacrifica la llibertat d’expressió
i la condiciona a “ l’elegància”; un diariet on ,a
més, s’elimina, a l’espai dels partits, la possibilitat
d’expressió de grafismes o vinyetes, també com a
part de la censura.
. Hem escoltat un senador que vol acudir a no sé
on per implorar la imparcialitat dels mitjans de
comunicació privats. S’ha de ser cínic, molt cínic
per fer estes declaracions.
. Hem escoltat directors de campanyes electorals,
les factories de Fake News per entendre’ns.
2a idea: es pot ser cínic i mut.
. Però, hem escoltat a algú del govern municipal
,dels qui van impulsar la censura al diariet? No.
Senadors , directors de campanyes electorals, … Els
censors callen, els fabricants de Fakes treballen…
No els hem escoltat . Tenen molt a callar.
. Hem escoltat la paraula Fake News moltes vegades
estos darrers dies. Quantes portades del Diariet
han estat Fake News? Les comptem? Quantes
notes de premsa del govern han estat Fake News?
Les comptem?
A què vé tant de cinisme? Forma part del Fake
News?
. Este equip de govern municipal té dos Caps de
premsa, dos. Dos empreses. No té periodista.
Una d’elles és una empresa dedicada a l’Anàlisi de
Dades intel.ligents , anàlisi d’audiència, etc i control
de xarxes socials. Inclús una d’elles ni acudeix
a les rodes de premsa, però fa les notes al minut
d’haver-se fet la roda. Un desgavell, o manipulació.
. Este equip de govern té un Butlletí d’Informació
Municipal(BIM), que és un netejador d’imatge.
. Este equip de govern abusa de la seua jerarquia
d’autoritat i dispensador de diners públics per la
seua omnipresència als mitjans de comunicació.
. A que vé esquinçar-se les vestidures? S’ha de ser
cínic.
3a idea: llibertat per damunt de tot.
Si un partit ha patit Fake News aquests darrers
anys ha estat Esquerra Republicana, inclús si
un partit per anar amb la seua veritat ha patit
l’absoluta inhibició i silenci de la resta de partits
aquí, a Vinaròs, al País Valencià i no diguem l’estat
espanyol, ha estat Esquerra Republicana.
. Amb tot , tenim clar que seguirem defensant la
llibertat d’expressió dels mitjans de comunicació
privats,encara que no ens agraden, encara que
ens ignoren, ja que entenem que és el seu dret i
també el seu problema l’audiència. Per cert gran
campanya de promoció d’Info Maestrat…
. Amb tot això, seguirem denunciant la manca
d’imparcialitat dels mitjans públics , com el nostre
setmanari Vinaròs, i del seu director , l’alcalde
de Vinaròs. La informació i la Transparència
informativa dels mitjans publics a Vinaròs, a dia
d’avui, estan segrestats.
Llibertat a les preses polítiques , a les exiliades, a
les processades

Canvi de rumb
Per Juan A Blanchadell
A poco más de un mes
para la convocatoria
de las municipales
y con las escasas semanas de mandato que le
quedan al actual al tripartito ya podemos calificar
a su mandato como el mandato de la “las cosas a
medias”, o aún peor, el de las “cosas perdidas”.
Cuatro años para llevar a cabo un programa
electoral es muy poco tiempo que, quienes
hemos tenido anteriormente responsabilidades
de gobierno sabemos perfectamente que las
farragosas gestiones municipales que hay que
realizar en todo nos van a llevar al final del mandato
para empezar a ver resultados.
Enfrascados al comienzo del suyo con auditorías
ciudadanas y procesos participativos que hubieran
debido hacerse mucho antes de las elecciones,
para plasmar sus resultados en su programa
electoral y poder así empezar a ejecutarlos a partir
del primer minuto tras su toma de posesión, no fue
hasta pasado más de un año de mandato en que
el actual tripartito comenzó a tomar las primeras
decisiones de gobierno.
Algunas de ellas un puro capricho del alcalde como
fue el trasladar la piscina cubierta de la Ciudad
Deportiva a la calle Leopoldo Querol, sin pensar en
el poco tiempo que quedaba para ejecutarla y no
perder tan importante infraestructura, ni tener en
cuenta el tiempo que conllevarían los trámites para
la recalificación de los nuevos terrenos, además de
su adecuación. Unas prisas que siempre son malas
consejeras que estuvieron en el origen de que los
tramites no los hicieran de la forma legalmente
correcta y, pese a ser advertidos de ello por la
oposición en un Pleno que, en vez de subsanarlos
los prosiguieron con el defecto que causó que un
Tribunal los tumbara y se perdiera la piscina.
Lo mismo con el carril lúdico deportivo a la
Ermita, para el que de momento han tenido
que solicitar ya una prórroga y del que se les ha
descolgado la empresa que tenía que ejecutar el
segundo tramo porque no le salían las cuentas, lo
que demuestra que el precio de la licitación fue
una baja temeraria que hubieran debido detectar
antes de la adjudicación.
O con los 400.000 € de inversión perdida en las
ayudas a la reindustrialización de los polígonos
cuando proyectaron mejoras en zonas donde
hubieran debido saber que lo que tardarían en
llegar los permisos de carreteras las imposibilitarían.
O con una fibra óptica municipal en algunas partes
de los polígonos, duplicando la existente que,
año y medio después aún no han sido capaces de
conectarla a ninguna red de cualquier operadora.
Una forma de gobernar que el PVI, si ustedes nos
otorgan la responsabilidad del gobierno en la
próximas elecciones, con una lista electoral que
estará constituida por jóvenes y por veteranos
con experiencia de gobierno, todos ellos
entusiasmados para darlo todo por Vinaròs, le
daremos un cambio de rumbo de 180 grados.
Durante estas semanas que quedan el PVI
estamos saliendo a la calle y hemos abierto
accesos a través de las redes sociales para recoger
sus propuestas y tenerlas en cuenta para elaborar
nuestro programa. Desde aquí les agradecemos
su participación.
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Emmanuel Herrera

Política en positivo
En Cs creemos firmemente en la libertad y en la
igualdad como principios básicos, en cualquier
aspecto de la vida, por eso somos un proyecto
integrador, moderado y necesario para nuestra
ciudad. Y, el grupo de personas que formamos Cs
Vinaròs, somos gente procedente de la sociedad
civil preocupados por una mala gestión de los
últimos cuatro años, pero también por una
oposición más basada en el “y tu más” que no ha
aportado soluciones a nuestra localidad. Es la hora
de un verdadero cambio de prioridades y de otra
forma de hacer política en nuestro Consistorio.
Estamos seguros que Cs unirá a la ciudadanía con
la política en Vinaròs y será la verdadera sorpresa
en las próximas elecciones municipales. Somos
la única alternativa al bipartidismo que crece
en apoyos cada vez que se abren las urnas. En Cs

general durante toda la legislatura
en el Ayuntamiento. Y aunque
en los medios de comunicación
podemos leer noticias negativas y
que nuestra ciudad está en cierta
decadencia, perjudicada por errores y sentencias
judiciales que pueden minar nuestro crecimiento
económico futuro, tenemos ilusión y optimismo
porque creemos en nuestras oportunidades y
nuestro proyecto capaz de revertir esta situación.
Vinaròs se merece un proyecto distinto a los
nacionalistas y la vieja política, un gobierno que
ponga en el centro de la atención al ciudadano y sus
problemas cotidianos. Vinaròs merece un Ejecutivo
local que ponga el foco en las necesidades de la
localidad y no en imponer sectarismos con sus
socios del Botànic.

tenemos como objetivo acabar con los verdaderos
problemas de los valencianos que son la creación
de empleo de calidad, la reducción de las listas de
espera sanitarias o la modernización del sistema
educativo, acabando con los barracones de
una vez por todas como nos prometieron pero
no cumplieron. Nuestro proyecto de ciudad es
inclusivo, por eso desde Cs trabajaremos por los que
piensan como nosotros pero también para los que
no compartan nuestras ideas. No dejaremos a nadie
atrás y actuaremos con realismo y sentido común.
Pronto se acabaran los anuncios que no se traducen
en nada para dar paso a una política responsable
basada en los acuerdos y los consensos.
Aplicaremos desde el minuto uno la política en
positivo, aportando propuestas y abandonando
las acusaciones y reproches que han sido la tónica

Agustí Romeu Sospedra

Hem assumit el repte
Hem assumit el repte. Esquerra Republicana
presentarà candidatura a les eleccions municipals
del 26 de maig. Ho fem per fidelitat a totes
les persones que ens han recolzat durant les
successives legislatures. Però ho fem, sobretot,
perquè volem superar les fites aconseguides i
aconseguir que l’objectiu d’un País Valencià lliure
i republicà siga compartit i defensat per la majoria
del poble de Vinaròs.
Vinaròs s’ha fet gran. Gran en la festa, però
pobre en els treballs anònims de cada dia. Per
descomptat que tenim dret a la festa, a l’oci, però
molt més dret i necessitat tenim de serveis tan
fonamentals com la salut i l’ensenyament que a
Vinaròs presenten unes mancances tan greus que
un poble cívic i culte no ha de tolerar, com no pot

tolerar la degradació progressiva del medi natural
del nostre terme.
Els que ens apleguem sota el logo d’Esquerra
Republicana no ens considerem ni pretenem ser
els guies carismàtics disposats a revolucionar el
poble ni convertir-nos en cridaners protagonistes
en els plens municipals. No espereu de nosaltres
que us presentem amb globus i fanfàrries el
Programa on s’exposen les deu solucions radicals
i meravelloses per arreglar-ho tot en cent dies i
convertir Vinaròs en capital de no se sap què ni
per a què.
Sí que ens comprometem, però, a fer política.
Treballarem, tant si guanyem dos escons com cap,
per presentar alternatives que milloren la nostra
qualitat de vida com a ciutadans i ciutadanes

AUTOEDITA

d’aquest poble i no
deixarem de lluitar per la
dignificació de la nostra
llengua compartida al
nord i al sud del Sénia, per reivindicar per damunt
de tot els ideals de llibertat, igualtat i fraternitat,
és a dir, els valors republicans antagònics als d’un
estat espanyol tan monàrquic, tan centralista,
tan neoliberal i tan corrupte que no s’arrisca a
jugar-se la unitat nacional en un referèndum
d’autodeterminació.
Aprofitem aquest espai per convocar-vos a la
xerrada-col·loqui “JUDICI FARSA” , que tindrà lloc
a la Biblioteca municipal el proper divendres, 29
de març, a les 20:00 h a càrrec de representants de
“Juristes per la Llibertat”.
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I Jornada Campionat Provincial Sub12 – Sub14 Aire Lliure
Aquest dissabte 16 de març s'ha celebrat la
1° jornada provincial, a l'aire lliure, a la pista
d'atletisme Gaetà Huguet de Castelló.
Els atletes, de les categories aleví (sub-12) i infantil
(sub-14) del Club Esportiu Vinaròs hi han participat i
han tingut una magnífica actuació amb numeroses
millores de marques personals.
Destacar les actuacions, en categoria sub-12,
de Júlia Mateu que s'ha proclamat Campiona
Provincial en salt de longitud amb una marca
de 4'42m i Subcampiona en llançament de disc;
en categoría sub-14 a Marta Buch, Campiona
Provincial en salt d'alçada en 1'39m i el bronze de
Águeda Cid en els 1000ml en 3'26".
La resta d'atletes del club que han competit han
segut:
En categoria sub 14, Marta Zaragozà en alçada i
150ml; Martina Contreras i Águeda Cid en 1000ml i
150ml; Marta Buch en alçada i 150ml; Adam Mestre
en pes i 150ml; Joan Ribera en pes i alçada i Alex
Segura en 1000ml i alçada.
En categoria sub-12: Lola Ocaña i Laura Catalàn
en 500ml i longitud; Ferran Jaime, Rubén Miralles
i Andreu Màrquez en longitud i llançament de disc.
Hem gaudit d'una gran jornada d'atletisme!

LXXI CAMPIONAT D´ESPANYA DE MARXA EN
RUTA
Aquest cap de setmana es va celebrar en Oropesa
del Mar el LXXI Campionat d'Espanya de Marxa en
Ruta en la distància de 20km. així com el Critèrium
Nacional de Marxa en Ruta on van estar presents
marxadors del Club Esportiu Vinaròs.
A les 10h es va donar la sortida a la cursa en
categoria Màster, dins del Critèrium Nacional
on van participar Rosa Blanca Castell que va
finalitzar en una 9ª posició aconseguit para el

cronòmetre en 1h14'24. En categoria masculina
va participar Miguel Angel Carvajal del Playas de
Castellón que va aconseguir una 3ª posició amb un
temps de 49'24'', tots dos en la distància de 10km.
Mes tard es va donar la sortida al Campionat
d'Espanya de 20km, on Andrea Cabré, del Playas
de Castelló va finalitzar en 10ª posició sènior,
aconseguint una 14ª posició absoluta amb un
registre de 1h44'44''. Andrea Cabré junt amb les
companyes de club, Júlia Takats i Lidia Sánchez es
van proclamar campiones d'espanya per equips.
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CPA artístic Vinaròs en el trofeo interclubs de Benaguacil 2019

El pasado 8 y 9 de Marzo, se celebró el “TrofeoInterclub de Invierno”, evento en el que ha
participado el Club Patinatge Artístic Vinaròs.
Allí, se dieron cita unos doscientos patinadores,
desde los niveles de iniciación hasta las categorías
territoriales. Nuestra entidad se desplazó hasta
dicha ciudad con diaz de sus patinadores: Yvonne
Viana, Ana Miguélez, Daría Hagarova, Ariadne

Se veia venir

en el Nivel 3 Grupo 1 y Adriana Martínez, obtuvo
también un segundo lugar en el Nivel 3 Grupo 2.
Desde estas líneas, queremos felicitar a todos
nuestros deportistas y entrenadores por la
constancia y esfuerzo que están demostrando a
la hora de trabajar. Sabemos que no es nada fácil
digerir la situación en la que nos estamos viendo
obligados a entrenar desde hace ya algunos meses.

Agrupación de veteranos de Vinaròs

Hace tres semanas que ya estábamos avisando
y al final pasó. La agrupación de veteranos de
Vinaròs estaba en una dinámica muy frágil,
que aunque sacaba los partidos adelante, en
cualquier momento podía verse superado por
cualquier adversario. Para poder conseguir el
título de liga se tienen que hacer todas las cosas
bien y además tener suerte. La estimada suerte ya
hacia varias semanas que el equipo langostinero
la estaba acariciando, pero claro, sin hacer las
cosas bien, no se tiene un equipo sólido para
poder obtener los objetivos fijados. La falta de
entreno, de interés por parte de la mayoría de
sus componentes, y el presentarse muy justos a
un partido disputado en campo local, al final dan
como resultado la debacle en un partido que a
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Pablos, Ingrid Viana, Míriam Pablos, Laia Monfort,
Adriana Martínez, Annia de la Cruz y Claudia Grau.
Pese a todos los inconvenientes qué estamos
teniendo en nuestro Club por no poder entrenar
en en nuestra pista reglamentaria de parket, en
general hubo una buena actuación por parte de
nuestros deportistas, destacando dos segundos
puestos: Ingrid Viana, fue la segunda clasificada

priori se podía pensar en sacar adelante. Los dos
equipos se presentaron con 11 componentes,
pero claro, el equipo del Ulldecona con mayor
calidad supo sacar el partido adelante. Los
veteranos de Vinaròs, aunque tuvieron bastantes
ocasiones claras de materializar algún gol más,
siempre estuvieron a remolque de un partido
que ya desde el principio se les puso en contra.
El cuerpo técnico, con ganas de premiar a todos
los que se desplazaron al campo del Sant Jaume
por el esfuerzo mostrado, se tuvo que resignar
por la falta de convocatoria de los miembros
de la asociación. Además de presentarse sólo
11 componentes del equipo, cabe añadir la
presencia de varios miembros que hacía varias
semanas que no se presentaban para jugar,

y esto pasa factura por la falta de ritmo de
partidos. También hubo algún miembro con
turno nocturno de trabajo que empalmó con el
partido. Añadido a todo esto, y para completar
este despropósito de cóctel, dentro del campo
no hubo nunca una buena sintonía entre los
miembros de la agrupación, haciendo cada uno
la guerra por su cuenta. Así pues, nunca podía
acabar bien el resultado que finalizó con un 3
a 5 en contra y que aleja casi definitivamente
a la agrupación de veteranos de Vinaròs del
ansiado titulo ligero. Es posible que se deban
de producir ciertos cambios en el concepto de
equipo y sobre todo en el tema de entrenos. Que
cada uno se mire a su espejo y que se pregunte si
realmente lo ha hecho todo bien.
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Farmateca C. BM.Vinaròs 28 – C. H. Sueca 21
CBM Vinaròs. Marc, Carlos, Cristian, Serrano (8),
Delhom, Fariñas, Nahuel (8), Martín (3), Gabi(3),
Taty(2), Maa3), Sergi, Castel i Manu (1).
Final jugada el diumenge de matí perque el
guanyador anava a la fase d’ ascens i el Farmateca
va poder guanyar de manera merescuda, el
Farmateca va sortir en unes samarretes d’anims
per als lesionats Gabri Albiol i Rubén Abella.
El pavelló tornava a registrar una gran entrada i
no va parar d'animar per portar als nostres a la
victòria que no va ser fàcil. Si bé és cert que llevat
dels primers minuts en alternatives al electrònic,
a partir dels 12 min. els Farmateca va anar per
davant en 2 i 3 gols que donava tranquilitat. Però
no s' acabava d'obrir un forat clar i això donar
ales als valencians que no doblegaven el braç.
El Vinaròs no estava còmode entre la feina
del Sueca que apurava les seves opcions i
sobre tot per l'ansietat de voler guanyar abans
d’hora i, com no, les lesions. A part dels 2
jugadors que ja hem perdut, el diumenge no
van poder acabar la 1 part Gabi Martorell i
Josep Delhom els dos es van ressentir de unes
molèsties, i van jugar tocats, Jesús, Max i Taty.
En fi que enguany porten la torta, però els
partits de casa juguem en 1 més perquè la
afició dóna ales als nostres. Els valencians ho
van intentar tot per guanyar el partit i els rogets
encara que no van disputar un gran partit van
anar manant i no es van deixar sorprendre. Els
veterans de l’equip van tirar del carro rebent

l'ajut dels més joves i dels juvenils que van
aportar el seu granet de sorra. Els minuts finals
el Sueca va anar a per totes i el Farmateca va
poder guanyar en tranquilitat, fent un resultat
massa exagerat per lo vist a la pista. Ara queda
el tràmit de Burjassot i les primeres jornades
de copa abans de jugar la fase d’ascens el 1314 i 15 d’abril. A falta de confirmar la seu i pels
possibles rivals que ens podem tocar ja veiem

que ens tocaran els 'cocos' dels grups. Però
este equip ja ha aconseguit el seu objectiu
i el que hem de fer és anar a disfrutar i sense
pressió i a donar-ho tot. Felicitem als jugadors,
tècnics, directiva i sobretot la afició que llevat
de un partit han fet el Llagostí Arena una
pista inexpugnable. També felicitem al nostre
patrocinador, Tomàs Ferrer i senyora per la seua
recent maternitat.

Crònica d’escacs club Ruy López Vinaròs
El club d’Escacs Ruy Lopez Torna a la categoria de Preferent a
Tarragona.
Sens dubte un aprenentatge formidable, encara que les
expectatives a principis de temporada era pogué mantindré la
plaça a 2ona Nacional.
Tornem a la categoria on ens vàrem proclamar Campions, invictes,
i tercers de Catalunya. Es cert que la sort no ens ha sigut favorable
en cap moment. Per les partides jugades i per la participació
dels nostres jugadors amb moltes baixes importants. Per motius
personals, de salut o per prioritzar els estudis, jugadors com
Figueredo, Ferran Sanz o Diego, que van ser puntals fonamentals
l’any passat, no han pogut estar tot el que hagéssim desitjat. I es
evident que teníem l’ordre de força mes baix de tota la categoria.
Destacar la implicació de tothom, especialment d’en Jofre i
Fontes, desplaçant-se cada setmana des de Barcelona per jugar
amb nosaltres, i de l’esforç dels juvenils del B, que han aconseguit
mantenir la categoria de Segona Provincial, amb Andoni com a
Delegat d’equip, un altre valor, encara que no tant jove. Fontes, del
A, ha sigut el jugador mes destacat, amb el 50% dels punt i una
pujada d’ELO important. En l’ultima ronda, desplaçats a Cambrils,
fins a 4 jugadors del B, amb els deures fets a la seva categoria, ens
van acompanyar, demostrant les ganes de jugar que tenen. L’escola
d’escacs, amb Carles Albert al capdavant, dona els seus fruits una
vegada més, sens dubte el principal responsable d’esser on som en
quan a escacs a Vinaròs es refereix. I evidentment la dedicació dels
jugadors, i com no , dels pares que han hagut de matinar molts
diumenges per a viatjar amb els sues fills.
Ara tenim per endavant nous campionat individuals, el mes proper
el de les terres del Sud, a 7 rondes, i que comença el 27 d’Abril, amb
l’última ronda a Vinaròs, el 8 de Juny, al Vinalab. I tot seguit, cap a
l’estiu, el circuit de ràpides.
Nous reptes i d’altres competicions. Gràcies a tots de nou. Per cert,
t’hi animes a fer una partideta amb nosaltres.

T. 689 30 37 61
Sant Ramon, 1 - 4º A
12500 Vinaròs (Castellón)
www.dermatologiaestela.com

consulta@dermatologiaestela.com
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Activitats
2ª Fase

Pla de
Participació
Pública

més informació en pepvinaros.particip.es
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Pla Especial de Protecció
Centre Històric de Vinaròs

Dissabte
de març 10:30 h
Formació de persones adultes
Passeig de Colom, s/n

Taller de Propostes

Quin centre històric volem?

28

Dijous
de març 19:00 h
Centre Municipal de la Tercera Edat
Carrer de la Mare de Déu del Pilar, 42

Taller de Priorització

Propostes d’Acció
promou:

cofinança:

organitza:
Nanos i Gegants
de Vinaròs

24

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

Fondo Europeo de Desarrollo Regio“Una manera de hacer Europa”

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

23 març de 2019

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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TERTÚLIA
Club de lectura

LITERàRIA

ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 12 abril ,17h.30’

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Planta 2na.

C/ Pilar , 26

Vinaròs

“ El domingo de las madres ”
de Graham Swift
Presenta l’obra : Rosa Roca

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

Anglaterra, 30 de març de 1924. El
Diumenge de les Mares. Una
jornada en la qual les criades tornen
a les seves cases per a visitar a les
seves famílies. Però Jane Fairchild,
de vint-i-dos anys i que treballa per
als Niven, és òrfena, i passa aquest
dia d'una manera molt diferent. Se
cita amb el seu amant, Paul
Sheringham, l'únic fill viu dels veïns
dels Niven, que han perdut als
altres en la guerra. Jane i Paul
porten anys de relació clandestina,
però ha arribat el moment de
deixar-lo, perquè ell es casarà amb
una noia de la seva classe social
.Després d'acomiadar-se succeirà
una cosa inesperada que canviarà
per sempre la vida d'ella... Amb el
temps es convertirà en una
novel·lista d'èxit, en una forjadora
de ficcions. Però mai oblidarà el
succeït aquell 30 de març de 1924.

26

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros
(no s'apliquen els dies festius)

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

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

23 març de 2019

BANDA SIMFÒNICA DE LA SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
CONCERT DE PRIMAVERA
AUDITORI MUNICIPAL “V. AIGUALS D’IZCO”
Dissabte 23 de març de 2019 a les 20,00 hores
PROGRAMA
** Larga Codobesa (P.D.)		
Martínez Gallego
Persis (Overtura)			
James L. Hosay
** Goddess of fire			
Steven Reineke
** Marea negra		
Antón Alcalde
Rodríguez
I.

II.

III.
IV.

Despertar nas Rías Baixas.

-“Prólogo…algo vai acontecer”
-“Despertar nas Rías Baixas”
-“Alborada Galega”
-“O Prestige aparece en escena”

10 h

Prestige, o afundimento.

-“Flashback: despertar das Rías Baixas”
-“Regreso ó Prestige: o temporal”
-“Golpe de Mar: o afundimento”

Marea Negra.

-“A costa do Silencio”
“Nunca Mais”

Marea Branca.

-“O fuel: tarefas de limpieza”
-“Himno Galego”
-“Homenaxe á Marea Branca e Final”
Dtor: José Ramón Renovell Renovell

** Primera interpretació per la nostra banda.
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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AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIGITALITZA’T
Dirigit a PIMES

ANUNCIO DE COBRANZA
En el BOP de 22 de enero de 2019 se publicó por la Diputación de Castellón el calendario fiscal
y el anuncio de cobro para 2019 de los ingresos de derecho público municipales cuya gestión

Dies 1 i 2 d’abril de
14.15 a 16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
25 de març

«Creativitat per a
les teues xarxes
socials» (5 h)
Dies 10 i 11 d’abril de
14.15 a 16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
3 d’abril

Siendo que el Ayuntamiento de Vinaròs tiene delegada en la Diputación de Castellón el cobro
de determinados tributos, por la presente se traslada los periodos de cobranza establecidos por

«Ven a Amazon.
Perquè no
necessites una
botiga en línia
per a vendre a
Internet» (5 h)

ésta y que han sido publicados en el citado BOP, asi como el establecido para los tributos
directamente gestionados por el Ayuntamiento.

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO

Dies 23 i 25 d’abril de
14.15 a 16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
16 d’abril

«L’experiència de
client. La clau per
al futur del teu
negoci» (15 h)
Dies 6, 7, 13, 14, 20 i
21 de maig de 14.15 a
16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
29 d’abril

DEL 15 DE MARZO AL
15 DE MAYO

DEL 5 DE MAYO AL 5 DE
JULIO

DEL 5 DE JUNIO AL 5
DE AGOSTO

DEL 5 DE JULIO AL 5 DE
SEPTIEMBRE

IVTM (VEHÍCULOS)

50% IBI URB/IBICES

VADOS

50% IBIU URB/ IBICES,
IBI RUS, , IAE, TASA
CONSORCIO
VALORACION Z I, TASAS
(basura)

En cuanto a la modalidad, lugar, días y horas de pago de los tributos gestionados por la
Diputación conforme a lo establecido en el citado anuncio.
Los documentos de ingreso se remitirán a los domicilios fiscales de los sujetos pasivos que no
hayan efectuado la domiciliación bancaria de los recibos. Los sujetos pasivos que tengan
domiciliado el pago, recibirán en su domicilio de su entidad bancaria, el adeudo efectuado en
su cuenta. En el supuesto de que algún contribuyente que sin tener domiciliado el pago, no
reciba el documento de ingreso en su domicilio o lo hubiera extraviado, deberá realizar el
ingreso con un duplicado que solicitará en las oficinas del Ayuntamiento o Diputación, donde

«Posicionament
SEO: Com ser
el primer en
Google» (16 h)
Dies 23, 25, 30 de
setembre i 2, 14, 16,
21 i 23 d’octubre de
14.30 a 16.30 hores.
Inscripcions ﬁns al
16 de setembre

también se deberán comunicar los posibles errores en los datos que aparezcan en los
documentos de ingreso.
Se advierte que la no recepción del documento de ingreso no exime de la obligación de
efectuar el pago en los plazos establecidos para el periodo voluntario. Transcurrido dicho plazo
sin haberse hecho efectivo el ingreso, se inicia el periodo ejecutivo que determinará el devengo
de los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y en su caso las costas que se
produzcan.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley 53/2003,

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

de 17 de diciembre, General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado
por RD 939/2005 de 29 de julio.

LLOC DE REALITZACIÓ
Centre del Coneixement VINALAB
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
bit.ly/DIGITALITZAT

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DESENVOLUPAMENT LOCAL

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:

28

Codi Validació: AN4R4NX6Y2DPXWZ6GN6NM3FRC | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/

«Disseny gràﬁc
amb mòbil» (5 h)

les ha sido delegada.

· 964 401 912

Dies 20, 22, 26 i 28
de març de 14.15 a
16.45 hores.
Inscripcions ﬁns al
13 de març

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 08/03/2019
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

«Màrqueting
digital per a
empreses» (10 h)

Tauler Municipal
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AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

AJUNTAMENT DE VINARÒS.
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

ESPAI
TREBALL

REINICIA’T

Dirigit a persones
en recerca activa
d’ocupació

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?
TALLERS PRÀCTICS
SETMANALS
1r SEMESTRE 2019

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

PARLEZ-VOUS
FRANÇAIS?

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

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

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

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

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

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

64

·9

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

12
19

40

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

Curs «Alfabetització informàtica» (40 h)

INSCRIPCIONS EN LÍNIA
bit.ly/ESPAITREBALL

Nivell iniciació
DESENVOLUPAMENT LOCAL

6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

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

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 5 d’abril 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.

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

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

DESENVOLUPAMENT LOCAL

6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

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

ANUNCI LICITACIÓ

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, per acord de la Junta de Govern Local de data
18 de març de 2019, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació
del SERVEI DEL SETMANARI LOCAL DE VINARÒS. (EXP.GRALS. 28/18
GEST. 11731/18).

L'Ajuntament de Vinaròs, per acord de la Junta de Govern Local, de data 18
de març de 2019, es va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació de la
PRESTACIÓ DELS SERVEIS PIROTÈCNICS I FOCS ARTIFICIALS ORGANITZATS PER
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS DURANT LES FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE
2019. (EXP.GRALS. 09/19 GEST. 1246/19).

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza.
Parroquial, nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació de la documentació electrònicament:
el 8 d’abril de 2019 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de
l’Ajuntament de Vinaròs.

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial,
nº 12, 2º pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es
/Perfil Contractant
Data límit de presentació: l’1 d’abril de 2019 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm.
2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
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ESQUELES

1er Aniversario de:

Narcisa Agudo Cubero
Que falleció en Vinaròs
el día 18 de marzo de 2018,
a los 71 años de edad.

D.E.P.
Tus hijos, nietos, familia y amigos
siempre te tendremos en el corazón

PUBLICITAT

11º Aniversari de:

Miguel Fco. Galeote Puntas
Que falleció en Vinaròs el día 18 de
marzo del 2008, a los 63 años

D.E.P.
Tus hijos, nietos, familia y amigos
siempre te tendremos en el corazón

Seguiu al Vinaròs.News

www.news.vinaros.net/v10/
30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
pl. Sant Antoni, 39
23 març
FERRER

*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

av. Llibertat, 9

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

HORARI DE MISSES

R

538

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

 VINARÒS-MADRID

DIUMENGES

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

00,30
07,00

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30

DIUMENGES

01,00
07,55

16,00
22,35

08,00
15,10

15,00
21,35

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

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

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

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

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

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

545

45

52

17

17

R

1827
2005

1834
-

Observaciones

Destino

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 25 Vinaròs (Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
7.50, 438.50, 48
10.35, 12.25, 1
552
605
610
6
634
648
656
703
712
726
7
7
9.55, 11.05,
11.45,- 12.55,
13.35,
14.45,
15.25,
16.35,- 17.15,
18.25,
14.15,
16.05,
17.55,
19.45806 819 828 837 854 859
1
659
706
711
715
721
728
732
739
745
749
751
758
19.05,
20.15721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 Zona
– Vinaròs
Llibertat): 2
13
25
7
719
808 sud
813(Aiguadoliva
816
830 per
838Colònia
845 Europa)
854
903
920
9(Av.
19
45
Zona
nord
(Deveses)
–831Vinaròs
9.35,
20.00
8
826
835 (Església):
842
- 7.30,
848 8.30,
851 10.15,
859 8.00,
905 9.00,
90910.50,
912 12.40,
917 14.30,
930 16.20,
937
918.10,
955
1007 1012 Tortosa
04
1
9
-12.05,
91113.15,
- 13.55,
916 15.05,
920
926
-16.55,
93317.35,
- 18.45,
937 19.25,
944
950
954
956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100
11.25,
15.45,
33
53
2
9
939
941
944
948
952
958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 DISSABTE,
1028 1033 DIUMENGE
1036 1045 10
1100 1110 1118 1140 1145
20.35
I FESTIUS(*)
1
59
06
49
05
13
38
10
11DIUMENGE
1111
1115 1121
1128
1132
1139 Vinaròs
1145 11
1151 12
12
1220 1230 1210.30,
1255
130018.00
DISSABTE,
I
FESTIUS(*)
(Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
12.20,
2
1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340
Vinaròs (Av. Picasso
per 11Llibertat)Zona nord (Deveses):
9.10, 9.50, 39 Zona45 sud 49(Aiguadoliva
per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 1
1259
1306
13
1315 1321
1328
1332
13
13
13
1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500
11.00, 11.40,
12.50,- 16.40,
17.20 i 18.30 - 1508 - 1512 - 1518 9.00,
10.45, 12.35, 16.30, 18.15
1440
1447
1452 1455 1501
1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633 Tortosa
2
Zona
nord
Vinaròs
33
39 (Deveses)
48
15
15
1541 1544 –15
1552(Església):
1558 16029.30,
160610.10,
1609 11.20,
1612 12.00,
1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748
1
54
13.10,
17.40- i 18.50
15
-17.00,
1601
1606 1610 1616
1623
1627
1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755
17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

TRENS A BARCELONA 									 A VALÈNCIA
R

Vinaròs

 ZONA SUD

BenicarlóPeñíscola

València
Cabanyal

 ZONA NORD

Alcalà de
Xivert

AUTOBUSOS URBANS

Torreblanca

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

6
6
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
R
700
707
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
RE
805
812
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h. R 850 857
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
R
920
927
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
R
1045 1052
R
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
1115 1122
R
1245 1252
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hR 1427 1434
20
27
R
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi1540 1547
R
15
15
bíblic: 20 h
RE 1635 1642 1649
1703 1710
1727
1738
1747 1755 1802
(*)Els
diumenges
i -festius
només
hi haurà
servei
durant
els-28mesos
de
juliol
i agost
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
20
27
33
39
41
44
48
52
58
02
06
09
12
17
21
33
36
55
03
10
R
R

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

horarios
(Válidos
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35,
13.15, 13.45,desde
14.15, 14.45, 12/11/2018)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

Orpesa

TORREGROSA

Benicàssim

març

Castelló

c. Sant Francesc, 103

30

Almassora

MATEU

Vila-real

zona turística nord, 11

març

Borriana-Les
Alqueries

VALLS

29

Nules-La
Vilavella

SANZ

març

Moncofa

març

28

c. Pont, 83

Xilxes

27

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

av. Pius XII (cant. Picasso)

La Llosa

ADELL

Almenara

març

Les Valls

26

i 19.45.

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

pl. Parroquial, 11

Sagunt

GUIMERÀ

Puçol

març

El Puig

25

 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

c. Sant Francesc, 6

Massalfassar

ROCA

Albuixech

març

4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35 i 19.45.

Roca Cúper

24

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

 VINARÒS - BARCELONA

1840
2017

1846
-

1848
-

1851
-

1855
-

1859
-

1905
2033

1909
-

1913
-

1916
-

1919
-

1924
-

1928
-

1935
-

1940
2058

1812

1823

1834

1839

18

18

19

19

1920

1928

1945

1950

1943
-

1955
2107

2003
2115

2015
2121

2025
2129

2033
2139

2050
2151

2055
2156

DIAS DE
CIRCULACIÓN

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

Barcelona

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVD

Tortosa

BenicarlóPeñíscola

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Nules-La
Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca Cúper

ValènciaCabanyal

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

Observaciones

R

625

631

645

654

704

710

722

-

728

-

736

-

-

-

-

-

751

757

-

-

-

-

810

817

824

1

R

630

636

650

659

709

715

730

735

738

743

748

752

756

758

801

805

810

816

819

823

826

828

836

844

857

2

710

716

729

738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

820

826

840

849

859

905

920

925

928

933

938

942

946

948

951

955

1000

1006

1009

1013

1016

1018

1026

1034

1047

833

839

852

901

910

917

934

-

940

-

-

-

-

-

-

-

1005

-

-

-

-

-

1024

-

1038

S

928

934

948

957

1007

1013

1030

1035

1038

1043

1048

1052

1056

1058

1101

1105

1110

1116

1119

1123

1126

1128

1136

1144

1151

LMXJVSD

1115

1121

1135

1144

1154

1206

1225

1230

1233

1238

1243

1247

1251

1253

1256

1300

1305

1311

1314

1318

1321

1323

1331

1339

1346

1241

1247

1259

1308

1317

1324

1333

-

1338

-

-

-

-

-

-

-

1402

-

-

-

-

-

1420

-

1434

25

31

45

54

04

10

25

14

-

Procedencia

Vinaròs

Vinaròs - Castelló - València Nord

DIAS DE
CIRCULACIÓN

RE

Tortosa

R
RE

Tortosa

R
R
RE

Barcelona

R
RE

13

13

13

13

14

14

14

1415

1421

1434

1443

1452

1458

1507

27

33

47

56

06

12

30

16

-

R

15

15

15

15

16

16

16

R

1648

1654

1708

1717

1727

1738

1750

R

30

36

50

59

09

15

30

R

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

Tortosa

R

Tortosa

30

35

35

19

33

14

14

14

14

1512

-

-

-

-

14

38

38

16

1756

-

16

38

19

43

43

19

43

47

48

16

16

1804

-

-

16

48

19

52

51

52

19

19

56

56

53

56

00

14

14

15

-

-

-

58

01

05

16

17

17

-

-

-

58

19

01

18

18

18

18

19

19

19

20

1942

1947

2002

2010

2025

2032

2042

-

2047

-

2056

-

-

-

-

2030

2036

2050

2059

2109

2115

2130

2135

2138

2143

2148

2152

2156

2158

2201

05

20

05

15

15

15

15

15

1536

-

-

-

-

-

15

10

11

14

19

18

17

17

17

17

17

17

1819

1825

-

-

-

-

10

16

20

26

20

20

-

2113

2119

-

-

-

2205

2210

2216

2219

2223

2226

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

20

23

26

23

16

19

23

21

20

28

28

20

31

15

1555

-

15

36

39

44

51

15

1

1

17

17

1845

1853

35

43

02

20

20

21

-

2133

2143

2155

2228

2236

2244

2251

LMXJV

LMXJV
LMXJVSD

2

SD
LMXJVSD

57

1838

SD
LMXJV

1610

17

LMXJV

LMXJVSD

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVSD

1

LMXJV

